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  التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة شركةإلـى مساهمـي  تقريـر مدقـق الحسابـات المستقـل

  
  الــرأي

(فيما   التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة  لشركةالمركز المالي    ، المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية  البياناتفي رأينا، إن  
  للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. النقدية اوتدفقاته المالي هاء، وأدا2019كانون األول  31كما في يلي "الشركة") 

  
  نطاق التدقيق

  والتي تشمل ما يلي: شركةللالمالية  البياناتلقد قمنا بتدقيق 
  
  ،2019كانون األول  31المركز المالي كما في  بيان  ●
  الدخل للسنة المنتهية بذلك التاريخ، بيان  ●
  الدخل الشامل للسنة المنتهية بذلك التاريخ، بيان  ●
  للسنة المنتهية بذلك التاريخ، الملكيةالتغيرات في حقوق  بيان  ●
  التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، بيان  ●
  المالية والتي تشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة. البياناتت حول إيضاحا  ●
  

  أساس الرأي
 البياناتيخص تدقيق لقد قمنا بعملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مبينة في فقرة "مسؤوليات المدقق فيما 

  " من هذا التقرير. المالية
  

  نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. 
  

  االستقاللية
وفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين، وقد  شركةالإننا مستقلون عن 

  ياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد.مسؤولإستوفينا 
  

  منهجيتنا في التدقيق
  

إحتياطي االدعاءات تحت التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين واحتياطي إدعاءات غير  أمور التدقيق الهامة
 )IBNRالمبلغ عنها (

  مخصص تدني الذمم المدينة  
 

بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية على وجه التحديد، أخذنا بعين كجزء من تخطيطنا لعملية التدقيق، قمنا 
اضات وأخذ اإلعتبار المجاالت التي قامت بها اإلدارة باجتهادات حكمية، مثل الحاالت المتعلقة بالتقديرات المحاسبية الهامة التي تضمنت عمل إفتر

التي بطبيعتها غير مؤكدة، بعين اإلعتبار. وكما هو الحال في كافة عمليات التدقيق التي نقوم بها، فقد أخذنا بعين االعتبار األحداث المستقبلية، 
خطر مخاطر تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة الداخلية، والتي تتضمن، إضافة الى أمور أخرى، مراعاة ما إذا كان هناك دليل على تحيز يشير إلى 

  جوهرية ناتجة عن إحتيال.وجود أخطاء 
  

شركة والعمليات لقد قمنا بتصميم نطاق التدقيق لتنفيذ إجراءات كافية تمكننا من إبداء رأي حول البيانات المالية ككل، آخذين بعين االعتبار هيكلية ال
  المحاسبية والضوابط وقطاع أعمال الشركة.
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  (يتبع) التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة شركةإلـى مساهمـي  تقريـر مدقـق الحسابـات المستقـل

  
  أمور التدقيق الهامة

  
لية. تم أخذ هذه األمور أمور التدقيق الهامة هي األمور التي اعتبرت، وفقاً لحكمنا وتقديرنا المهني، األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للفترة الحا

 هذه األمور.  بعين االعتبار في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل وفي تكوين رأينا حولها، إال أننا ال نبدي رأياً منفصالً حول
  

    

 الهامةكيف قمنا باإلستجابة ألمور التدقيق  الهامة أمور التدقيق 
  

تقدير إحتياطي اإلدعاءات تحت التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين 
  ) IBNRوإحتياطي اإلدعاءات غير المبلغ عنها (

 
لتقدير نظراً للحجم المهم لألرصدة وتقديرات عدم التأكد واألحكام الشخصية 

تلك االحتياطيات، أخذنا في االعتبار تقييم إحتياطي االدعاءات تحت التسوية 
) IBNRمن قبل حاملي وثائق التأمين واحتياطي إدعاءات غير المبلغ عنها (

كأمر تدقيق هام. باالضافة الى ذلك فإن التزامات عقود التامين يعتمد على 
المستقبل، وبشكل أساسي قيمة التسوية تقدير كبير لمخرجات غير مؤكدة في 

  النهائية االجمالية اللتزامات عقود التأمين المقدمة لحملة الوثائق.
  

من االدعاءات تحت التسوية من قبل حاملي وثائق  شركةإن مخصص ال
 50) يمثل نسبة IBNRالتأمين وكذلك احتياطي إدعاءات غير المبلغ عنها (

  % من اجمالي المطلوبات.
  
إحتياطي االدعاءات تحت التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين من  يتكون 

القيمة االجمالية للمطالبات الفردية القائمة المقدرة من قبل مقيمي الخسائر 
الداخليين أو الخارجيين عند تقديم المطالبة. يعاد تقييم هذه التقديرات خالل 

بناًء على التغيرات في المراحل المختلفة من اجراءات المطالبة ويتم التعديل 
  الظروف الخاصة المرتبطة بكل مطالبة.

   
 شركة) المسجل من قبل الIBNRيمثل إحتياطي إدعاءات غير المبلغ عنها (

المبلغ المقدر ألحداث نتجت عنها مطالبات خالل السنة ولكن لم يتم إبالغ 
. يتم احتساب احتياطي 2019كانون األول  31عنها كما في  شركةال

) في تاريخ التقرير استناداً إلى التقدير IBNRات غير المبلغ عنها (إدعاء
الذي يقوم به المثمن األكتواري الخارجي المعين من قبل االدارة، مع األخذ 
بعين االعتبار المنحنى التاريخي والبيانات القابلة للتحقق واالفتراضات 

 العكسية. الحالية التي من الممكن أن تحتوي على هامش من االنحرافات
  

  .15و 4و 3و 2يرجى الرجوع الى ايضاحات رقم 

  
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتعلق بإحتياطي اإلدعاءات 
تحت التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين واحتياطي اإلدعاءات غير 

  )  ما يلي:IBNRالمبلغ عنها (
  

 ئق التأمين:إحتياطي اإلدعاءات تحت التسوية من قبل حاملي وثا
  
  فحص عينة من اإلجراءات الرقابية المتعلقة بتسجيل ومراجعة

واعتماد المطالبة في مختلف قطاعات األعمال، بما في ذلك عملية 
  تسوية المطالبة.

  تقييم إحتياطي اإلدعاءات تحت التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين
المسجلة من قبل اإلدارة من خالل مراجعة تقارير مقيمي الخسائر 
والسياسات الداخلية المتعلقة باالحتياطيات، واالفتراضات األخرى 

 .اإلدارةالمستخدمة من قبل 
 طي فحص مدى كفاية واكتمال االفصاحات المتعلقة بإحتيا

اإلدعاءات تحت التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين الواردة 
 حول البيانات المالية.  15و 3باإليضاح رقم 

 
 ):IBNRإحتياطي اإلدعاءات غير المبلغ عنها (

  
  تقييم موضوعية واستقالل وخبرة المثمن األكتواري المعين من قبل

  االدارة.
  المستخدمة من قبل المثمن تقييم دقة واكتمال البيانات الهامة

 اإلكتواري كمدخالت للتقييم.
  االستعانة بخبير داخلي ضمن فريق عملنا لتقييم  المنهجية

 واإلفتراضات المستخدمة من قبل المثمن اإلكتواري.
  فحص كفاية واكتمال االفصاحات المتعلقة بإحتياطي اإلدعاءات غير

حول البيانات   15و  3) الواردة باإليضاح رقم  IBNRالمبلغ عنها (
  المالية.

  
  مخصص تدني الذمم المدينة 
"ذمم مدينة"، فقد بلغ إجمالي الذمم التجارية   14كما هو مبين في إيضاح رقم  

 .2019كانون األول  31كما في  دوالر أمريكي  10,696,438
 

للمعيار الدولي  وفقا قامت اإلدارة بإحتساب مخصص تدني الذمم المدينة
طبيق النهج ت شركة"األدوات المالية" واختارت ال 9للتقارير المالية رقم 

دوالر  1,408,285المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة والذي بلغ 
 .2019كانون األول  31كما في  امريكي 

 
ن الضروري أن تقوم اإلدارة بممارسة إجتهادات ذات أهمية إلحتساب م

 لذمم المدينة.مخصص تدني ا
  

قمنا باعتبار هذا االمر من أمور التدقيق الهامة حيث تبين لنا خالل إجراءات 
، وجود خطورة قد تنشأ من عدم إحتساب شركةتدقيقنا وإطالعنا على أنشطة ال

 9اإلدارة الدقيق لهذا المخصص وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ي الى خطأ جوهري في البيانات المالية. إن "األدوات المالية"  والذي قد يؤد

ذلك قد ينشأ من عدة أسباب مثل عدم إجراء تقييم سليم لقياس الخسائر 
تجميع الذمم المدينة بناًء على خصائص المخاطر  اوعدماالئتمانية المتوقعة، 

و عدم الدقة في تحديد عدد أيام التأخر في السداد من /االئتمانية المتشابهة أو
 العميل.قبل 

  
  .37و 14و 4و 2يرجى الرجوع الى ايضاحات رقم 

  
تدني قمنا بإتباع اإلجراءات التالية لتقييم معقولية تقدير االدارة لمخصص 

  :الذمم المدينة
  .تقييم منهجية اإلدارة المتبعة لتحديد قيمة  مخصص تدني الذمم المدينة
  مقارنة نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة المعد من قبل االدارة

وفحص معقولية  9الدولي للتقارير المالية رقم  بمتطلبات المعيار
 المنهجية. كما قمنا باختبار الدقة الحسابية للنموذج. 

 فتراضات الرئيسية المستخدمة من االدارة في تقييم وفحص اال
االحتساب، مثل تلك المستخدمة لحساب احتماالت تعثر العميل 
والخسارة الالحقة عند التعثر من خالل مقارنة البيانات التاريخية 
الخاصة بالتعثر والخسارة. حيثما تطلب األمر، قمنا باالستعانة  بخبير 

واالفتراضات المستخدمة من قبل  داخلي للمساعدة في تقييم المنهجية
 االدارة.

   تقييم مدى كفاية وطريقة عرض اإلفصاحات المتعلقة بالمعيار الدولي
 في البيانات المالية المرفقة. 9للتقارير المالية رقم 
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  (يتبع)التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة  شركةإلـى مساهمـي تقريـر مدقـق الحسابـات المستقـل 

  
  مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية 

  
دولة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعاييرالدولية للتقارير المالية ووفقاً للقوانين سارية المفعول في  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية

تخلو من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن  فلسطين، إضافة إلى توفير نظام رقابة داخلي تراه اإلدارة ضرورياً لغرض إعداد بيانات مالية
  أو خطأ.إحتيال 

  
ح، حيثما تطلب األمر، عن األمور كمنشأة مستمرة واإلفصااإلستمرار  على    شركةعند إعداد البيانات المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة ال

، أو ليس لديها بديل اأو وقف عملياته شركةاألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية الباإلستمرارية وإستخدام المتعلقة 
  واقعي سوى القيام بذلك.

  
  .شركةلتقارير المالية للإن أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد ا

  
  مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق البيانات المالية 

  
أوخطأ، إحتيال ككل تخلو من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية

يعتبرالتأكيد المعقول مستوى عالي من التأكيد، لكنه ال يضمن أن تكشف عملية التدقيق، التي تتم وفقاً وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا. 
نفردة أو لمعاييرالتدقيق الدولية، دائماً عن األخطاء الجوهرية عند وجودها. يمكن أن تنشأ األخطاء عن إحتيال أوخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت م

   .القرارات اإلقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات الماليةمجتمعة تؤثر بشكل معقول على 
  

المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق. اإلجتهاد كجزء من عملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بممارسة 
  كذلك فإننا نقوم بما يلي:

  

 أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق إحتيال سواء كانت ناتجة عن  ، اطر األخطاء الجوهرية في البيانات الماليةتحديد وتقييم مخ
األخطاء الجوهرية إكتشاف تتناسب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. يعتبر خطر عدم 

اتجة عن خطأ، حيث قد ينطوي اإلحتيال على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الناتجة عن إحتيال أعلى من تلك الن
  للرقابة الداخلية.

  

 وشركاتها التابعة ذات الصلة بعملية التدقيق بهدف تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب  شركةالحصول على فهم للرقابة الداخلية لل
  .شركةالظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخليـّة لل

  

  اإلدارة. تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها 
  

  ،التوصل إلى إستنتاج حول مدى مالءمة إستخدام اإلدارة لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة، وفي ما إذا كانت هناك شكوك جوهرية
بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، متعلقة بأحداث أو ظروف قد تشكك في قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة. إذا 
استنتجنا وجود شكوك جوهرية، فيتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرالمدقق إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية، أو تعديل 

كن رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. تستند إستنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها لغاية تاريخ تقرير المدقق. ولكن يم
 اث أو ظروف مستقبلية أن تؤدي بالشركة إلى وقف أعمالها كمنشأة مستمرة.ألحد

  

 تعكس المعامالت واألحداث   وبنيتها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية
  بطريقة تحقق عرضاً عادالً.

