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إن االنجــازات التى حققتها الشــركة علــى مدى االعوام
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.

شركة المشرق للتأمين
تأسســت شــركة املشــرق للتأمــن كشــركة مســاهمة عامــة عــام  ،1992بتضافــر جهــود العديــد مــن
املؤسســات املاليــة واإلقتصاديــة الفلســطينية ،وكان األول مــن آذار  1993نقطــة انطالقــة عمــل الشــركة
والبــدء فعلي ـاً بتقــدمي اخلدمــات للجمهــور.
فعلــى مــدى أكثــر مــن  26عامـاً وصــوالً إلــى يومنــا هــذا ،احتلــت الشــركة مركــزاً رياديـاً يف قطــاع التأمــن،
األمــر الــذي جعلهــا تتميــز يف تقــدمي أفضــل اخلدمــات التأمينيــة ،واحلفــاظ علــى ريادتهــا ،واإلســتفادة
مــن فــرص اســتثمارية واعــدة ضمــن إطــار مــن األمــان واإلهتمــام والســهولة يف احلصــول علــى اخلدمــات
وحتقيــق عائــد إســتثماري مقبــول ملســاهميها.

رؤيتنا

زيــادة الوعــي بخدمــات وحلــول التأمــن علــى كافــة األصعــدة،
باإلضافــة إلــى تطويــر محفظــة التأمــن مــن خــال خدمــات مبتكــرة،
وحلــول تأمــن رقميــة تضــع شــركة املشــرق يف مقدمــة الشــركات
العاملــة يف هــذا القطــاع ،وتعــزز مكانتهــا التنافســية يف الســوق
الفلســطيني ،ليتــم بذلــك توســيع انتشــار الشــركة يف كافــة أرجــاء
الوطــن.

كان خلطــوة إنضمــام الشــركة األردنيــة الفرنســية للتأمــن كشــريك اســتراتيجي يف أواســط العــام 2000
مــع مجموعــة مــن رجــال األعمــال واإلداريــن املتميزيــن ،أكبــر األثــر يف إعــادة الشــركة ملســار تطورهــا
املهنــي واإلقتصــادي ،رافقــه خطــوات كبــرى علــى صعيــد البنيــة الداخليــة للشــركة وصياغــة اســتراتيجيات
عمــل جديــدة ســرعان مــا بــدأت آثارهــا اإليجابيــة بالظهــور.
كمــا أن حضورهــا الفاعــل وابتكارهــا باقــة مــن احللــول التأمينيــة املتنوعــة واملتطــورة يجعلهــا اخليــار
األمثــل لتلبيــة احتياجــات شــرائح املجتمــع كافــة .وتتمتــع الشــركة بعالقــات اســتراتيجية مــع كبــرى
شــركات التأمــن العامليــة وشــركات اعــادة التأمــن ،باإلضافــة إلــى شــراكات اســتراتيجية محليــة ودوليــة،
وتســتثمر الشــركة يف فريــق عمــل متمكــن مــن الفنيــن والتقنيــن واملختصــن يف صناعــة التأمــن .كمــا
وثقــت الشــركة العالقــة بينهــا وبــن وكالئهــا فتميــزت يف دعــم وتوســيع نطــاق نشــاطاتهم وأعمالهــم
التســويقية ،وقامــت بتطويــر باقــة مــن اخلدمــات التأمينيــة اجلديــدة التــي تلبــي حاجــات ورغبــات كافــة
شــرائح املجتمــع.

هدفنا

تقــدمي خدمــات تأمــن ذات جــودة عاليــة لألفــراد والشــركات،
وحتقيــق أقصــى درجــات الرضــا ملؤمنينــا مــن خــال فريــق عمــل
متعــاون ومجتهــد ،يعمــل بنــاء علــى نظــام وتوجيهــات تضــع املؤمــن
لهــم يف أعلــى ســلم أولوياتهــا.

لــم يقتصــر اهتمــام الشــركة علــى الزبائــن واملورديــن والــوكالء واملنتجــن ،بــل تصــدر قمــة أولوياتهــا تنميــة
مواردهــا البشــرية والســعي الدائــم لتطويرهــا وتزويدهــا بأرقــى األســاليب اإلداريــة ،كمــا أن الشــركة
لــم تغفــل املســؤولية املجتمعيــة امللقــاة علــى عاتقهــا حيــث تقــوم بدعــم العديــد مــن األنشــطة املســتدامة
واملســاهمات جتــاه فئــات املجتمــع األقــل حظ ـاً ،باإلضافــة إلــى رعايــة العديــد مــن املناســبات واملعــارض
واملهرجانــات.
تقـ ّدم شــركة املشــرق للتأمــن خدماتهــا التأمينيــة مــن خــال فروعهــا ومكاتبهــا ومكاتــب وكالئهــا املنتشــرة
يف جميــع محافظــات الوطــن ،كمــا حتــرص الشــركة علــى تطويــر وحتديــث هــذه املكاتــب باســتمرار ملواكبــة
متطلبــات وطموحــات مؤمنيهــا.

7

تقرير مجلس اإلدارة

المساهمون الكرام،

املقدمملساهميمجموعةشركةاملشرقللتأمنيعنأعمالالسنةاملنتهية2019

إن املشــرق للتأمــن وبفضــل دعمكــم املتواصــل اســتمرت يف خطتهــا ،بتحديــث شــبكة فروعهــا ومكاتبهــا
وزيــادة انتشــارها ،وحتديــث منتجاتهــا التأمينيــة والتركيــز علــى جــودة وســرعة اخلدمــة ،ورفــع كفــاءة
موظفيهــا وكوادرهــا وتطويــر شــركاتها التابعــة.

حضراتالس ّيداتوالسادةمساهميمجموعةشركةاملشرقللتأمنياألفاضل،
حتيةواحتراماًوبعد،
لقــد فجعنــا العــام املاضــي بوفــاة رئيــس مجلــس ادارة الشــركة وملهــم مســيرتها طيــب الذكــر املرحــوم وائــل
ايــوب زعــرب ،هــذا الرجــل الــذي لقــب بـــ (شــيخ التامــن) نظــراً ملســاهماته يف تأســيس قطــاع التأمــن األردنــي
واضافاتــه النوعيــة وأثــره يف منــو وتطويــر قطاعــات التأمــن يف الوطــن العربــي بشــكل عــام ،وكان حلكمتــه
عظيــم األثــر علــى مســيرة الشــركة التــي أسســها (الشــركة االردنيــة الفرنســية للتأمــن  -جوفيكــو) ،حيــث
أكــدت املشــاركة الغفيــرة مــن مختلــف أرجــاء املعمــوره يف مراســم وداعــه مــدى األثــر العميــق الــذي شــكله
املرحــوم لــكل مــن عرفــه ،كمــا لــم يكــن هــذا احلــدث حدثـاً عاديـاً علــى أســرة مجموعــة شــركة املشــرق للتأمــن
التــي وقفــت علــى قلــب رجــل واحــد اكبــاراً واجــاالً لذكــراه ،مؤكديــن أن املشــرق ســتبقى ســائرة علــى هــدى
ومبــادئ املرحــوم.
حضرات املساهمات واملساهمني الكرام،

ختام ـاً ،اســمحوا لــي أن أوجــه ُج ـ ّل التقديــر واالمتنــان جلمهــور مؤمنــي الشــركة علــى ثقتهــم ولشــبكة
املورديــن ومــزودي اخلدمــات ولكافــة موظفــي الشــركة ووكالئهــا ومستشــاريها ومســاهميها ومجلــس
ادارتهــا علــى جهودهــم والشــكر املوصــول لــكل اجلهــات الرقابيــة واحلكوميــة علــى دعمهــا ،ونخــص
بالذكــر رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية ومديــر عــام الهيئــة ومديــر عــام
اإلدارة العامــة للتأمــن ومعالــي وزيــر اإلقتصــاد الوطنــي وعطوفــة مراقــب الشــركات ومديــر عــام اإلدارة
العامــة لــأوراق املاليــة وبورصــة فلســطني واملجلــس التنســيقي ملؤسســات القطــاع اخلــاص واإلحتــاد
الفلســطيني لشــركات التأمــن ،وغيرهــا مــن املؤسســات ذات العالقــة علــى تعاونهــم جميعـاً ووقوفهــم إلــى
جانبنــا تأكيــداً للعالقــة الوطيــدة القائمــة فيمــا بيننــا.

واهللوليالتوفيق...

يشــرفني باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن زمالئــي يف مجلــس اإلدارة أن أضــع بــن أيديكــم التقريــر الســنوي
للعــام  2019والــذي يســتعرض آداء واجنــازات الشــركة خــال العــام املنصــرم ويوضــح تداعيــات الظــروف
احمليطــة بنــا علــى الوضــع االقتصــادي و علــى أداء قطــاع التأمــن وشــركتنا بشــكل خــاص.
فقــد اســتمرت التداعيــات الســلبية للتقلبــات السياســية وعــدم انتظــام دفــع رواتــب القطــاع العــام وتأخيــر دفــع
مســتحقات القطــاع اخلــاص بالتأثيــر الســلبي علــى كافــة القطاعــات االقتصاديــة ،ومــن ضمنهــا قطــاع التأمــن
حيــث تدنــت األربــاح الفنيــة للقطــاع بســبب اســتمرار املنافســة الســعرية التــي ازدادت حدتهــا مؤثــرة بذلك ســلباً
علــى مــا مت اجنــازه بســبب االلتــزام املرتفــع باحلــد االدنــى لتعرفــة التأمينــات االلزاميــة يف الســنوات الســابقة،
يف ظــل ارتفــاع غيــر مســبوق باحلــوادث خاصــة حــوادث املركبــات ومطالبــات التأمــن الصحــي ،األمــر الــذي
أظهــر احلاجــة لقــرارات جوهريــة تضبــط الســوق وتعمــل علــى حتســن نتائجــه بشــكل ميكــن الشــركات مــن
حتقيــق عائــد مناســب ومجــدي ملســاهميها.

جالل ناصر الدين
رئيس مجلس االدارة

أمــا علــى صعيــد شــركتنا فقــد كان اللتــزام الشــركة يف تقــدمي خدماتهــا بشــكل ســريع ومميــز جلمهــور
مؤمنيهــا وتوســيع قاعــدة اإلنتــاج عظيــم األثــر علــى احملفظــة التأمينيــة حيــث انعكــس ذلــك علــى منــو يف حجــم
احملفظــة وصــل حلوالــي  %20عــن محفظــة العــام الســابق قاطعــة بذلــك خطــوة اضافيــة مــن خطــوات تعزيــز
مكانتهــا يف ســوق التأمــن ،كمــا اســتمرت الشــركة يف تعزيــز مخصصاتهــا واحتياطياتهــا الفنيــة.

8

التقـــرير الســنوي 2019

9

شركة بيبي كورد لتخزين وتأمين الخاليا

الشركات التابعة

الجذعية ()Baby Cord

متاشــياً مــع إســتراتيجية مجموعــة شــركة املشــرق للتأمــن
لتطويــر اخلدمــات التــي تقدمهــا املجموعــة للمواطنــن انضمــت
شــركة بيبــي كــورد لتخزيــن وتأمــن اخلاليا اجلذعية  -فلســطني
كإحــدى شــركات املجموعــة .وتعتبــر الشــركة األولــى والرائــدة يف
فلســطني يف هــذا املجــال وذلــك مــن خــال التعــاون مــع بنــك
تكنولوجيــا اخلاليــا اجلذعيــة يف األردن  /بيبــي كــورد األردن.
وتختــص شــركة بيبــي كــورد باإلحتفــاظ يف اخلاليــا اجلذعيــة
بكونهــا أحــد اخلاليــا األساســية املكونــة جلميــع أجــزاء جســم
اإلنســان ،وهــي تتميــز بقدرتهــا علــى االنقســام لتجديــد نفســها
وأيضــاً االنقســام لتكويــن أكثــر مــن  200نــوع مختلــف مــن
اخلاليــا املتخصصــة كخاليــا العضــات وخاليــا الكبــد واخلاليــا
العصبيــة واخلاليــا اجللديــة وغيرهــا التــي ميكــن اســتخدامها
ألغــراض عالجيــة يف املســتقبل.

الشركة العقارية التجارية لإلستثمار
متتلــك شــركة املشــرق للتأمــن الشــركة العقاريــة التجاريــة
لإلســتثمار ،وهــي شــركة مســاهمة عامــة متخصصــة يف مجــال
اإلســتثمار العقــاري وتُعنــى بتطويــر قطاع األراضي يف فلســطني.
وقــد قامــت الشــركة بتنفيــذ العديــد مــن مشــاريع البنــاء الســكنية
والتجاريــة وتطويــر األراضــي .وعملــت علــى تقــدمي حلــول
اســتثمارية عقاريــة للســوق العقــاري باعتمــاد أفضــل املعاييــر
اإلداريــة الســليمة.

P
A
L

ﺑﺎل ﻣﻴﺪﺳﻴﺮﻓﺲ دارة اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

شــركة بــال ميــد ســيرفس إلدارة التأمينــات
الطبيــة ()PAL Med Service

هــي شــركة رائــدة تعمــل يف مجــال إدارة املطالبــات الطبيــة
لشــركات التأمــن ،وصناديــق التأمــن الصحــي يف فلســطني.
حيــث تقــوم الشــركة بخدمــة آالف املشــتركني مــن الشــركات
واملؤسســات التابعــة حملافــظ شــركات التأمــن وصناديــق
التأمــن الصحــي يف فلســطني وذلــك مــن خــال برنامــج متطــور
بالتعــاون مــع شــركة ميــد ســيرفيس األردن .
حتــرص الشــركة علــى تقــدمي خدماتهــا بأســلوب مهنــي مــن
خــال كــوادر بشــرية تتميــز بالثبــات والتخصــص يف أمــور
التدقيــق الفنــي واملالــي واإلداري وعلــى درجــة عاليــة مــن اخلبــرة
والكفــاءة حيــث يضــم الــكادر أطبــاء وممرضــن وصيادلــة وفنيــي
أســنان ومختبــرات ومهندســي كمبيوتــر ومبرمجــن وإداريــن
ومــدراء إدارة اجلــودة وذلــك لضمــان تقــدمي أرقــى اخلدمــات
وأســرعها.
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إستثمارات أخرى
شركة تمكين للتأمين
هــي شــركة مســاهمة عامــة محدودة تقــدم باقــة مــن اخلدمــات
واحللــول التأمينيــة التــي تنســجم وأحــكام الشــريعة اإلســامية
مــن خــال نقــاط البيــع املنتشــرة يف محافظــات الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة ،وقــد تأسســت الشــركة يف العــام  ،2017مــن
قبــل مجموعــة مــن رجــال األعمــال الفلســطينيني وعــدد مــن
املؤسســات والشــركات الفلســطينية وعلــى رأســها مؤسســة إدارة
وتنميــة أمــوال اليتامــى وهيئــة التقاعــد الفلســطينية ،وقــد مت
اختيــار شــركة املشــرق للتأمــن احلليــف االســتراتيجي ملســاندة
الشــركة يف اعمالهــا وإمدادهــا باخلبــرات الالزمــة.

أعمال ومجال نشاط الشركة

مدقق الحسابات الخارجي

ُتــارس شــركة املشــرق للتأمــن بيــع وتســويق كافــة أنــواع
التأمينات العامة ،يف كافة مناطق الســلطة الوطنية الفلســطينية
مبــا فيهــا القــدس وذلــك مــن خــال مكاتبهــا وشــبكة فروعهــا
ووكالئهــا ومنتجيهــا املنتشــرين يف مختلــف محافظــات الوطــن.

يتولــى تدقيــق حســابات الشــركة الســادة ديلويــت آنــد تــوش
(الشــرق األوســط).

تلت ــزم ش ــركة املش ــرق للتأمي ــن باإليفــاء مبســؤولياتها
والتزاماتهــا املهنيــة ،االمــر الــذي يعــود بالنفــع علــى
ضمـ ــان است ــمرارية عمــل املؤسســات والشــركات املؤمنــة
لديهــا بقطاعاتهــا املختلفــة ويضمــن احملافظــة علــى
االســتقرار املالــي واإلقتصــادي .للمؤمنــن  وأســرهم
والعاملــن  لديهــم واملتضرريــن مــن احلــوادث.

ويف هــذا الســياق فــإن الشــركة تســتقطب مجموعــة مميــزة مــن
كبــرى الشــركات واملؤسســات االقتصاديــة واألهليــة العاملــة يف
الوطــن ،حيــث تقــوم بتقــدمي خدماتهــا التأمينيــة وفــق أرقــى
املعاييــر املتبعــة يف هــذا املجــال والتــي تشــتمل علــى أفضــل
التغطيــات والشــروط التأمينيــة وفــق معادلــة الشــراكة املتبادلــة
مــع املؤمنــن لديهــا والتــي تقــوم علــى مبــدأ حتقيــق وحمايــة
مصالــح وغايــات الطرفــن ،ولضمــان وفائهــا بالتزاماتهــا فإنهــا
حتــوز علــى أكثــر اتفاقيــات إعــادة التأمــن جــودة لــدى أشــهر
شــركات إعــادة التأمــن يف الســوق العاملــي.
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فروع ومكاتب
الشركة

رام هللا

المقر الرئيسي  -رام هللا ،الماصيون،
حي النهضة ،شارع اإلدريسي ،بناية المشرق

02-2958090

02-2958089

سلفيت

شارع الدفاع المدني بجانب مخبز الريان

09-2517177

09-2517265

جنين

شارع السبع -فوق سوبر ماركت الشفاء

دوار الداخلية –عمارة وداد السعد

04-2504186

04-2501342

مكتب البيرة

نابلس

شارع فيصل -عمارة العكر
مقابل محطة التميمي للمحروقات

09-2387176

طولكرم

09-2387178

طوباس

09-2574116

عمارة أبو ايسر اخزيمية
بجانب البنك اإلسالمي الفلسطيني

04-2512428

09-2591320

09-2591158

الشارع الرئيسي
بالقرب من معصرة مصبح

عمارة ديوان الحلوح-مقابل صيدلية اإليمان

04-2462935

الرمال – شارع الوحدة
مقابل معهد األمل

08-2827101

08-2827281

09-2664553

02-2897239

14

02-2897239

04-2462933

مكتب بيت جاال

بيت جاال -السهل مجمع النورمندي

02-2758672
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09-2664553

مكتب دير دبوان

مكتب عرابة

غزة

عمارة أبو ايسر اخزيمية
بجانب البنك اإلسالمي الفلسطيني

04-2501324

عتيل -جبل األسد -قرب الدفاع المدني

04-2501324

02-2214340

04-2512428

حوارة

مكتب عتيل

الشارع الرئيسي -مقابل بنك القدس

شارع السالم – فوق معرض شركة
هونداى مقابل مطعم الريان

قباطية

09-2696915

مكتب سيلة الظهر

الخليل

02-2221717

09-2995205

09-2995205

09-2696915

09-2574317

شارع جمال عبد الناصر– عمارة أبو سرور

02-2770672

02-2403971

02-2403961

مكتب بديا

الشارع الرئيسي -قرب مدخل نور شمس

الشارع الرئيسي – بجانب مسجد التوحيد

02-2773831

شارع نابلس -عمارة مسك
بجانب معرض الفهيم للسيارات

مكتب نور شمس

09-2683390

بيت لحم

09-2931676

09-2931696

بديا – الشارع الرئيسي بجانب بنك القدس
عمارة قنديل ط3

شارع نابلس – عمارة بيسان مقابل بنك فلسطين

09-2682620

قلقيلية

02-2758696
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مجلسإدارةالشركةوعددأسهمكلعضوونسبةالمساهمة
االسم

المنصب

عدد
األسهم

نسبة
المساهمة

السيد /جاللكاظمناصرالدين
ّ

رئيسمجلساإلدارة

565,539

% 10.88

السيد /ياسرمحمودعباس
ّ

نائبرئيسمجلساإلدارة

147,946

% 2.85

السيد/أيوبوائلزعرب
ّ

عضومجلسإدارة/
الرئيسالتنفيذي

1,214,371

% 23.35

السادة /شركةسجايرالقدس
السيد /عدنانعادلعبداللطيف
يمثلها
ّ

عضومجلسإدارة

298,387

% 5.74

السيد /وليدوائلزعرب
ّ

عضومجلسإدارة

192,044

% 3.69

السيد /وسيموائلزعرب
ّ

عضومجلسإدارة

192,044

% 3.69

السيد« /نادر إلياس» أحمدمغربي
ّ

عضومجلسإدارة

10,000

% 0.19

السادة /صندوقإدخارموظفيشركةالمشرق
للتأمين
السيد /توفيق عيسى حبش
يمثله
ّ

عضومجلسإدارة

السادة /الشركةاألردنيةالفرنسيةللتأمين
السيد /سهيلتوفيقمرار
يمثلها
ّ
السادة /الشركةاألردنيةالفرنسيةللتأمين
السيد /إسماعيل عبد الكريم حسين
يمثلها
ّ

المجموع
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االسم

سنة
الميالد

المؤهلالعلمي

الخبراتالعملية

السيد /جاللكاظمناصرالدين
ّ
رئيسمجلساإلدارة

1950

بكالوريوسإدارةأعمال

رجلأعمال

السيد/ياسرمحمودعباس
ّ
نائبرئيسمجلساإلدارة

1962

بكالوريوسهندسة
ميكانيكية

رئيسمجلسإدارةشركة
مجموعةفالكون

السيد/أيوبوائلزعرب
ّ
عضومجلسإدارة /الرئيسالتنفيذي

1976

بكالوريوسإدارةأعمال
مالية

الرئيسالتنفيذيلشركة
المشرقللتأمين
رئيسمجلسإدارةالشركة
العقاريةالتجاريةلإلستثمار

السيد /عدنانعادلعبداللطيف
ّ
عضومجلسإدارة

1946

بكالوريوساقتصاد

نائبالمديرالعاملشركةسجاير
القدس

السيد /وليدوائلزعرب
ّ
عضومجلسإدارة

1967

بكالوريوسإدارة
المخاطروالتأمين
والتمويل

المديرالعامللشركةاألردنية
الفرنسيةللتأمين

1962

ماجستير تمويل
األعمال الدولية

مدير عام حبش المطبعة التجارية
نائب رئيسمجلسإدارةالشركة
العقاريةالتجاريةلإلستثمار

السيد /وسيموائلزعرب
ّ
عضومجلسإدارة

1969

بكالوريوسإدارةأعمال
وتسويق

العضوالمنتدبللشركةاألردنية
لإلدارةواإلستشارات

السيد« /نادر إلياس» أحمد مغربي
ّ
عضومجلسإدارة

1971

بكالوريوسحقوق

مستشارقانوني

السيد /سهيلتوفيقمرار
ّ
عضومجلسإدارة

1948

بكالوريوسهندسة
مدنية

رجلأعمال

السيد /إسماعيل عبد الكريم حسين
ّ
عضومجلسإدارة

1978

بكالوريوسحقوق

مستشارقانوني

السيد /توفيق عيسى حبش
ّ
عضومجلسإدارة

عضومجلسإدارة

425,878

% 8.19

125,548

% 2.41

3,171,757

% 60.99
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أسهمالشركةوعددالمساهمين
التصنيف

عام 2019

عام 2018

عددأسهمالشركة

5,200,000

5,200,000

عددالمساهمين

93

101

المســؤولية المجتمعيــة
لشـركة المشـرق للتأمين

فئاتالمساهمين

فئةالمساهمة

18

عام 2018

عام 2019
عدد
المساهمين

عدداألسهم

عدد
المساهمين

عدداألسهم

100سهمفأقل

42

1,103

45

1,252

101ولغاية500سهم

6

1,890

9

2,498

501ولغاية 1.000سهم

7

5,307

6

4,158

1,001ولغاية5,000سهم

14

26,986

15

28,186

5,001ولغاية 10,000سهم

8

63,540

9

69,911

10,001ولغاية 50,000سهم

2

56,362

2

54,891

50,001ولغاية 100,000سهم

-

-

4

300,000

100,001سهمفأكثر

14

5,044,812

11

4,739,104

المجموع

93

5,200,000

101

5,200,000
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مسـؤوليتنا المجتمعية
تعمــل شــركة املشــرق للتأمــن جاهــدة علــى جتســيد التم ّيــز يف
توطيــد عالقاتهــا ،وتطويــر عملياتهــا وإجراءاتهــا الداخليــة،
وبنــاء ثقافــة الريــادة ،والثقــة والشــفافية واالبتــكار واحملافظــة
عليهــا والتحلــي بأخالقيــات العمــل ،واملســؤولية املجتمعيــة.
كمــا تبــذل الشــركة العديــد مــن املســاعي اجلــادة لتحويــل
مبــادرات املســؤولية املجتمعيــة لديهــا إلــى واقــع ملمــوس يعمــل
علــى حتســن حيــاة النــاس ،وبنــاء البنــى التحتيــة للتنميــة
املســتدامة ،وحمايــة البيئــة.