  
ذلك أي  إننا نتواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة حول عدة أمور، من بينها نطاق وتوقيت التدقيق المخطط لهما ومالحظات التدقيق الهامة، بما في

  أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية نقوم بتحديدها خالل عملية التدقيق. 
  

، وإبالغهم عن جميع العالقات واألمور باإلستقالليةثالنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة كما نقوم بتزويد أولئك المكلفين بالحوكمة بما يؤكد إمت
  ، واإلجراءات الوقائية ذات العالقة حيثما تتطلب ذلك.إستقالليتنااألخرى التي من المعقول أن يعتقد بأنها تؤثر على 

  
للسنة الحالية والتي تمثل  تحديد األموراألكثر أهمية في تدقيق البيانات الماليةمن ضمن األمور التي تم إبالغها ألولئك المكلفين بالحوكمة، نقوم ب

و عندما نحدد أمور التدقيق الهامة. كما نقوم بذكر هذه األمور في تقرير المدقق، ما لم تحظر القوانين أو األنظمة اإلفصاح العلني عن هذه األمور، أ
ن هذه المسائل ضمن تقريرنا ألنه من المعقول التوقع أن تفوق اآلثار السلبية لذلك منافع المصلحة في حاالت نادرة جداً أنه ال ينبغي اإلفصاح ع

  العامة المتحققة عن ذلك اإلفصاح.
  

 عن برايس وترهاوس كوبرز فلسطين
 
  

 هيراش شهركيان
 111/2012رخصة رقم 

 رام هللا، فلسطين
  

  2020آذار  12
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  بيان المركز المالي 
  

  2018  2019  إيضاح  األول  كانون 31في  كما
        

      الموجودات 
     الموجودات غير المتداولة

 3,445,939 3,367,653  )5( ممتلكات وآالت ومعدات
  1,622,737  2,098,502  )6(  موجودات ضريبية مؤجلة
  -  2,717,001  )7(  إيجار -موجودات حق االستخدام 
 13,279,162  13,382,767  )8(  استثمار في شركات تابعة

  15,061,682  19,683,124  )9(  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  2,438,013 1,562,672  )10( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

  364,536  491,266  )11(  برسم التحصيل طويلة األجلشيكات 
 502,853 535,173  )12(  نقد مقيد السحب

    43,838,158 36,714,922 
     

     الموجودات المتداولة
 7,939,950 5,808,289  )31( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 8,084,592  9,288,153  )14(  ذمم مدينة
  5,339,095  6,446,732  )15(  موجودات عقود إعادة التأمين

  1,506,736  1,852,189  )16(  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
  32,839  -  )25(  الضرائب سلفيات

  674,914  635,784  )17(  أرصدة مدينة أخرى
  12,909,116  18,035,078  )11(  شيكات برسم التحصيل قصيرة األجل

 21,764,445 21,349,020  )18(  النقد والنقد المعادل

  63,415,245 687,251,58  
  609,966,94 107,253,403    مجموع الموجودات

     
     حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية 
 15,000,000 15,000,000  )1( رأس المال المدفوع

 6,684,796  7,261,465  )20(  إحتياطي إجباري
 3,000,000  3,000,000  )20( إحتياطي إختياري

  325,343  )163,589(  )10(  إحتياطي القيمة العادلة
 6,582,637  8,365,405   األرباح المدورة

 31,592,776  33,463,281    صافي حقوق الملكية
     

     المطلوبات
     المطلوبات غير المتداولة
  455,920,3 4,161,770  )21( الخدمةمخصص تعويض نهاية 

 - 2,432,833  )22(  مطلوبات إيجار

   6,594,603 455,920,3 
      المطلوبات المتداولة

 48,896,714 54,330,146  )15( مطلوبات عقود التأمين
 3,214,482  3,133,200  )23(  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

  -  233,789  )22(  مطلوبات  إيجار
 4,948,157  5,758,939  )24(  ذمم دائنة

  -  763,197  )25(  مخصص الضرائب
 145,747 182,281  )26(  مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

 2,248,278  2,793,967  )27(  أرصدة دائنة اخرى

   67,195,519 59,453,378 
 63,373,833  73,790,122    مجموع المطلوبات

 94,966,609  107,253,403    مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 
  ال يتجزأ منها. تشكل جزءاً  37إلى  1من إيضاح  إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية -
 باإلنابة التوقيع تم وقد 2020 شباط 10 بتاريخ دارةإلمجلس ا ِقبل من إصدارها ىعل والموافقة 49إلى  4 من الصفحات على المالية البيانات إعتماد تم- 

 .عنه
  

 السيد أحمد مشعشع   عالء صافي السيد  سيد محمد مسروجيال

  رئيس مجلس االدارة
المالية للشؤون نائب المدير العام 

 المدير العام  والخدمات المساندة واللوجستية
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 خل لد ابيان 
  

 كانون األول 31للسنوات المنتهية في 
      2018 2019 إيضاح  

 50,963,067 52,071,914  )28( إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 )81,890( )1,480,856(  )28(  التغير في أقساط غير مكتسبة

   50,591,058 50,881,177 
)28(  إجمالي أقساط معيدي التأمين  )8,535,167( )7,388,831( 

 )73,290( 167,020  )28(  حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة 

   )8,368,147( )7,462,121( 
 43,419,056 42,222,911     صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

 1,274,784 1,304,344  )28(  عموالت إعادة تأمين مكتسبة
 )1,845,791( )1,907,903(  )28(  العموالت المدفوعة

 42,848,049 41,619,352    صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

     
 )31,949,422( )30,418,642(  )28( االدعاءات المسددة

 2,127,566 2,435,931  )28(  حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة
 )29,821,856( )27,982,711(    صافي االدعاءات المسددة

  1,156,232 )3,952,576(  )28(  التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية
 )512,882( 940,617  )28(  التغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات تحت التسوية

 )29,178,506( )30,994,670(    صافي االدعاءات المتكبدة
 13,669,543 10,624,682    صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية الموزعة 

      المصاريف الموزعة على فروع التأمين:
 )7,293,072( )7,506,892(  )29( حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة

 6,376,471 3,117,790    صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية الموزعة
        

      المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع التأمين:
 1,309,118 2,494,261  )30( عوائد االستثمارات 

 )14,603(  )40(    خسائر بيع ممتلكات ومعدات
 )2,833,569(  2,379,412    فروقات عملة )خسائر(أرباح 

 )548,124(  )565,035(  )29(  فروع التأمينمصاريف إدارية وعامة غير موزعة على 
 - )251,332(  )31(  صافي خسائر انخفاض القيمة

 1,326,895  102,147    أرباح إعادة تقييم استثمار في شركات تابعة
 5,616,188  7,277,203    صافي الدخل قبل الضرائب 

 )1,585,514(  )1,510,517(  )25(  مصروف الضرائب
 4,030,674  5,766,686    صافي الدخل 

  .2690 0.384  )32(  العائد لمساهمي الشركة
  

  ال يتجزأ منها. تشكل جزءاً  37إلى  1من إيضاح  إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية -
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  الشامل بيان الدخل
  

 كانون األول 31للسنوات المنتهية في 
  

      2018 2019 إيضاح  
  674,030,4  5,766,686   صافي الدخل

       بنود الدخل الشامل:
     بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة:

 154,940 )13,724(  )10( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل  -التغير في القيمة العادلة 
 154,940  )13,724(    بنود الدخل الشامل للسنة

 4,185,614  5,752,962    إجمالي الدخل الشامل للسنة
 
 ال يتجزأ منها. تشكل جزءاً  73إلى  1من إيضاح  إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية -
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  بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 

 كانون األول 31للسنوات المنتهية في 
 

 صافي حقوق الملكية األرباح المدورة إحتياطي القيمة العادلة إحتياطي إختياري إحتياطي إجباري رأس المال المدفوع  
              

 30,407,162 8,955,030 170,403 3,000,000 6,281,729  12,000,000  2018كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 4,030,674 4,030,674 - - -  -  صافي الدخل 

 154,940 - 154,940 - -  -  بنود الدخل الشامل األخرى
 4,185,614 4,030,674 154,940 - -  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 )3,000,000( )3,000,000( - - -  -  )19(إيضاح أرباح نقدية موزعة 
  -  )3,000,000(  -  -  -  3,000,000  )1% من رأس المال (إيضاح 25توزيعات أسهم مجانية بواقع  

 - )403,067( - - 403,067  -  )20المحول لالحتياطيات (إيضاح 
         31,592,776 6,582,637 325,343 3,000,000 6,684,796  15,000,000  2018كانون األول  31الرصيد كما في 
 31,592,776 6,582,637 325,343 3,000,000 6,684,796  15,000,000 2019كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 )882,457( )407,249( )475,208( - -  -  )37) ايضاح (9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 30,710,319 6,175,388 )149,865( 3,000,000 6,684,796  15,000,000  2019كانون الثاني  1المعدل كما في الرصيد 

 5,766,686 5,766,686 - - -  -  صافي الدخل 
 )13,724( - )13,724( - -  -  بنود الدخل الشامل األخرى

 5,752,962 5,766,686 )13,724( - -  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة
 )3,000,000( )3,000,000( - - -  -  )19أرباح نقدية موزعة (إيضاح 

 - )576,669( - - 576,669  -  )20المحول لالحتياطيات (إيضاح 
 33,463,281 8,365,405 )163,589( 3,000,000 7,261,465  15,000,000  2019كانون األول  31الرصيد كما في 

 
.ال يتجزأ منها تشكل جزءاً  37إلى  1من إيضاح  إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية -
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بيان التدفقات النقدية 

األول كانون 31للسنوات المنتهية في 
20192018 إيضاح

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
7,277,2035,616,188 صافي الدخل  قبل الضرائب 

431,557397,172 )5(  إستهالك ممتلكات ومعدات
 -283,477  إيجار -موجودات حق االستخدام  استهالكات

4014,603  خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات
)321,137()179,620(  أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

-251,332  صافي خسائر انخفاض القيمة
)1,326,895()102,147(  شركات تابعةأرباح إعادة تقييم استثمار في 

932,809 )367,900(  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 801,42- خسائر التدني في قيمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

1,946,7411,963,591  عوائد اإلستثمارات
 -120,312  يجارمطلوبات اإل فوائد -تكاليف التمويل 

631,707639,702  مخصص تعويض نهاية الخدمة
10,292,7027,958,834التدفقات النقدية قبل التغيرات في األنشطة التشغيلية 

)1,378,896()5,686,334( شيكات برسم التحصيل
430,191)1,668,232(  ذمم مدينة

)262,934()345,453(  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
586,172)1,107,637(  موجودات عقود إعادة التأمين

127,643)55,215(  أرصدة مدينة أخرى 
 )342,074,1(5,433,432  مطلوبات عقود التأمين

681,2251,635,784  الذمم الدائنة
814,313)81,282(  شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنةذمم 

)3,115(36,534 مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
545,689338,983  أرصدة دائنة أخرى

)2,298,555()551,112(  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
3,949,7713,124,210  مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلبيع موجودات 

 11,444,0889,998,288    صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل قبل الضرائب وتعويضات نهاية الخدمة المدفوعة
)1,124,619()935,678(  دفعات ضرائب 

)322,714()390,392( دفعات تعويض نهاية الخدمة
 10,118,018955,550,8 النقد الناتج عن أنشطة التشغيلصافي 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
72,203)32,320( نقد مقيد السحب

)277,800()357,277(  شراء ممتلكات ومعدات
3,9668,000  بيع ممتلكات ومعدات

)15,725()1,458(  شراء استثمار في شركات تابعة 
-10,000 بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

)3,248,523()4,707,631(  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
)1,963,591()1,946,741(  عوائد إستثمارات مقبوضة

)5,425,436()7,031,461( أنشطة االستثمار )المستخدم في(صافي النقد 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
)2,897,690()2,870,443( أرباح نقدية موزعة

-)359,823(  سداد مطلوبات إيجار
)2,897,690()3,230,266( أنشطة التمويل )المستخدم في(صافي النقد 

227,829)143,709(الزيادة في النقد والنقد المعادل (النقص) صافي
21,506,18621,536,616 النقد والنقد المعادل في بداية السنة

21,362,47721,764,445  )18(  النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
  

   ال يتجزأ منها. جزءاً تشكل  37إلى  1من إيضاح  إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية -
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   المالية للبيانات اإليضاحات
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  عام   .1
  

كشركة مساهمة عامة وسجلت لدى مراقب الشركات   1992) في عام  " شركةالفيما يلي " التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة (  شركةتأسست  
 3,500,000دينار أردني موزعة على  3,500,000برأس مال مقداره  562600353تحت رقم  1992آذار  15رام هللا بتاريخ  في مدينة

خالل   شركةمن الدينار األردني الى الدوالر األمريكي. قامت ال  شركةتم تحويل رأس مال ال  2008بواقع دينار أردني واحد لكل سهم. في عام  سهم  
دوالر أمريكي   12,000,000بزيادة رأس مالها المصرح به والمدفوع على مراحل ليصبح    2017كانون األول    31وحتى    1994الفترة من عام  

  سهم بواقع دوالر أمريكي واحد لكل سهم. 12,000,000موزع على 
  

لعام  شركة% عن نتائج أعمال ال25توزيع أرباح كأسهم مجانية بنسبة  2018آذار  29في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  شركةأقرت الهيئة العامة لل
األسهم. حيث تم زيادة رأس المال المدفوع ليصبح دوالر أمريكي على مساهمي الشركة كٌل بنسبة ما يملكه من  3,000,000وذلك بواقع  2017

  دوالر أمريكي.  15,000,000
  

  المنقولة.غير هي مزاولة جميع أعمال التأمين وإعادة التأمين، والقيام بإستثمار رأس المال والموجودات المنقولة و شركةإن األهداف األساسية لل
  

 وكيالً،  27 وكالئها وعدد مكتباً،  20 شركةال مكاتب عدد بلغوالتسعة  وفروعها البيرة ةمدين في الرئيسي مركزها خالل من عملها شركةال تمارس
  .2019 كانون األول 31كما في  موظفاً  203 موظفيها وعدد

  
  ملخص أهم السياسات المحاسبية  .2

 
  في إعداد هذه البيانات المالية : شركةفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل ال

  
   أسس إعداد البيانات المالية  2-1

  
  اإلمتثال للمعايير الدولية للتقارير المالية  - 
  

وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات   شركةلل   2019  كانون األول  31للسنة المنتهية في    تم إعداد البيانات المالية
  الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. 

  
  أساس القياس - 
  

وجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل و موجودات تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية بإستثناء إستثمارات الشركة (م
   مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل) والتي تظهر بالقيمة العادلة.

  
  العملة الوظيفية وعملة العرض  - 
  

 .شركةتم إعداد البيانات المالية بالدوالر األمريكي، والذي يمثل العملة الرئيسية لل
  

. قامت الشركة بإصدار بيانات 2019كانون األول  31ال تشمل البيانات المالية غير الموحدة المركز المالي ونتائج أعمال الشركة التابعة كما في 
 .2019كانون األول  31مالية موحدة للسنة المالية المنتهية في 

  
تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات وإجتهادات القيام بتقديرات  شركةالوتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة  إن إعداد البيانات المالية

تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغييرات واإلجتهادات  المحتملة. كما أن هذه التقديرات  اإللتزامات  المالية واإلفصاح عن  
إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ  شركةالالتي تظهر ضمن حقوق الملكية. وبشكل خاص يتطلب من إدارة  ة العادلةقيمالإحتياطي في 

دير وعدم التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التق
النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل كما هو مبين في وإن    ،التيقن

 ).4ايضاح رقم (
  

  المحاسبية السياسات في التغييرات   2-2
  

 31التي تم إستخدامها في إعداد البيانات المالية السنوية كما في إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية للشركة تتوافق مع تلك 
 ، بإستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه.2018كانون األول 

 
  وليس لها تأثير جوهري المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي قامت الشركة بتطبيقها

  
  : 2019كانون الثاني  1لشركة المعايير والتعديالت التالية للمرة األولى لفترة تقريرها السنوي التي تبدأ في طبقت ا

 
  ،2017 – 2015التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية  - 
  ،19 تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم -تعديل أو تقليص أو تسوية الخطة  - 
 

فترات الحالية لم يكن لتطبيق هذه التعديالت أي تأثير على المبالغ المعترف بها في الفترات السابقة، ومن غير المتوقع أن تؤثر هذه التعديالت على ال
   أو المستقبلية.
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  ولها تأثير جوهري 2019كانون الثاني  1المعايير الجديدة التي طبقتها الشركة ابتداء من 
  

  "اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

، لكنها لم تقم بتعديل األرقام المقارنة بالنسبة 2019الثاني كانون  1بأثر رجعي اعتباًرا من  16تبنت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، وفقًا لما تسمح به األحكام االنتقالية المحددة في المعيار. لذلك، تم االعتراف بإعادة التصنيف والتعديالت الناشئة عن 2018لفترة التقرير لسنة 

  .2019نون الثاني كا 1قواعد اإليجار الجديدة في بيان المركز المالي االفتتاحي في 
  

، اعترفت الشركة بمطلوبات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار التي سبق تصنيفها على أنها "عقود 16عند اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
مة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، "عقود اإليجار". تم قياس هذه المطلوبات بالقي  17إيجار تشغيلية" بموجب مبادئ المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 )37. (انظر الى ايضاح 2019كانون الثاني  1مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر كما في 
 

 "األدوات المالية"  9معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  

 .)37(انظر الى ايضاح واعد جديدة لمحاسبة التحوط. يتناول تصنيف وقياس واالعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية ويدخل ق
 

  المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد
  

، 2019كانون األول    31لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية للبيانات المالية عن فترات التقرير المنتهية في  
  الشركة بتطبيق هذه المعايير والتفسيرات مبكراولم تقم 

  
 "عقود التأمين"  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  
معيار محاسبي حول عقود التأمين وأصدر المعيار الدولي ، أنهى مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع 2017أيار  18في 

والذي يسمح حالياً بالعديد من  4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17مين". يحل المعيار الدولي رقم "عقود التأ 17للتقارير المالية رقم 
إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة  17الممارسات. سيؤدي المعيار الدولي رقم 

  المشاركة االختيارية.
 

ويسمح بالتطبيق المبكر إذا كان متزامناً مع تطبيق المعيار الدولي  2022كانون الثاني  1ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  "األدوات المالية". 9"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15للتقارير المالية رقم 

  
نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل فترة تقرير. ويعتمد القياس على أسس التدفقات النقدية المرجحة   17لب المعيار الدولي رقم  يتط

المخصومة وتعديل للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة. وهناك أسلوب تخصيص مبّسط لألقساط يُسمح به 
التغطية تمتد   اللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير مختلفة جوهرياً عن النموذج العام أو إذا كانت فترةل

 ومة.لسنة أو أقل. ومع ذلك، يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على أسس التدفقات النقدية المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخص
  

صاح عن أثر تقوم الشركة حالياً بإجراء تحليل لتأثير المعيار باإلضافة إلى توثيق التغييرات في السياسات المحاسبية للشركة. وليس من الممكن اإلف
ار الدولي إلعداد التقارير ) على هذه البيانات المالية. ليس لدى الشركة أي خطط لتطبيق المعي17تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

 .2022كانون الثاني  1) في وقت مبكر قبل تاريخ التطبيق اإلجباري اعتبارا من 17المالية رقم (
  

 ئماً وعندما تصبحتقوم الشركة حالياً بتقييم تأثير هذه المعايير والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية للشركة وتعتزم تطبيقها، حيثما يكون مال
  سارية المفعول.

  
  تحقق اإليرادات  2-3

  
  عقود التأمين

ناسب مع يتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة عن عقود التأمين كإيرادات للسنة (أقساط تأمين مكتسبة) على أساس الفترات الزمنية المستحقة وبما يت
ضمن المطلوبات كأقساط تأمين  عقود التأمين كما بتاريخ البيانات الماليةالمكتسبة من خالل غير فترة تغطية تلك العقود. يتم تسجيل أقساط التأمين 

يتم تأجيل النسبة  .المكتسبة تمثل نسب من األقساط المكتتبة في السنة المتعلقة بفترات المخاطر بعد تاريخ البيانات الماليةغير األقساط    مكتسبة.غير  
  مكتسبة.الغير العائدة إلى الفترات الالحقة كمخصص لألقساط 

على أساس قيمة اإللتزام المتوقع للتعويض العائد إلى حملة عقود التأمين الخسائر المتكبدة ضمن بيان الدخل يتم قيد اإلدعاءات ومصاريف تسويات 
  أو إلى أطراف أخرى متضررة.

    



  شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة 
  (غير الموحدة) 2019كانون األول  31للسنة المنتهية في  المالية البيانات

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك)

   المالية للبيانات اإليضاحات
  

11  

  (تابع)ملخص أهم السياسات المحاسبية   .2
 

  (تابع) تحقق اإليرادات  2-3
  

  األقساط المستردة من قبل معيدي التأمين
األقساط المستحقة لكامل فترة الغطاء التأمينية إلعادة التأمين المذكورة في عقد التأمين الموقع خالل الفترة  تتضمن أقساط إعادة التأمين إجمالي

ة فيما ة، ويتم تحقيقها في التاريخ الذي تبدأ في السياسة التأمينية. تتضمن أقساط إعادة التأمين أيضاً أي تعديالت تنشأ في الفترة المحاسبييالمحاسب
لمكتتبة في السنة المكتسبة هي تلك النسب من األقساط اغير  يتعلق بعقود إعادة التأمين التي بدأت في الفترات المحاسبية السابقة. أقساط إعادة التأمين  

  .البيانات الماليةوالتي تتعلق بفترات المخاطر بعد تاريخ 
 

  إيرادات رسوم التأمين
  يتم إثبات إيرادات رسوم التأمين في بيان الدخل في سنة حدوثها.

  
  إيرادات الفوائد

مستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها بإستخدام طريقة العائد الفعلي، بناء على المعدل ال
  نسبة إلى صافي قيمته الدفترية. لألصل الماليالعمر اإلنتاجي المتوقع 

  
  إيرادات أرباح أسهم

توزيعات األسهم من الشركات تتحقق أرباح أو خسائر تداول اإلستثمارات في الموجودات المالية عند إتمام عملية التداول، ويتم اإلعتراف بأرباح 
  المستثمر بها عند نشوء حق إلستالمها.

  
  تحقق المصاريف  2-4

  
ف يتم إطفاء كافة العموالت والتكاليف األخرى للحصول على وثائق التأمين الجديدة أوالمجددة في بيان الدخل في سنة حدوثها. ويتم اإلعترا

  بالمصاريف األخرى بناء على أساس االستحقاق.
  

  تعويضات التأمين  2-5
  

. تشمل تعويضات التأمين كل المبالغ احتياطي االدعاءات تحت التسويةفي غير خالل السنة والت المسددةاالدعاءات تتكون تعويضات التأمين من 
أعلى قيمة مقدرة لتسوية كافة احتياطي االدعاءات تحت التسوية المدفوعة خالل العام، سواء كانت تخص السنة الحالية أو السنوات السابقة. تمثل 

على احتياطي االدعاءات تحت التسوية  إحتساب  ولكن لم يتم تسويتها بعد. يتم   الناتجة عن أحداث حصلت حتى تاريخ بيان المركز المالياإلدعاءات  
  المبلغ عنها.غير  لالدعاءاتوتشمل مخصص  الماليةالبيانات أساس أفضل معلومات متوفرة كما في تاريخ 

  
  مةمصاريف إدارية وعا  2-6

  على فروع التأمين بنسبة إجمالي األقساط المتحققة لكل فرع من فروع التأمين وذلك كما يلي: األم يتم توزيع المصاريف اإلدارية والعامة للشركة
  
  موزعة على فروع التأمين.غير % منها لبيان الدخل تحت بند مصاريف إدارية وعامة 7يحمل    -
، يتم فرع التأمين الصحيفيما يخص    .متحققة% منها على فروع التأمين بنسبة األقساط المتحققة لكل فرع إلى إجمالي األقساط ال93يحمل    -

والذي من حصة المصاريف الموزعة للفرع  فرع التأمين الصحي% من أقساط 9.3ما يعادل  فروع التأمين األخرىتوزيع وتحميل إعادة 
  .)NatHealth( للشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية يمثل الرسوم اإلدارية المدفوعة

  
  األدوات المالية  2-7

  
  جزء تعاقدي لألدوات المالية.  شركةعندما تصبح ال لشركةيتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي ل

  
  الموجودات المالية  )أ(
 

  التصنيفات والقياس
 

ً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( شركةتقوم ال من ذمم مدينة  شركة). تتکون الموجودات المالية لل9بتصنيف موجوداتها المالية وفقا
وموجودات  الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان   باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً) و النقد والنقد المعادل و(وأرصدة مدينة أخرى  

بالتكلفة المطفأة. يعتمد التصنيف على الغرض الذي تم من أجله اقتناء  مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل باإلضافة للموجودات المالية
 .الموجودات المالية

  
 باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً) (ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى  .1
 

باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً) هي موجودات مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير (الذمم المدينة وأرصدة مدينة أخرى 
عد تاريخ شهراً ب 12مدرجة في سوٍق نشطة. يتم إدراج الذمم المدينة تحت بند موجودات متداولة، باستثناء تلك التي لها فترات استحقاق تزيد عن 

 بيان المركز المالي حيث يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة. 
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العادلة وتُدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً) مبدئياً بقيمها (تُـقاس الذمم المدينة وأرصدة مدينة أخرى 
 الفائدة الفعلية.