المسنين
وقــد دعمــت الشــركة عــدة جمعيــات ومؤسســات تعنــى باملســنني
يف عــدة محافظــات ذلــك عــن طريــق املســاهمة يف تلبيــة
االحتياجــات األساســية ،كاملســكن ،وامللبس ،واملــأكل .األمر الذي
ســاهم يف دعــم َدور الطواقــم العاملــة يف دور املســنني وتعزيــز
عطائهــم وتوفيــر الرعايــة الصحيــة املالئمــة ،و العالجــات،
صحــة املســن النفســية،
واخلدمــات الطب ّيــة التــي ُت ّســن مــن ّ
واجلســدية علــى حــد ســواء .كمــا عملــت املشــرق للتأمــن علــى
ترميــم منــزل ســيدة مســنة غيــر صالــح للســكن ،وإجنــاز أعمــال
الصيانــة بــه .إذ أن الســيدة تعيــش لوحدهــا وتعانــي مــن أوضــاع
ماديــة ومعيشــية صعبــة.

التعليم والريادة واإلبداع
يف الوقــت الــذي يعتبــر فيــه التركيــز علــى العمليــة التعليميــة
هــو خارطــة الطريــق التــي مــن شــأنها وضــع االســتراتيجيات
والبرامــج التعليميــة ،وذلــك عــن طريــق إيجــاد منظومــة تعليميــة
متميــزة قــادرة علــى بنــاء قــدرات مــن شــأنها حتقيــق التنميــة
املســتدامة ،قدمــت شــركة املشــرق للتأمــن منحـاً دراســية لعــدد
مــن الطلبــة يف اجلامعــات الفلســطينية وذلــك ملســاعدتهم علـــى
اســـتكمال دراســـتهم اجلامعيــة ،كمــا دعمــت أنشــطة العديــد مــن
اجلامعــات واملؤسســات التعليميــة.

األطفال وذوي االحتياجات الخاصة
ويف إطـــار حـــرص املشــرق للتأمــن علـــى متكــن الشــرائح
املجتمعية األكثر حاجـــة للدعـــم واإلســـناد ،والتـــي تواجـــه ظروفاً
اســتثنائية صعبـــة قدمــت الشــركة الدعـــم ملؤسســـات تُعنــى
برعايــة األطفــال اليتامــى وذوي االحتياجــات اخلاصة وســاهمت
يف حتســن األوضــاع املعيشــية والصحيــة واألكادمييــة للعديــد
منهــم ،ليكونــوا قادريــن علــى االســتقرار بحياتهــم ولتهيئتهــم
لالنخــراط يف مجتمعاتهــم مــن اجــل مســتقبل أفضــل .

االقتصاد والصناعة المحلية
ولدعــم اجلهــود التــي تبــذل لتطويــر كافــة القطاعــات الصناعيــة
وتهيئــة املنــاخ املناســب الــذي يســاهم يف تنميــة الصناعــة
احملليــة ويدعــم املنتــج الوطنــي ،رعــت الشــركة عــدة معــارض
ومهرجانــات تعــود باملنفعــة علــى املشــاركني مــن مصنعــن
محليــن ومســتوردين ،وكان العديــد منهــا قــد ركــز علــى املشــاريع
اإلنتاجيــة النســائية كميــزة تنافســية.
كمــا ســاهمت املشــرق للتأمــن بإجنــاح العديــد مــن املهرجانــات
الثقافيــة واحلمــات والبرامــج التوعويــة والتثقيفيــة منهــا أيــام
طبيــة مجانيــة .وتأتــي هــذه املبــادرات مــن ضمــن املســؤولية

20

التقـــرير الســنوي 2019

املجتمعيــة لشــركة املشــرق للتأمــن إميانــاً منهــا بأهميــة دور
القطــاع اخلــاص يف دعــم مثــل هــذه القطاعــات واملبــادرات
ورفــع مســتوى الوعــي واإلدراك واإلســهام يف التنميــة املســتدامة
مــن خــال العمــل مــع املجتمــع احمللــي بهــدف حتســن مســتوى
معيشــة النــاس بأســلوب يخــدم االقتصــاد والتنميــة يف آن واحــد.

المرأة
كمــا قامــت الشــركة برعايــة ســباق اليــوم الــوردي النســوي
الثانــي  -وتأتــي أهميــة الســباق مــن منطلــق توعيــة املجتمــع
الفلســطيني والنســاء الفلســطينيات مبخاطــر مــرض ســرطان
الثــدي ،وتداعياتــه ،وأهميــة الفحــص املبكــر.
انطالق ـاً مــن حرصهــا علــى دعــم املبــادرات املجتمعيــة احليويــة
واملســتدامة ،دعمــت املشــرق للتأمــن حملــة « األمــل» عــن
طريــق توفيــر ماكينــات خياطــة لســيدات مكافحــات مــن عــدة
محافظــات بهــدف املســاهمة يف رفــع مســتوى دخــل األســر
احملتاجــة وحتســن وضعهــا املالــي لتلبيــة االحتياجــات األساســية
واليوميــة.

الشباب
انطالقـاً مــن رؤيتهــا يف دعــم األنشــطة الشــبابية والرياضيــة مبــا
ينســجم مــع اســتراتيجية الشــركة ومتكــن الشــباب الفلســطيني
ليصبــح قــادراً علــى املشــاركة يف احملافــل الرياضيــة إقليميــاً
ودولي ـاً .رعــت املشــرق للتأمــن عــدة نــواد رياضيــة للمســاهمة
يف إكمــال مســيرتها الناجحــة ،و حتقيــق طموحــات الشــباب
الرياضــي.
كمــا شــاركت املشــرق للتأمــن بأيــام توظيــف اســتهدفت خريجــي
اجلامعــات الفلســطينية مــن معظــم محافظــات الوطــن بهــدف
تعريفهــم علــى الشــركات واملؤسســات العاملــة يف الوطــن.

الدعم المدروس لمجاالت حيوية مؤثرة
وإللتزامهــا جتــاه املجتمــع املدنــي بكافــة عناصــره وطوائفــه،
رعــت املشــرق للتأمــن البــازار امليــادي للكنيســتني األســقفية
واللوثريــة يف مدينــة رام اهلل ،الــذي كان ريعــه لدعــم العائــات
احملتاجــة وبعــض املؤسســات اخليريــة العاملــة يف الوطــن.
إلــى جانــب ذلــك فــإن املشــرق للتأمــن توظــف عالقاتهــا القويــة
مــع العديــد مــن اجلهــات واملؤسســات االهليــة وغيــر الربحيــة
التــي تعمــل مــع مختلــف القطاعــات وبخاصــة االقــل حظــا منهــا،
وذلــك مــن أجــل فتــح آفــاق جديــدة وتهيئــة الفــرص املناســبة
للتشــبيك واالنفتــاح علــى بيئــة أكثــر تشــجيعاً تســمح لهــم
بالظهــور واالنطــاق لصناعــة قصــص النجــاح اخلاصــة بهــم.
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ويف نفــس الســياق رعــت املشــرق للتأمــن حفــل عشــاء نقابــة
موظفــي جامعــة بيــت حلــم ،الــذي يهــدف إلــى تعزيــز االنتمــاء و
روح الفريــق الواحــد .كمــا قدمــت الدعــم ملركــز الثقافــة والتعليــم
األرثوذكســي يف مدينــة بيــت جــاال إلجنــاح حملــة ألــف هديــة
وهديــة ميالديــة ،التــي مت توزيعهــا علــى األطفــال مــن العائــات
املســتورة إلدخــال البهجــة إلــى قلوبهــم.
إميانـاً منهــا بأهميــة االلتــزام بتطبيــق قواعــد الســامة املروريــة،
رعــت شــركة املشــرق للتأمــن أســبوع املــرور العربــي ويــوم املــرور
العاملــي بالتعــاون مــع وزارة املواصــات واملجلــس األعلــى للمــرور،
وذلــك لرفــع مســتوى الوعــي لــدى املواطنــن وتعزيــز الســامة
املروريــة .ويعتبــر أســبوع املــرور مــن أضخــم األنشــطة التــي
تقــام علــى مســتوى الوطــن العربــي يف كل عــام ،حيــث أنــه يعنــى
بقضايــا التوعيــة والســامة املروريــة عــن طريــق ابتــكار حمــات
توعيــة مروريــة وأنشــطة لالرتقــاء بســلوك مرتــادي الطــرق مــن
جميــع الفئــات العمريــة وحثهــم علــى االلتــزام بقواعــد الســامة
املروريــة إضافــة إلــى برامــج التوعيــة املجتمعيــة لتفعيــل دور
األســرة باملخاطــر الناجتــة عــن عــدم االلتــزام بقانــون الســير
واملــرور
كمــا قامــت شــركة املشــرق للتأمــن بتجهيــز دوريــات الســامة
املروريــة علــى الطــرق بكاميــرات ذكيــة وذلــك يف إطــار شــراكتها
وتعاونهــا مــع وزارة النقــل واملواصــات الفلســطينية بهــدف رفــع
مســتوى الســامة املروريــة وزيــادة نســبة الوعــي والتقليــل مــن
حــوادث الســير.
ويأتــي ذلــك تأكيــداً علــى الشــراكة املميــزة والتعــاون الدائــم بــن
املشــرق للتأمــن ووزارة النقــل املواصــات يف تنفيــذ مبــادرات
فاعلــة للوصــول إلــى تنميــة حقيقيــة وشــاملة.
كمــا شــاركت املشــرق يف إطــاق حملــة الفحــص الشــتوي التــي
نظمتهــا وزارة النقــل واملواصــات بالشــراكة مــع املديريــة العامــة
للشــرطة يف رام اهلل والتــي شــملت كافــة محافظــات الوطــن،
وذلــك للتركيــز علــى أهميــة جهوزيــة املركبــات للحــد مــن
األخطــار وحــوادث الســير وخاصــة يف فصــل الشــتاء.
ومــن اجــل دعــم املجتمــع الفلســطيني بشــكل تنمــوي ومســتدام،
قدمــت شــركة املشــرق للتأمــن منحــة ماليــة لبلديــة حزمــا
دعمـاً للجهــود املبذولــة مــن أجــل توســيع شــبكة امليــاه يف البلــدة
وحتســن جــودة اخلدمــات املقدمــة للمواطنــن.
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اللجانالمنبثقةعنمجلساإلدارة

االستثمار في األوراق المالية
بلغــت القيمــة الســوقية لمحفظــة الشــركة االســتثمارية فــي األوراق الماليــة  3,327,279دوالر أمريكــي كمــا فــي  31/12/2019بالمقارنــة مــع

والمكونة من:
أوال:اللجنةالتنفيذية واالستثمار
ً
ّ

 2,919,104دوالر أمريكــي كمــا فــي .31/12/2018

$3,327,279
2019/12/31

السيد/جاللكاظمناصرالدين
ّ

رئيسمجلساإلدارة

السيد/أيوبوائلزعرب
ّ

عضومجلسإدارة/الرئيسالتنفيذي

السيد/توفيق عيسى حبش
ّ

عضومجلسإدارة

ثانياً :لجنةالتدقيقالداخلي والمخاطر والمكونة من:

$2,919,104
2018/12/31

السيد/جاللكاظمناصرالدين
ّ

رئيسمجلساإلدارة

السيد/توفيق عيسى حبش
ّ

عضومجلسإدارة

السيد /إسماعيل عبد الكريم حسين
ّ

عضو مجلس إدارة

ثالثاً :لجنةالحوكمةوالمكونة من:

كفاية أنظمة الضبط الداخلي
تولــي اإلدارة التنفيذيــة اهتمام ـاً خاص ـاً بأنظمــة الضبــط الداخلــي مــن خــال وضــع السياســات واإلجــراءات العمليــة التــي تضمــن
حتقيــق األهــداف املوضوعــة ،وتقــوم اإلدارة التنفيذيــة مبراجعــة مســتمرة لسياســات وأنظمــة الرقابــة والضبــط الداخلــي وإدخــال
التعديــات الالزمــة عليهــا لتتماشــى وخطــة حتقيــق األهــداف ،وقــد ســاهمت هــذه السياســات يف بنــاء نظــام مالــي وإداري متكامــل
يتمتــع بأقصــى درجــات املرونــة ،والــذي بــدوره قــام بوضــع وتنفيــذ نظــام رقابــي بهــدف قيــاس واســتدراك املخاطــر واحلــد مــن تفاقــم
أيــة انحرافــات وتصويبهــا مباشــرة.

السيطرة على الشركة
ال توجد أية مؤشرات قد تشير إلى نية أي من املساهمني اتخاذ إجراءات للسيطرة على الشركة.
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السيد/جاللكاظمناصرالدين
ّ

رئيسمجلساإلدارة

السيد/توفيق عيسى حبش
ّ

عضومجلسإدارة

السيد /عدنان عادل عبد اللطيف
ّ

عضومجلسإدارة

اإلدارةالتنفيذيةالعليا
السيد/أيوبوائلزعرب
ّ

عضومجلسإدارة/الرئيسالتنفيذي

السيد/نهادمحمدأسعد
ّ

المديرالعام

السيد/نسيم محمد أبو محمود
ّ

مساعدالمديرالعامللشؤون المالية واإلدارية

25

إجتماعاتمجلساإلدارة

اجتماعاتلجنةالتدقيقالداخلي

الحوكمة الرشيدة

البحث والتطوير

عقــدمجلــسإدارةالشــركةســتةاجتماعــاتخــالالعــام2019
ولــميتغيــبأيعضــومــنأعضــاءاملجلــسدونإذنمشــروع،
وقــدمتاإلفصــاحعــنتواريــخعقــدهــذهاالجتماعــاتونتائجهــا
وفق ـاًلألصــول،كمــاعقــدتاللجنــةالتنفيذيــةواملخولــةبكامــل
صالحيــاتمجلــساإلدارةإجتماعــانلهــاخــالالعــام .2019

تعقــداجتماعــاتجلنــةالتدقيــقالداخلــيعــادةعلــىهامــش
انعقــاداجتماعــاتمجلــسإدارةالشــركة،حيــثيتــمالتــداول
والتنســيقبــنأعضــاءاللجنــةحــولمجريــاتونتائــجاعمــال
دائــرةالتدقيــقالداخلــييفالشــركة.

يولــي مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة أهميــة خاصــة
ملفهــوم احلوكمــة الرشــيدة انطالقــاً مــن القناعــة الراســخة
بأهميــة ممارســة أقصــى درجــات الشــفافية ،ومــن هــذا املنطلــق
فــان اإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة بالشــركة ونتائــج أعمالهــا
وبياناتهــا املاليــة ونشــاطاتها وكافــة أمورهــا اجلوهريــة ملســاهمي
الشــركة وكافــة املســتثمرين واملطلعــن يقــع يف أعلــى درجــات
االهتمــام وذلــك بهــدف إرســاء قواعــد التعامــل الرشــيد لغايــات
تعزيــز املصلحــة العامــة للشــركة واملســاهمني واملتعاملــن يف
قطــاع األوراق املاليــة وكافــة املهتمــن يف هــذا املجــال.

لقــد احتــل موضــوع البحــث والتطويــر خــال العــام  2019موقعـاً
مميــزاً يف اهتمامــات اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ،حيــث تركــزت
اجلهــود بهــذا الســياق علــى حتديــث أســاليب العمــل وتطويــر
آليــات إصــدار وثائــق التأمــن وأمتتتهــا وتطويــر وســائل تقــدمي
اخلدمــات التأمينيــة وآليــات التواصــل مــع اجلمهــور ،األمــر الذي
أدى إلــى تفعيــل عاملــي الســرعة والدقــة يف عمليــات اإلصــدار
تســهي ً
ال جلمهــور مؤمنيهــا وموظفيهــا علــى حــد ســواء.

لــميتقاضــىأعضــاءمجلــساإلدارةأيــةبــدالتخــالالعــام
 2019عــن حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة.

الكادر الوظيفي
#

المؤهل العلمي

عدد الموظفين عام 2019

عدد الموظفين عام 2018

1

ماجستير

8

7

2

بكالوريوس

120

98

3

دبلوم

27

31

4

ثانوية عامة

16

17

5

ما دون ثانوية عامة

6

6

المجموع

177

159

الوضع المالي
تُظهــر البيانــات املاليــة اخلتاميــة املدققــة وفــق املعاييــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر املاليــة مــن قبــل مدقــق حســابات الشــركة
اخلارجــي بوضــوح تــام كافــة النواحــي اجلوهريــة للمركــز املالــي
للشــركة ونتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة كمــا يف تاريــخ
2019/12/31
وانطالقـاً مــن تبنــي الشــركة ألســس وقواعــد احلوكمــة الرشــيدة
مبضمونهــا الشــمولي ،فــان اإلفصــاح وبشــكل دائــم وواضــح عــن
كافــة نشــاطات ونتائــج أعمــال الشــركة واســتثماراتها وأمورهــا
اجلوهريــة والتواصــل مــع حملــة أســهمها ومســاهميها يقــع يف
صلــب أولوياتهــا.

 -حيث بلغ عدد املوظفني حتى تاريخ  177 2019/12/31موظفاً

آلية إيصال المعلومات للمساهمين

 وبلــغ عــدد الفــروع واملكاتــب حتــى تاريــخ  12 2019/12/31فرع ـاً ،وهــم كاآلتــي (املركــز الرئيســي رام اهلل ،نابلــس ،بيــت حلــم،اخلليــل ،طولكــرم ،جنــن ،طوبــاس ،غــزة ،حــوارة ،قباطيــة ،ســلفيت ،قلقيليــة) و 8مكاتــب (عتيــل ،البيــرة ،بديــا ،نــور شــمس ،ديــر
دبــوان ،ســيلة الظهــر ،عرابــة ،بيــت جــاال)

توجــه الدعــوة حلضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي الســنوي
لكافــة مســاهمي الشــركة املســجلني لــدى مركــز اإليــداع
والتحويــل يف بورصــة فلســطني قبــل خمســة عشــر يومــاً مــن
انعقــاد االجتمــاع.

لذلــك قــد واصلــت الشــركة اهتمامهــا وتركيزهــا علــى تدريــب
كوادرهــا وطاقــم موظفيهــا حيــث عقــدت العديــد مــن الــدورات
التدريبيــة وورش العمــل الداخليــة كمــا انتدبــت العديــد مــن
املوظفــن للمشــاركة يف الــدورات اخلارجيــة واملؤمتــرات وذلــك
بهــدف تعزيــز وزيــادة الثقافــة التأمينيــة وتطويــر األداء الفنــي
واإلداري ملوظفــي الشــركة وتعزيــز روح االنتمــاء ،إميانـاً بأهميــة
االســتثمار يف الــكادر البشــري كونــه الثــروة احلقيقيــة للشــركة
واألداة الرئيســية لتحقيــق النمــو املســتدام.

اإلجراءات القانونية والقضايا
لقــد اســتمر خــال العــام  2019إيــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة
اهتمامـاً كبيــراً يف معاجلــة كافــة القضايــا املقامــة علــى الشــركة
والتــي هــي باألســاس ال تخــرج عــن نطــاق اإلجــراءات الطبيعيــة
املتعلقــة بطبيعــة أعمــال الشــركة والتــي تنشــأ كنتيجــة مباشــرة
لنزاعــات بشــأن قيــم التعويضــات واألضــرار املترتبــة علــى
حــوادث مركبــات وتأمينــات عامــة مختلفــة ،والتــي تؤكــد اخلبــرة
الفنيــة للشــركة علــى مــدار الســنوات املاضيــة إلــى عــدم وجــود
أي تأثيــر غيــر طبيعــي علــى املركــز املالــي للشــركة علــى خلفيــة
هــذه القضايــا نتيجــة وضــع مخصصــات ماليــة كافيــة ملقابلتهــا
يف البيانــات املاليــة للشــركة.

نشــر إعــان دعــوة الهيئــة العامــة يف صحيفتــن يوميتــن قبــل
أســبوع مــن انعقــاد االجتمــاع.
وضــع التقريــر الســنوي لــدى أمانــة ســر مجلــس اإلدارة يف
مركــز الشــركة الرئيســي وكذلــك لــدى فــروع الشــركة يف مختلــف
املناطــق الطــاع مــن يرغــب مــن املســاهمني.
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التغيرات والمؤشرات المستقبلية

الوضع التنافسي

لقــد شــهدت أوضــاع قطــاع التأمــن يف فلســطني خــال العــام
املاضــي معانــاة مــن نفــس املعوقــات التــي عانــى منهــا القطــاع
يف األعــوام الســابقة .و اســتمرت خروقــات تعرفــة التأمينــات
اإللزاميــة املقــرة مــن قبــل اإلدارة العامــة للتأمــن يف هيئــة ســوق
رأس املــال الفلســطينية باإلضافــة إلــى اســتمرار حــدة املنافســة
بــن شــركات التأمــن الفلســطينية العاملــة يف الســوق والوصــول
يف األســعار بهــا إلــى حــدود ُدنيــا .باإلضافــة إلــى االســتمرار يف
املنافســة علــى صعيــد الكفــاءات والكــوادر التأمينيــة والــوكالء
واملنتجــن.

ميتــاز ســوق التأمــن الفلســطيني مبنافســة كبيــرة وذلــك
بســبب صغــر حجــم الســوق ،مقارنــة مــع عــدد الشــركات
العاملــة فيــه.

واســتمرت اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بسياســتها املعلنــة بعــدم
االجنــرار خلــف املمارســات غيــر املدروســة املتبعــة يف الســوق،
واســتطاعت أن تنــأى بنفســها عــن تعريــض الشــركة ملجازفــات
ال ميكــن التكهــن بعواقبهــا مــن خــال سياســتها املتحفظــة يف
االكتتــاب بأنــواع معينــة مــن التأمينــات املصنفــة باخلطيــرة ،إال
أن الشــركة وضعــت خطــة منــو مدروســة حملفظــة الشــركة آخــذة
بعــن االعتبــار كافــة العوامــل املؤثــرة يف الســوق.
لقــد انصــب جــزء كبيــر مــن اهتمامــات اإلدارة التنفيذيــة للشــركة
خــال العــام املاضــي  2019علــى وضــع سياســات االكتتــاب
الواضحــة وإجنــاز إجــراءات العمــل الداخليــة ،األمــر الــذي
ســيمكن طاقــم العمــل مــن القيــام بواجباتــه علــى أكمــل وجــه
ويعــزز مكانــة الشــركة واالنطــاق بهــا مــن جديــد نحــو تبــوء
املكانــة احلقيقيــة للشــركة يف ســوق التأمــن الفلســطيني.
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هــذا وقــد اختــارت بعــض الشــركات مــن املنافســة الســعرية
وســيلة للحصــول علــى حصــة ســوقية أكبــر ،ممــا أثــر علــى
اســتقرار الســوق وحجمــه وربحيتــه ،حيــث امتــدت املنافســة
لتشــمل كافــة أنــواع التأمــن وليــس تأمــن املركبــات فقــط.
إال أن شــركتنا اســتمرت يف نهجهــا املســتند علــى االكتتــاب
الفنــي املتحفــظ بالبعــد عــن التأمينــات عاليــة اخلطــورة
والتركيــز علــى النتائــج وليــس اإلنتــاج فقــط معتمــدة علــى
االســتمرار يف حتســن خدمــات بعــد البيــع ،األمــر الــذي
وضــع الشــركة يف ريــادة شــركات التأمــن وميزهــا بجــودة
وســرعة خدماتهــا.

التوجه االستراتيجي
إن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة مصممــون
علــى املضــي قدم ـاً يف حتقيــق قصــة جنــاح جديــدة تضــاف
إلــى رصيــد وســمعة الشــركة التــي حتظــى بهــا لــدى قاعــدة
واســعة مــن كبــرى الشــركات واملؤسســات الفلســطينية ،إميانـاً
منهــم مبقومــات النجــاح والتطــور املمكنــة واملتمثلــة بالطاقــات
البشــرية والســمعة الطيبــة القائمــة علــى اخلدمــة املميــزة
والوفــاء بااللتزامــات املتحققــة.