  
 بالتكلفة المطفأة القياس الالحق للموجودات المالية

  
 حيث تؤدي يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية منها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

م. تسجل الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة لتدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي القائ
 .إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل

 
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .2
 

بشرائها لغرض بيعها في المستقبل القريب وتحقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل أو  شركةات المالية التي قامت الهي الموجود
  .هامش أرباح المتاجرة

  
ا الحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر يتم إثبات هذه الموجودات بالقيمة العادلة عند الشراء (تقيد مصاريف االقتناء في بيان الدخل عند الشراء) ويعاد تقييمه

 .ان الدخلالتغير في القيمة العادلة في بيان الدخل، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم أخذ األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في بي
  

 .يتم قيد األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في بيان الدخل
  

 .موجودات مالية من / إلى هذا البند إال في الحاالت المحددة في المعايير الدولية للتقارير الماليةال يجوز إعادة تصنيف أي 
  

 .ال يجوز تصنيف أي موجودات مالية ليس لها أسعار في أسواق نشطة وتداوالت نشطة في هذا البند
  

 عادة.ال تخضع أدوات الدين ضمن هذه المحفظة إلى قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة 
  

 يتم االعتراف بأرباح توزيعات األسهم من االستثمار في األدوات المالية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها. 
 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل .3
  

 .ى المدى الطويلتمثل هذه الموجودات المالية االستثمارات في أدوات الملكية بغرض االحتفاظ بها عل
  

ً إليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر ا لتغير في القيمة يتم اثبات هذه الموجودات بالقيمة العادلة مضافا
أخذ األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك العادلة في بيان الدخل الشامل وضمن بيان حقوق الملكية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم 

مدورة في بيان الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية ويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم الموجودات المالية المباعة مباشرة إلى األرباح والخسائر ال
 .وليس من خالل بيان الدخل

  
 .ال تخضع أدوات الملكية الختبار خسائر التدني

  
 .الموزعة في بيان الدخليتم قيد األرباح 

  
 يارتخضع أدوات الدين ضمن هذه المحفظة إلى احتساب التدني (الخسارة االئتمانية المتوقعة) وفقا لما هو منصوص عليه في متطلبات تطبيق المع

  ) ووفق هذه التعليمات حيث تسجل الخسارة االئتمانية المتوقعة في بيان الدخل.9( رقم
  

توزيعات األسهم من االستثمار في أدوات الملكية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها في بيان الدخل، إال إذا اعتبرت يتم قيد عوائد 
 هذه العوائد كاسترداد لجزء من قيمة االستثمار.

 
  موجودات مالية بالكلفة المطفأة  .4
 

عمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من أصل وفقا لنموذج أ  شركةهي الموجودات المالية التي تهدف إدارة ال
 .الدين والفائدة على رصيد الدين القائم

  
على  عالة، قيدايتم إثبات الموجودات المالية عند الشراء بالتكلفة مضافا إليها مصاريف االقتناء، وتطفأ العالوة / الخصم بإستخدام طريقة الفائدة الف

هر أو لحساب الفائدة، وينزل أية مخصصات ناتجة عن التدني في قيمتها يؤدي إلى عدم إمكانية استرداد األصل أو جزء منـه في بيان الدخل وتظ
 .الحقا بالتكلفة المطفأة بعد تخفيضها بخسائر التدني
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  (تابع) الماليةاألدوات   2-7
  

دية المتوقعة المخصومة يمثل مبلغ التدني في قيمة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحالية للتدفقات النق
 .بسعر الفائدة الفعلي األصلي

  
البند إال في الحاالت المحددة في معايير التقارير المالية الدولية (وفي حال بيع أي من هذه ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من/ إلى هذا 

المالية  الموجودات قبل تاريخ استحقاقها يتم تسجيل نتيجة البيع ضمن بيان الدخل في بند مستقل واإلفصاح عن ذلك وفقا لمتطلبات معايير التقارير
 .الدولية بالخصوص)

  
المدرجة في هذه المحفظة إلى احتساب التدني (الخسارة االئتمانية المتوقعة) وفقا لما هو منصوص عليه في متطلبات تطبيق  تخضع أدوات الدين

  ) وتسجل الخسارة االئتمانية المتوقعة التي يتم قياسها في بيان الدخل.9المعيار رقم (
  
  النقد وأشباه النقد  .5
  

الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل بعد تنزيل الودائع يشمل النقد وأشباه النقد، النقد في 
 مقيدة السحب.

  
  تدني قيمة الموجودات المالية  2-8

  
 ذمم مدينة   )أ(
  

لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، والتي تستخدم مخصصات خسارة متوقعة علی   (9)النهج المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    شركةتطبق ال
  مدى العمر لجميع الذمم المدينة والمدينون اآلخرون.

 
االئتمانية المتوقعة يعتمد على احتمالية التعثر والتي   بتطبيق نموذج النهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتساب الخسائر  شركةقامت ال

خصائص تحتسب وفقا للمخاطر االئتمانية والعوامل اإلقتصادية ونسبة الخسارة بإفتراض التعثر والتي تعتمد على تجميع الذمم المدينة بناًء على 
بتبني نموذج رياضي مبني على األسس المذكورة آنفا  شركةقامت ال ، وبناء عليه فقد المخاطر االئتمانية المتشابهة وعدد أيام التأخر في السداد

 ).9إلحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار رقم (
  
 االخرى  الموجودات المالية  )ب(
  

لمنهجية التدني المطبقة، كما هو ) وفقاً 3) والمرحلة (2) والمرحلة (1دواتها المالية، غير الذمم المدينة، على أساس المرحلة (أ شركةتصنف ال
  موضح أدناه:

  
بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي والتي لم يحدث عليها تدني اإلئتمانية ): تشمل األدوات المالية التي لم تزيد مخاطرها 1المرحلة ( - 

 شهر. 12االئتمانية المتوقعة على مدى  بقيد مخصص تدني للخسائر شركةإئتماني منذ منحها. تقوم ال
ث عليها تدني د): تشمل األدوات المالية التي زادت مخاطرها اإلئتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها المبدأي والتي لم يح2المرحلة ( - 

 بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية  المتوقعة على مدى عمر األداة المالية. شركةإئتماني. تقوم ال
بقيد مخصص تدني خسائر إئتمانية على مدى العمر المتوقع لتلك  شركةنية إئتمانياً. تقوم ال): تشمل األدوات المالية المتد3المرحلة ( - 

 األدوات المالية.
  

المالية  ة): هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي قد تنتج عن احتمالية تعثر في السداد على األدا1الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المرحلة (
  د تاريخ إعداد البيانات المالية. شهراً بع 12خالل 

  
): هي تقدير احتمالية مرجحة للخسائر اإلئتمانية ويتم تحديدها بناًء على الفرق بين القيم الحالية لكامل العجز 2الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المرحلة (

والقيمة الحالية القابلة لإلسترداد للموجودات المالية غير  شركةلفقات النقدية التعاقدية المستحقة لدالنقدي. إن العجز النقدي هو الفرق بين جميع الت
  المتدنية إئتمانياً كما في تاريخ إعداد البيانات المالية.

  
): يتم تحديد مخصص تدني اإلئتمان على أساس الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة القابلة لإلسترداد 3الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المرحلة (

  لموجودات المالية. يتم قياس القيمة القابلة لإلسترداد بإعتبارها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. ل
 

  إلغاء االعتراف بالموجودات المالية  2-9
  

االصل المالي  يتم الغاء االعتراف بالموجودات المالية من بيان المركز المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من االصل أوعند تحويل
  .الدخلأو جميع مخاطره ومنافع الملكية إلى طرف اخر. ويتم إثبات الفرق في القيمة الدفترية في بيان 

    



  شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة 
  (غير الموحدة) 2019كانون األول  31للسنة المنتهية في  المالية البيانات

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك)

   المالية للبيانات اإليضاحات
  

14  

  (تابع)المحاسبية ملخص أهم السياسات   .2
 

  (تابع) إلغاء االعتراف بالموجودات المالية  2-9
  

  المطلوبات المالية 
  

لقيمة العادلة تشتمل المطلوبات المالية بشكل أساسي على تسهيالت بنكية ودائنين تجاريين وأرصدة دائنة أخرى. يتم قياس المطلوبات المالية مبدئًيا با
  .تكلفة المطفأةتسجيلها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تصنيف المطلوبات المالية للشركة على أنها مطلوبات مالية بالويتم 

 
  القياس الالحق

المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو يعتمد قياس االلتزامات المالية على تصنيفها. يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في 
ً بالتكلفة لم تتم المطالبة بها من قبل المورد. بعد التحقق المبدئي، يتم قياس التسهيالت البنكية والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى ال حقا

عندما يتم استبعاد المطلوبات وكذلك من خالل عملية لدخل الخسائر في بيان االمطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف باألرباح و
  اإلطفاء.

  
  إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

الي قائم بواحد آخر يتم استبعاد االلتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام بموجب االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم استبدال التزام م
هذا التبادل أو  من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو عندما يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهري، يتم التعامل مع مثل

 .الدخلالتعديل على أنه استبعاد لاللتزام األصلي واالعتراف بمسؤولية جديدة ويتم االعتراف بالفرق في المبالغ المدرجة في بيان 
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية2-10
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية.إن أسعار اإلغالق بتاريخ البيانات المالية لألدوات المالية في أسواق نشطة تمثل 
 

  ها:في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالية أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق من
  
  مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير. - 
  يل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.تحل - 
  

قدير تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع متوقعة عند ت
  في حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.قيمة األدوات المالية، و

  
الشروط تحمل نفس يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناء على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود 

  وصفات المخاطر.
  

  المعداتاآلالت والممتلكات و2-11
  

 المعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القيمة الدفترية. يتم استهالك الممتلكاتواآلالت وتظهر الممتلكات 
  اإلنتاجي المتوقع كما يلي:لعمر ا حسب طريقة القسط الثابتوفقاً لوالمعدات  واآلالت

  
  سنوات  
    

 17-5  أثاث وأجهزة
 10-6  سيارات

 50  مباني
 10  ديكورات

 5  حاسوبالبرامج 
  

والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم توافر إمكانية إسترداد قيمتها   واآلالت  يتم دراسة تدني القيمة الدفترية للممتلكات
لمتوقع إستردادها الدفترية. عند وجود أحد هذه األدلة وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة ا

  منها مصاريف البيع أو "القيمة في االستخدام"، أيهما أعلى.وهي القيمة العادلة مخصوماً 
  

والمعدات التي يتم التعامل معها بشكل منفصل، كما يتم شطب القيمة  واآلالت يتم إحتساب ورسملة التكاليف المتكبدة إلستبدال مكونات الممتلكات
والمعدات.  واآلالت يادة المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكاتالدفترية ألي جزء مستبدل. يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند ز

  يتم إثبات جميع النفقات األخرى في بيان الدخل.
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  إستثمار في شركات تابعة2-12
  

) ويتم قيد توزيعات األرباح 39العادلة من خالل بيان الدخل وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (يتم قيد االستثمار في الشركات التابعة بالقيمة 
ة حدوث المقبوضة من الشركات التابعة في بيان الدخل. يتم قيد أي ربح او خسارة ناجمة عن التغير في القيمة العادلة في بيان الدخل في نفس فتر

  التغير.
  

  إعادة التأمينموجودات عقود 2-13
  

بالحد من مخاطر التأمين من خالل عقد إتفاقيات إعادة التأمين. تمثل موجودات عقود إعادة التأمين المبالغ الممكن إستردادها من  شركةالتقوم 
المسددة غير  المسددة واالدعاءات  خصص  شركات إعادة التأمين. يتم تقدير المبالغ الممكن إستردادها من شركات إعادة التأمين بطريقة تتناسب مع م

  المكتسبة.غير ووفقاً لعقد إعادة التأمين وحصة معيدي التأمين من األقساط 
  

أو عندما ينشأ مؤشر على التدني خالل السنة. يحدث التدني عند  المالية البياناتيتم إجراء مراجعة للتدني في موجودات عقود إعادة التأمين بتاريخ 
قد ال تسترد المبالغ المستحقة وفقاً لشروط عقد إعادة التأمين وعند إمكانية قياس األثر على هذه المبالغ التي  شركةالظهور دليل موضوعي يبين أن 

  ارة التدني في بيان الدخل.من شركة إعادة التأمين بشكل موثوق، يتم تسجيل خس شركةالستتسلمها 
  

  من إلتزاماتها ومسؤوليتها تجاه حملة وثائق التأمين. شركةالإن ترتيبات عقود إعادة التأمين ال تعفي 
  

 وتلك المعاد تأمينها. شركةالتظهر أقساط ومطالبات التأمين على أساس اإلجمالي بالنسبة لكل من أعباء التأمين التي تتحملها 
 

  عقود التأمين مطلوبات2-14
  

احتياطي االدعاءات تتضمن مطلوبات عقود التأمين مخصص   عقود التأمين عند توقيع عقد التأمين وتحميل أقساط التأمين.  مطلوباتيتم اإلعتراف ب
 المكتسبة. غير المبلغ عنها ومخصص األقساط غير واالحتياطات تحت التسوية 

  
سواء تم التبليغ عنها  المالية البياناتالمسددة كما في تاريخ غير الكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة احتياطي االدعاءات تحت التسوية تمثل إجمالي 

ً منها قيمة المستردات من االدعاءات أم لم يتم وذلك لحاملي عقود التأمين وأطراف أخرى باإلضافة إلى مصاريف إدارة  ذات الصلة، مطروحا
على أساس تقدير كل  المسددة كما في تاريخ البيانات الماليةغير تحتسب المخصصات لإلدعاءات المبلغ عنها  الحادث وأي مبالغ أخرى مستردة.