البيانات المالية للشركة (بالدوالر األمريكي)

المـؤشـــرات الرئيســـيـة
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تطور األقساط المكتتبة والمطالبات المسددة و األرباح

تطور إجمالي األصول ومطلوبات عقود التأمين وحقوق الملكية

(ألف دوالر أمريكي)

(ألف دوالر أمريكي)

السنة

العام 2019

العام2018

السنة

العام 2019

العام2018

األقساط المكتتبة

31,181

25,627

إجمالي األصول

60,625

47,087

مطالبات مسددة

16,449

13,826

مطلوبات عقود التأمين

30,367

23,675

األرباح المدورة

2,115

1,139

حقوق الملكية

15,057

13,956

ربح العام بعد الضريبة

1,828

2,419
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إلى السـادة المساهمين المحترمين
مجموعة شــركة المشرق للتـأميـن
المسـاهمة العامـة المحـدودة
فلسطين
تقرير حول تدﻗيﻖ القوائم المالية الموحدة
الـرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة )"الشركة"( والشركات
التابعة لها )ويشار إليهما معا ً بـ "المجموعة"( والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ٣١كانون اﻷول
 ٢٠١٩وكل من قائمة الدخل الموحدة ،وقائمة الدخل الشامل اﻵخر الموحدة ،وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة،
وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.
في رأينـا ،إن القوائم الماليـة الموحدة المرفقة تظهـر بصورة عادلـة ،من جميع النواحي الجوهريـة ،المركز المالي للمجموعة
كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩وأدائها المالي الموحد ،وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير
الدولية للتقارير المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤولية مدقق الحسابات"
حول تدقيق القوائم المالية الموحدة من تقريرنا هذا .كما أننا مستقلون عن المجموعة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس
المحاسبين "قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين" وقواعد السلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية للمجموعة في فلسطين.
هذا ،وقد التزمنا بمسؤولياتنا اﻷخﻼقية اﻷخرى وفقا ً لهذه المتطلبات .ونعتقد بأن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية
ومﻼئمة لتوفر أساسا ً لرأينا.
أمور التدﻗيﻖ الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني ،هي اﻷكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية للفترة المالية الحالية .وتم تناول
هذه اﻻمور في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل ،وفي تكوين رأينا حولها ،وﻻ نبدي رأيا منفصﻼ بشأنها.

١
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تقرير مدﻗﻖ الحسـابات المسـتقل "تتمة"
فيما يلي أمور التدقيق الرئيسية المتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية الموحدة:
كيف تناولت عملية التدﻗيﻖ التﻲ ﻗمنا بها أمور التدﻗيﻖ
الرئيسية

أمور التدﻗيﻖ الرئيسية
مطلوبات عقود التأمين

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي:

تشكل مطلوبات عقود التأمين ما نسبته  %٦٧من
مجموع مطلوبات المجموعة كما في تاريخ القوائم
المالية الموحدة ) %٧١كما في  ٣١كانون اﻷول
 (٢٠١٨بما فيها اﻹدعاءات المتكبدة وغير المبلغ
عنها ومخصصات أخرى.

-١

-٢

تستخدم المجموعة العديد من المنهجيات اﻻكتوارية
لتقدير هذه المخصصات .وهذا يتطلب استخدام
تقديرات هامة منها على سبيل المثال :معدﻻت
التضخم وأنماط تطور المطالبات وتفسيرات
متطلبات الجهات الرقابية.

-٣

يعتبر احتساب اﻻحتياطيات الفنية أمر تقديري مهم
نظرا لمستوى اﻻفتراضات المستخدمة في
لﻺدارة
ً
تقدير أثر اﻷحداث الﻼحقة للمطالبات التي ﻻ تزال
النتيجة النهائية لها غير مؤكدة.
لقد تم إختيار مطلوبات عقود التأمين كأمر تدقيق
رئيسي ﻷن تقييم تلك المطلوبات يخضع لتقديرات
جوهرية من قبل اﻹدارة ويتطلب عدد من
اﻻفتراضات المحاسبية وخاصة فيما يتعلق
باﻹدعاءات المتكبدة وغير المبلغ عنها.

-٤

للمزيد من التفاصيل ،يرجى اﻹطﻼع على ايضاح
رقم ) (١٣حول القوائم المالية الموحدة.

-٥
-٦

قمنا باختبار نظام الضبط الداخلي الخاص بالمراقبة
على اﻻدعاءات الموقوفة وتسجيلها وكذلك تقييم
معقولية التقديرات المعدة من قبل اﻹدارة لمخصص
اﻹدعاءات المبلغ عنها وغير المسددة.
قمنا بفهم ودراسة سياسات المجموعة المتبعة في
احتساب المخصصات .كذلك قمنا بفحص عينات من
اﻹدعاءات الموقوفة والتحقق من معقولية تقييم
وتقدير التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي حدثت
ولم تسدد كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة
باﻹعتماد على تقارير الخبراء والمحامين بتحديد
قيمة التكاليف اﻹجمالية المتوقعة.
مراجعة تقرير الخبير اﻻكتواري المعين من قبل
المجموعة من خﻼل الخبير اﻻكتواري الخاص بنا
والذي قام بالتأكد من معقولية التقديرات
واﻻفتراضات المستخدمة من قبل اﻹدارة فيما يتعلق
بتقدير اﻻحتياطيات الفنية ومراجعة توصيات الخبير
اﻹكتواري الخاص بالمجموعة وأثرها على القوائم
المالية الموحدة.
بالنسبة للقطاعات التشغيلية المتبقية ،قمنا بتقييم مدى
معقولية المنهجيات واﻻفتراضات المستخدمة من قبل
اﻹدارة مقابل الممارسات اﻻكتوارية المعترف بها
والمعايير ذات العﻼقة لتحديد وتقييم أي حاﻻت غير
متوافقة معها.
قمنا بتقييم مدى اكتمال ودقة البيانات التي تستخدمها
اﻹدارة في حسابها لﻼحتياطيات الفنية.
قمنا بتقييم اﻹفصاحات المتعلقة بهذه المسألة مقابل
متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير مدﻗﻖ الحسـابات المسـتقل "تتمة"
معلومات أخرى
إن اﻹدارة مسؤولة عن المعلومات اﻷخرى .تتكون المعلومات اﻷخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم
المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها .إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ ﻻحق لتقريرنا .ﻻ يشمل رأينا
حول القوائم المالية الموحدة المعلومات اﻷخرى وإننا ﻻ نبدي اي نوع من التأكيد او استنتاج حولها.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات اﻷخرى المذكورة أعﻼه عندما تصبح متاحة لنا،
حيث نقيّم فيما إذا كانت المعلومات اﻷخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة او المعلومات التي تم
التوصل إليها من خﻼل تدقيقنا أو أن المعلومات اﻷخرى تتضمن أخطاء جوهرية.
مسؤولية اﻹدارة والقيمين على الحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة
إن اﻹدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ووفقا ً
للقوانين المحلية النافذة في فلسطين ،وتشمل هذه المسؤولية اﻹحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها اﻹدارة مناسبة لتمكنها من
إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،فإن اﻹدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على اﻹستمرار كمنشأة مستمرة ،واﻹفصاح
حيثما كان ذلك مناسباً ،عن اﻷمور المتعلقة باﻹستمرارية واعتماد مبدأ اﻹستمرارية المحاسبي ما لم تكن اﻹدارة تنوي تصفية
الشركة أو وقف العمليات أو ﻻ يوجد لديها بديل واقعي إﻻ القيام بذلك.
يعتبر القائمين على الحوكمة مسؤولين عن اﻹشراف على مسار إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤولية مدﻗﻖ الحسابات حول تدﻗيﻖ القوائم المالية الموحدة
إن غايتنا تتمثل بالحصول عل��ى تأكي��د معق��ول فيم��ا إذا كان��ت الق��وائم المالي��ة الموح��دة خالي��ة بص��ورة عام��ة م��ن أخط��اء جوهري��ة،
سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقري��ر الم��دقق ال��ذي يش��مل رأين��ا .إن التأكي��د المعق��ول ه��و مس��توى ع��ا ٍل م��ن
التأكي��د ،وﻻ يض��من أن عملي��ة الت��دقيق الت��ي ت ّم��ت وفق�ا ً للمع��ايير الدولي��ة للت��دقيق س��وف تكش��ف دائم�ا ً أي خط��أ ج��وهري ف��ي ح��ال
وجوده .وقد تنشأ اﻷخطاء عن اﻹحتيال أو عن الخطأ ،وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمج ّمع فيم��ا إذا ك��ان م��ن المتوق��ع تأثيره��ا
على القرارات اﻹقتصادية المتخذة من المستخدمين بنا ًء على هذه القوائم المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نمارس التقدير المهني ونحافﻆ على الشك المهني طوال فترة
التدقيق ،كما نقوم أيضا ً:


بتحديد وتقييم مخاطر اﻻخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،والتصميم
والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا .ان
مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن اﻻحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ ،حيث يشمل اﻻحتيال التواطؤ،
التزوير ،الحذف المتعمد ،سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي .



باﻻطﻼع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،ولكن
ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية .



بتقييم مﻼءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واﻻيضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اﻹدارة.

٣
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
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اليقين متعلقة
عدم اليقين
من عدم
جوهرية من
حالة جوهرية
وجود حالة
حال وجود
حال
اﻹيضاحات
إلىاﻹيضاحات
تقريرنا إلى
في تقريرنا
اﻻنتباه في
لفتاﻻنتباه
علينالفت
يتوجب علينا
التيقن ،يتوجب
عدم التيقن،
من عدم
جوهرية من
حالة جوهرية
بوجود حالة
اﻻستنتاج بوجود
حالاﻻستنتاج
وفيحال
اﻻستمرار .وفي
اﻻستمرار.
رأينا.
تعديل رأينا.
علينا تعديل
يتوجب علينا
كافية يتوجب
غير كافية
اﻹيضاحات غير
هذه اﻹيضاحات
كانت هذه
حال كانت
في حال
أو ،في
الموحدة ،،أو،
المالية الموحدة
قوائم المالية
في الالقوائم
الواردة في
الصلة الواردة
ذات الصلة
ذات
حداث أوأو
اﻷ
تؤدي
قد
ذلك،
ومع
تقريرنا.
تاريخ
حتى
عليها
الحصول
تم
التي
التدقيق
أدلة
على
استنتاجاتنا
في
ونعتمد
هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،قد تؤدي اﻷحداث
هذا
اﻻستمرارية.
مبدأ اﻻستمرارية.
أساس مبدأ
على أساس
مجموعةة على
أعمال الالمجموع
توقف أعمال
إلى توقف
بالمجموعة إلى
المستقبلية بالمجموعة
الظروف المستقبلية
الظروف
كانت
إذا كانت
وفيما إذا
اﻹيضاحات ،وفيما
ذلك اﻹيضاحات،
في ذلك
بما في
فيها ،،بما
المتضمنة فيها
والبيانات المتضمنة
وهيكلها والبيانات
الموحدة وهيكلها
المالية الموحدة
قوائم المالية
الشامل للللقوائم
العرض الشامل
تقييم العرض
 تقييم
العادل.
العرض
تحقق
بطريقة
العﻼقة
ذات
واﻻحداث
العمليات
تظهر
الموحدة
المالية
قوائم
الالقوائم المالية الموحدة تظهر العمليات واﻻحداث ذات العﻼقة بطريقة تحقق العرض العادل.
قوائم
حول الالقوائم
الرأي حول
ﻹبداء الرأي
التابعة ﻹبداء
الشركات التابعة
من الشركات
المالية من
بالمعلومات المالية
يتعلق بالمعلومات
فيما يتعلق
ومناسبة فيما
كافية ومناسبة
تدقيق كافية
أدلة تدقيق
على أدلة
بالحصول على
 بالحصول
عن
المسؤولون عن
نبقى المسؤولون
المجموعة وونبقى
صعيد المجموعة
علىصعيد
التدقيق على
بأعمالالتدقيق
والقيامبأعمال
واﻹشراف والقيام
التوجيهواﻹشراف
عنالتوجيه
مسؤولون عن
إننامسؤولون
الموحدة .إننا
المالية الموحدة.
المالية
منفرد..
بشكل منفرد
هذا بشكل
تقريرنا هذا
في تقريرنا
التدقيق في
حول التدقيق
المهني حول
رأينا المهني
رأينا
خلل
أي خلل
ذلك أي
في ذلك
بما في
الهامة ،بما
التدقيق الهامة،
ونتائج التدقيق
وتوقيت ونتائج
بنطاق وتوقيت
الحصر بنطاق
المثال ﻻﻻ الحصر
سبيل المثال
على سبيل
يتعلق على
فيما يتعلق
اﻹدارة فيما
مع اﻹدارة
بالتواصل مع
نقوم بالتواصل
نقوم
تدقيقنا.
خﻼل تدقيقنا.
من خﻼل
يتبين لنالنا من
الداخلي يتبين
الرقابة الداخلي
نظام الرقابة
في نظام
جوهري في
جوهري
والتواصل
باﻻستقﻼلية ،والتواصل
المتعلقة باﻻستقﻼلية،
المهني المتعلقة
السلوك المهني
لقواعد السلوك
امتثالنا لقواعد
يظهر امتثالنا
ببيان يظهر
الحوكمة ببيان
على الحوكمة
والقائمين على
اﻹدارة والقائمين
بإطﻼع اﻹدارة
نقوم بإطﻼع
كما نقوم
كما
ً
وإجراءات
استقﻼليتنا
على
معقوﻻ
ا
تأثير
تؤثر
قد
أنها
اﻻعتقاد
يحتمل
التي
المسائل
من
ا
وغيره
العﻼقات
جميع
بخصوص
ً
معقوﻻ على استقﻼليتنا وإجراءات
تأثير ًا
معهم بخصوص جميع العﻼقات وغيرها من المسائل التي يحتمل اﻻعتقاد أنها قد تؤثر
معهم
ً
مناسببًاً.ا.
كان مناس
متى كان
الصلة متى
ذات الصلة
الحماية ذات
الحماية
تدقيق
في تدقيق
اﻷكبر في
اﻷثر اﻷكبر
لها اﻷثر
كان لها
التيكان
مورالتي
اﻷمور
هذه اﻷ
بتحديد هذه
نقوم بتحديد
الحوكمة ،،نقوم
على الحوكمة
والقائمين على
اﻹدارة والقائمين
مع اﻹدارة
بها مع
التواصل بها
التي تمتم التواصل
اﻷمور التي
من اﻷمور
من
التدقيق
حول
تقريرنا
في
اﻻمور
هذه
عن
باﻹفصاح
نقوم
رئيسية.
تدقيق
أمور
تعد
والتي
الحالية،
للفترة
الموحدة
المالية
قوائم المالية الموحدة للفترة الحالية ،والتي تعد أمور تدقيق رئيسية .نقوم باﻹفصاح عن هذه اﻻمور في تقريرنا حول التدقيق
الالقوائم
مر
عن أأمر
اﻹفصاح عن
يتم اﻹفصاح
ان ﻻﻻ يتم
للغاية ،ان
نادرة للغاية،
حاﻻت نادرة
في حاﻻت
نقرر في
عندما نقرر
عنها ،أوأو عندما
العلني عنها،
اﻻفصاح العلني
دون اﻻفصاح
اﻷنظمة دون
القانون أوأو اﻷنظمة
حال القانون
إذا حال
إﻻ إذا
إﻻ
منه.
المتحققة منه.
العامة المتحققة
المنفعة العامة
تفوق المنفعة
سلبية قدقد تفوق
عواقب سلبية
عنه عواقب
اﻹفصاح عنه
على اﻹفصاح
تب على
ترتب
حال تر
في حال
تقريرنا في
في تقريرنا
معين في
معين
أخرى
ونظامية أخرى
ﻗانونية ونظامية
متطلبات ﻗانونية
حول متطلبات
تقرير حول
تقرير
المجموعة
فإن المجموعة
وبرأينا فإن
مهمتنا وبرأينا
ﻷداء مهمتنا
��رورية ﻷداء
ض���رورية
رأيناها ض�
التي رأيناها
واﻹيض���احات التي
المعلومات واﻹيض���احات
على المعلومات
حص���لنا على
فقد حص���لنا
تقدم ،فقد
إلى ماما تقدم،
��افة إلى
باﻹض���افة
باﻹض�
المعلومات
حدود المعلومات
وفي حدود
المرفقة .وفي
الموحدة المرفقة.
المالية الموحدة
القوائم المالية
مع القوائم
متفقة مع
وهي متفقة
�ولية وهي
أص��ولية
�ورة أص�
بص��ورة
منظمة بص�
�بية منظمة
محاس��بية
�جﻼت محاس�
وس��جﻼت
بقيود وس�
تحتفظ بقيود
تحتفظ
والتي
شركة
لل
اﻷساسي
للنظام
أو
،
١٩٦٤
لسنة
(
١٢
)
رقم
الشركات
قانون
ﻷحكام
السنة
خﻼل
مخالفات
تقع
لم
لنا
توفرت
التي توفرت لنا لم تقع مخالفات خﻼل السنة ﻷحكام قانون الشركات رقم ) (١٢لسنة  ،١٩٦٤أو للنظام اﻷساسي لل شركة والتي
التي
للسنة.
أعمالها للسنة.
نتائج أعمالها
على نتائج
شركة أوأو على
المالي للللشركة
المركز المالي
على المركز
جوهري على
بشكل جوهري
تؤثر بشكل
قدقد تؤثر

ﻗائم��ة الم��ركز الم��الﻲ الموح���دة
كم�ا ف��ﻲ  ٣١ك�����انون اﻷول ٢٠١٩

٢٠١٩
إيض��احات دوﻻر

المــوجـ��ودات
الموج��ودات غ��ير المتداول��ة
ممتلك�ات ومع�دات  -بالص�افي
ح�ق اس��تخدام موج��ودات  -الجزء طوي�ل اﻷج�ل
اس��تثمارات عقاري��ة
موج�ودات مالي�ة بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�ﻼل ال�دخل الش�امل اﻵخ��ر
ودائع الزامي��ة
موج�ودات ض�ريبية مؤجل�ة
شيكات برس�م التحص�يل تس�تحق بع��د س��نة
مجم��وع الموج��ودات غ��ير المتداول��ة

٦
٣
٧
٨
٩
١٠

الموج��ودات المتداول���ة
ذم�م مدين�ة ،بالص�افي
ذم�م ش�ركات الت�أمين وإع��ادة الت��أمين
ح�ق اس��تخدام موج��ودات  -الجزء قص��ير اﻷج��ل
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
ودائع ل�دى البن��وك
نقد وم�ا ف�ي حكم�ه
مجم��وع الموج��ودات المتداول��ة

١١
١٢
٣
١٣
١٤
١٥
١٦

معتمد
ﻗانونﻲ معتمد
حسابات ﻗانونﻲ
مدﻗﻖ حسابات
العظام  --مدﻗﻖ
أبو العظام
رائد أبو
رائد
((٢٠٠٢
٢٠٠٢//١٠٩
رﻗم ))١٠٩
رخصة رﻗم
رخصة
٢٠٢٠
نيسان ٢٠٢٠
 ١٤نيسان
١٤

٤٬٦٦٠٬٠٠٣
١١٬٦٣٣٬٨٤١
١٬٦٠٧٬٧٠٢
٢٥٠٬٠٠٠
٦٠١٬٧٥٣
٨٣١٬٦٧٦
١٩٬٥٨٤٬٩٧٥

٩٬٥٧٤٬٨٨٥
٣٩٢٬٩٧١
١٤٬٦٨٢
٤٬٥٧٩٬٢٥٠
١٬١٥٩٬٩٤٧
١٬١٨٦٬٧٢٥
١٥٠٬٦٧٣
١١٬٠٧٩٬٣٣٢
٢٬٧٤٦٬٣١٣
٣٬٦٤١٬٠٣٠
٣٤٬٥٢٥٬٨٠٨

٦٬٧٤١٬٥٦٧
٤٦٥٬٦٥٢
٣٬٥٦٩٬١٥٧
١٬٣١١٬٤٠٢
١٬٥٨٦٬١١٧
٨٥٨٬٣٩٤
٦٬٩١٣٬١٦٦
٢٬٢٨٠٬٩٨٢
٣٬٧٧٥٬٦٧٩
٢٧٬٥٠٢٬١١٦

مجم��وع الموج��ودات

٦٠٬٦٢٥٬١٤٣

٤٧٬٠٨٧٬٠٩١

حق��وق الملكي��ة والمطلوب��ات
حق�وق الملكي��ة
رأس الم�ال
احتي�اطي إجب��اري
التغير 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

٢
١١-٤
١٨

٥٬٢٠٠٬٠٠٠
١٬٠١٢٬٧٢٨
١٬٥٤٥٬٠٤٢
)(٤٨١٬٠١٤
٢٬١١٥٬٢٢٧
٩٬٣٩١٬٩٨٣
٥٬٦٦٥٬٣٨٢
١٥٬٠٥٧٬٣٦٥

٥٬٢٠٠٬٠٠٠
٨٩٠٬٩٣٠
١٬٣٦٢٬٠٠٠
١٥٥٬٢٦٣
١٬١٣٩٬٠٤٧
٨٬٧٤٧٬٢٤٠
٥٬٢٠٨٬٧٥٩
١٣٬٩٥٥٬٩٩٩

١٩
٢٤
٣

١٬٢٥٦٬٠٥٨
٢٬٠٦٢٬٨٠١
١٩٢٬٠٨٣
٣٬٥١٠٬٩٤٢

١٬٠٠٢٬٣٦٢
١٬٠٠٢٬٣٦٢

٢٠
٢١
٢٢
٢٣
١٣

٥٬٩٧١٬١٢٥
١٬١٠٤٬٣٥٧
١٬١٧٨٬٣٣٦
١٬٩٠٩٬٩٢٦
٣٠٬٣٦٧٬٣٨٤
٧١٦٬٧٧٩
١٥٬٧٩١
٧٩٣٬١٣٨
٤٢٬٠٥٦٬٨٣٦

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

مجم��وع المطلوب��ات

٤٥٬٥٦٧٬٧٧٨

٣٣٬١٣١٬٠٩٢

مجم��وع المطلوب��ات وحق��وق الملكي��ة

٦٠٬٦٢٥٬١٤٣

٤٧٬٠٨٧٬٠٩١

-١٧ب
-١٧أ

المطلوب��ات غ��ير المتداول��ة
مخصص تع�ويض ت�رك الخدم��ة للم��وظفين
تم�ويﻼت مرابح��ة  -الجزء طوي�ل اﻷج�ل
التزام��ات اﻻيج��ار  -الجزء طوي�ل اﻷج�ل
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
التزام��ات اﻻيج��ار  -الجزء قص��ير اﻷج��ل
تم�ويﻼت مرابح��ة  -الجزء القص��ير اﻷج��ل
مجم��وع المطلوب��ات المتداول��ة

اﻷوسط(
)الشرق اﻷوسط(
توش )الشرق
آند توش
ديلويت آند
ديلويت
فلسطين
ﷲ
رام ﷲ  -فلسطين
رام

٥٬١٧٥٬٠٤١
١٨٨٬٥١٠
١٦٬١٦٠٬٢٣٧
٢٬١٦٧٬٣٣٢
٢٥٠٬٠٠٠
٧٣٦٬٥٣١
١٬٤٢١٬٦٨٤
٢٦٬٠٩٩٬٣٣٥

٢٠١٨
دوﻻر

٣
٢٤

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

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

ﻗائم��ة ال���دخل الموح���دة
للس��نة المنتهي��ة ف��ﻲ  ٣١ك�����انون اﻷول ٢٠١٩

ﻗائم��ة ال��دخل الش��امل اﻵخ��ر الموح���دة
للس��نة المنتهي��ة ف��ﻲ  ٣١ك�����انون اﻷول ٢٠١٩
٢٠١٩
دوﻻر

٢٠١٨
دوﻻر

اجمالي أقساط مكتتب��ة
التغير في مخص�ص أقس�اط غ��ير مكتس��بة
اي�رادات أﻗس��اط مكتس��بة

٢٥
٢٥

٣١٬١٨٠٬٨٢٨
)(١٬٥٩٤٬٨٤٦
٢٩٬٥٨٥٬٩٨٢

٢٥٬٦٢٧٬٠٧٦
)(٦٩١٬١٦٣
٢٤٬٩٣٥٬٩١٣

أقساط معي�دي الت�أمين
التغير في مخص�ص أقس�اط غ��ير مكتس��بة
ص�افﻲ أﻗس��اط معي��دي الت��أمين

٢٥
٢٥

)(٢٬٢٣٩٬٦٩٧
١٥٢٬٢٩٩
)(٢٬٠٨٧٬٣٩٨

)(٢٬٠٢٦٬٩٧٨
٥٤٬٨٥٦
)(١٬٩٧٢٬١٢٢

ص��افﻲ أﻗس��اط الت��أمين المكتس��بة

٢٥

٢٧٬٤٩٨٬٥٨٤

٢٢٬٩٦٣٬٧٩١

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

٢٥
٢٥

٣٢٠٬٦٤٧
)(١٬٥٦٧٬٦٦٧
٢٦٬٢٥١٬٥٦٤

٢٥٥٬٩٣١
)(١٬٣٢٢٬٧١٧
٢١٬٨٩٧٬٠٠٥

إيض��احات

اي��رادات اﻻس��تثمارات

١٦٤٬٧٢٨

٢٢٥٬٥٤٧

المطالب��ات المتكب��دة
اجمالي المطالبات المتكب��دة
حصة معي��دي الت��أمين
ص��افﻲ المطالب��ات المتكب��دة

٢٥

)(١٩٬٣٦٢٬٨١٩
٨٥٣٬٤٨٤
)(١٨٬٥٠٩٬٣٣٥

)(١٤٬٥١٤٬٤٨٥
١٬٤٢٧٬٥٠١
)(١٣٬٠٨٦٬٩٨٤

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

٢٥
٢٦
٢٥

٧٬٩٠٦٬٩٥٧
)(٥٬٩٣٠٬٥٩٥
١٬٩٧٦٬٣٦٢

٩٬٠٣٥٬٥٦٨
)(٤٬٩٥١٬٦٢٠
٤٬٠٨٣٬٩٤٨

)(٣٧٬٥٧٧
)(٤٠٩٬٤٤١
)(٢٧١٬٦٢٩
)(١٬١٣٤٬٦٣٠
)(٤٩٬٣٧١
)(٢٬٥٣٣
٨٤٧٬٨٠٨
)(١٠٧٬٠٤٤
١٬٢٧٩٬٣١١
٢٬٠٩١٬٢٥٦
)(٢٦٣٬٤٠٧
١٬٨٢٧٬٨٤٩

)(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

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

٣-٤

١٬٢١٧٬٩٧٨
٦٠٩٬٨٧١
١٬٨٢٧٬٨٤٩

٢٬٤٥٧٬٣٥٤
)(٣٨٬٧٧٨
٢٬٤١٨٬٥٧٦

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

٢٨

٠٫٢٣

٠٫٤٧

مرابحة وعم��وﻻت بنكي��ة
)خس�ائر( أرب�اح تقيي�م فروق�ات عمل�ة
مخصص الخس�ائر اﻹئتماني��ة المتوقع��ة
)خس�ائر( بيع ممتلك�ات ومع�دات
مص�اريف إداري�ة وعمومي�ة غ��ير موزع��ة
اطف�اء ح�ق اس�تخدام موج��ودات
فوائد عل�ى التزام�ات اﻻيج�ار
اي�رادات أخ�رى غ��ير موزع��ة
)خس�ائر( إعادة 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
٢٦
٣

٧

صافي 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
التغير ف�ي القيم�ة العادل��ة
إجم��الﻲ ال��دخل الش��امل اﻵخ��ر للس��نة

إيض��احات

٢٠١٩
دوﻻر
١٬٨٢٧٬٨٤٩

٢٠١٨
دوﻻر
٢٬٤١٨٬٥٧٦

١٨

)(٦٣٦٬٢٧٧
١٨٣٬٠٤٢
١٬٣٧٤٬٦١٤

٥٤٥٬٤٠٧
٦١٬٧٩٩
٣٬٠٢٥٬٧٨٢

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

٧٦٤٬٧٤٣
٦٠٩٬٨٧١
١٬٣٧٤٬٦١٤

٣٬٠٦٤٬٥٦٠
)(٣٨٬٧٧٨
٣٬٠٢٥٬٧٨٢
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حق�وق جه�ات

غير مس��يطرة

دوﻻر

٥٬٢٠٨٬٧٥٩

٦٠٩٬٨٧١
٦٠٩٬٨٧١

)(١٥٣٬٢٤٨
٥٬٦٦٥٬٣٨٢

٥٬٥٣٧٬٣٢٤

)(٣٨٬٧٧٨
)(٣٨٬٧٧٨

)(٢٨٩٬٧٨٧
٥٬٢٠٨٬٧٥٩

مجم�وع حق�وق
الملكي��ة العائ��د

لمس��اهمﻲ الش��ركة اﻷم

دوﻻر

٨٬٧٤٧٬٢٤٠

١٬٢١٧٬٩٧٨
)(٤٥٣٬٢٣٥
٧٦٤٬٧٤٣

)(١٢٠٬٠٠٠
٩٬٣٩١٬٩٨٣

٥٬٦٨٢٬٦٨٠

٢٬٤٥٧٬٣٥٤
٦٠٧٬٢٠٦
٣٬٠٦٤٬٥٦٠

٨٬٧٤٧٬٢٤٠

اﻷرب��اح الم��دورة

دوﻻر

١٬١٣٩٬٠٤٧

١٬٢١٧٬٩٧٨
١٬٢١٧٬٩٧٨

)(١٢٠٬٠٠٠
)(١٢١٬٧٩٨
٢٬١١٥٬٢٢٧

)(١٬٠٧٢٬٥٧٢

٢٬٤٥٧٬٣٥٤
٢٬٤٥٧٬٣٥٤

)(٢٤٥٬٧٣٥
١٬١٣٩٬٠٤٧

فروﻗات ترجم��ة

الق��وائم المالي��ة

دوﻻر

١٥٥٬٢٦٣

)(٦٣٦٬٢٧٧
)(٦٣٦٬٢٧٧

)(٤٨١٬٠١٤

)(٣٩٠٬١٤٤

٥٤٥٬٤٠٧
٥٤٥٬٤٠٧

١٥٥٬٢٦٣

التغ�ير ف�ﻲ

القيم��ة العادل��ة

دوﻻر

١٬٣٦٢٬٠٠٠

١٨٣٬٠٤٢
١٨٣٬٠٤٢

١٬٥٤٥٬٠٤٢

١٬٣٠٠٬٢٠١

٦١٬٧٩٩
٦١٬٧٩٩

١٬٣٦٢٬٠٠٠

احتي��اطﻲ اجب��اري

دوﻻر

٨٩٠٬٩٣٠

-

١٢١٬٧٩٨
١٬٠١٢٬٧٢٨

٦٤٥٬١٩٥

رأس الم��ال

دوﻻر

٥٬٢٠٠٬٠٠٠

٥٬٢٠٠٬٠٠٠

٥٬٢٠٠٬٠٠٠

أرب�اح موزع�ة
التغير في حق�وق جه�ات غ��ير مس��يطرة
المحول الى اﻻحتي��اطي اﻻجب��اري
الرصيد كم��ا ف��ﻲ  ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٩

الرصيد كم��ا ف��ﻲ  ١ك��انون الث���انﻲ ٢٠١٨

ﻗائم��ة الت���دفقات النقدي���ة الموح���دة
للس��نة المنتهي��ة ف��ﻲ  ٣١ك�����انون اﻷول ٢٠١٩

ﻗائم��ة التغ��يرات ف��ﻲ حق��وق الملكي��ة الموح��دة
للس��نة المنتهي��ة ف��ﻲ  ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٩

الرصيد كم��ا ف��ﻲ  ١ك��انون الث���انﻲ ٢٠١٩

صافي أرب�اح الس��نة
بنود ال�دخل الش�امل اﻵخ�ر
إجم��الﻲ ال��دخل الش��امل اﻵخ��ر للس��نة

-

-

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

التغير في حق�وق جه�ات غ��ير مس��يطرة
المحول الى اﻻحتي��اطي اﻻجب��اري
الرصيد كم��ا ف��ﻲ  ٣١ك����انون اﻷول ٢٠١٨

٥٬٢٠٠٬٠٠٠

٢٤٥٬٧٣٥
٨٩٠٬٩٣٠

٢٠١٨
دوﻻر

٢٬٠٩١٬٢٥٦

٣٬٤٢١٬٨٨٤

مخصص الخس�ائر اﻹئتماني�ة المتوقع�ة عل�ى ال�ذمم المدين�ة والش��يكات
فروقات عمل��ة
خس��ائر ) أرباح( بيع استثمارات مالي�ة م�ن خ�ﻼل قائم��ة ال��دخل
خسائر إع�ادة تقيي�م اﻻس�تثمارات المالي�ة م�ن خ�ﻼل قائم��ة ال��دخل
) أرباح( إع�ادة تقيي�م اﻻس�تثمارات العقاري��ة
خسائر 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

)(١٬٠١٠٬٠٩٣
٦٬٦٩٢٬٢١٠
٢٤٤٬٧٧٩
٤٩٬٣٧١
٢٧١٬٦٢٩
٢٠٣٬٩١٩
٢٤٬٨٨٣
١١٤٬٠٩٦
)(١٬٢٧٩٬٣١١
٢٤٨٬٧٥٢
٧٬٦٥١٬٤٩١

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

) الزيادة( النقص ف�ي ش�يكات برس�م التحص��يل
) الزيادة( في ذم�م مدين�ة
النق�ص ) الزيادة( في ذمم ش�ركات الت�أمين وإع��ادة الت��أمين
النق�ص ) الزيادة( ف�ي مخ�زون عق�اري
) الزيادة( النقص ف�ي اﻻس��تثمارات العقاري��ة
النقص ف�ي أرص�دة مدين��ة أخ��رى
الزيادة ف�ي دائن�ون مختلف��ون
الزيادة ف�ي ذم�م دائن�ة لش�ركات إع�ادة الت�أمين
) النقص( في أرص�دة دائن��ة أخ��رى
الزي�ادة ) النقص( 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

)(٤٬٨٠٦٬١٧٤
)(٣٬١٧٠٬٢٣٦
٧٢٬٦٨١
٣٩٩٬٣٩٢
)(٣٬٢٤٧٬٠٨٥
٧٠٧٬٧٢١
٢٬٥١١٬١٩٥
٦٨٬٩٦٨
)(٧٣٬٠٢٠
٣٣٩٬٠١٠
٤٥٣٬٩٤٣
)(٨٣٬٦٨٦
)(٢١٤٬٧٣٥
١٥٥٬٥٢٢

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

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

٤٠٣٬٩٦٤
)(١٬٠٩٠٬٩٧٩
)(٤٣٦٬٩١٤
)(١٥٣٬٢٤٨
)(١٬٢٧٧٬١٧٧

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

الت��دفﻖ النق��دي م��ن عملي��ات التموي��ل
الزيادة ف�ي تم�ويﻼت المرابح��ة
توزي�ع أرب�اح نقدي�ة
المدفوع م�ن التزام�ات ايج�ار
) الزيادة( في ودائع لدى البن�وك ال�تي تس�تحق بع�د ث��ﻼث ش��هور
) النقص( في ش�يكات آجل�ة ال�دفع
ص��افﻲ النق��د الن��اتج م��ن )المس�تخدم ف�ﻲ( عملي��ات التموي��ل

٢٬٤٧٦٬٧١٥
)(١٢٠٬٠٠٠
)(٤٤٬٦٨٩
)(٨٦١٬٤٣٥
)(٢٢٣٬٤١٢
١٬٢٢٧٬١٧٩

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

صافﻲ الزي�ادة ف�ﻲ النق�د وم�ا ف��ﻲ حكم��ه
فروقات ترجم�ة الق��وائم المالي��ة
النقد وما في حكم�ه ف�ي بداي��ة الس��نة
النق�د وم�ا ف�ﻲ حكم�ه ف�ﻲ نهاي�ة الس�نة

١٠٥٬٥٢٤
)(٦٣٦٬٢٧٧
٥٬٢٠٠٬٤١١
٤٬٦٦٩٬٦٥٨

١٬٢٧٢٬٥٣٣
٥٤٥٬٤٠٧
٣٬٣٨٢٬٤٧١
٥٬٢٠٠٬٤١١

ممث�ﻼ فيم�ا يل�ﻲ:
نقد وما ف�ي حكم��ه
ودائع 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

٣٬٦٤١٬٠٣٠
١٬٠٢٨٬٦٢٨
٤٬٦٦٩٬٦٥٨

٣٬٧٧٥٬٦٧٩
١٬٤٢٤٬٧٣٢
٥٬٢٠٠٬٤١١

اطفاء ح�ق اس�تخدام موج�ودات
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٢٠١٩
دوﻻر

الت��دفﻖ النق��دي م��ن عملي��ات التش��غيل
ص�افﻲ أرب��اح الس��نة ﻗب��ل الض��ريبة
تع�ديﻼت:
) الزيادة( في موج�ودات عق�ود إع�ادة الت��أمين
الزي�ادة ) النقص( في مطلوبات عق��ود الت��أمين
إستهﻼكات ممتلك��ات ومع��دات

٨

مجم�وع حق�وق

الملكي��ة
دوﻻر

١٣٬٩٥٥٬٩٩٩

١٬٨٢٧٬٨٤٩
)(٤٥٣٬٢٣٥
١٬٣٧٤٬٦١٤

)(١٢٠٬٠٠٠
)(١٥٣٬٢٤٨
١٥٬٠٥٧٬٣٦٥

١١٬٢٢٠٬٠٠٤

٢٬٤١٨٬٥٧٦
٦٠٧٬٢٠٦
٣٬٠٢٥٬٧٨٢

)(٢٨٩٬٧٨٧
١٣٬٩٥٥٬٩٩٩
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -١التعريف واﻷعمال

 -٣تطبيﻖ المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
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تأسست شركة المشرق للتأمين ف��ي ع��ام  ١٩٩٢بمقتض��ى أحك��ام ق��انون الش��ركات رق��م ) (١٢لس��نة  ١٩٦٤وه��ي مس��جلة
كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم  ،٥٦٢٦٠٠٣٦١ومركزها الرئيسي في رام ﷲ.
ت��زاول الش��ركة كاف��ة أعم��ال الت��أمين ف��ي إط��ار الق��وانين 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 والب��الغ ع��ددها ) (١٩فرع�ا ً ومكتب�ا ً كم��ا
في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩و ) (١٥فرع�ا ً ومكتب�ا ً كم��ا ف��ي  ٣١ك��انون اﻷول  ٢٠١٨باﻹض��افة إل��ى وك��ﻼء بل��غ متوس��ط
عددهم ) (٢٧وكيﻼً خﻼل سنة  ٢٠١٩و) (٢٠وكيﻼً خﻼل سنة .٢٠١٨
بل��غ ع��دد م��وظفي الش��ركة ) (١٧٧موظف��ا كم��ا ف��ي  ٣١ك��انون اﻷول  ٢٠١٩و) (١٥٩موظف��ا كم��ا ف��ي  ٣١ك��انون اﻷول
.٢٠١٨
تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اﻹدارة ف��ي ت��اريخ  ٢٩آذار  ،٢٠٢٠عل��ى أن
يتم عرضها للموافقة عليها من قبل الهيئة العامة في اجتماعها السنوي القادم.
تم الموافقة عل��ى الق��وائم المالي��ة الموح��دة للمجموع��ة م��ن قب��ل هيئ��ة س��وق رأس الم��ال الفلس��طينية  /اﻹدارة العام��ة للت��أمين
بتاريخ  ١٠نيسان .٢٠٢٠

 -٢رأس مال الشركة
يتألف رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠دوﻻر موزعة على  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠سهم بقيم��ة )(١
دوﻻر لكل سهم.

١-٣المعايير الجديدة والتعديﻼت على المعايير المطبقة بتاريخ  ١كانون الث�انﻲ  ٢٠١٩والت�ﻲ ل�م يك�ن له�ا ت�أثير ج�وهري
على القوائم المالية
قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالي��ة المعدل��ة والمع��ايير الدولي��ة للتق��ارير المالي��ة الجدي��دة التالي��ة ف��ي إع��داد
القوائم المالية الموحدة والتي أصبحت سارية المفعول إعتبارا ً من  ١كانون الثاني :٢٠١٩
المعيار الدولﻲ ﻹعداد التقارير المالية رﻗم )" (١٦عقود اﻹيجار"
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم )" (١٦اﻹيجارات" الذي حل محل اﻹرشادات الموجودة
بشأن عقود اﻹيجار ،بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم )" (١٧عقود اﻹيجار" والتفسير الدولي رقم )" (٤تحديد فيما ما
إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" وتفسير لجنة التفسيرات السابقة رقم )" (١٥عقود اﻹيجار التشغيلية  -الحوافز"
وتفسير لجنة التفسيرات السابقة رقم )" (٢٧تقويم جوهر المعامﻼت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اﻹيجار".
صدر المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١٦في كانون الثاني  ٢٠١٦وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ
في أو بعد اﻷول من كانون الثاني  .٢٠١٩ينص المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١٦على أن جميع عقود اﻹيجار
والحقوق واﻻلتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم اﻻعتراف بها عموما ً في قائمة المركز المالي للمجموعة ،ما لم تكن
المدة  ١٢شهرا ً أو أقل أو عقد إيجار ﻷصول موجودات منخفضة القيمة .وبالتالي  ،فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم )" (١٧اﻹيجارات" في عقود التأجير التشغيلي أو التمويلي تم الغائه بالنسبة للمستأجرين .لكل عقد
إيجار ،يعترف المستأجر بإلتزام مقابل إلتزامات اﻹيجار المتكبدة في المستقبل .في المقابل ،يتم رسملة الحق في استخدام
اﻷصل المؤجر ،وهو ما يعادل عموما ً القيمة الحالية لمدفوعات اﻹيجار المستقبلية مضافا ً إليها التكاليف المنسوبة مباشرة
والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اﻹنتاجي.
اختارت المجموعة استخدام المنهج المبسط والمسموح به بموجب المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١٦عند تطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (١٦ﻷول مرة على عقود التأجير التشغيلي بشكل إفرادي )لكل عقد ايجار على حده( ،تم
قياس الحق في استخدام اﻷصول المؤجرة عموما ً بمبلغ التزام التأجير باستخدام سعر الفائدة عند التطبيق ﻷول مرة.
تم قياس موجودات حق اﻻستخدام بمبلغ مساو ﻻلتزامات اﻹيجار بعد أن تم تعديله بأي مدفوعات تأجير مدفوعة مسبقا ً أو
مستحقة تتعلق بعقد إيجار معترف به في قائمة المركز المالي كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨ولم ينتج اية تعديﻼت على
اﻷرباح المدورة كما في اﻷول من كانون الثاني  ٢٠١٩بموجب هذه الطريقة .لم يكن هناك عقود إيجار متدنية تتطلب إجراء
تعديل على موجودات حق اﻻستخدام في تاريخ التطبيق اﻷولي .
تتعلق موجودات حق اﻻستخدام المعترف بها فروع ومكاتب مستأجرة كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩و ١كانون الثاني
. ٢٠١٩
أنشطة التأجير للشركة وآلية المعالجة المحاسبية لها :
تقوم المجموعة بإستجار فروع لﻼستخدام في أنشطتها اﻻعتبارية وفي العادة تكون عقود اﻹيجار لفترات ثابتة تتراوح من
سنة وأكثر ،وقد يتضمن بعضها خيارات تمديد ويتم التفاوض على شروط اﻻيجار على اساس افرادي وتحتوي على مجموعة
من اﻷحكام والشروط المختلفة ،ﻻ تتضمن عقود اﻹيجار اية تعهدات وﻻ يجوز استخدامها كضمانات ﻷغراض اﻹقتراض.
حتى نهاية السنة المالية  ،٢٠١٨تم تصنيف عقود ايجار العقارات كعقود ايجار تشغيلية ،حيث تم قيد المبالغ المدفوعة مقابل
عقود التأجير التشغيلي في قائمة الدخل وفقا ً لطريقة القسط الثابت خﻼل فترة عقد التأجير .
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٣تطبيﻖ المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة "تتمة"

 -٢تطبيﻖ المعاييـر الدولية ﻹعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدّلة "تتمة"

١-٣المعايير الجديدة والتعديﻼت على المعايير المطبقة بتاريخ  ١كانون الث�انﻲ  ٢٠١٩والت�ﻲ ل�م يك�ن له�ا ت�أثير ج�وهري
على القوائم المالية "تتمة"
المعيار الدولﻲ ﻹعداد التقارير المالية رﻗم )" (١٦عقود اﻹيجار"
ابتداء من اﻷول من كانون الثاني  ،٢٠١٩تم اﻻعتراف بعقود اﻹيجار كموجودات حق استخدام والمطلوبات المتعلقة بها في
التاريخ الذي يكون فيه اﻷصل جاهز لﻺستخدام من قبل المجموعة ،يتم توزيع قيمة كل دفعة ايجار ما بين التزامات التأجير
وتكاليف التمويل ،ويتم قيد تكاليف التمويل في قائمة اﻷرباح أو الخسائر خﻼل فترة عقد اﻹيجار للتوصل الى معدل فائدة
دوري ثابت على الرصيد المتبقي من اﻻلتزام لكل فترة ويتم استهﻼك موجودات حق اﻻنتفاع خﻼل العمر اﻹنتاجي لﻸصل أو
مدة اﻹيجار أيهما أقصر وفقا ً لطريقة القسط الثابت .

 ١-٣المعايير الجديدة والتعديﻼت على المعايير المطبقة بتاريخ  ١كانون الثانﻲ  ٢٠١٩والتﻲ لم يكن لها تأثير جوهري
على القوائم المالية "تتمة"

يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقود اﻹيجار مبدئيا ً على أساس القيمة الحالية ،وتشمل مطلوبات اﻹيجار
صافي القيمة الحالية لمدفوعات اﻹيجار التالية :
مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة مض ّمنة( مطرو ًحا منها حوافز اﻹيجار المستحقة القبض؛
•
مدفوعات اﻹيجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل؛
•
المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛
•
خيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من هذا الخيار ،و
•
دفع غرامات إنهاء العقد ،إذا كانت شروط عقد اﻹيجار تتضمن هذا الخيار.
•
يتم خصم دفعات اﻹيجار باستخدام سعر الفائدة في عقد اﻹيجار الضمني أو معدل سعر اﻻقتراض اﻹضافي للمستأجر في
حال عدم توفرها ،وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه ﻻقتراض اﻷموال الﻼزمة للحصول على أصل ذي قيمة
مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.
يتم قياس موجودات حق انتفاع بالتكلفة والتي تشمل ما يلي :
قيمة القياس اﻷولي ﻻلتزامات اﻹيجار؛
•
أي دفعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء مطرو ًحا منها أي حوافز إيجار مستلمة؛
•
أي تكاليف مباشرة أولية ،و
•
تكاليف اﻹرجاع )التجديد والترميم(.
•
يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اﻹيجار قصيرة اﻷجل وعقود تأجير اﻷصول ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط
الثابت كمصروف في قائمة الدخل ،إن عقود اﻹيجار قصيرة اﻷجل هي عقود إيجار مدتها  ١٢شهراً أو أقل وكذلك اﻷصول
ذات القيمة المنخفضة مثل معدات تكنولوجيا المعلومات منخفضة القيمة وعناصر صغيرة من أثاث المكاتب.
عند تطبيق المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١٦ﻷول مرة ،استخدمت المجموعة ما يلي:
معدل خصم واحد لمحفظة عقود اﻹيجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول؛
•
اﻻعتماد على التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اﻹيجار متدنية؛
•
شهرا في أول من كانون الثاني  ٢٠١٩كإيجارات
محاسبة عقود اﻹيجار التشغيلية مع مدة إيجار متبقية تقل عن ١٢
•
ً
قصيرة اﻷجل؛
استبعاد التكاليف المباشرة اﻷولية لقياس موجودات حق اﻻستخدام في تاريخ التطبيق اﻷولي ،و
•
استخدام اﻹدراك السابق في تحديد مدة عقد اﻹيجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اﻹيجار.
•
اختارت المجموعة أيضا ً عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يحتوي او ﻻ يحتوي على عقد إيجار في تاريخ التطبيق اﻷولي.
وبدﻻً من ذلك اعتمدت المجموعة بالنسبة للعقود التي تم إبرامها قبل تاريخ اﻻنتقال على تقييمها الذي تم من خﻼل تطبيق
معيار المحاسبة الدولي رقم )" (١٧عقود اﻹيجار" والتفسير الدولي رقم )" (٤تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد
إيجار".
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المعيار الدولﻲ ﻹعداد التقارير المالية رﻗم )" (١٦عقود اﻹيجار" – "تتمة"
إن حق اﻻستخدام الظاهر في قائمة المركز المالي يتضمن اﻷصول التالية:

عقارات
المجموع

 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
دوﻻر أمريكﻲ
٢٠٣٬١٩٢
٢٠٣٬١٩٢

إن الحركة على حق اﻻستخدام والتزامات عقود اﻻيجار خﻼل السنة كانت كما يلي:
حﻖ اﻻستخدام
دوﻻر أمريكﻲ
٢٥٢٬٥٦٣
الرصيد كما في  ١كانون الثاني ٢٠١٩
المسدد من التزامات ايجارات خﻼل السنة
)(٤٩٬٣٧١
إطفاء حق استخدام موجودات خﻼل السنة
الرصيد كما فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
٢٠٣٬١٩٢

اﻹلتزامات*
دوﻻر أمريكﻲ
٢٥٢٬٥٦٣
)(٤٤٬٦٨٩
٢٠٧٬٨٧٤

* إن التزامات عقود اﻻيجار وحق اﻻستخدام الظاهرة كما بتاريخ  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩مفصلة على النحو التالي:
حﻖ اﻹستخدام
دوﻻر أمريكﻲ
١٤٬٦٨٢
١٨٨٬٥١٠
٢٠٣٬١٩٢

قصيرة اﻷجل
طويلة اﻷجل
المجموع

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) - (٩اﻷدوات المالية
والمتعلقة بمميزات الدفع المسبقة مع التعويضات السلبية.
توضح تعديﻼت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (٩انه لغرض تقييم ما اذا
كانت ميزة الدفع المسبق تفي بالدفعة الوحيدة لمخصصات ومطلوبات اﻷصل،
يجوز للطرف الذي يمارس هذا الخيار الدفع او الحصول على تعويضات معقولة
للدفع المسبق بغض النظر عن سبب الدفع المسبق ،بعبارة أخرى ،ﻻ تحقق ميزات
الدفع المسبق مع التعويض السلبي تلقائيا ً الدفعات الوحيدة للمبلغ والفائدة.يسري
التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  ١كانون الثاني  ،٢٠١٩مع
السماح بالتطبيق المبكر ،توجد أحكام انتقالية محددة بنا ًء على وقت تطبيق
التعديﻼت ﻷول مرة ،بالنسبة للتطبيق اﻷولي للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم
).(٩

التزامات اﻹيجار
دوﻻر أمريكﻲ
١٥٬٧٩١
١٩٢٬٠٨٣
٢٠٧٬٨٧٤
يسري تطبيقها للفترات السنوية
التﻲ تبدأ فﻲ أو بعد
 ١كانون الثاني ٢٠١٩
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٣تطبيﻖ المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة "تتمة"

 -٣تطبيﻖ المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة "تتمة"

 ١-٣المعاييـر الجديدة والتعديﻼت عل�ى المع�ايير المعم�ول به�ا بت�اريخ  ١ك�انون الث�انﻲ  ٢٠١٩والت�ﻲ ل�م يك�ن له�ا ت�أثير
جوهري على القوائم المالية للمجموعة "تتمة"

 ٢-٣المعاييـر الدولية للتقارير المالية الجديدة المصدرة التﻲ لم يحن موعد تطبيقها "تتمة"

التعديﻼت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ) - (١٩تعديل او تقليص او تسوية خطة
منافع الموظفين.
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية المالية رقم ) - (٢٣عدم التيقن في معالجة ضريبة
الدخل:
يتناول التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسائر الضريبية( واﻷسس الضريبية
والخسائر الضريبية غير المستخدمة واﻹئتمانات الضريبية غير المستخدمة والمعدﻻت
الضريبية عندما يكون هناك عدم يقين بشأن معالجة ضريبة الدخل بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم ) .(١٢وهي تتناول على وجه التحديد ما يلي:


ما اذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي .



إفتراضات مستخدمة في فحص السلطات الضريبية.



تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( والقواعد الضريبية والخسائر
الضريبية غير المستخدمة واﻻئتمانات الضريبية غير المستخدمة والمعدﻻت
الضريبية.

 ١كانون الثاني ٢٠١٩
 ١كانون الثاني ٢٠١٩

 أثر التغير في الحقائق والظروف.
لم يكن لتطبيق هذه المعايير أي أثر جوهري على اﻻرصدة المسجلة في السنوات الحالية والسابقة ولكن قد تؤثر على بعض
المعامﻼت او الترتيبات المستقبلية.
 ٢-٣المعاييـر الدولية للتقارير المالية الجديدة المصدرة التﻲ لم يحن موعد تطبيقها
تم إصدار عدد من المعايير والتعديﻼت على المعايير ولكن لم يحن موعد تطبيقها ولم تقم المجموعة بتبنيها في إعداد هذه
القوائم المالية المرفقة:
يسري تطبيقها للفترات
السنوية التﻲ تبدأ من أو
بعد
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
تعريف جوهري – التعديﻼت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )" (١عرض القوائم
 ١كانون الثاني ٢٠٢٠
المالية" ورقم ) (٨السياسات المحاسبية ،التغير في التقديرات اﻷخطاء المحاسبية.
ينص التعريف الجديد على أن " تكون المعلومات جوهرية اذا كان من المتوقع ان يؤثر
حذفها او إغفالها او إخفاؤها على القرارات التي يتخذها المسخدمون اﻷساسيون للقوائم
المالية لﻸغراض العامة بنا ًء على تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية حول
اعداد تقارير كيان معين"

١٤

48

التقـــرير الســنوي 2019

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
تعريف اﻷعمال – تعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) - (٣إندماج اﻷعمال.

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التﻲ تبدأ فﻲ أو بعد
 ١كانون الثاني ٢٠٢٠

توضح التعديﻼت انه لكي يتم اعتبار اﻻعمال يجب ان تتضمن مجموعة متكاملة من اﻻنشطة
والموجودات ،كحد أدنى ،مدخﻼت عملية وموضوعية تساهم معا ً بشكل كبير في القدرة على
انشاء مخرجات ،يوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية ايضا ان اﻻعمال يمكن ان توجد
بدون تضمين جميع المدخﻼت والعمليات الﻼزمة ﻹنشاء المخرجات .أي ان المدخﻼت
والعمليات المطبقة على هذه المدخﻼت يجب ان يكون لها "القدرة على المساهمة في انشاء
مخرجات" بدﻻ من "القدرة على انشاء مخرجات" .
التعديﻼت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ) (٢و) (٣و) (٦و) ،(١٤ومعايير  ١كانون الثاني ٢٠٢٠
المحاسبة الدولية رقم ) (١و) (٨و) (٣٤و) (٣٧و) (٣٨وتفسير لجنة تفسيرات المعايير
الدولية ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١٢و) (١٩و) (٢٠و) (٢٢ولجنة التفسيرات القياسية
رقم ) (٣٢لتحديث هذه التصريحات فيما يتعلق بالمشار اليه واﻻقتباس من اﻻطار او لتحديد
المكان الذي يشيرون فيه الى إصدار مختلف من اﻻطار المفاهيمي.
 ١كانون الثاني ٢٠٢٠
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (٧اﻷدوات المالية:
اﻹفصاحات والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ).(٩
التعديﻼت المتعلقة بقضايا ما قبل اﻻستبدال في سياق اصﻼح .IBOR

 ١كانون الثاني ٢٠٢٠

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) - (١٧عقود التأمين  :يتطلب المعيار الدولي للتقارير  ١كانون الثاني ٢٠٢٣
المالية رقم ) (١٧قياس مطلوبات التأمين عند القيمة الحالية للوفاء بها ويوفر نهجا ً أكثر إتساقا ً
للقياس والعرض لجميع عقود التأمين .تم تصميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة
المبنية على مبدأ عقود التأمين .يلغي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (١٧المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ) (٤عقود التأمين حتى  ١كانون الثاني .٢٠٢٣
التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) - (١٠القوائم المالية الموحدة والمعيار تاريخ سريان التطبيق الى
المحاسبي الدولي رقم ) (٢٨اﻻستثمارات في الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك اجل غير مسمى .التطبيق ما
 ٢٠١١المتعلقة ببيع او مساهمة المستثمر للموجودات في الشركة الزميلة وشركات المشروع زال مسموح
المشترك.
تتوقع اﻹدارة ان يتم تبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديﻼت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة متى كانت قابلة
للتطبيق ،وإعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديﻼت الجديدة .كما تتوقع اﻻدارة عدم وجود أي أثر جوهري على القوائم
المالية الموحدة للمجموعة عند التطبيق اﻻولي.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية

 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"

 ١-٤بيان اﻻلتزام

 ٣-٤أسس توحيد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا ً للمعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية ومتطلب��ات الق��وانين المحلي��ة الس��ارية
وقانون التأمين رقم ) (٢٠لسنة  ٢٠٠٥والتعليمات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال  /اﻹدارة العامة للتأمين.
 ٢-٤أسس اﻹعداد
ت��م إع��داد الق��وائم المالي��ة الموح��دة وفق�ا ً لمب��دأ التكلف��ة التاريخي��ة ،فيم��ا ع�دا بع��ض اﻷدوات المالي��ة واﻻس��تثمارات العقاري��ة
والممتلكات الت��ي ت��م قياس��ها بإع��ادة 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 منتظم��ة ب��ين المتع��املين بالس��ـوق 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 أك��ان مق��درا ً بفض��ل أس��لوب 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 المتع��املين ف��ي الس��وق تل��ك 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 هذه القوائم المالية الموحدة على ذلك اﻷساس ،باستثناء معامﻼت الدفع التي تتشابه مع القيمة العادل��ة ولكنه��ا
ليست قيمة عادلة ،مثل صافي القيمة القابلة للتحقق في المعي��ار المحاس��بي ال��دولي رق��م ) (٢أو مث��ل الناتج��ة ع��ن اس��تخدام
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 إعتمادا ً على توقعات التحصيل أو السداد خﻼل  ١٢شهرا ً 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.

تتألف القوائم المالية الموحدة الخاصة بالمجموعة من القوائم المالية الخاصة بمجموعة شركة المش��رق للت��أمين المس��اهمة
العام��ة المح��دودة وم��ن الق��وائم المالي��ة الخاص��ة بالش��ركات والمنش��آت الت��ي تمتل��ك فيه��ا الش��ركة ح��ق الس��يطرة )الش��ركات
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 المحتملة 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 المجموعة 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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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"

 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"

 ٤-٤اندماج اﻷعمال

 ٣-٤أسس توحيد القوائم المالية "تتمة"
فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة كما في  ٣١كانون اﻷول :٢٠١٩
إسم الشركة

رﻗم السجل

نسبة
الملكية

رأس المال المصرح
به

رأس المال المدفوع

النشاط الرئيسﻲ

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

٥٦٢٦٠٠٧٣٤

%٥٨

 ٧٫٧٥٧٫٤٠٥دوﻻر

 ٧٫٧٥٧٫٤٠٥دوﻻر

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

ش�������������ركة ب�������������ال
ميدس����يرفس ﻻدارة
التأمينات الطبية

٥٦٢٥٦٣٩٧٣

%٩٩

 ٤٠٬٠٠٠دوﻻر

 ٤٠٬٠٠٠دوﻻر

ادارة نفق����ات طبي����ة
وخدمات تأمينية

فيما يلي ملخص قائمة المركز المالي للشركات التابعة كما في  ٣١كانون اﻷول :٢٠١٩

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

الشركة العقارية
التجارية لﻼستثمار
دوﻻر
٣٬٣٦٤٬٨٩٠
١٢٬٤٢٨٬٤٦٤
)(٢٬٥٤٤٬٦٩٦
)(٢٬١٠٦٬٤٤٩
١١٬١٤٢٬٢٠٩

شركة بال
ميدسيرفس
دوﻻر
١٨٬٧٤٨
٥٧٬٩٦٠
)(١٠٦٬٨٠٨
)(٣٠٬١٠٠

حقوق جهات غير مسيطرة

٥٬٦٦٥٬٦٨٣

)(٣٠١

فيما يلي ملخص قائمة الدخل للشركات التابعة للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول :٢٠١٩
الشركة العقارية
التجارية لﻼستثمار
دوﻻر
١٬٨٧٩٬٢٣١
)(٤٧٤٬٦٠٧
٥٢٬٢٢٥
١٬٤٥٦٬٨٤٩
٨٤٦٬٢٨٤
٦١٠٬٥٦٥

إيرادات تشغيلية وأخرى
مصاريف إدارية وعمومية
أرباح )خسائر( فروقات العملة
الربح )الخسارة( للسنة
العائد لمساهمﻲ الشركة اﻷم
العائد لجهات غير مسيطرة
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شركة بال
ميدسيرفس
دوﻻر
١٨٥٬٠٥٣
)(٢٥٣٬٧٢٧
)(٦٩٤
)(٦٩٬٣٦٨
)(٦٨،٦٧٤
)(٦٩٤

تتم محاسبة تملك اﻷعمال التجاري��ة باس��تخدام طريق��ة الش��راء .وي��تم قي��اس الب��دل المنق��ول ض��من ان��دماج اﻷعم��ال بالقيم��ة
العادلة ،والتي يتم حسابها على أنها مجموع القيم العادلة لﻸصول التي تنقلها المجموعة بتاريخ التملك ،والمطلوبات التي
تتحملها المجموعة إلى مالكي المنشأة المشتراة السابقين باﻹضافة إلى حصص حقوق الملكي��ة الت��ي أص��درتها المجموع��ة
في مقابل السيطرة على المنشأة المشتراة .ي��تم اﻻعت��راف بالتك��اليف المتعلق��ة بعملي��ات التمل��ك ف��ي ال��ربح أو الخس��ارة عن��د
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 ف��ي المنش��أة المش��تراة ،والقيم��ة العادل��ة
لحصة حقوق الملكية للشركة المشترية التي كانت تحتفﻆ بها سابقا ً في المنشأة المش��تراة )إن وج��دت( عل��ى ص��افي مب��الغ
اﻷصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المضمونة بتاريخ التملك .في حال ،بعد إعادة التقييم ،تجاوز صافي مبالغ
اﻷصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوب��ات المض��مونة بت��اريخ التمل��ك مجم��وع الب��دل المنق��ول ومب��الغ أي ملكي��ة غي��ر
مسيطرة في المنشأة المشتراة والقيم��ة العادل��ة لحص��ة حق��وق الملكي��ة للش��ركة المش��ترية الت��ي كان��ت تح��تفﻆ به��ا س��ابقا ً ف��ي
المنشأة 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 مالكيها إلى حصة تناسبية من صافي أص��ول المنش��أة ف��ي
حال��ة التص��فية يمك��ن قياس��ها بش��كل أول��ي إم��ا بالقيم��ة العادل��ة أو بالحص��ة التناس��بية للملكي��ة غي��ر المس��يطرة م��ن المب��الغ
المعترف بها لصافي اﻷصول القابل��ة للتحدي��د ف��ي المنش��أة 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 المح��ددة ف��ي معي��ار
دولي آخر للتقارير المالية ،عندما يكون ذلك مناسباً.
عندما يشتمل البدل المنقول بواسطة المجموعة في إندماج اﻷعمال على موج��ودات أو مطلوب��ات ناتج��ة ع��ن ترتي��ب ب��دل
محتم��ل ،ي��تم 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 يمك��ن اعتباره��ا تع��ديﻼت فت��رة القي��اس ب��أثر رجع��ي،
م��ع عم��ل تع��ديﻼت مقابل��ة 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
الحص��ول عليه��ا خ��ﻼل 'فت��رة القي��اس' )والت��ي ﻻ يمك��ن أن تتج��اوز س��نة واح��دة اعتب��ارا ً م��ن ت��اريخ التمل��ك( ح��ول الوق��ائع
والظروف السائدة بتاريخ التملك.
إن المحاسبة الﻼحقة للتغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل والتي ﻻ يمكن اعتبارها تعديﻼت فترة القياس تعتم��د عل��ى
كيفية تصنيف البدل المحتمل .ﻻ تتم إعادة قياس البدل المحتمل والمصنف كحقوق ملكية في تواريخ تق��ارير ﻻحق��ة ،وي��تم
حساب التسوية الﻼحق��ة ل��ه ض��من حق��وق الملكي��ة .ي��تم إع��ادة قي��اس الب��دل المحتم��ل والمص��نف عل��ى أن��ه أح��د اﻷص��ول أو
المطلوبات في تواريخ تقارير ﻻحقة وفقا للمعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (٩أو معيار المحاس��بة ال��دولي رق��م
) (٣٧المخصصات ،المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة ،حسبما يكون مﻼئماً ،مع اﻻعتراف بالربح أو الخسارة
المقابلة في اﻷرباح أو الخسائر.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"

 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ٦-٤تحقﻖ اﻹيرادات وتسجيل المصاريف

 ٤-٤اندماج اﻷعمال "تتمة"
في حال تمت عملية اندماج اﻷعم��ال عل��ى مراح��ل ،يع��اد 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 المس��تحوذ عليه��ا إل��ى المجموع��ة( ،وي��تم
اﻻعتراف باﻷرباح والخسائر ،إن وجدت ،في قائمة الدخل الموحدة .يتم إعادة تصنيف المبالغ الناش��ئة ع��ن المص��الح ف��ي
المنشأة المستحوذ عليها قبل تاريخ اﻻستحواذ ،والتي تم اﻻعتراف بها مسبقا ً في بنود الدخل الشامل اﻵخر ،إلى أرباح 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
المجموع��ة المب��الغ المؤقت��ة للبن��ود 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
القي��اس ،أو ي��تم 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 من شأنها التأثير على المبالغ المعترف بها كما ف��ي ذل��ك
التاريخ.
 ٥-٤المعامﻼت بالعمﻼت اﻷجنبية
تتعامل الشركة بشكل أساسي بالشيقل الجديد ،عند إعداد القوائم المالية لكل منشأة على حدة ،يتم تس��جيل المع��امﻼت الت��ي
تتم بالعمﻼ ت اﻷجنبية بخﻼف العملة المستخدمة في المنشأة على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامﻼت.
بت��اريخ الق��وائم المالي��ة 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 والت��ي تظه��ر بقيمته��ا العادل��ة ال��ى الش��يقل الجدي��د عل��ى
أساس أسعار الصرف السائدة عند تاريخ تحديد القيمة العادلة لها.

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 اكتت��اب او ب��دء عق��ود ت�أمين 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 الجديدة او المجددة في قائمة الدخل الموحدة ف��ي
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.

يتم إدراج فروقات أسعار الصرف الناتجة عن تحويل العمﻼت اﻷجنبية الى الشيقل الجديد ضمن قائم��ة ال��دخل الموح��دة،
فيما عدا:

ايرادات الفوائد

 فروقات العملة المتعلقة بأصول قيد اﻹنشاء لمنافع استخدام مستقبلية ،والمدرجة ضمن تكلفة هذه اﻷص��ول كتع��ديﻼتفروقات 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 مدين��ة أو دائن��ة ناتج��ة 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.

يتم قيد فوائد الودائع لدى البنوك وفقا ً لمبدأ اﻻس��تحقاق عل��ى أس��اس الفت��رات الزمني��ة المس��تحقة والمب��الغ اﻷص��لية ومع��دل
الفائدة المكتسب.

ﻷغراض إعداد القوائم المالية الموحدة ،تم عرض موجودات ومطلوبات المجموعة بالدوﻻر اﻷمريكي بناء عل��ى أس��عار
الصرف السائدة كما في تاريخ القوائم المالي��ة الموح��دة .ي��تم إع��ادة تحوي��ل اﻹي��رادات والمص��روفات عل��ى أس��اس متوس��ط
أسعار الصرف السائدة خ��ﻼل الس��نة ،وي��تم إدراج فروق��ات أس��عار الص��رف الناتج��ة ع��ن تحوي��ل تل��ك البن��ود ال��ى ال��دوﻻر
اﻷمريكي ضمن قائمة الدخل الموحدة.
إن أسعار الصرف مقابل الشيقل الجديد كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة كانت كما يلي:

الشيقل
الدينار اﻷردني

 ٣١كانون اﻷول
٢٠١٩
دوﻻر
٠٫٢٨٩
١٫٤٠٨

 ٣١كانون اﻷول
٢٠١٨
دوﻻر
٠٫٢٦٦
١٫٤١٢
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التغيير
%
%٨٫٦٤
)(%٠٫٢٨

مصاريف الفوائد والعموﻻت البنكية
يتم تسجيل الفوائد والعموﻻت البنكية للقروض وحس��ابات الج��اري الم��دين ض��من المص��اريف التمويلي��ة ف��ي قائم��ة ال��دخل
الموحدة ووفقا لمبدأ اﻻستحقاق.
توزيعات أرباح اﻷسهم
يتم اﻻعت��راف بتوزيع��ات أرب��اح 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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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"

 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"

 ٨-٤مطلوبات عقود التأمين

 ٧-٤عقود التأمين

احتياطي اﻻدعاءات الموقوفة

تعرف عقود التأمين على انها عقود تكون فيها المجموعة )المؤ ِ ّمن( قد قبلت مخ��اطر الت��أمين الجوهري��ة 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 ً على المؤمن له .بصورة عامة ،تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان لديها مخاطر ت��أمين
جوهرية بمقارنة الفوائد المدفوعة مع المتوجبة الدفع إذا كان الخطر المؤ ﱠمن ض��ده ل��م يتحق��ق .يمك��ن لعق��ود الت��أمين أيض�ا ً
تحويل المخاطر المالية.
يتم تس��جيل أقس��اط الت��أمين الناتج��ة 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 قائم��ة كم��ا بت��اريخ
قائمة المركز المالي الموحدة ض��من المطلوب��ات كأقس��اط 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 استبعاد أصول والتزامات إعادة التأمين عند إلغاء أو انتهاء مدة سريان الحقوق التعاقدية أو عند تحويل العقد إلى
طرف آخر.

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 قيمة 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 ض��من مطلوب��ات عق��ود الت��أمين الج��زء ال��ذي ت��م تق��ديره م��ن إجم��الي اﻷقس��اط
المكتتبة والتي تخص فترات التأمين الﻼحقة لتاريخ القوائم المالية الموحدة .يتم تقدير اﻷقساط غير المكتسبة منس��وبة إل��ى
عدد اﻷي��ام المتبقي��ة م��ن ك��ل وثيق��ة ت��أمين بع��د ت��اريخ الق��وائم المالي��ة الموح��دة .إن أقس��اط الت��أمين غي��ر المكتس��بة والت��ي ت��م
تقديرها حسب الطريقة أعﻼه تغطي الحد اﻷدنى المطلوب ﻻحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة .إن احتياطي اﻷقس��اط
غير المكتسبة يأخذ في اﻻعتبار تكاليف اﻻستحواذ المقدرة والمتكبدة من قب��ل المجموع��ة للحص��ول عل��ى ب��والص الت��أمين
بحيث يتم استدراكها على مدى فترة البوليصة.
إن حص��ة إع��ادة الت��أمين فيم��ا يخ��ص 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.
احتياطي مصاريف تسوية اﻻدعاءات
تمث��ل المص��اريف المتعلق��ة بتس��وية ملف��ات الح��وادث المتكب��دة وغي��ر المس��ددة .تتض��من المص��اريف ع��ادة ً اﻻتع��اب الت��ي
يتقاضاها المحققون ،المحامون ،والخبراء وغيرها.
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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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"

 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"

 ٩-٤مخصص انتفاعات الموظفين

 ١٢-٤ممتلكات ومعدات "تتمة"



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.

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 لﻸصل 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
وه��ي الممتلك��ات 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 ف��ي المس��تقبل .حي��ث تظه��ر بالتكلف��ة
أو قيمة اﻻسترداد أيهما أقل .تشمل التكلفة المبالغ المدفوعة مقابل حقوق إمتﻼك العقارات ،والمبالغ المدفوعة للمق��اولين
والمهندس���ين مقاب���ل اﻹنش���اء والمب���الغ المدفوع���ة مقاب���ل تجهي���ز ه���ذه العق���ارات م���ن أتع���اب قانوني���ة وض���رائب أم���ﻼك
ومصاريف أخرى غير مباشرة.

احتياطﻲ إجباري

يتم إثبات قيمة المخزون العقاري المعترف به في قائمة الدخل الموح��دة عن��د اﻻس��تبعاد م��ن 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.

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.

عند اﻻنتهاء من مشاريع قيد التنفيذ بحيث تصبح جاهزة للبيع فقط يتم تحويلها ال��ى المخ��زون العق��اري حي��ث ي��تم اثباته��ا
كمخزون عقاري بالتكلفة الفعلية المثبتة في السجﻼت.

 ١١-٤اﻻحتياطيات

 ١٤-٤استثمارات عقارية

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( بالتكلف��ة بع��د تنزي��ل اﻻس��تهﻼك 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

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 ً ﻹثبات 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.

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من هذه الموجودات عن صافي قيمته��ا الدفتري��ة فإن��ه ي��تم 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"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
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 ١٤-٤استثمارات عقارية "تتمة"

 ١٦-٤الموجودات المالية

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 بنا ًء 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 يتم 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 اﻻنخفاض 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.