  وتقديراتها. شركةالوالمحامين وخبرة  اإلكتواريين حالة بمفردها بناء على تقارير الخبراء
  

السابقة وتقديراتها لسداد تعويضات الحوادث التي حدثت ولم يبلغ  شركةالالمبلغ عنها بناء على خبرة غير يتم تقدير وتسجيل مخصص اإلدعاءات 
  .كتواري مختص ومستقلإكتوارية صادرة من إو بناء على تقارير  عنها كما في تاريخ البيانات المالية

  
قة بالفترة المالية الالحقة نتيجة وثائق تأمين سارية وتسجل ضمن المطلوبات المكتسبة الجزء من أقساط التأمين المكتتبة المتعلغير  تمثل أقساط التأمين  

  .مكتسبة (إحتياطي األخطار السارية)، وتحتسب على أساس عدد األيام المتبقية النتهاء مدة وثيقة التأمين بعد تاريخ البيانات الماليةغير  كأقساط تأمين  
  

  اختبار كفاية إلتزامات التأمين2-15
  

بتقييم إذا ما كانت التزامات التأمين المثبتة لديها كافية وذلك باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية   بتاريخ البيانات المالية  شركةالتقوم  
ت النقدية المقدرة للمطالبات المستقبلية، كافية في ضوء التدفقاغير  بموجب عقود التأمين. إذا نتج عن هذا التقييم أن القيمة الدفترية إللتزامات التأمين  

  يتم اإلعتراف بكامل النقص في بيان الدخل.
  

 ذمم معيدي التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى2-16
  

للمقابل المستلم ناقصاً التكاليف تدرج ذمم معيدي التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى عند استحقاقها، وتقاس عن التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة 
  دي التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة، حسبما يكون مالئماً.يالمباشرة المتعلقة بالمعاملة. وتقاس ذمم مع

  
  التقاص2-17

  
ما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها إال عند  المركز الماليبيان ال يتم إجراء التقاص بين الموجودات والمطلوبات المالية في 

  على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات يتم في نفس الوقت.
    



  شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة 
  (غير الموحدة) 2019كانون األول  31للسنة المنتهية في  المالية البيانات

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك)

   المالية للبيانات اإليضاحات
  

16  

  (تابع)ملخص أهم السياسات المحاسبية   .2
  

  مخصص الضرائب2-18
  

األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في ئب المستحقة على أساس ايتم احتساب مصاريف الضر
نما في سنوات الحقة أو إقابلة للتنزيل في السنة المالية وغير  خاضعة للضريبة أو مصاريف  غير  ألن األرباح المعلنة تشمل إيردات    البيانات المالية

  خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.خسائر متراكمة مقبولة ضريبياً أو بنود ليست 
ئب المؤجلة هي را. إن الض)12(والمعيار المحاسبي الدولي رقم  المقررة وفقاً للقوانين واألنظمةئب بموجب النسب الضريبية راتحسب الض

والقيمة التي يتم احتساب   المالية  بياناتالمطلوبات في الالزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو    ئب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقاتراالض
 م الضريبي أو تحقق الموجوداتزائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية اإللتراوتحتسب الض  الربح الضريبي على أساسها.

  الضريبية المؤجلة.
  

  معلومات القطاعات2-19
  

ً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك  مجموعةقطاع األعمال يمثل  من الموجودات والعمليات التي تشترك معا
  المتعلقة بقطاعات أخرى.

  
بقطاعات عمل في القطاع الجغرافي يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة 

 .أخرى بيئات إقتصادية
 
  تعويض نهاية الخدمةمخصص 2-20

  
 .2000) لسنة 7طبقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم ( شركةيتم إحتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة لموظفي ال

  
  صندوق اإلدخار2-21

  
في السنوات الخمس  الشركة% من رواتب موظفي شركة التأمين الوطنية في صندوق االدخار التابع لموظفي 5بالمساهمة بنسبة  شركةتقوم ال
 بعد ذلك. وهذه المساهمة تسجل في بيان الدخل. %7.5إلى إلشتراك الموظفين وترتفع نسبة المساهمة األولى 

  
  العمالت األجنبية2-22

  
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت  .. كما ويستخدم الدوالر األمريكي لعرض البيانات الماليةشركةلليمثل الدوالر األمريكي عملة األساس 

  الدوالر األمريكي خالل السنة وفقاً ألسعار الصرف كما في تاريخ المعاملة.غير األخرى 
  

  كما يلي: مقابل الدوالر األمريكي كما في تاريخ البيانات المالية شركةالبلغت أسعار صرف العمالت الرئيسية التي تتعامل بها 
  

  بالدوالر األمريكي المقابل 
 2019 2018 
     

 0.2660 0.2890 الشيقل اإلسرائيلي
 1.4122 1.4104 الدينار األردني

 1.1436 1.1207 (يورو)وحدة النقد األوروبية 
 1.0151 1.0333 فرنك سويسري

 0.1454 0.1433 يوان صيني
 0.2666 0.2666 لایر سعودي
 0.2746 0.2745 لایر قطري

 0.2722 0.2723 درهم إماراتي
 0.0558 0.0624 جنيه مصري

  
اً ألسعار يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة إلى الدوالر األمريكي وفق

  تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في بيان الدخل. .الماليةالصرف كما في تاريخ البيانات 
  

  الخاصة بحقوق المساهمين للشركة خالل السنةحصة السهم من األرباح 2-23
  

على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية  الشركةيتم إحتساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى مساهمي 
  خالل العام.

 
مساهمي الشركة (بعد األخذ في االعتبار العوائد والفوائد وأية إيرادات أو يتم احتساب الربح المخفض للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى 

دية التي يجب نفقات تخص األسهم القابلة للتحويل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافاً إليه المعدل المرجح لعدد األسهم العا
    إلى أسهم عادية.إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل 
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ولتحقيق هذا الهدف،  .بإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل إستراتيجية تحدد المخاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها شركةالتقوم 
ووضع الضوابط الرقابية المناسبة ومراقبة بأنشطتها مسؤولة عن تحديد المخاطر المتعلقة الكافة مراكز العمل  بالتعاون مع شركةتقوم إدارة ال

  .شركةالهو المسؤول عن تحديد ومراقبة المخاطر في  شركةالاستمرارية فعاليتها. يعتبر مجلس إدارة 
  

  قياس المخاطر وأنظمة التقارير
 شركةاللمسموح بها لكل نوع من أنواع المخاطر وأن هذه الحدود تعكس إستراتيجية عمل  إن مراقبة المخاطر وإدارتها يتم من خالل مراقبة الحدود ا

وتحليلها للتعرف على المخاطر المتوقعة التي قد تنجم  شركةال. يتم جمع المعلومات من الدوائر المختلفة لدى بها وعوامل السوق المختلفة المحيطة
  .شركةال عنها. يتم عرض وشرح هذه المعلومات لمجلس إدارة

  
لمخاطر التأمين والمخاطر المالية والتي تتمثل في مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. فيما يلي ملخص للمخاطر  شركةالتتعرض 

 :والطرق المستخدمة من قبل اإلدارة للتخفيف من أثار هذه المخاطر شركةالالتي تواجهها 
  

 مخاطر التأمين
، والذي يتأثر في حال شركةومواعيد دفعها عن توقعات الللمطالبات اختالف المبالغ الفعلية هو خطر  شركةخطر التأمين الرئيسي الذي تواجهه ال

األساسي   شركةأو زيادة المبالغ المطالب بها والمنافع المدفوعة والتطورات المستقبلية للمطالبات طويلة األجل، وبالتالي فإن هدف الاالدعاءات  تكرار  
  .ااالدعاءاتية هذه هو ضمان وجود احتياطيات كافية لتغط

  
حسن من خالل االختيار الدقيق الستراتيجيات وموجهات على التخفيف من المخاطر بتنويع عقود التأمين لديها، وكما أن هذا التنويع يُ  شركةتعمل ال

للشركة هي التأمين ضد مخاطر السيارات التأمين وتنفيذها بعناية، وأيضا من خالل الدخول في اتفاقيات إعادة التأمين. أعمال التأمين الرئيسية 
عامة األخرى. وتأمين الحريق وتأمين العمال والمسؤولية المدنية والتأمينات الهندسية والتأمين البحري والتأمين الصحي وتأمين الحياة والتأمينات ال

يساعد في التقليل  ممال سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث في العادة خال اإللتزامات الناتجة عنها تعتبر عقود التأمين هذه قصيرة األجل ويتم سداد
 من خطر التأمين.

 
دائرة في مركز لى تقييم السعر والخبرة السابقة في االكتتاب وفقا للخطوط اإلرشادية لالكتتاب الموضوعة من جانب كل إ يتم قبول المخاطر استناداً 

ورة ثابتة وتحديثها ألخذ تطورات السوق واألداء والفرص في االعتبار. يتم وضع حدود . تتم مراجعة الخطوط اإلرشادية لالكتتاب بصالمسؤولية
راتيجية تراكمية للرقابة على التعرض لألخطار والكوارث الطبيعية. يتم تحديد العديد من حدود االكتتاب والموافقة لقبول المخاطر. تم تصميم إست

لى التعرض الحالي للمخاطر عبر ترتيبات إعادة تأمين فعالة من إ  استناداً األحداث طر الفردية ومن  للوقاية من التعرض للمخا  شركةإعادة التأمين بال
لعقود  القائمة ووفقاً االدعاءات حيث التكلفة. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين بالصورة التي تتسم باالنسجام مع مخصص  

 إعادة التأمين.
  

ترتيبات إعادة تأمين فإن االلتزامات المباشرة تجاه حاملي وثائقها قد تم توضيحها كالتزام وبالتالي فإنه و إلى الحد الذي  شركةبالرغم من أنه لدى ال
إعادة التأمين الخاصة ال يتمكن فيه معيد التأمين من الوفاء بالتزاماته بموجب ترتيب إعادة التأمين، يوجد خطر االئتمان. تضمن اإلدارة بأن محفظة 

  من معيدي التأمين وال تتركز أو تعتمد على معيد تأمين واحد أو فردي. مجموعةمتنوعة داخل  شركةبال
  

  :االدعاءاتتكرار ودرجة شدة 
  بعد وضع عدة عوامل في االعتبار على النحو التالي:االدعاءات يمكن تحديد تكرار ودرجة شدة 

  
  االدعاءاتالخبرة السابقة عن  
 المستوى االقتصادي  
 التشريعات والقوانين  
 الوعي العام لدى الجمهور  
 

  المستقبلية:االدعاءات مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات 
مسؤولة عن جميع األحداث المؤمن عنها التي حدثت خالل فترة العقد، حتى ولو  شركةحدوث المطالبة. الأساس تدفع مطالبات عقود التأمين على 

المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها والتي يتم سدادها خالل االدعاءات  علق مكون كبير من مخصص  تتم اكتشاف الخسارة بعد انتهاء فترة العقد. نتيجة لذلك ي
رات التي تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من هذه العقود. يتعلق ذلك بصفة رئيسية فترات زمنية قصيرة أو متوسطة. هناك العديد من المتغي

وع مقابل بالمخاطر المصاحبة ألنشطة األعمال التي تتم مزاولتها من جانب حاملي العقد الفرديين وإجراءات إدارة المخاطر المتبعة. التعويض المدف
  ابل الخسارة المتكبدة من جانب حاملي الوثائق أو األطراف الثالثة (بالنسبة للتغطية التأمينية للطرف الثالث).هذه العقود هي حوافز نقدية يتم منحها مق

 
بالصافي من قيم الحلول في االلتزام و المبالغ االدعاءات تتضمن التكاليف المقدرة للمطالبات المصروفات المباشرة التي يجب تكبدها في سداد 

باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان توفر المعلومات المناسبة لديها بخصوص التعرض للمطالبات. برغم ذلك،  شركةال المستردة األخرى. تقوم
وبسبب الشكوك في وضع مخصصات للمطالبات، من المحتمل أن تثبت المبالغ النهائية على أنها مختلفة من االلتزام األصلي الموضوع. يشتمل 

المتكبدة ولم تتم المطالبة بها ومخصص للمطالبات المبلغ عنها ولكنها لم تدفع بعد ومخصص االدعاءات قود مخصص االلتزام تجاه مثل هذه الع
  كما في تاريخ بيان المركز المالي. األقساط غير المكتسبة

  
ً   شركة(سواء كان مبلغ عنها أم ال ) تكون تقنيات التقدير لدى ال  لالدعاءات تحت التسويةعند احتساب التكلفة   من التقديرات المستندة إلى معدل   مزيجا

التأمين وأقساط التأمين المكتسبة خالل سنة مالية معينة فيما   دعاءاتالخسارة (حيث يتم تعريف معدل الخسارة على أنه المعدل بين التكلفة النهائية ال
للخبرة الفعلية في األكبر تخدام صيغة محددة عندما يتم منح الوزن باساالدعاءات ) وتقدير يستند إلى الخبرة الفعلية في االدعاءاتيتعلق بمثل تلك 

    من كفاية االحتياطيات.للتأكد بمرور الزمن. يتم القيام بإجراء تقييم اكتواري في كل سنة االدعاءات 
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  االدعاءاتتطور 
المستقبلية الضارة. يتم حل الشكوك االدعاءات فيما يتعلق بنشاط التأمين لديها بغرض الحماية من تجارب وتطورات  جيد يتحتفظ الشركة بإحتياط

 في العادة خالل سنة واحدة.االدعاءات عن مبلغ وتوقيت دفعات 
 

بالتقديرات للسنوات األربع الماضية على أساس السنة تظهر الجداول أدناه اإلدعاءات الفعلية (بناًء على تقديرات اإلدارة في نهاية السنة) مقارنة 
 التي وقع فيها الحادث، كما يلي:

  
 فرع تأمين السيارات:

  
 المجموع 2019 2018 2017 2016  و ما قبلها 2015 السنة التي وقع فيها الحادث

              

 21,978,051 21,978,051 22,071,594 18,576,149 13,806,903  103,887,351  كما في نهاية السنة
 22,611,880 - 22,611,880 19,090,775 14,426,042  105,148,279 بعد سنة

 19,059,859 - - 19,059,859 14,278,892  105,252,172 بعد سنتين
 14,160,252 - - - 14,160,252  105,300,150 بعد ثالث سنوات
 105,151,546 - - - -  105,151,546 بعد أربع سنوات

 182,961,588 21,978,051 22,611,880 19,059,859 14,160,252  105,151,546 التوقعات الحالية لإلدعاءات المتراكمة
 157,767,355 13,266,307 18,473,047 16,322,912 13,138,242  96,566,847 الدفعات المتراكمة

       

اإللتزام كما ظهر في بيان المركز 
        المالي

 25,194,233 8,711,744 4,138,833 2,736,947 1,022,010  8,584,699 إدعاءات مبلغ عنها و غير مبلغ عنها
  - (540,286) (483,710) (353,349)  (1,264,195) (العجز) في التقدير األولي للمخصص

  
 فرع تأمين العمال:

  
 المجموع 2019 2018 2017 2016  و ما قبلها 2015 السنة التي وقع فيها الحادث

              

 1,505,735 1,505,735 1,623,892 1,376,524 1,469,697 18,826,917  كما في نهاية السنة
 2,018,235 - 2,018,235 1,887,598 1,739,589 19,528,749 بعد سنة

 2,108,198 - - 2,108,198 1,840,366 19,395,260 بعد سنتين
 1,935,709 - - - 1,935,709 19,726,237 بعد ثالث سنوات
 19,774,650 - - - - 19,774,650 بعد أربع سنوات

 27,342,527 1,505,735 2,018,235 2,108,198 1,935,709 19,774,650 التوقعات الحالية لإلدعاءات المتراكمة
 21,181,238 607,312 1,170,080 1,292,304 1,447,381 16,664,161 الدفعات المتراكمة

       

اإللتزام كما ظهر في بيان المركز 
       المالي 

 6,161,289 898,423 848,155 815,894 488,328 3,110,489 إدعاءات مبلغ و غير مبلغ عنها
  - (394,343) (731,674) (466,012) (947,733) في التقدير األولي للمخصص (العجز)

 
 المسؤولية المدنية والتأمينات العامة األخرى:فرع تأمين 

  

 المجموع 2019 2018 2017 2016  و ما قبلها 2015 السنة التي وقع فيها الحادث
              

 1,919,600 1,919,600 1,273,205 197,778 240,767  5,929,242  كما في نهاية السنة
 1,227,761 - 1,227,761 458,032 266,486  6,017,186 بعد سنة

 708,596 - - 708,596 335,758  6,045,618 بعد سنتين
 276,129 - - - 276,129  6,016,298 بعد ثالث سنوات
 6,054,646 - - - -  6,054,646 بعد أربع سنوات

التوقعات الحالية لإلدعاءات 
 10,186,732 1,919,600 1,227,761 708,596 276,129  6,054,646 المتراكمة

 7,615,657 770,485 988,742 314,211 197,239  5,344,980 الدفعات المتراكمة
       

اإللتزام كما ظهر في بيان المركز 
        المالي

 2,571,075 1,149,115 239,019 394,385 78,890  709,666 إدعاءات مبلغ وغير مبلغ عنها
(العجز) الفانض في التقدير 

  - 45,444 (510,818) (35,362)  (125,404) األولي للمخصص
    



  شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة 
  (غير الموحدة) 2019كانون األول  31للسنة المنتهية في  المالية البيانات

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك)

   المالية للبيانات اإليضاحات
  

19  

  (تابع) حليــل المخاطـــــرت  .3
  

  (تابع) تطور االدعاءات
  

 :فرع التأمينات الهندسية
 

 المجموع 2019 2018 2017 2016  و ما قبلها 2015 السنة التي وقع فيها الحادث
              

 761,329 761,329 492,782 388,442 284,598  5,345,807  كما في نهاية السنة
 515,902 - 515,902 415,509 276,455  5,356,781 بعد سنة

 385,522 - - 385,522 282,698  5,307,530 بعد سنتين
 281,097 - - - 281,097  5,320,851 بعد ثالث سنوات
 5,340,779 - - - -  5,340,779 بعد أربع سنوات

التوقعات الحالية لإلدعاءات 
 7,284,629 761,329 515,902 385,522 281,097  5,340,779 المتراكمة

 6,825,810 560,768 438,809 367,285 225,010  5,233,938 الدفعات المتراكمة
       

اإللتزام كما ظهر في بيان المركز 
        المالي 

 458,819 200,561 77,093 18,237 56,087  106,841 إدعاءات مبلغ وغير مبلغ عنها
الفانض (العجز) في التقدير األولي 

  - (23,120) 2,920 3,501  5,028 للمخصص
  

 :فرع تأمين الحريق
 

 المجموع 2019 2018 2017 2016  و ما قبلها 2015 السنة التي وقع فيها الحادث
              

 1,082,397 1,082,397 755,103 1,180,373 287,249  9,974,150  كما في نهاية السنة
 750,027 - 750,027 1,196,441 260,861  9,899,141 بعد سنة

 1,182,146 - - 1,182,146 202,010  9,964,886 بعد سنتين
 196,727 - - - 196,727  9,996,643 بعد ثالث سنوات
 9,983,537 - - - -  9,983,537 بعد أربع سنوات

التوقعات الحالية لإلدعاءات 
 13,194,834 1,082,397 750,027 1,182,146 196,727  9,983,537 المتراكمة

 12,050,177 541,509 590,527 1,051,297 196,492  9,670,352 الدفعات المتراكمة
       

اإللتزام كما ظهر في بيان المركز 
        المالي 

 1,144,657 540,888 159,500 130,849 235  313,185 إدعاءات مبلغ وغير مبلغ عنها
(العجز) الفانض في التقدير 

  - 5,076 (1,773) 90,522  (9,387) األولي للمخصص
  

 :فرع التأمين البحري
 

 المجموع 2019 2018 2017 2016  و ما قبلها 2015 السنة التي وقع فيها الحادث
              

 65,129 65,129 48,614 18,994 322,724  979,722  كما في نهاية السنة
 51,505 - 51,505 34,065 302,354  973,503 بعد سنة

 34,065 - - 34,065 303,965  973,108 بعد سنتين
 311,777 - - - 311,777  973,188 بعد ثالث سنوات
 925,359 - - - -  925,359 بعد أربع سنوات

التوقعات الحالية لإلدعاءات 
 1,387,835 65,129 51,505 34,065 311,777  925,359 المتراكمة

 1,374,276 54,579 47,748 34,065 308,468  929,416 الدفعات المتراكمة

       
اإللتزام كما ظهر في بيان المركز 

        المالي 
 13,559 10,550 3,757 - 3,309  (4,057) إدعاءات مبلغ وغير مبلغ عنها

الفانض (العجز) في التقدير 
  - (2,891) (15,071) 10,947  54,363 للمخصصاألولي 
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 فرع التأمين الصحي
 

 المجموع 2019 2018 2017 2016  و ما قبلها 2015 السنة التي وقع فيها الحادث
              

 7,101,791 7,101,791 10,229,464 12,866,007 9,676,519  59,330,961  كما في نهاية السنة
 9,869,801 - 9,869,801 11,312,975 8,600,375  58,993,636 بعد سنة

 11,328,013 - - 11,328,013 8,599,704  58,998,058 بعد سنتين
 8,600,139 - - - 8,600,139  59,000,139 بعد ثالث سنوات
 59,000,139 - - - -  59,000,139 بعد أربع سنوات

التوقعات الحالية لإلدعاءات 
 95,899,883 7,101,791 9,869,801 11,328,013 8,600,139  59,000,139 المتراكمة

 94,893,410 6,107,740 9,868,708 11,327,089 8,600,139  58,989,734 الدفعات المتراكمة
       

اإللتزام كما ظهر في بيان 
        المركز المالي

 1,006,473 994,051 1,093 924 -  10,405 إدعاءات مبلغ وغير مبلغ عنها
الفانض في التقدير األولي 

  - 359,663 1,537,994 1,076,380  330,822 للمخصص
  

  :األسلوب المستخدم في اتخاذ قرار حول االفتراضيات
 تعقيد تحليل الحساسية الكمية.إلى المخاطر المصاحبة لهذه العقود التأمينية معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي تؤدي 

  
المتعلقة بالتأمين. يتم استخراج بيانات داخلية في االدعاءات لقياس و األكتوارية افتراضات تستند إلى مزيج من التقارير الداخلية  شركةتستخدم ال

وفحص عقود التأمين الفعلية التي تم تنفيذها خالل نهاية السنة للحصول على بيانات عن العقود التي  شركةالشهرية بالاالدعاءات الغالب من تقارير 
  لبات. بمراجعة العقود الفردية وتعرضها الفعلي للمطا شركةيتم االحتفاظ بها. قامت ال

 
  مخاطر إعادة التأمين

في اتفاقيات خالل نشاطها العادي مع أطراف أخرى  شركةاللتقليل احتمال التعرض لمخاطر الخسارة الناتجة عن مطالبات تأمينية كبيرة، تدخل 
لناتجة من ألغراض إعادة التأمين. إن ترتيبات إعادة التأمين تلك توفر تنوعا أكبر في األعمال وتمكن اإلدارة من السيطرة على الخسائر المحتملة ا

لتأمين يتم إنجازها بموجب االتفاقيات وعقود إعادة التأمين من معامالت إعادة ا اً المخاطر الكبيرة وتوفر فرصا إضافية للنمو. إن جزءاً كبير
  .شركةالاالختيارية وإعادة تأمين الخسائر الزائدة عن تقديرات 

  
مسؤولة أمام حاملي وثائقها عن  شركةالمن التزاماتها تجاه المؤمنين لديها، وتظل  شركةالإن عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين ال تعفي 

  بموجب عقد إعادة التأمين. المعاد التأمين عليه بقدر عجز شركة إعادة التأمين في الوفاء بالتزاماتهالجزء ا
  

بتقييم األوضاع المالية لمعيدي التأمين  شركةالللحد من مخاطر تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة لعدم مالءة معيدي التأمين ومن مخاطر االئتمان، تقوم  
 بمراقبة تركز مخاطر االئتمان. شركةالمن معيدي التأمين وتقوم  مجموعةم توزيع عقود إعادة التأمين على الذين تتعامل معهم وكذلك يت

 
  حساسية مخاطر التأمين
المؤثرة التأمين مع بقاء جميع المتغيرات األخرى  إيرادات  الممكن المعقول في أسعار أقساط اإلكتتاب على صافي غير  التأثر فيما يلي جدول يوضح 

 ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار أقساط اإلكتتاب مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
 