يتم اﻻعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفا ً في أحكام تعاقدية خاصة باﻷداة.
تُقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مب��دئيا ً بالقيم��ة العادل��ة ،وتض��اف أو تخص��م تك��اليف المع��امﻼت الت��ي تع��ود
مباشرة إلى حيازة أو إصدار الموجودات والمطلوبات المالية )عدا الموجودات والمطلوب��ات المالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن
خﻼل اﻷرباح أو الخسائر( من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية ،حسب اﻻقتضاء ،عند اﻻعتراف
المبـدئي .يتم اﻻعتراف بتكاليف المعامﻼت المتعلقة مباشرة بحيازة موج��ودات مالي��ة أو مطلوب��ات مالي��ة بالقيم��ة العادل��ة
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 بنا ًء
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
قائمة 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 جزء 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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١٦-٤

الموجودات المالية "تتمة"

 ١٧- ٤المطلوبات المالية وأدوات الملكية

التدني في قيمة الموجودات المالية
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 عم��ر ال��ذمم التجاري��ة المدين��ة 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
للخسائر اﻻئتمانية حسب سجﻼت المجموعة ،ويتم تعديلها بعد اﻷخذ بعين اﻹعتبار عدة عوامل متعلقة باﻷطراف المدينة،
وبالوض��ع اﻹقتص��ادي الق��ائم وبتقي��يم الوض��ع اﻹقتص��ادي الح��الي والوض��ع اﻹقتص��ادي المتوق��ع كم��ا بت��اريخ إع��داد الق��وائم
المالية الموحدة مع اﻷخذ بعين اﻹعتبار القيمة الحالية للنقد في ذلك الوقت أينما يلزم ذلك.
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 المدين��ة م��ن ذم��م ال��وكﻼء ،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 ال��دخل الموح��دة عن��د وج��ود ش��ك عل��ى إمكاني��ة
عدم تحصيل تلك الذمم.
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يتم تصنيف الديون وأدوات الملكية المصدرة بواسطة المجموعة كمطلوبات مالية أو كأدوات ملكية طبقا ً ﻷسس وج��وهر
الترتيبات التعاقديـة وتعريف المطلوب المالي وأي أداة ملكية.
أدوات الملكية
أداة الملكي��ة 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 تك��اليف المع��امﻼت فيم��ا ع��دا المطلوب��ات المالي��ة بالقيم��ة
العادلة م��ن خ��ﻼل اﻷرب��اح والخس��ائر 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 ً طريقة معدل الفائدة الفعلي او بالقيمة العادلة من خ��ﻼل اﻷرب��اح والخس��ائر .ان المجموع��ة ل��يس
لديها مطلوبات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح والخسائر.
تمويﻼت المرابحة
يتم تسجيل تمويﻼت المرابحة من البنوك في السجﻼت بإجمالي قيمة التمويل والمرابحة 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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 ١٨-٤عقود اﻹيجار التشغيلية "تتمة"

 ١٨ -٤عقود اﻹيجار التشغيلية
السياسة المحاسبية المطبقة اعتبارا ً من  ١كانون الثاني :٢٠١٩
المجموعة كمستأجر:
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند بدء العقد .تعترف المجموعة بموجودات حق اﻻستخدام
ومطلوبات عقود اﻹيجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات اﻹيجار التي يكون فيها مستأجراً ،باستثناء عقود اﻹيجار قصيرة
)المعرفة على أنها عقود إيجار مدتها  ١٢شهراً أوأقل( وعقود إيجار اﻷصول ذات القيمة المنخفضة )مثل اﻷجهزة
اﻷجل
ﱠ
اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ،واﻷشياء الصغيرة من أثاث المكاتب والهواتف( .بالنسبة لهذه العقود ،تقوم المجموعة
باﻹعتراف بمدفوعات اﻹيجار كمصروف تشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اﻹيجار ما لم يكن أساس
منتظم آخر أكثر تمثيﻼ للنمط الزمني الذي يتم فيه استهﻼك المنافع اﻻقتصادية من اﻷصول المستأجرة.
يتم قياس مطلوب اﻹيجار مبدئيا ً بالقيمة الحالية لمدفوعات اﻹيجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء في عقد اﻹيجار،
مخصومة باستخدام السعر الضمني في عقد اﻹيجار .إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة ،يتم إستخدام معدل اﻻقتراض
اﻹضافي.
تشمل مدفوعات اﻹيجار المدرجة في قياس مطلوب اﻹيجار ما يلي:
• مدفوعات اﻹيجار الثابت )متضمنة في جوهرها على مدفوعات ثابتة( ،مطروحا ً منها حوافز اﻹيجار مستحقة القبض؛
• مدفوعات اﻹيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ البدء
بالعقد؛
• المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛
• سعر ممارسة خيارات الشراء ،إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة الخيارات؛ و
• دفع غرامات إنهاء العقد ،إذا كان عقد اﻹيجار يعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اﻹيجار.
يتم عرض مطلوبات عقود اﻹيجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة ،ويتم ﻻحقا ً قياس مطلوبات اﻹيجار من
خﻼل زيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة على مطلوبات اﻹيجار )باستخدام طريقة الفائدة الفعالة( وبتخفيض القيمة الدفترية
لتعكس مدفوعات اﻹيجار المدفوعة.
يتم إعادة قياس مطلوبات عقود اﻹيجار )وإجراء تعديل مماثل لموجودات حق اﻻستخدام ذي الصلة( عندما:
 يتم تغيير مدة اﻹيجار إن كان هنالك حدث أو تغيير هام في الظروف التي تؤدي إلﯽ تغيير في تقييم ممارسة خيار
الشراء ،وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس مطلوبات اﻹيجارعن طريق خصم مدفوعات اﻹيجار المعدلة باستخدام معدل
الخصم المعدّل.
 تتغير مدفوعات اﻹيجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب القيمة المتبقية
المضمونة ،وفي هذه الحاﻻت يتم إعادة قياس مطلوب اﻹيجار عن طريق خصم مدفوعات اﻹيجار المعدلة باستخدام
معدل خصم غير متغير )ما لم تتغير مدفوعات اﻹيجار بسبب التغيير في سعر الفائدة العائم ،وفي هذه الحالة يتم استخدام
معدل الخصم المعدّل(.

يتم تعديل عقد اﻹيجار وﻻ يتم المحاسبة عن تعديل عقد اﻹيجار كعقد إيجار منفصل ،وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس مطلوب
اﻹيجار بنا ًء على مدة عقد اﻹيجار المعدّل عن طريق خصم مدفوعات اﻹيجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل بالسعر
الفعلي بتاريخ التعديل.
لم تقم المجموعة بإجراء أي من هذه التعديﻼت خﻼل الفترات المعروضة.
تشتمل موجودات حق اﻻستخدام على القياس المبدئي لمطلوبات عقود اﻹيجار المقابلة ،ومدفوعات اﻹيجار التي تم إجراؤها
في يوم البدء أو قبله ،مطروحا ً منها أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكاليف مباشرة أولية .يتم قياسها ﻻحقا ً بالتكلفة ناقصا ً
اﻹستهﻼك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة.
عندما تتكبد المجموعة التزاما ً بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر ،أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة اﻷصل
اﻷساسي إلى الحالة المطلوبة بموجب شروط عقد اﻹيجار ،يتم اﻻعتراف بمخصص وقياسه وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولية
) (٣٧إلى القدر الذي يتعلق بتكاليف موجودات حق اﻻستخدام ،يتم إدراج التكاليف في موجودات حق اﻻستخدام ذي الصلة،
ما لم يتم تكبد هذه التكاليف ﻹنتاج بضائع.
يتم إستهﻼك موجودات حق اﻻستخدام على مدى مدة عقد اﻹيجار أوالعمر اﻹنتاجي لﻸصل )ايهما أقصر( .إذا كان عقد
اﻹيجار ينقل ملكية اﻷصل اﻷساسي أو تكلفة حق اﻻستخدام ،يعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء ،فإن قيمة حق
اﻻستخدام ذات الصلة يتم إستهﻼكها على مدى العمر اﻹنتاجي لﻸصل .ويبدأ اﻻستهﻼك في تاريخ بدء عقد اﻹيجار.
يتم عرض موجودات حق اﻻستخدام كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة.
تطبق المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم ) (٣٦لتحديد ما إذا كانت قيمة حق اﻻستخدام قد انخفضت قيمتها وتحسب أي
خسائر انخفاض في القيمة.
ﻻ يتم تضمين اﻹيجارات المتغيرة التي ﻻ تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس مطلوبات اﻹيجار وموجودات حق اﻻستخدام.
يتم إدراج المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم
تضمينها في بند مستقل في قائمة الدخل الموحدة.
السياسة المحاسبية المطبقة حتى  ٣١كانون اﻷول :٢٠١٨
يتم اﻻعتراف بدفعات اﻹيجارات التشغيلية كمصروف وفقا ً لقاعدة القسط الثابت وبنا ًء على فترة التأجير ،إﻻ عندما يكون
هنالك أساس منهجي أكثر نموذجية للمخطط الزمني الذي يتم فيه استنفاذ المنافع اﻹقتصادية من اﻷصل المؤجر .تدرج
اﻹيجارات المحتملة الناشئة بموجب عقود اﻹيجارات التشغيلية كمصروف في الفترة التي تم تكبدها فيها.
 ١٩-٤تكاليف اﻻﻗتراض
يتم رسملة تكاليف اﻹقتراض التي ترتبط مباشرة ً باقتناء أو بناء أو إنتاج أصول مؤهلة للرسملة ،والتي تحتاج إلى فترة زمني��ة
طويلة كي تصبح جاهزة لﻺس��تعمال أو للبي��ع ،حي��ث ي��تم إض��افتها إل��ى تكلف��ة تل��ك اﻷص��ول وذل��ك إل��ى أن تك��ون تل��ك اﻷص��ول
وبشكل كبير جاهزة لﻺستعمال أو للبيع.
إن إيرادات اﻹستثمار المؤقت المكتسبة للق��روض المح��ددة أثن��اء إنفاقه��ا للحص��ول عل��ى الموج��ودات ي��تم خص��مها م��ن تك��اليف
اﻹقتراض المؤهلة للرسملة.
إن جميع تكاليف اﻻقتراض اﻷخرى تظهر كمصاريف في اﻷرباح او الخسائر للفترة عند إستحقاقها.
 ٢٠-٤توزيع اﻷرباح
يتم اﻹعتراف 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 التوزيع��ات
وموافقة المساهمين عليها.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٤ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٥اﻻفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة "تتمة"

 ٢١-٤الضرائب

اﻻفتراضات المحاسبية الهامة

يتم إحتساب الض��ريبة الحالي��ة عل��ى أس��اس رب��ح الس��نة الخاض��ع للض��ريبة .ه��ذا ويختل��ف ال��ربح الخاض��ع للض��ريبة ع��ن ال��ربح
المبين في قائمة الدخل الموحدة حيث ﻻ يشمل بنود إيرادات ومصاريف تخضع للضريبة أو قابلة لﻼقتطاع في سنوات أخرى
وكما ﻻ يشمل على البنود التي لم تخضع قط للضريبة أو لﻼقتطاع.

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:

يجري التخصيص لضريبة الدخل على اﻷرباح بشكل سنوي استنادا ً إلى قانون ضريبة الدخل رقم ) (٨لسنة .٢٠١١
يجري التخصيص لضريبة المكوس المضافة على اﻷرباح بموجب نظام المكوس المضافة ساري المفع��ول ف��ي فلس��طين ،أم��ا
ضريبة المكوس المضافة على الرواتب فيجري إظهارها ضمن قائمة الدخل الموحدة.
 ٢٢-٤الضريبة المؤجلة
ي��تم احتس��اب موج��ودات ض��ريبية مؤجل��ة م��ن ف��روق التوقي��ت الناش��ئة ل��بعض بن��ود المص��اريف الت��ي ﻻ تخض��ع للض��ريبة عن��د
تسجيلها وإنما تكون خاضعة كتنزيل مسموح به في سنوات ﻻحقة وذلك وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ).(١٢
 ٢٣-٤الضريبة الحالية والمؤجلة للسنة
يتم اﻻعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة ضمن قائمة الدخل الموحدة ،إﻻ إذا كانت متعلقة ببنود مدرجة مباش��رة ض��من قائم��ة
الدخل الشامل اﻵخر الموحدة او مباشرة في حقوق الملكية ،وفي هذه الحالة ،يتم أيضا ً اﻻعتراف بالض��ريبة الحالي��ة والمؤجل��ة
في بنود الدخل الشامل اﻵخر أو مباشرة في حقوق الملكية على التوالي .عندما تنشأ الضريبة الحالي��ة والمؤجل��ة م��ن المحاس��بة
المبدئية ﻻندماج اﻷعمال يتم تضمين تأثير الضرائب في المحاسبة عند دمج اﻷعمال.

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.
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

 ٢٤-٤معلومات القطاعات والمعلومات الجغرافية

في اعتقاد اﻻدارة أن استخدامها للتقديرات ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:

قطاع اﻻعمال 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 لمخ��اطر
وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال اخرى .معلومات القطاعات واردة في ايضاح رقم ).(٢٥

تقي��يم اﻻلتزام��ات الناتج��ة ع��ن اﻻدع��اءات الموقوف��ة لعق��ود الت��أمين :تعتب��ر اﻻلتزام�ات الناتج��ة ع��ن اﻻدع��اءات الموقوف��ة
لعقود التأمين ه��ي أكث��ر التوقع��ات المحاس��بية 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.

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.

يتم تقدير اﻻلتزامات الناشئة عن اﻻدعاءات غير المدفوعة التي تم اﻹبﻼغ عنها كم��ا ف��ي ت��اريخ الق��وائم المالي��ة الموح��دة
استنادا إلى تقارير الخبراء والمحامين وخبرة المجموعة وتقديراتها بتحديد قيمة التكاليف اﻹجمالية المتوقعة لكل ادع��اء
على حدة .كما يتم تق��دير اﻻلتزام��ات الناش��ئة ع��ن اﻻدع��اءات المتكب��دة وغي��ر المبل��غ عنه��ا كم��ا ف��ي ت��اريخ الق��وائم المالي��ة
الموح��دة ب��الرجوع إل��ى مع��دل اﻻدع��اءات للفت��رات الس��ابقة .كم��ا ف��ي ت��اريخ الق��وائم المالي��ة الموح��دة ي��تم إع��ادة تقي��يم
اﻻلتزامات أعﻼه ويتم تعديل المخصص بنا ًء على ذلك.

 -٥اﻻفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة

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.

تعمل المجموعة في فلسطين وﻻ تعمل في أية مناطق جغرافية اخرى.

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.
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تقوم المجموعة دائما باحتساب الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة على فترة عمر الذمم التجارية المدينة ،ذمم ش��ركات الت��أمين
ومعيدي التأمين وموجودات عقود التامين وإعادة التأمين .كما يتم 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
اﻹعتبار عدة عوامل متعلقة باﻷطراف المدينة ،وبالوضع اﻹقتصادي القائم وبتقييم الوضع اﻹقتصادي الحالي والوض��ع
اﻹقتصادي المتوقع كما بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة مع اﻷخذ بعين اﻹعتبار القيمة الحالية للنقد ف��ي ذل��ك الوق��ت
أينما يلزم ذلك.

٣٣
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تجه � ��يزات واﻵت
دوﻻر
أث ��اث ومفروش ��ات
دوﻻر

٨٢٣٬٩٤٦
٣٧٬١١٠
٨٦١٬٠٥٦

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

أجه��زة حاس��وب
دوﻻر

١٬٠٢٦٬٠١٦
٤٥٬٥٩٣
١٬٠٧١٬٦٠٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٦ممتلكات ومعدات  -بالصافﻲ

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

٨٦٠٬٠٠٠
٢٣٬٦١٨
٨٨٣٬٦١٨

٤٬١٥٦٬٨٣٨
٣٧٬٩٨٣
٣٢٢٬٩٠٣
٤٬٥١٧٬٧٢٤
الرصيد كما ف�ي  ١ك�انون الث�اني ٢٠١٩
اضافات خﻼل الس��نة
إع�ادة التقيي�م*
الرص��يد كم��ا ف��ﻲ  ٣١ك�� ��انون اﻷول ٢٠١٩

كما فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

الس��يارات
دوﻻر

٣١٧٬٧٣٤
٣٬٢٣٠
٣٢٠٬٩٦٤

التكلف ��ة/إع��ادة التقيي��م

ديك ��ورات وتحس���ينات مب��انﻲ وعق ��ارات
دوﻻر
دوﻻر

٦٢٣٬٩٣٩
٦٢٣٬٩٣٩

المجم ��وع
دوﻻر

٨٤١٬٧٤١
٢٨٩٬٣٨٠
١٬١٣١٬١٢١

٨٬٦٥٠٬٢١٤
٤٣٦٬٩١٤
٣٢٢٬٩٠٣
٩٬٤١٠٬٠٣١
اﻹس ��تهﻼك الم���تراكم

الرصيد كما ف�ي  ١ك�انون الث�اني ٢٠١٩
اس�تهﻼكات
الرص��يد كم��ا ف��ﻲ  ٣١ك�� ��انون اﻷول ٢٠١٩
ص��افﻲ القيم��ة الدفتري��ة كم��ا ف��ﻲ  ٣١ك�� ��انون اﻷول ٢٠١٩

٥٣٦٬٣٩٦
١٥٬٧٤٤
٥٥٢٬١٤٠
٣٠٨٬٩١٦

كفاية اﻻلت��زام :بت��اريخ الق��وائم المالي��ة الموح��دة ،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،
المص��اريف اﻹداري��ة وك��ذلك إي��رادات 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.

٧٥٧٬٨٢١
٣٣٬٩٧٠
٧٩١٬٧٩١
٢٧٩٬٨١٨

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.

٨٥٩٬١٣٦
٤٬٣٤٣
٨٦٣٬٤٧٩
٢٠٬١٣٩

تقييم الموجودات المالية :تقوم اﻹدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها
ويتم أخذ التدني في قائمة الدخل الموحدة.

٣٠٨٬٢١٤
١٬٥٩٦
٣٠٩٬٨١٠
١١٬١٥٤

اﻻعمار اﻻنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة :تقوم اﻻدارة باعادة تقدير اﻻعمار اﻻنتاجية
للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب اﻻستهﻼكات واﻻطفاءات السنوية
اعتمادا على الحالة العامة لتلك اﻻصول وتقديرات اﻻعمار اﻻنتاجية المتوقعة في المستقبل ويتم قيد خسارة التدني في
قائمة الدخل للسنة.

٢٤٠٬٨٢٨
٦٧٬٣٧٠
٣٠٨٬١٩٨
٣١٥٬٧٤١

مخصص تعويضات الموظفين :يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة وفقا ً لقانون العمل الساري في مناطق
السلطة الفلسطينية.

٥٠٩٬٥١١
٨٠٬١١١
٥٨٩٬٦٢٢
٥٤١٬٤٩٩

الضرائب :يتم تحميل السنة بما يخصها من نفقة الضرائب وفقا ً لﻸنظمة والقوانين المرعية والمعايير المحاسبية،
وإثبات الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضرائب الﻼزم.

٧٧٨٬٣٠٥
٤١٬٦٤٥
٨١٩٬٩٥٠
٣٬٦٩٧٬٧٧٤

التقديرات غير المؤكدة "تتمة"

٣٬٩٩٠٬٢١١
٢٤٤٬٧٧٩
٤٬٢٣٤٬٩٩٠
٥٬١٧٥٬٠٤١

 -٥اﻻفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة "تتمة"

٣٥

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

*تم إعادة تقييم المباني والعقارات كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩بحسب سعر السوق بنا ًء على متوسط الس�عر لتق�ارير ث�ﻼث مخمني�ين معتم�دين م�ن قب�ل هيئ�ة س�وق رأس الم�ال الفلس�طينية،
وكان الفرق في القيمة السوقية عن القيمة الدفترية مبلغ  ٣٢٢٬٩٠٣دوﻻر تم اظهاره ضمن قائمة الدخل الشامل اﻵخر الموحدة.

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
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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

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

الس���يارات
دوﻻر

٥٧٩٬٦٨٨
١١١٬٨٩٧
)(٦٧٬٦٤٦
٦٢٣٬٩٣٩

١٩٩٬٠٩٧
٦٨٬٤٤٩
)(٢٦٬٧١٨
٢٤٠٬٨٢٨

٣٨٣٬١١١

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

٧٠٠٬٣٧٥
١٤١٬٣٦٦
٨٤١٬٧٤١

٤٥٨٬٥٦٦
٥٠٬٩٤٥
٥٠٩٬٥١١

٣٣٢٬٢٣٠

 -٦ممتلكات ومعدات  -بالصافﻲ "تتمة"

٤٬٠٥٨٬٢٧٠
٩٨٬٥٦٨
٤٬١٥٦٬٨٣٨

٧٣٦٬٨٢٣
٤١٬٤٨٢
٧٧٨٬٣٠٥

٣٬٣٧٨٬٥٣٣

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

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٧استثمارات عقارية

٢٠١٩
دوﻻر
١٢٬٤٣٠٬٣٨٩
٣٬٧٢٩٬٨٤٨
١٦٬١٦٠٬٢٣٧

أراضي
مباني وعقارات

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



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  ٢٠١٩بحسب سعر
السوق بنا ًء على متوسط السعر لتقارير مخمنين معتمدين من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ،وكان الفرق في القيمة
السوقية عن القيمة الدفترية مبلغ  ١٬٢٧٩٬٣١١دوﻻر )مبلغ  ٣٣٥٫٢٣٢دوﻻر لسنة  (٢٠١٨جرى إظهاره في حساب
أرباح إعادة تقييم اﻻستثمارات ضمن قائمة الدخل الموحدة.

٣٦

إن تفاصيل اﻻستثمارات العقارية للمجموعة والتسلسل للقيمة العادلة كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩كما يلي:

أراضي ومباني

المستوى اﻷول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

دوﻻر
-

دوﻻر
١٦٬١٦٠٬٢٣٧
١٦٬١٦٠٬٢٣٧

دوﻻر
-

القيمة العادلة كما في
 ٣١كانون اﻷول
٢٠١٩
دوﻻر
١٦٬١٦٠٬٢٣٧
١٦٬١٦٠٬٢٣٧

 -٨موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
٢٠١٩
دوﻻر
٢٬٠٥١٬٩٩٤
١١٥٬٣٣٨
٢٬١٦٧٬٣٣٢

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

٢٠١٨
دوﻻر
١٫٤٩٢٫٣٦٤
١١٥٫٣٣٨
١٫٦٠٧٫٧٠٢

* تشمل اﻻستثمارات أعﻼه أسهم شركات محجوزة مقابل عضوية مجلس اﻹدارة بمبلغ  ٢٣٬١٣١دوﻻر كما في ٣١
كانون اﻷول ) ،٢٠١٩مبلغ  ١٩٫٣٢٣دوﻻر كما في  ٣١كانون اﻷول .(٢٠١٨

٣٧
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

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.