  2019 2018 

 نسبة التغير  نوع التأمين
 األقساط المكتتبة
 ورسوم التأمين

 األثر على صافي
 إيرادات التأمين

 األقساط المكتتبة
 ورسوم التأمين

 األثر على صافي
 إيرادات التأمين

 2,616,261 2,903,302 2,656,624 3,170,745 %10 فرع تأمين السيارات 
 137,565 376,198 133,195 378,561 %10 فرع تأمين الحريق
 397,511 424,811 384,611 414,367 %10 فرع تأمين العمال

 73,423 100,473 72,674 100,936 %10 فرع تأمين المسؤولية المدنية
 74,993 136,043 79,985 136,418  %10 فرع التأمينات الهندسية

 30,025 49,357 32,441 58,999 %10 فرع التأمين البحري
 865,220 887,933 709,715 718,132  %10 فرع التأمين الصحي

 2,554 3,132 786 2,567 %10 فرع تأمين الحياة
 87,253 215,059 91,905 226,467 %10 فرع التأمينات العامة األخرى

  5,207,192 4,161,936 5,096,308 4,284,805 
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المتكبدة مع بقاء جميع المتغيرات األخرى االدعاءات على صافي المسددة االدعاءات الممكن المعقول في تكلفة غير التأثر فيما يلي جدول يوضح 
 مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:المسددة االدعاءات  النقص المتوقع في تكلفةأثر المؤثرة ثابتة. إن 

 
  2019 2018 

 نسبة التغير نوع التأمين
االدعاءات المسددة 

 للسنة
األثر على صافي  
 االدعاءات المتكبدة

االدعاءات المسددة 
 للسنة

األثر على صافي  
 االدعاءات المتكبدة

            
 (1,808,168) (1,785,350) )2,084,418( )1,867,797( %10 فرع تأمين السيارات 

 (10,077) (97,314) (17,246) (77,517) %10 فرع تأمين الحريق
 (180,608) (194,495) (265,164) (204,058) %10 فرع تأمين العمال

 (9,620) (37,180) (22,840) (25,905) %10 فرع تأمين المسؤولية المدنية
 (7,509) (32,192) (15,010) (87,288) %10 فرع التأمينات الهندسية

 (1,773) (6,605) (1,049) (6,522) %10 فرع التأمين البحري
 (884,155) (971,935) (664,307) (654,894) %10 فرع التأمين الصحي

 1,700 - - - %10 فرع تأمين الحياة
 (17,641) (69,870) (29,434) (117,883) %10 فرع التأمينات العامة األخرى

  (3,041,864) (3,099,468) (3,194,941) (2,917,851) 
  

  تركز مخاطر التأمين
 . والتوزيع الجغرافي أنواع التأمينفيما يلي جدول يبين تركز المخاطر حسب 

  
 تتركز مطلوبات عقود التأمين وفقاً لنوع التأمين كما يلي:  - 

 
 2019 2018 

 نوع التأمين
إجمالي مطلوبات 

 عقود التأمين
المعاد  المطلوبات

 الصافي تأمينها
 إجمالي مطلوبات

 عقود التأمين
 المطلوبات

 الصافي المعاد تأمينها
              

 32,593,639 697,032 33,290,671 36,469,614 725,612 37,195,226 فرع تأمين السيارات 
 221,407 2,073,073 2,294,480 268,313 2,417,306 2,685,619 فرع تأمين الحريق
 6,179,044 387,362 6,566,406 6,834,340 349,792 7,184,132 فرع تأمين العمال

 855,049 339,832 1,194,881 911,018 272,731 1,183,749 فرع تأمين المسؤولية المدنية
 191,623 707,531 899,154 173,718 642,885 816,603 فرع التأمينات الهندسية

 30,314 145,207 175,521 21,054 198,302 219,356 فرع التأمين البحري
 3,167,774 - 3,167,774 2,840,501 37,936 2,878,437 التأمين الصحيفرع 

 5,653 9,246 14,899 8,747 2,897 11,644 فرع تأمين الحياة
 313,116 979,812 1,292,928 356,109 1,799,271 2,155,380 فرع التأمينات العامة األخرى

 54,330,146 6,446,732 47,883,414 48,896,714 5,339,095 43,557,619 
  

 مطلوبات عقود التأمين تتركز داخل األراضي الفلسطينية.  جميع - 

 
  الرقابية المخاطر

 
تقوم بإدارة األمور بكفاءة لمصلحتهم.   شركةالتهتم السلطات الرقابية أساساً بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين وتقوم بمراجعة هذه الحقوق لضمان أن  

المتوقعة. هذه النظم ال تستوجب غير ة من السيولة لمقابلة االلتزامات متحتفظ بنسبة مالئ شركةالوفي ذات الوقت تهتم السلطات بالتأكد من أن 
فحسب، ولكنها تنص أيضاً على بعض األحكام المقيدة (مثل، هامش المالءة المالي) وذلك للتقليل من مخاطر   شركةالالمصادقة والمراقبة على أنشطة  

  المتوقعة عند نشوئها. غيرعدم القدرة على الوفاء من قبل شركات التأمين بااللتزامات 
  

  المخاطر المالية
 

رقابة وضبط المخاطر وإجراء التوزيع االستراتيجي   شركةالضمن إستراتيجية محددة وتتولى إدارة    الماليةسياسات مالية إلدارة المخاطر    شركةالتتبع  
أسعار  فيغير مخاطر السوق (مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الت :المالية األمثل لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية، وتشمل المخاطر

  ومخاطر االئتمان. األسهم، ومخاطر العمالت األجنبية) ومخاطر السيولة
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  مخاطر السوق
 

في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار األسهم، ومخاطر غير هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة للت
تنشأ مخاطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة واالستثمار في األسهم، ويتم مراقبة هذه المخاطر وفقا لسياسات   .العمالت االجنبية

 .شركةالوإجراءات محددة من قبل إدارة 
 

  مخاطر أسعار الفائدة
 

الدخل بيان متغير. يوضح الجدول التالي حساسية  عرضة لمخاطر أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات التي تحمل سعر فائدة شركةالإن 
، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة. تتمثل 2018و  2019كانون األول  31للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في 

لسنة واحدة، ويتم احتسابها على الموجودات والمطلوبات  شركةالدخل بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على  الدخل بيانحساسية 
. إن أثر النقص في أسعار الفائدة هو مساوي ومعاكس ألثر الزيادة 2018و  2019كانون األول  31المالية التي تحمل سعر فائدة متغيرة كما في 

  المبينة أدناه:
 
 األثر على بيان الدخل التغير في سعر الفائدة 

 دوالر أمريكي   العام
     

2019 10% 93,417 
2018 10% 85,839 

  
  في أسعار األسهمغير مخاطر الت - 
 

المتغيرات األخرى في القيمة العادلة نتيجة للتغيرات الممكنة المحتملة في أسعار األسهم مع بقاء جميع غير يبين الجدول التالي حساسية حساب الت
  المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

 

 التغير في المؤشر 
األثر على حقوق 

  األثر على بيان الدخل الملكية
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي  2019

       
 235,300 - %10 بورصة فلسطين

 345,529 - %10 أسواق مالية أجنبية
  

 التغير في المؤشر 
األثر على حقوق 

 األثر على بيان الدخل الملكية
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي  2018

       
 196,551 37,641 %10 بورصة فلسطين

 597,444 - %10 أسواق مالية أجنبية
  
  مخاطر العمالت األجنبية - 
 

مقابل العمالت األجنبية على بيان الدخل، مع بقاء جميع  الدوالر األمريكيالممكن المعقول في سعر صرف غير فيما يلي جدول يوضح أثر الت
 المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار صرف العمالت األجنبية مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

  

2019 

الزيادة في سعر صرف 
العمالت األجنبية مقابل 

 األثر على بيان الدخل الدوالر األمريكي
 دوالر أمريكي  
    

 732,250 %10 الشيقل اإلسرائيلي
 507 %10 يوان صيني

 1,567 %10 وحدة النقد األوروبية (يورو)
 49 %10 درهم إماراتي

 395 %10 لایر قطري
 720 %10  جنيه مصري
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2018 

الزيادة في سعر صرف 
العمالت األجنبية مقابل 

 األثر على بيان الدخل الدوالر األمريكي
 دوالر أمريكي  
    

 1,681,207 %10 الشيقل اإلسرائيلي
 2,692 %10  يوان صيني

 4,346 %10  وحدة النقد األوروبية (يورو)
 49 %10  إماراتيدرهم 

 33 %10  لایر قطري
 147 %10  جنيه مصري

 
  السيولة مخاطر - 

على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها، وللوقاية من هذه المخاطر تقوم اإلدارة   شركةالتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة  
  بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد والنقد المعادل.

  
ي وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات عند نشوئها. إن معظم الودائع احتياجاتها للسيولة على أساس شهر شركةالتراقب 

  تستحق خالل فترات ال تتجاوز ثالثة أشهر. المركز المالي بيانفي تاريخ  اكم شركةللألجل العائدة 
  

اق األداة يوضح الجدول التالي ملخص الستحقاق األدوات المالية. يتم تحديد االستحقاق التعاقدي لألدوات المالية بناء على المدة المتبقية الستحق
  .شركةالفي بمراقبة استحقاق األدوات المالية بهدف التأكد من توفر السيولة الالزمة  شركةالالمالية. تقوم إدارة  البياناتالمالية من تاريخ 

  

    

 خاضعة لمخاطر السيولة 
 المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة  خالل سنة 2019

          
 13,382,767 13,382,767 - -  استثمار في شركات تابعة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 1,562,672 1,562,672 -  -  الشامل

 5,808,289 5,094,059 513,750  200,480  خالل بيان الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 19,683,124 - 16,813,627  2,869,497  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 9,288,153 - -  9,288,153  ذمم مدينة
 6,446,732 - -  6,446,732  موجودات عقود إعادة التأمين

 1,852,189 - -  1,852,189  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
 9,467 - -  9,467  أرصدة مدينة أخرى

 18,526,344 - 491,266  18,035,078  شيكات برسم التحصيل
 535,173 - -  535,173  نقد مقيد السحب

 21,349,020 - -  21,349,020  النقد والنقد المعادل
 98,443,930 20,039,498 17,818,643  60,585,789  مجموع الموجودات المالية

       
 54,330,146 - - 54,330,146  مطلوبات عقود التأمين

 3,133,200 - -  3,133,200  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
 5,758,939 - -  5,758,939  ذمم دائنة

 2,321,267 - -  2,321,267  أرصدة دائنة أخرى
 65,543,552 - -  65,543,552  مجموع المطلوبات المالية

 32,900,378 20,039,498 17,818,643  )4,957,763(  فجوة االستحقاق
  32,900,378 12,860,880  )4,957,763(  الفجوة التراكمية
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  مخاطر اإلئتمان - 
 

ات مخاطر االئتمان هي المخاطر التي يعجز فيها أحد طرفي أداة مالية في تسديد التزام ويتسبب في خسارة مالية للطرف اآلخر. بخصوص جميع فئ
المركز بيان المبينة في وللمخاطر االئتمانية هي القيمة المدرجة بها  شركةال، فإن أقصى حد لتعرض شركةالالموجودات المالية التي تحتفظ بها 

 المالي.
  

 :والتي عليها خطر إئتمان شركةتحتفظ بها ال المالية التياألدوات يوضح الجدول التالي ملخص لفئات 
  

 
 لمواجهة هذه المخاطر تم اتخاذ اإلجراءات التالية: 

 
  :النقد المعادلالنقد و   )1(
 

ــل  شــركةتقــوم ال ــة لتقلي ــرات قصــيرة ومتوســطة األجــل و بعمــالت مختلف ــدة لفت ــة ذات الســمعة الجي ــة والعالمي ــوك المحلي بــربط ودائعهــا مــع البن
  هذا الخطر.  