 -٩ودائع الزامية

-١٠

موجودات ضريبية مؤجلة

الض������������������ريبة
المؤجلة
٢٠١٩
دوﻻر
٤١٢٬٥٢٥
دوﻻر
١٬٥٤٣٬٦٤٢
١٬٢١٢٬٤١٠
٢٬٧٥٦٬٠٥٢

فروﻗ���ات ترجم���ة
الرص������������������������يد
اﻻفتتاحﻲ
دوﻻر
١١٥٬٢٨٩
٨٨٬٦٣٠
٢٠٣٬٩١٩

المب�����������الغ
المضافة
دوﻻر
١٤٨٬٠٣٤
٢٣٦٬٠٦٥
٣٨٤٬٠٩٩

المبالغ المحررة
دوﻻر
)(٨٣٬٦٨٦
)(٨٣٬٦٨٦

رص�����يد بداي�����ة
السنة
دوﻻر
١٫٢٨٠٫٣١٩
٩٧١٫٤٠١
٢٫٢٥١٫٧٢٠

رص����يد نهاي����ة
السنة

الض����������������ريبة
المؤجلة
٢٠١٨
دوﻻر
٣٤٢٫١٥٤
٣٢٤٬٠٠٦
٧٣٦٬٥٣١

يتألف رصيد هذا البند من ضريبة الدخل الناشئة عن فروق التوقيت لبعض بنود المص�اريف الت�ي ﻻ تخض�ع للض�ريبة عن�د تس�جيلها وإنم�ا تك�ون خاض�عة كتنزي�ل مس�موح ب�ه ف�ي س�نوات
ﻻحقة ،وتتألف من مخصص انتفاعات الموظفين ومخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة للشركة اﻷم فقط .فيما يلي تفاصيل الحركة التي تمت على هذا الحساب:

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

٢٥٩٫٥٩٩
٦٠١٫٧٥٣
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
-١٠
موجودات ضريبية مؤجلة "تتمة"

إن الحركة على حساب موجودات ضريبية مؤجلة خﻼل السنة هي كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
الضريبة المؤجلة للسنة
الرصيد فﻲ نهاية السنة
٢٠١٩
دوﻻر
٦٠١٫٧٥٣
١٣٤٬٧٧٨
٧٣٦٬٥٣١

 -١١ذمم مدينة ،بالصافﻲ
ذمم العمﻼء
ذمم الوكﻼء
ذمم الموظفين

ينزل :مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة

٢٠١٩
دوﻻر
١٠٬٢٨٩٬٩٣٣
١٬١٩٣٬٣٩٧
١٠١٬٦٦١
١١٬٥٨٤٬٩٩١
)(٢٬٠١٠٬١٠٦
٩٬٥٧٤٬٨٨٥

مخصص خسائر إئتمانية على الذمم المدينة
مخصص خسائر إئتمانية على شيكات برسم التحصيل

 -١٢ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين

ذمم شركات التأمين المحلية

٢٠١٨
دوﻻر
٥٦٧٫٩٤٦
٣٣٫٨٠٧
٦٠١٫٧٥٣

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

يبلغ متوسط فترة اﻻئتمان للتأمينات الصادرة  ٢١٠يو ًما وﻻ يتم تحصيل فائدة على الذمم المدينة القائمة.
إن الحركة على حساب مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة هي كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
التخصيص للسنة
٢٠١٩
دوﻻر
١٫٦٧١٫٧٨٣
٢٢٣٬٠٣٤
٢٠١٨
دوﻻر
١٫٦١٢٫٨٦٦
١٥٦٫٦٦٧

فروقات ترجمة الرصيد اﻻفتتاحي
الرصيد فﻲ نهاية السنة
١١٥٬٢٨٩
٢٬٠١٠٬١٠٦
)(٩٧٫٧٥٠
١٫٦٧١٫٧٨٣

إن تفاصيل مصروف الخسائر اﻹئتمانية الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة هو كما يلي:

٢٠١٩
دوﻻر
٢٣٣٬٠٣٤
٤٨٬٥٩٥
٢٧١٬٦٢٩
٢٠١٨
دوﻻر
١٥٦٬٦٦٧
١٥٦٬٦٦٧

٢٠١٩
دوﻻر
٣٩٢٬٩٧١
٣٩٢٬٩٧١
٢٠١٨
دوﻻر
٤٦٥٫٦٥٢
٤٦٥٫٦٥٢
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -١٣مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين

 -١٤موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل ﻗائمة الدخل

اﻹجمالﻲ:
مطلوبات عقود التأمين
اجمالي احتياطي اﻻدعاءات تحت التسوية
ينزل) :صافي المشاركات واﻻستردادات(*
صافﻲ احتياطﻲ اﻻدعاءات تحت التسوية
احتياطي اﻻدعاءات غير المبلغ عنها
)(Pure
احتياطي أقساط غير مكتسبة
مجموع مطلوبات عقود التأمين

٢٠١٩
دوﻻر

٢٠١٨
دوﻻر

٢٤٬٠٦٦٬٠٤٦
)(٤٬٤٦٣٬٤٧٨
١٩٬٦٠٢٬٥٦٨

١٨٫٩٦٩٫٨٢٠
)(٣٫٧١٠٫٥٠١
١٥٫٢٥٩٫٣١٩

٢٥٠٫٠٠٠
١٠٬٥١٤٬٨١٦
٣٠٬٣٦٧٬٣٨٤

٢٥٠٫٠٠٠
٨٫١٦٥٫٨٥٥
٢٣٫٦٧٥٫١٧٤

موجودات عقود التأمين
احتياطي اﻻدعاءات تحت التسوية
احتياطي أقساط غير مكتسبة
مجموع موجودات عقود التأمين

٣٬٦٧٩٬٩٨١
٨٩٩٬٢٦٩
٤٬٥٧٩٬٢٥٠

٢٫٨٨٥٫٨٣٦
٦٨٣٫٣٢١
٣٫٥٦٩٫١٥٧

١٥٬٩٢٢٬٥٨٧

١٢٫٣٧٣٫٤٨٣

٢٥٠٫٠٠٠
٩٬٦١٥٬٥٤٧
٢٥٬٧٨٨٬١٣٤

٢٥٠٫٠٠٠
٧٫٤٨٢٫٥٣٤
٢٠٫١٠٦٫٠١٧

صافﻲ مطلوبات عقود التأمين
احتياطي اﻻدعاءات تحت التسوية
احتياطي اﻻدعاءات غير المبلغ عنها
)(Pure
احتياطي أقساط غير مكتسبة

استثمارات في أسهم شركات مدرجة
 -١٥مخزون عقاري
أراضي
شقق

 -١٦أرصدة مدينة أخرى

٢٠١٩
دوﻻر
١٬١٥٩٬٩٤٧
١٬١٥٩٬٩٤٧

٢٠١٨
دوﻻر
١٫٣١١٫٤٠٢
١٫٣١١٫٤٠٢

٢٠١٩
دوﻻر
٥٨٠٬٦٠١
٦٠٦٬١٢٤
١٬١٨٦٬٧٢٥

٢٠١٨
دوﻻر
٧٤٣٫٤٧٢
٨٤٢٫٦٤٥
١٫٥٨٦٫١١٧

٢٠١٩
دوﻻر
٦٠٬٨١٢
٢٢٬٢٤١
٢٧٬٦٢٠
٤٠٬٠٠٠
١٥٠٬٦٧٣

مصاريف مدفوعة مقدما ً
قروض وسلفيات موظفين
أمانات مقابل كفاﻻت وأخرى
دفعات مقدمة على حساب شراء استثمارات

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

* 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 ٣١
كانون اﻷول  ٢٠١٩و ٢٠١٨كما 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

٤٠
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٢٠١٩
دوﻻر

٢٠١٨
دوﻻر

٢٬٩٣٢٬٢٨٤

٢٫٣٥٢٫٧٨٦

١٬٥٨٩٬٣٥١
٢٬٦٣٨٬٥٣٩
)(٢٬٦٩٦٬٦٩٦
٤٬٤٦٣٬٤٧٨

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

٤١

75

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

-١٧أ نقد وما فﻲ حكمه

 -١٩مخصص تعويض ترك الخدمة للموظفين

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

٢٠١٩
دوﻻر
٨٠٬٦٦٥
٢٬٢٤٧٬٤٣٧
١٤٥٬٢٤٢
١٬١٥٨٬٠٤٧
٩٬٦٣٩
٣٬٦٤١٬٠٣٠

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

٢٠١٩
دوﻻر

٢٠١٨
دوﻻر

١٬٠٢٨٬٦٢٨

١٫٤٢٤٫٧٣٢

١٬٧١٧٬٦٨٥
٢٬٧٤٦٬٣١٣

٨٥٦٫٢٥٠
٢٫٢٨٠٫٩٨٢

تشمل الودائع البنكية مبلغ  ٢٦٢٬٦٥٥دوﻻر يمثل 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

٤٢
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٢٠١٩
دوﻻر

٢٠١٨
دوﻻر

)(٢١٤٬٨٨٢
١٬٧٥٩٬٩٢٤
١٬٥٤٥٬٠٤٢

)(٧٥٫٠٢١
١٫٤٣٧٫٠٢١
١٫٣٦٢٫٠٠٠

٢٠١٩
دوﻻر
١٫٣٦٢٫٠٠٠
٣٢٢٬٩٠٣
)(١٣٩٬٨٦١
١٬٥٤٥٬٠٤٢

٢٠١٨
دوﻻر
١٫٣٠٠٫٢٠١
٦١٫٧٩٩
١٫٣٦٢٫٠٠٠

٢٠١٩
دوﻻر
١٬٢٥٦٬٠٥٨
١٬٢٥٦٬٠٥٨

تعويض ترك الخدمة

٢٠١٨
دوﻻر
١٫٠٠٢٫٣٦٢
١٫٠٠٢٫٣٦٢

إن الحركة الحاصلة على مخصص تعويض ترك الخدمة خﻼل السنة هي كما يلي:
٢٠١٩
دوﻻر
١٫٠٠٢٫٣٦٢
٢٤٨٬٧٥٢
)(٨٣٬٦٨٦
٨٨٬٦٣٠
١٬٢٥٦٬٠٥٨

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

٢٠١٩
دوﻻر
٥٬٤٤١٬٠٤٢
٥٣٠٬٠٨٣
٥٬٩٧١٬١٢٥

ذمم موردين ،عمﻼء ووكﻼء
ذمم الموظفين

٢٠١٨
دوﻻر
٩٥٧٫٥٣٦
٢٨٤٫٦٣٠
)(١٦٦٫٤٨٠
)(٧٣٫٣٢٤
١٫٠٠٢٫٣٦٢
٢٠١٨
دوﻻر
٣٫٠٤١٫٩٠١
٤١٨٫٠٢٩
٣٫٤٥٩٫٩٣٠

 -٢١ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين
٢٠١٩
دوﻻر
٢١٤٬١٣٦
٨٩٠٬٢٢١
١٬١٠٤٬٣٥٧

ذمم شركات التأمين المحلية
ذمم معيدي التأمين الدائنة

٢٠١٨
دوﻻر
٧٦٫٨٠٣
٩٥٨٫٥٨٦
١٫٠٣٥٫٣٨٩
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بلغ الرصيد المستغل والمستحق كما بتاريخ  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩ما قيمته  ٢٫٠٢٤٫٨٦١دينار أردني بما يعادل
 ٢٫٨٥٥٫٩٣٩دوﻻر من سقف التمويل الممنوح.

مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة

حصلت الشركة العقارية التجارية لﻺستثمار)شركة تابعة( بتاريخ  ١٠أيلول  ٢٠١٩على تمويل من احد البنوك المحلية
بسقف مالي قيمته  ٢٫١٢٧٫٣٥٤دينار أردني بما يعادل  ٢٫٩٩٩٫٥٦٩دوﻻر وبمعدل مرابحة مقدارها  %٤ﻷغراض شراء
عقارات ،يتم تسديد التمويل بموجب أقساط شهرية عددها  ٦٠قسطا ً وتكون قيمة القسط  ٣٥٫٤٥٦دينار أردني بما يعادل
 ٤٩٫٩٩٣دوﻻر .كانت الضمانات للحصول على التمويل كما يلي:
 الحصول على شيكات تأمين عدد  ١٠بقيمة إجمالي التمويل مسحوبة على حساب الشركة لدى بنك آخر. إستمرار إيداع شيكات آجلة لتصبح بقيمة  ٩٠٠الف دوﻻر. -الحصول على رهن عقاري من الدرجة اﻷولى لصالح البنك بقيمة  ١٫٥٠٠٫٠٠٠دوﻻر.

 -٢٤تمويﻼت مرابحة

اجمالي 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 ومش��اركات
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
اجمالي العم�وﻻت المكتس��بة
يطرح :العم�وﻻت المدفوع�ة
ص��افﻲ أﻗس��اط الت��أمين المكتس��بة بع��د العم��وﻻت
اي��رادات اﻻس��تثمارات
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
التغير 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 )خس�ائر( أعم��ال الت��أمين بع��د المص��اريف اﻹداري��ة
المص��اريف واﻻي��رادات غ��ير الموزع��ة
مرابحة وعم��وﻻت بنكي��ة
خس��ائر فروق��ات عمل��ة

مخص�ص خس��ائر ائتماني��ة متوقع��ة

مص�اريف اداري�ة وعمومي�ة غ��ير موزع��ة
اطف�اء ح�ق اس��تخدام موج��ودات
فوائ�د عل�ى التزام�ات اﻻيج�ار
اي�رادات أخ�رى غ��ير موزع��ة
)خس��ائر( 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 )خس�ائر( الس�نة ﻗب��ل الض��رائب

تأمين��ات
عامة
دوﻻر
٤٥٠٬٢٥٦
)(٦٢٬٨٦٣
٣٨٧٬٣٩٣

٢٨٠٬٢٢٦

س�يارات
دوﻻر
٢٣٬٤٢١٬٠٥٥
)(١٬٤٧٥٬٦٤٢
٢١٬٩٤٥٬٤١٣
)(٤٧٩٬٧٣١
٧٢٬٠٤٨
)(٤٠٧٬٦٨٣
٢١٬٥٣٧٬٧٣٠
١٠٦
)(١٬٣٢٦٬٦٤٦
٢٠٬٢١١٬١٩٠
١١٢٬٨٢٢
١٢٬٦٨٤٬٧٠٩
١٢٬٦٨٤٬٧٠٩
٢٬١٠٠٬٨٠٩
)(٤٦٠٬١٩٢
١٤٬٣٢٥٬٣٢٦
٥٬٩٩٨٬٦٨٦
)(٤٬٤٢٩٬٢٧٤
١٬٥٦٩٬٤١٢
١٬٥٦٩٬٤١٢

)(١٣٩٬٤٨٩
٣٢٬٣٢٢
)(١٠٧٬١٦٧
٣٦٬٦٩٢
)(٦٥٬٤٩٧
٢٥١٬٤٢١
٢٬٤٨٩
٤١٬٤٤٤
)(١١٬١١٧
٣٠٬٣٢٧
٤٦٬٨٨٢
)(٣٠٬٦٤٦
٤٦٬٥٦٣
٢٠٧٬٣٤٧
)(٧٢٬٠٠٥
١٣٥٬٣٤٢
١٣٥٬٣٤٢

مس��ؤولية
مدنية
دوﻻر
٤٠٢٬٨٠٦
١٤٬٩٢٦
٤١٧٬٧٣٢

هندسﻲ
دوﻻر
٤٠٨٬٥٠٨
)(٣٥٬٤٨٢
٣٧٣٬٠٢٦

١٦٤٬٢٧٩

عم�ال
دوﻻر
٢٬٠٧٧٬١١٥
)(٧١٬٠٠٠
٢٬٠٠٦٬١١٥
)(٦٦٬٥٠٨
٣٬٤٦٦
)(٦٣٬٠٤٢
١٬٩٤٣٬٠٧٣
١٬٨٣٨
)(٦٥٬٠٩٤
١٬٨٧٩٬٨١٧
١٣٬٤٥٧
٦٣١٬٥٩٠
٦٣١٬٥٩٠
٤٩٤٬٧٨٧
٤٢٬٥٥٦
١٬١٦٨٬٩٣٣
٧٢٤٬٣٤١
)(٣٨٩٬٢٢١
٣٣٥٬١٢٠

)(٢٣٦٬٢٧٩
٢٧٬٥٣٢
)(٢٠٨٬٧٤٧
٦٣٬١٩١
)(٩٬٨١٠
٢١٧٬٦٦٠
٢٬٦١١
١٨٢٬٧٤٠
)(١٥٣٬٨٨٢
٢٨٬٨٥٨
)(٤٣٬٠٦٠
٣٣٬٣٣٩
١٩٬١٣٧
٢٠١٬١٣٤
)(٧٥٬٥١٩
١٢٥٬٦١٥

٢٨٧٬٨٥٩
١٬٠١٦
)(١٧٬٣٨٦
٢٧١٬٤٨٩
٢٬٦٤٣
١٤٣٬٠٤٢
١٤٣٬٠٤٢
١٧٬٠٧٥
١٦٠٬١١٧
١١٤٬٠١٥
)(٧٦٬٤٥٦
٣٧٬٥٥٩

)(١٢٩٬١٤٤
)(٧٢٩
)(١٢٩٬٨٧٣

 -٢٥صافﻲ أرباح السنة حسب القطاعات التشغيلية:
يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج اﻷعمال حسب قطاع التأمين للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول :٢٠١٩

*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 للسنوات  ٢٠١٧و .٢٠١٨برأي إدارة
المجموعة ،فإن المخصصات المرصودة كافية لسداد اﻷعباء الضريبية المتوقع دفعها عن تلك السنوات.
٣٣٥٬١٢٠

٤٢٤٬١٢٥
)(٢١٤٬٠٢١
٢١٠٬١٠٤

١٦٤٬٢٧٦
)(١٥٣٬٨٣٠
١٠٬٤٤٦
٢٥٬٤٦٣
)(٣٢٬٠٥٥
٣٬٨٥٤

٧٬٤٠٠

١٤٤٬٣٣٨
)(٣٧٬٨٧٤
٤٢٠٬٥٧٩

٣١٤٬١١٥

)(٧٧٩٬٧٥٠
٢٩٬٢١٥
)(٧٥٠٬٥٣٥

١٬٠٩٦٬٦٢١
)(٣١٬٩٧١
١٬٠٦٤٬٦٥٠

ت��أمين
الح��ريﻖ
دوﻻر

١٣٣٬٧٢٢
٢٧٬٥٣٠
٥٬٨٧٧
١٬٧٤٢٬٧٩٧
١٬٩٠٩٬٩٢٦
١٠٢٫٦٣١
٢١٫٣٨١
٤٫٤١٥
١٫٢٥٩٫٠٣٩
١٫٣٨٧٫٤٦٦

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث
الطرق
مستحقات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
مستحقات اﻻتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
مخصصات الضرائب بالصافي من السلف المدفوعة*
٢٠١٩
دوﻻر
٢٠١٨
دوﻻر

١٢٥٬٦١٥

١٦٠٬٩٤٥

٢٬٩١٥٬٤١١
٥٤٬٨٩٩
٢٬٩٧٠٬٣١٠
)(١٥٩٬٩٥٣
)(١٥٩٬٩٥٣
٢٬٨١٠٬٣٥٧
٤٬٨٧٠
)(٧٬٣٢٨
٢٬٨٠٧٬٨٩٩
٢٠٬٦٥٨
٢٬٥٨٦٬٠٠٥
٢٬٥٨٦٬٠٠٥
١٨٢٬٥٨٤
٢٬٧٦٨٬٥٨٩
٥٩٬٩٦٨
)(٥٩٧٬٥١٨
)(٥٣٧٬٥٥٠

ت��أمين
بحري
دوﻻر
٤٠٩٬٠٥٦
١٢٬٢٨٧
٤٢١٬٣٤٣
)(٢٤٨٬٨٤٣
)(١١٬٥٥٥
)(٢٦٠٬٣٩٨
٦٨٬٥٩٦
)(٣٨٬٠٣٢
١٩١٬٥٠٩
٢٬٦٤٨
١٤٬٧٢٩
)(٦٬٠٠٦
٨٬٧٢٣
٨٩٬٧٤٤
)(٨١٬٦٥١
١٦٬٨١٦
١٧٧٬٣٤١
)(٧٦٬٥٨١
١٠٠٬٧٦٠

)(٥٣٧٬٥٥٠

ﻗط�اع
اﻻس��تثمار والخزين��ة
دوﻻر
-

١٠٠٬٧٦٠

ت��أمين
صحﻲ
دوﻻر

 -٢٣مخصصات أخرى

٣٧٬٥٥٩

مصاريف مستحقة غير مدفوعة
حقوق أصحاب صناديق اﻻستثمار
مستحقات المساهمين من تخفيض رأس المال
توزيعات أرباح أسهم مستحقة
مخصص اتمام مشاريع
أمانات وأرصدة دائنة أخرى

٢١٠٬١٠٤

 -٢٢أرصدة دائنة أخرى
٢٠١٩
دوﻻر
١٠٩٬٨٥٥
١٦٩٬٢٦٩
٧٨٬١٧٦
٢٠٩٬٥٠٧
٦١١٬٥٢٩
١٬١٧٨٬٣٣٦

)(٣٧٬٥٧٧
)(٤٠٩٬٤٤١
)(٢٧١٬٦٢٩
)(١٬١٣٤٬٦٣٠
)(٤٩٬٣٧١
)(٢٬٥٣٣
٨٤٧٬٨٠٨
)(١٠٧٬٠٤٤
١٬٢٧٩٬٣١١
٢٬٠٩١٬٢٥٦

٧٬٩٠٦٬٩٥٧
)(٥٬٩٣٠٬٥٩٥
١٬٩٧٦٬٣٦٢

١٦٬٤٤٨٬٥٣٥
)(٣٢٤٬٨٣٥
١٦٬١٢٣٬٧٠٠
٢٬٩١٤٬٢٨٤
)(٥٢٨٬٦٤٩
١٨٬٥٠٩٬٣٣٥

١٦٤٬٧٢٨

٣٢٠٬٦٤٧
)(١٬٥٦٧٬٦٦٧
٢٦٬٢٥١٬٥٦٤

٢٧٬٤٩٨٬٥٨٤

)(٢٬٢٣٩٬٦٩٧
١٥٢٬٢٩٩
)(٢٬٠٨٧٬٣٩٨

٣١٬١٨٠٬٨٢٨
)(١٬٥٩٤٬٨٤٦
٢٩٬٥٨٥٬٩٨٢

المجم��وع
٢٠١٩
دوﻻر

٢٠١٨
دوﻻر
٢٨٦٫٠٤٧
٣٤١٫٢٩١
١٨٥٫٢٩٢
٨١٫١٤٨
٧٢٫٨٦٢
٢٨٤٫٧١٦
١٫٢٥١٫٣٥٦
)(٣٧٬٥٧٧
)(٤٠٩٬٤٤١
)(٢٧١٬٦٢٩
)(١٬١٣٤٬٦٣٠
)(٤٩٬٣٧١
)(٢٬٥٣٣
٨٤٧٬٨٠٨
)(١٠٧٬٠٤٤
١٬٢٧٩٬٣١١
١١٤٬٨٩٤

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٢٥صافﻲ أرباح السنة حسب القطاعات التشغيلية "تتمة"
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

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
٤٩٬٣٥٨
)(١١٬٦٢٩
١٦٩٬٩٨٦
٢٬٦٥٠

)(٧٧٬٣٦١
١٬٦٩٤٬٨٨٥
١٦٬٢٣٣

٩٬٤٣٥
)(٦٢٬٣٤٤
١٥٠٬٩٣٦
١٬٧٨٢

١٠٥
)(١٬٠٧٢٬٧٨٨
١٦٬٤٣٤٬٥١٢
١٦٥٬٢٥٨

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

ت�أمين
بح��ري
دوﻻر

ﻗطاع
اﻻس��تثمار والخزين��ة
دوﻻر

المجم��وع
٢٠١٨
دوﻻر

٢٬٩٠٧

٣٧٠٬٩٨٠
) (٢٠٬١٥٤
٣٥٠٬٨٢٦

)(١٨٬٣٧٧
٢٢٦٬٣٠٥

-

٨٬٥٣٠
١٠٬٢٢٠٬٢١٤
١٠٬٢٢٠٬٢١٤
٥٥٤٬٠٢١
)(٥٩٢٬٠٩٨
١٠٬١٨٢٬١٣٧

٢٥٬٦٢٧٬٠٧٦
) (٦٩١٬١٦٣
٢٤٬٩٣٥٬٩١٣

١٣٤٬٢٥٩
)(٤٥٬١٦٥
٣٤٦٬٦٣٣

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

٢٬٧٣٧٬١٣٣

٢٤٬٩٥٥
٥١٨٬٣٦٢
٥١٨٬٣٦٢
١١٨٬٩٠١
)(٣٧٧٬٦١١
٢٥٩٬٦٥٢

١٠٨٬٨٩٤
٢٬٧٣٧٬١٣٣

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

) (٢٦٠٬٤٠١
١٨٬٤٦٩
)(٢٤١٬٩٣٢

٣٬٢٣٢
٤٠٬٤٤٣
٤٠٬٤٤٣
٣٢٬٥٣٨
٧٢٬٩٨١

٦٢٬٧٧٤
)(٣٥٬٠٥٣
١٣٦٬٦١٥

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

٢٬٦٥٩٬٨٢٣
٢٬٦٥٩٬٨٢٣
٢٬٦٥٩٬٨٢٣

٢٢٬٩٦٣٬٧٩١

٢٢٥٬٥٤٧
١٣٬١٦٦
)(١١٬٥٢١
١٬٦٤٥
٩٬٥٤٤
)(٨٬٥٠٠
٢٬٦٨٩

) (٢٬٠٢٦٬٩٧٨
٥٤٬٨٥٦
)(١٬٩٧٢٬١٢٢
٢٥٥٬٩٣١
) (١٬٣٢٢٬٧١٧
٢١٬٨٩٧٬٠٠٥

٦٬٤١٧٬٦٣٣
)(٣٬٦٢٨٬٠٤٩
٢٬٧٨٩٬٥٨٤

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

١٣٬٨٢٦٬٣٠٨
)(٣٢٢٬٣٠٤
١٣٬٥٠٤٬٠٠٤
٦٨٨٬١٧٧
)(١٬١٠٥٬١٩٧
١٣٬٠٨٦٬٩٨٤
٣٢٤٬٢٣٦
)(٣٩٬١٢٩
٢٨٥٬١٠٧
-

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
١٢٢٬٧٩٤

١٣٧٬١٥٨
)(٧٠٬٩٤٧
٦٦٬٢١١
-

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

-

المحمل لقائمة الدخل الموحدة مباشرة

٩٬٠٣٥٬٥٦٨
)(٤٬٩٥١٬٦٢٠
٤٬٠٨٣٬٩٤٨

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
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٢٦المصاريف اﻹدارية والعمومية

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
٢٠١٩
دوﻻر
٤٬٨٩٢٬٧٦٠
٥٠٣٬٢٦٤
٧٩٬٩٤٢
١١٤٬٢٦٦
١٧١٬٦٧١
١٦٦٬٩٨٢
٤٢٬٧٧٤
١٢٢٬٥٢٥
١٠١٬٨٢٩
٧١٬٦٦٢
٤٨٬٦٠٨
٢٤٤٬٧٧٩
٢٠٩٬٠٥٦
٢٤٧٬٥٧٥
٤٧٬٥٣٢
٧٬٠٦٥٬٢٢٥

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

٢٠١٩
دوﻻر
٤٬٤٢٩٬٢٧٤
٧٢٬٠٠٥
٧٥٬٥١٩
٢١٤٬٠٢١
٣٨٩٬٢٢١
٧٦٬٤٥٦
٥٩٧٬٥١٨
٧٦٬٥٨١
٥٬٩٣٠٬٥٩٥
١٬١٣٤٬٦٣٠
٧٬٠٦٥٬٢٢٥

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

تم توزيع المصاريف اﻹدارية والعمومية للشركة اﻷم للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩على 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
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٢٧معامﻼت مع أطراف ذات عﻼﻗة

 -٢٩ﻗضايا المجموعة

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:
٢٠١٩
دوﻻر
٢٤٢٬٣٤٩

ذمم مدينة/دائنة

٢٠١٨
دوﻻر
١٣٠٫٩٣٧

كما تتضمن قائمة الدخل الموحدة المعامﻼت التالية مع الجهات ذات العﻼقة:
٢٠١٩
دوﻻر
٣٥٥٬٧٤١
)(١٩٬٦٥٣
)(٢٩٠٬٥٨٢

أقساط تأمين
مطالبات تحت التسوية
رواتب اﻹدارة العليا واﻹدارة التنفيذية للمجموعة

٢٠١٨
دوﻻر
٣١٠٫٧٧٦
)(٥٣٫١٤١
)(٣٦١٫٢٠٥

تم احتساب الربح اﻷساسي للسهم الواحد على أساس قسمة الربح للسنة على المعدل المرجح لعدد اﻷسهم العادية المتداولة
خﻼل السنة على النحو التالي:

المعدل المرجح لعدد اﻷسهم )سهم(
الربح اﻷساسي للسهم الواحد العائد الى مساهمي الشركة اﻷم
)دوﻻر(

 -٣٠إدارة مخاطر التأمين والمخاطر المالية
مخاطر التأمين

 -٢٨الربح اﻷساسﻲ للسهم الواحد العائد الى مساهمﻲ الشركة اﻷم

ربح السنة العائد لمساهمي الشركة )دوﻻر(

بلغ عدد القضايا المقامة ضد المجموعة ) (٤٧٣قضية كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩بالمقارنة مع ) (٣٩٦قضية كما
في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨وذلك 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 ) (٥٩٨قضية بهدف استعادة حقوق
المجموعة لدى الغير على خلفية بوالص تأمين غير مسددة أو ملفات إسترداد أو شيكات راجعة كما في  ٣١كانون اﻷول
 ٢٠١٩مقابل ) (٤٠٤قضية لعام .٢٠١٨

٢٠١٩
١٬٢١٧٬٩٧٨

٢٠١٨
٢٫٤٥٧٫٣٥٤

٥٫٢٠٠٫٠٠٠

٥٫٢٠٠٫٠٠٠

٠٫٢٣

٠٫٤٧

تتمثل مخاطر أي عقد تأمين في إمكانية وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التأكد من مبلغ اﻻدعاء المتعلق بذلك الحدث
وذلك نظرا ً 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 مط البات 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.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٣٠إدارة مخاطر التأمين والمخاطر المالية "تتمة"

 -٣٠إدارة مخاطر التأمين والمخاطر المالية "تتمة"

مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها فﻲ تقدير المطالبات المستقبلية

حساسية مخاطر التأمين – تتمة

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.

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:

الجدول التالي يبين نسبة الخسارة حسب نوع المخاطر المتعلقة بأقساط التأمين للسنة الحالية:
٢٠١٩
%٦٧
%٩٩
%٤٥

نوع الخسارة
تأمينات السيارات
التأمين الصحي
تأمينات الحوادث العامة وأخرى

٢٠١٨
%٥٨
%٩٧
%٩

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

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.

 -٣١إدارة مخاطر رأس المال


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:
٢٠١٨
٢٠١٩
اﻷثر على صافﻲ
اﻷﻗساط
اﻷثر على صافﻲ
اﻷﻗساط
نسبة
ايرادات التأمين
المكتتبة
ايرادات التأمين
المكتتبة
التغير
دوﻻر
دوﻻر
دوﻻر
دوﻻر
%
نوع التأمين
١٫٦٤٣٫٤٥١
١٫٨٩٠٫٦٥٩
٢٬٠٢١٬١١٩ ٢٬٣٤٢٬١٠٦
١٠-/+
تأمين السيارات
١٥٫٠٩٤
٢٥٫٠١١
٢٥٬١٤٢
٤٥٬٠٢٦
١٠-/+
الحوادث العامة
١٦٫٩٩٩
٣١٫٠٤٣
٢١٬٧٦٦
٤٠٬٨٥١
١٠-/+
التأمينات الهندسية
٣٤٫٦٦٣
٩٣٫٧٢٩
٤٢٬٠٥٨
١٠٩٬٦٦٢
١٠-/+
تأمين الحريق
١٦٩٫٤٨٩
١٨٨٫٩٥٨
١٨٧٬٩٨٢
٢٠٧٬٧١٢
١٠-/+
تأمين العمال
٢٢٫٦٣١
٣٤٫٣٦٧
٢٧٬١٤٩
٤٠٬٢٨١
١٠-/+
المسؤولية المدنية
٢٧٣٫٧١٣
٢٦١٫٨٤٣
٢٨٠٬٧٩٠
٢٩١٬٥٤١
١٠-/+
التأمين الصحي
١٣٫٦٦٢
٣٧٫٠٩٨
١٩٬١٥٠
٤٠٬٩٠٤
١٠-/+
التأمين البحري
٢٫١٨٩٫٧٠٢ ٢٫٥٦٢٫٧٠٨
٢٬٦٢٥٬١٥٦ ٣٬١١٨٬٠٨٣
المجموع
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نسبة
التغير
%
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+

٢٠١٩
التعويضات
المدفوعة
دوﻻر
١٬٢٦٨٬٤٧١
٤٬١٤٤
١٨٬٢٧٤
١٦٬٤٢٨
٦٣٬١٥٩
١٤٬٣٠٤
٢٥٨٬٦٠١
١٬٤٧٣
١٬٦٤٤٬٨٥٤

اﻷثر على صافﻲ
المطالبات المتكبدة
دوﻻر
١٬٤٣٢٬٥٣٣
٤٬٦٥٦
١٬٩١٤
٣٨٥
١١٦٬٨٩٣
١٦٬٠١٢
٢٧٦٬٨٥٩
١٬٦٨٢
١٬٨٥٠٬٩٣٤

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

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.

 -٣٢اﻷدوات المالية
إن عقود إعادة التأمين الصادرة ﻻ تعفي المجموعة من التزاماتها تجاه حملة بوالص التأمين ،ونتيجة لذلك تبق��ى المجموع��ة
ملتزمة برصيد المطالبات المعاد تأمينها في حالة عدم تمكن معيدي التأمين من الوفاء بالتزاماتهم وفقا ً لعقود إعادة التأمين.
تتع��رض 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 الناش��ئة ع��ن ك��ل م��ن عق��ود الت��أمين واﻻس��تثمارات.
إن العناصر اﻷكث��ر أهمي��ة له��ذه المخ��اطر المالي��ة ،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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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٣٢اﻷدوات المالية "تتمة"

 -٣٢اﻷدوات المالية "تتمة"

تصنيف اﻷدوات المالية "تتمة"

تصنيف اﻷدوات المالية

 ٣١كانون اﻷول :٢٠١٨

 ٣١كانون اﻷول :٢٠١٩
موج��ودات
مالي�ة
الموج���ودات
ممتلكات ومع��دات
ح�ق اس�تخدام موج��ودات
اس��تثمارات عقاري��ة
موجودات مالي�ة بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�ﻼل ال�دخل الش�امل اﻵخ�ر
موج�ودات ض�ريبية مؤجل��ة
ذمم مدين�ة ،بالص��افي
ذمم ش�ركات الت�أمين واع�ادة الت��أمين
موج�ودات عق�ود إع�ادة الت�أمين
موجودات مالي�ة بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�ﻼل قائم�ة ال�دخل
مخ��زون عق��اري
أرص�دة مدين�ة أخ��رى
موج�ودات ض�ريبية مؤجل��ة
ش�يكات برس�م التحص�يل
ودائع ل�دى البن��وك
نقد وما ف�ي حكم��ه

دوﻻر

٢٬١٦٧٬٣٣٢
٩٬٥٧٤٬٨٨٥
٣٩٢٬٩٧١
١٬١٥٩٬٩٤٧
١٥٠٬٦٧٣
١٢٬٥٠١٬٠١٦
٢٬٩٩٦٬٣١٣
٣٬٦٤١٬٠٣٠
٣٢٬٥٨٤٬١٦٧

مطلوب��ات مالي��ة

المطلوب���ات
مخص�ص تع�ويض ت�رك الخدم�ة للم�وظفين
دائن�ون مختلف�ون
ذمم ش�ركات الت�أمين وإع�ادة الت��أمين
أرص�دة دائن�ة أخ��رى
التزامات اﻻيج��ار
مخصص��ات أخ��رى
مطلوبات عق�ود الت��أمين
شيكات آجل��ة ال��دفع
تم�ويﻼت مرابح�ة

دوﻻر
١٬٢٥٦٬٠٥٨
٥٬٩٧١٬١٢٥
١٬١٠٤٬٣٥٧
١٬١٧٨٬٣٣٦
٢٠٧٬٨٧٤
١٬٩٠٩٬٩٢٦
٧١٦٬٧٧٩
٢٬٨٥٥٬٩٣٩
١٥٬٢٠٠٬٣٩٤
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موج��ودات عق��ود إع��ادة
الت���أمين )المعي��ار ال��دولﻲ
للتق��ارير المالي��ة رﻗ��م )((٤
دوﻻر
٤٬٥٧٩٬٢٥٠
٤٬٥٧٩٬٢٥٠
مطلوب��ات عق��ود الت��أمين
)المعي��ار ال��دولﻲ للتق��ارير
المالي�ة رﻗ��م )((٤
دوﻻر
٣٠٬٣٦٧٬٣٨٤
٣٠٬٣٦٧٬٣٨٤

موج��ودات
مالي�ة
موج��ودات
غ�ير مالي�ة
دوﻻر
٥٬١٧٥٬٠٤١
٢٠٣٬١٩٢
١٦٬١٦٠٬٢٣٧
١٬١٨٦٬٧٢٥
٧٣٦٬٥٣١
٢٣٬٤٦١٬٧٢٦

المجم��وع
دوﻻر
١٬٢٥٦٬٠٥٨
٥٬٩٧١٬١٢٥
١٬١٠٤٬٣٥٧
١٬١٧٨٬٣٣٦
٢٠٧٬٨٧٤
١٬٩٠٩٬٩٢٦
٣٠٬٣٦٧٬٣٨٤
٧١٦٬٧٧٩
٢٬٨٥٥٬٩٣٩
٤٥٬٥٦٧٬٧٧٨

المجم��وع
دوﻻر
٥٬١٧٥٬٠٤١
٢٠٣٬١٩٢
١٦٬١٦٠٬٢٣٧
٢٬١٦٧٬٣٣٢
٩٬٥٧٤٬٨٨٥
٣٩٢٬٩٧١
٤٬٥٧٩٬٢٥٠
١٬١٥٩٬٩٤٧
١٬١٨٦٬٧٢٥
١٥٠٬٦٧٣
٧٣٦٬٥٣١
١٢٬٥٠١٬٠١٦
٢٬٩٩٦٬٣١٣
٣٬٦٤١٬٠٣٠
٦٠٬٦٢٥٬١٤٣

الموج���ودات
ممتلكات ومع��دات
اس��تثمارات عقاري��ة
موجودات مالي�ة بالقيم�ة العادل�ة م�ن خ�ﻼل ال�دخل الش�امل اﻵخ�ر
موج�ودات ض�ريبية مؤجل��ة
ذمم مدين�ة ،بالص��افي
ذمم ش�ركات الت�أمين واع�ادة الت��أمين
موج�ودات عق�ود إع�ادة الت�أمين
موجودات 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
ودائع ل�دى البن��وك
نقد وما ف�ي حكم��ه

دوﻻر

1,607,702
6,741,567
465,652
1,311,402
858,394
7,744,842
2,530,982
3,775,679
25,036,220

مطلوب��ات مالي��ة

المطلوب���ات
مخص�ص تع�ويض ت�رك الخدم�ة للم�وظفين
دائن�ون مختلف�ون
ذمم ش�ركات الت�أمين وإع�ادة الت��أمين
أرص�دة دائن�ة أخ��رى
مخصص��ات أخ��رى
مطلوبات عق�ود الت��أمين
شيكات آجل��ة ال��دفع
تم�ويﻼت مرابح�ة

دوﻻر
1,002,362
3,459,930
1,035,389
1,251,356
1,387,466
940,191
379,224
9,455,918

موج��ودات عق��ود إع��ادة
الت���أمين )المعي��ار ال��دولﻲ
للتق��ارير المالي��ة رﻗ��م )((4
دوﻻر
3,569,157
3,569,157

مطلوب��ات عق��ود الت��أمين
)المعي��ار ال��دولﻲ للتق��ارير
المالي�ة رﻗ��م )(4
دوﻻر
23,675,174
23,675,174

موج��ودات
غ�ير مالي�ة
دوﻻر
4,660,003
11,633,841
601,753
1,586,117
18,481,714

المجم��وع
دوﻻر
4,660,003
11,633,841
1,607,702
601,753
6,741,567
465,652
3,569,157
1,311,402
1,586,117
858,394
7,744,842
2,530,982
3,775,679
47,087,091

المجم��وع
دوﻻر
1,002,362
3,459,930
1,035,389
1,251,356
1,387,466
23,675,174
940,191
379,224
33,131,092

إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في القوائم المالية الموحدة مساوية تقريبا لقيمتها العادلة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٣٢اﻷدوات المالية "تتمة"

 -٣٢اﻷدوات المالية "تتمة"

ﻗياس القيمة العادلة

مخاطر السوق

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

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.



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
٢٠١٨
٢٠١٩
دوﻻر
دوﻻر

مس ��توى القيم ��ة
العادل��ة

م��دخﻼت هام��ة العﻼﻗ��ة بي��ن الم ��دخﻼت الهام ��ة
طـ ��ريقة التقيي���م والم���دخﻼت
غ��ير ملموس��ة غ��ير الملموس ��ة والقيم ��ة العادل ��ة
المس���تخدمة

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 يوج��د مخ��اطر جوهري��ة عل��ى المجموع��ة متعلق��ة بتغيي��ر أس��عار تحوي��ل العم��ﻼت حي��ث أن معظ��م اي��رادات ومص��اريف
ومخصصات الشركة وجزء كبير من موجوداتها هي بعملة الشيكل والتي تمثل عملة اﻷساس لدى الشركة.
تعتقد اﻹدارة أن احتمال وجود خسائر جوهرية ناتجة عن تقلبات أسعار صرف العمﻼت هي في حدها اﻷدنى.

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

٢٬٠٥١٬٩٩٤

١٬٤٩٢٬٣٦٤

المستوى اﻻول

أسعار العرض ف�ي الس�وق
النش�طة

ﻻ ينطب��ق

ﻻ ينطب��ق

أسهم ش�ركات غ�ير مدرج�ة

١١٥٬٣٣٨

١١٥٬٣٣٨

المستوى الثال��ث

نماذج تقيي�م داخلي�ة تعتم��د
على صافي قيمة اﻷص�ول

صافي قيمة
الموجودات

كلما ازداد صافي قيم��ة
الموجودات للش��ركات المس��تثمر
فيها ارتفعت القيم�ة العادل�ة

أسعار العرض ف�ي الس�وق
النش�طة

ﻻ ينطب��ق

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

١٬١٥٩٬٩٤٧

١٬٣١١٬٤٠٢

المجم ��وع

٣٬٣٢٧٬٢٧٩

٢٬٩١٩٬١٠٤

المستوى اﻻول

ﻻ ينطب��ق

إدارة مخاطر أسعار الفائدة
تنتج مخ��اطر أس��عار الفائ��دة م��ن 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 الفائ��دة عل��ى اﻹس��تثمارات المالي��ة 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.

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
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٣٢اﻷدوات المالية "تتمة"

 -٣٢اﻷدوات المالية "تتمة"
مخاطر اﻻئتمان

مخاطر السيولة

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.

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.

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.

 ٣١كانون اﻷول :٢٠١٩

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.







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 بنا ًء 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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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ�ﻼل ال�دخل الش��امل اﻵخ��ر
ذمم مدين�ة ،بالص�افي
ذمم ش�ركات الت�أمين وإع��ادة الت��أمين
موجودات عق�ود إع�ادة الت�أمين
موجودات مالية بالقيمة العادلة م�ن خ�ﻼل قائم�ة ال�دخل
أرصدة مدين�ة أخ�رى
ش�يكات برس�م التحص�يل
ودائع لدى البن��وك
نقد وما في حكم�ه
مجم ��وع الموج ��ودات المالي���ة
مخصص تعويض ت�رك الخدم�ة للم�وظفين
دائن�ون مختلف�ون
ذمم ش�ركات الت�أمين وإع��ادة الت��أمين
أرصدة دائن�ة أخ�رى
مخصصات أخ��رى
مطلوبات عق��ود الت��أمين
شيكات آجلة ال��دفع
تمويﻼت مرابح��ة
التزام�ات اﻻيج��ار
مجم���وع المطلوب���ات المالي���ة

خاض ��عة لمخ ��اطر الس ��يولة
خ��ﻼل س��نة
دوﻻر
٩٬٥٧٤٬٨٨٥
٣٩٢٬٩٧١
٤٬٥٧٩٬٢٥٠
١٥٠٬٦٧٣
١١٬٠٧٩٬٣٣٢
٢٬٧٤٦٬٣١٣
٣٬٦٤١٬٠٣٠
٣٢٬١٦٤٬٤٥٤
٥٬٩٧١٬١٢٥
١٬١٠٤٬٣٥٧
١٬١٧٨٬٣٣٦
١٬٩٠٩٬٩٢٦
٣٠٬٣٦٧٬٣٨٤
٧١٦٬٧٧٩
٢٬٨٥٥٬٩٣٩
٢٠٧٬٨٧٤
٤٤٬٣١١٬٧٢٠

أك��ثر م��ن س��نة
دوﻻر
١٬٤٢١٬٦٨٤
٢٥٠٬٠٠٠
١٬٦٧١٬٦٨٤
-

ب��دون اس��تحقاق
دوﻻر
٢٬١٦٧٬٣٣٢
١٬١٥٩٬٩٤٧
٣٬٣٢٧٬٢٧٩

المجم ��وع
دوﻻر
٢٬١٦٧٬٣٣٢
٩٬٥٧٤٬٨٨٥
٣٩٢٬٩٧١
٤٬٥٧٩٬٢٥٠
١٬١٥٩٬٩٤٧
١٥٠٬٦٧٣
١٢٬٥٠١٬٠١٦
٢٬٩٩٦٬٣١٣
٣٬٦٤١٬٠٣٠
٣٧٬١٦٣٬٤١٧

١٬٢٥٦٬٠٥٨
١٬٢٥٦٬٠٥٨

١٬٢٥٦٬٠٥٨
٥٬٩٧١٬١٢٥
١٬١٠٤٬٣٥٧
١٬١٧٨٬٣٣٦
١٬٩٠٩٬٩٢٦
٣٠٬٣٦٧٬٣٨٤
٧١٦٬٧٧٩
٢٬٨٥٥٬٩٣٩
٢٠٧٬٨٧٤
٤٥٬٥٦٧٬٧٧٨
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة "تتمة"
للسنة المنتهية فﻲ  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٣٢اﻷدوات المالية "تتمة"

 -٣٢اﻷدوات المالية "تتمة"

مخاطر السيولة "تتمة"
 ٣١كانون اﻷول :٢٠١٨

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ�ﻼل ال�دخل الش��امل اﻵخ��ر
ذمم مدين�ة ،بالص�افي
ذمم ش�ركات الت�أمين وإع��ادة الت��أمين
موجودات عق�ود إع�ادة الت�أمين
موجودات مالية بالقيمة العادلة م�ن خ�ﻼل قائم�ة ال�دخل
أرصدة مدين�ة أخ�رى
ش�يكات برس�م التحص�يل
ودائع لدى البن��وك
نقد وما في حكم�ه
مجم ��وع الموج ��ودات المالي���ة
مخصص تعويض ت�رك الخدم�ة للم�وظفين
دائن�ون مختلف�ون
ذمم ش�ركات الت�أمين وإع��ادة الت��أمين
أرصدة دائن�ة أخ�رى
مخصصات أخ��رى
مطلوبات عق��ود الت��أمين
شيكات آجلة ال��دفع
تمويﻼت مرابح��ة
مجم���وع المطلوب���ات المالي���ة

تحليل الحساسية
خاض ��عة لمخ ��اطر الس ��يولة
خ��ﻼل س��نة
دوﻻر
6,741,567
465,652
3,569,157
858,394
6,913,166
2,280,982
3,775,679
24,604,597
3,459,930
1,035,389
1,251,356
1,387,466
23,675,174
940,191
379,224
32,128,730

أك��ثر م��ن س��نة
دوﻻر
831,676
250,000
1,081,676
-

ب��دون اس��تحقاق
دوﻻر
1,607,702
1,311,402
2,919,104

المجم ��وع
دوﻻر
1,607,702
6,741,567
465,652
3,569,157
1,311,402
858,394
7,744,842
2,530,982
3,775,679
28,605,377

1,002,362
1,002,362

1,002,362
3,459,930
1,035,389
1,251,356
1,387,466
23,675,174
940,191
379,224
33,131,092

مخاطر تغير أسعار اﻻستثمارات
تمثل هذه المخاطر احتمال التغير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق والتي تعزى ﻷسباب تعود إل��ى أداة
مالي��ة معين��ة أو للجه��ة المص��درة له��ا أو لس��وق اﻷوراق المالي��ة بش��كل ع��ام .المجموع��ة معرض��ة لمخ��اطر الس��وق نتيج��ة
ﻻستثمارها في أدوات مالية ،وتعمل المجموعة عل��ى تخف��يض ه��ذه المخ��اطر وذل��ك بتنوي��ع اﻻس��تثمارات ومتابع��ة تط��ورات
السوق ،إضافة إلى ذلك ،تقوم اﻹدارة بمتابعة فعالة للعناصر الرئيسية التي تؤثر عل��ى اﻷس��هم وحرك��ة الس��وق ويش��مل ذل��ك
تحليل اﻷداء المالي والتشغيلي للجهات المستثمر فيها.
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كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة ،إذا ما تغير سعر اﻻستثمارات بنس��بة  %١٠بالزي��ادة او ب��النقص كم��ا ه��و مفت��رض أدن��اه
في ظل ثبات جمي��ع المتغي��رات اﻷخ��رى ،ف��إن اث��ر ذل��ك عل��ى أرب��اح المجموع��ة وحق��وق الملكي��ة يتمث��ل بالزي��ادة أو ب��النقص
بواقع  ٣٣٢٫٧٢٨دوﻻر أمريكي.
اﻻفتراضات وطرق اختبار الحساسية:
 تم إعداد تحليل الحساسية بنا ًء على أسعار اﻻستثمارات كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة.
 كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة ،إذا ما زادت أو نقصت أسعار اﻻستثمارات بنسبة  %١٠عن القيم��ة الس��وقية بش��كل
موح��د لجمي��ع اﻻس��تثمارات وذل��ك ف��ي ظ��ل ثب��ات جمي��ع المتغي��رات اﻷخ��رى ،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.
 -٣٣مطلوبات محتملة
بلغ رصيد المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة مبلغ  ٢٤٢٫٥٣٤دوﻻر كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩وتمثل
كفاﻻت بنكية صادرة بإسم الغير )مبلغ  ٣٤٦٫٢٥١كما في  ٣١كانون اﻷول .(٢٠١٨
 -٣٤أحداث ﻻحقة
ﻻحقا ً ﻻحقا ً لتاريخ القوائم المالية ،تم تأكيد وجود فايروس كورونا )كوفيد  (١٩-خﻼل شهر كانون الثاني  ٢٠١٢٠والذي
انتشر ﻻحقا ً في العديد من البلدان حول العالم .أعلنت منظمة الصحة العالمية عن هذا الحدث على أنه وباء عالمي
)جائحة( .ومن المتوقع أن يكون لهذا الوباء العديد من اﻵثار اﻻقتصادية خﻼل عام  ٢٠٢٠وذلك على جميع القطاعات
اﻻقتصادية بما في ذلك قطاع التأمين والمؤسسات المالية .تعتقد اﻹدارة أن هذا الحدث يعتبر من اﻷحداث الﻼحقة والتي ﻻ
تتطلب تعديﻼت على القوائم المالية الموحدة المشمولة بالتقرير وبالتالي لم تقم بإجراء أي تعديﻼت على القوائم المالية
الموحدة.
قامت اﻹدارة بدراسة مخاطر التعرض للمجموعة وكذلك قامت بتقييم اﻵثار المتوقعة على أعمال المجموعة من أجل
مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة الناشئة عن هذا الحدث .إن نتيجة هذا الحدث غير معروفة ،وبالتالي ﻻ يمكن لﻺدارة
تحديد اﻷثر على المجموعة بشكل معقول كما بتاريخ إصدار هذه القوائم المالية الموحدة ،هذا وستقوم إدارة المجموعة
بمراقبة تأثير هذا الحدث على أعمال المجموعة بشكل مستمر ودراسة أثر هذا الحدث على التقديرات واﻻفتراضات
المستخدمة من قبل إدارة المجموعة المتعلقة بمخاطر اﻹئتمان والمدخﻼت المستخدمة ﻹحتساب الخسائر اﻹئتمانية
المتوقعة للموجودات المالية وتقييم اﻻستثمارات العقارية واﻻحتياطيات الفنية خﻼل عام .٢٠٢٠
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