    

 خاضعة لمخاطر السيولة 
 المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة  خالل سنة 2018

          
 13,279,162 13,279,162 - -  استثمار في شركات تابعة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 2,438,013 2,438,013 -  -  الشامل

 7,939,950 6,579,542 703,035  657,373  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 15,061,682 - 14,666,854  394,828  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 8,084,592 - -  8,084,592  ذمم مدينة
 5,339,095 - -  5,339,095  موجودات عقود إعادة التأمين

 1,506,736 - -  1,506,736  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
 12,506 - -  12,506  أرصدة مدينة أخرى

 13,273,652 - 364,536  12,909,116  شيكات برسم التحصيل
 502,853 - -  502,853  نقد مقيد السحب

 21,764,445 - -  21,764,445  النقد والنقد المعادل
 89,202,686 22,296,717 15,734,425  51,171,544  مجموع الموجودات المالية

       
 48,896,714 - - 48,896,714  مطلوبات عقود التأمين

 3,214,482 - -  3,214,482  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
 4,948,157 - -  4,948,157  ذمم دائنة

 1,814,460 - -  1,814,460  أرصدة دائنة أخرى
 58,873,813 - -  58,873,813  مجموع المطلوبات المالية

 30,328,873 22,296,717 15,734,425  (7,702,269)  فجوة االستحقاق
  30,328,873 8,032,156  (7,702,269)  الفجوة التراكمية

 جودة االئتمان الضمان مقابل األصول 2018 2019 البيان
          

 عالي  21,394,807 21,072,628 النقد والنقد المعادل (بإستثناء نقد في الصندوق) 
 عالي   13,273,652  18,526,344 شيكات برسم التحصيل 

 عالي   8,084,592  9,288,153 ذمم مدينة

  1,506,736  1,852,189 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة 
% من 40-%25حجز 

 عالي األقساط
 عالي   15,061,682  19,683,124 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 عالي   5,339,095  6,446,732 موجودات عقود إعادة التأمين

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 
 عالي   2,678,225  1,604,026  سندات أجنبية –الدخل
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  شيكات برسم التحصيل والذمم المدينة:   )2(
 

 شــركةباســتالم شــيكات مــن عمالئهــا وتقــوم بإيــداعها فــي البنــوك التــي تتعامــل معهــا والتــي تتمتــع بالســمعة الممتــازة وتحــاول ال شــركةتقــوم ال
يــدة وتســتخدم دائــرة اختيــار نوعيــة العمــالء الــذين يتعــاملون معهــا بحيــث أن معظــم عمالئهــا مــن المؤسســات واألفــراد ذوي الســمعة الج

ــالء ــة العم ــوداء لمعرف ــة الس ــمى القائم ــة تس ــة خاص ــينمال التحصــيل قائم ــل  حتمل ــرفض التعام ــاتهم وت ــددوا التزام ــن أن ال يس ــن الممك ــذين م ال
ــم ــرت ال .معه ــد وف ــركةوق ــذين  ش ــامين ذوي االختصــاص ال ــانونيين والمح ــن الق ــاقم م ــون ط ــي يقوم ــة ف ــراءاتهم القانوني المحافظــة وضــمن إج

  .شركةعلى حقوق ال
 
  :  التأمينوموجودات عقود إعادة وإعادة التأمين المدينة التأمين ذمم شركات   )3(
 

ملتزمــة  شــركةبالتعاقــد مــع شــركات إعــادة تــأمين عالميــة تصــنف مــن الدرجــة األولــى لتعــويض خســائر عقــود التــأمين وتبقــى ال شــركةالتقــوم 
  جميعها سواء تمكن معيدو التأمين من الوفاء بالتزاماتهم تجاهها أو لم يتمكنوا.باالدعاءات 

ــركات إال أن ال ــذه الش ــالي له ــن التصــنيف الع ــالرغم م ــز  شــركةوب ــوم بحج ــأمين 40تق ــواع الت ــع أن ــى جمي ــا عل ــاد تأمينه ــاط المع ــن األقس % م
ــل  ــز تمث ــة الحج ــث أن قيم ــري حي ــاط البح ــتثناء أقس ــتحقة 25باس ــات المس ــاء بااللتزام ــمان الوف ــام لض ــدة ع ــز لم ــتم الحج ــاط وي ــن األقس % م

  على المعيدين.
  
  : موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  )4(
 

) حتى تضمن استرجاع كافة أموالها وحقوقها والحصول على العائد  -BB( عن عالميال ال يقل تصنيفهاباالستثمار في سندات عالمية  شركةقامت ال
  شركات إقليمية وعالمية ذات السمعة الجيدة.أسهم كما ويتم االستثمار في  .المناسب

  
  : موجودات مالية بالكلفة المطفأة  )5(
 

) حتى تضمن استرجاع كافة أموالها وحقوقها والحصول على العائد -BBالعالمي عن ( باالستثمار في سندات عالمية ال يقل تصنيفها شركةقامت ال
 المناسب. 

  
  إدارة رأس المال

 
ويعظم حقوق  شركةالبالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط  شركةاليتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال 

 شركةالبإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف اإلقتصادية وطبيعة العمل. لم تقم    شركةالالملكية. تقوم  
جراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية. إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإل

 33,463,281 واألرباح المدورة بمجموعالقيمة العادلة  إحتياطيواالختياري واإلحتياطي اإلجباري واإلحتياطي تتمثل في رأس المال المدفوع 
  على التوالي. 2018و  2019كانون األول  31كما في دوالر أمريكي  31,592,776ودوالر أمريكي 

  
في فلسطين. تعمل المتطلبات واألنظمة على وصف إجراءات الموافقة والمراقبة   اإلدارة العامة للتأمينلمتطلبات وأنظمة    شركةالهذا وتخضع أنشطة  

وتفرض متطلبات معينة مثل هامش المالءة وكفاية رأس المال للحد من خطر عدم المالءة المالية من قبل شركات التأمين لمواجهة المطلوبات 
 المستقبلية عندما تظهر.

  
  المالية لألدوات العادلة القيمة

  
  :2018و  2019كانون األول  31يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنفها كما في 

 

  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 2018 2019 2018 2019 موجودات مالية

          

 13,279,162 13,382,767 13,279,162  13,382,767 استثمار في شركات تابعة
 2,438,013 1,562,672 2,438,013  1,562,672  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 7,939,950 5,808,289 7,939,950  5,808,289  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 15,061,682 19,683,124 15,061,682  19,683,124  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 8,084,592 9,288,153 8,084,592  9,288,153  ذمم مدينة
 5,339,095 6,446,732 5,339,095  6,446,732  موجودات عقود إعادة التأمين

 1,506,736 1,852,189 1,506,736  1,852,189  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
 12,506 9,467 12,506  9,467  مدينة أخرىأرصدة 

 13,273,652 18,526,344 13,273,652  18,526,344  شيكات برسم التحصيل
 21,764,445 21,349,020 21,764,445  21,349,020  النقد والنقد المعادل

  97,908,757 88,699,833 97,908,757 88,699,833 
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تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك، باستثناء عمليات البيع تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقاً للقيم التي يمكن أن 

  اإلجبارية أو التصفية.
  

مين وذمم إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والنقد والنقد المعادل والشيكات برسم التحصيل وموجودات عقود إعادة التأ
ينة والدائنة والذمم الدائنة ومطلوبات عقود التأمين واألرصدة الدائنة األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها شركات التأمين وإعادة التأمين المد

  الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.
 
بالقيمة العادلة من خالل بيان لموجودات المالية وابالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل  تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية - 

 .التي لها أسعار سوقية وفقاً ألسعار تداولها في تاريخ البيانات المالية الدخل
التي ال يوجد لها أسعار سوقية بالكلفة لعدم القدرة على تحديد  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملتم إظهار الموجودات المالية  - 

قيمتها العادلة بشكل موثوق هذا وتعتقد إدارة الشركة بأن القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها 
 الدفترية.

  
  التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية: شركةتستخدم ال

  
  المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية.غير المستوى األول: بإستخدام أسعار التداول ( - 
  مباشر.غير ل مباشر أو أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكغير المستوى الثاني: بإستخدام معطيات  - 
 المستوى الثالث: بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها. - 
 

للموجودات   بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل وتم خالل العام استخدام المستوى األول لتحديد ولالفصاح عن القيم العادلة للموجودات المالية  
  التي لها أسعار سوقية. المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  
عن القيم العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل التي ليس صاح ولالفتم خالل العام استخدام المستوى الثالث لتحديد 

  لها أسعار سوقية.
  

    

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 2019 2018 2019 2018 

      مطلوبات مالية
 48,896,714 54,330,146 48,896,714  54,330,146 مطلوبات عقود التأمين

 3,214,482 3,133,200 3,214,482  3,133,200  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
 4,948,157 5,758,939 4,948,157  5,758,939  ذمم دائنة

 1,814,460 2,321,267 1,814,460  2,321,267  أرصدة دائنة اخرى

  65,543,552 58,873,813 65,543,552 58,873,813 

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول المجموع 2019
          

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
     الشامل

 - - - - أسهم مدرجة
 1,562,672 - -  1,562,672 أسهم غير مدرجة

 1,562,672  - - 1,562,672 
      موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 - - 2,353,003 2,353,003 استثمارات في أسهم محلية
 - - 1,851,260  1,851,260 استثمارات في أسهم أجنبية

 - - 1,604,026  1,604,026 سندات أجنبية

 5,808,289  5,808,289 - - 
      استثمار في شركات تابعة

 - - 13,382,767 13,382,767 أسهم مدرجة
 13,382,767  13,382,767 - - 

 20,753,728  19,191,056 - 1,562,672 
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  (تابع) حليــل المخاطـــــرت  .3
  

  (تابع) المالية لألدوات العادلة القيمة
  

  
 لم يتم خالل العام إجراء تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويالت من وإلى المستوى الثالث.

  
  والتقديرات األسس .4

  
  :شركةال بها قامت التي الرئيسية االجتهادات تفاصيل يلي فيما

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية

من األسواق النشطة، يتم استخدام تقنيات   عندما ال يمكن الحصول على القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في بيان المركز المالي
المدخالت المستخدمة في هذه النماذج تكون مأخوذة من األسواق حيثما كان ذلك ممكناً، يتم االعتماد تقييم مثل نموذج خصم التدفقات النقدية. إن 

 على درجة من التقديرات واألحكام للوصول إلى القيمة العادلة. إن هذه التقديرات تشمل تأثير عوامل على المدخالت المستخدمة، مثل مخاطر
  في اإلفتراضات حول هذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة لألدوات المالية.غير رى. إن التالسيولة ومخاطر اإلئتمان والتقلبات األخ

  
  تدني في قيمة االستثمارات

كاستثمارات  بالكلفة المطفأة والموجودات المالية موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملاإلستثمارات المصنفة ك شركةالتعتبر 
  تدنية القيمة عند وجود تدني جوهري أو مستمر في القيمة العادلة إلى أقل من الكلفة أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى على التدني.م
  

  األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة
االستهالكات السنوية إعتماداً على الحالة العامة لتلك تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب  

  الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم أخذ خسارة التدني (إن وجدت) إلى بيان الدخل.
  

  مخصص تدني الذمم المدينة
أدلة موضوعية بأن بعض هذه الديون لن يتم   شركةالر لدى إدارة  خدماتها لقاعدة من عمالئها ضمن شروط تسهيالت معينة. عندما يتوف  شركةالتقدم  

  .)9ة المتوقعة وفقا للمعيار رقم (نموذج رياضي إلحتساب الخسائر االئتماني تستخدم  شركةالتحصيلها، فإن إدارة 
  

  مطلوبات عقود التأمينمخصص 
بناء على اإلفتراضات المتعلقة بتقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين وأطراف أخرى والناشئة  مطلوبات عقود التأمينمخصص يتم تقدير 

 شركةالإعتماداً على دراسة قانونية معدة من قبل محامي    شركةالبموجب عقود التأمين. يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد  االدعاءات  من  
متوقعة والتي بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري. يتم عمل تقديرات للتكلفة ال

غ عنها باستخدام المبلغير االدعاءات للمطالبات المتكبدة والتي لم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد بيان المركز المالي، حيث تقوم اإلدارة بتقدير تكلفة 
. تحتسب هذه التقديرات بالضرورة على إفتراضات تتعلق بعوامل عديدة وتقارير اإلكتواري المختص إحصائيات محددة على أساس الخبرة السابقة

  .هذه التقديرات والتي يتم تعديلها في المستقبلعن وبدرجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن. هذا وقد تختلف القيم الفعلية 
  

  مخصص الضرائب
  يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروف الضرائب وفقاً لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية.

  

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول المجموع 2018
          

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
     الشامل

 - - 719,478 719,478 أسهم مدرجة
 1,718,535 - -  1,718,535 أسهم غير مدرجة

 2,438,013  719,478 - 1,718,535 
      العادلة من خالل بيان الدخلموجودات مالية بالقيمة 

 - - 1,965,505 1,965,505 استثمارات في أسهم محلية
 - - 3,296,220  3,296,220 استثمارات في أسهم أجنبية

 - - 2,678,225  2,678,225 سندات أجنبية

 7,939,950  7,939,950 - - 
      استثمار في شركات تابعة

 - - 13,279,162 13,279,162 أسهم مدرجة
 13,279,162  13,279,162 - - 

 23,657,125  21,938,590 - 1,718,535 
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  معداتآالت وو ممتلكات .5
 

  تفاصيل البند 
  
 المجموع حاسوببرامج ال مباني وديكورات  سيارات أثاث وأجهزة 
           

        الكلفة:
 7,091,537 206,287 3,659,765 797,680  2,427,805 2019كانون الثاني  1كما في 

 357,277 95,936 73,444 - 187,897  اإلضافات
 )38,135( - )16,396( )21,739(  -  اإلستبعادات

 7,410,679 302,223 3,716,813 775,941  2,615,702  2019كانون األول  31كما في 
            

        االستهالك المتراكم:
 3,645,598 155,423 1,244,413 318,416  1,927,346 2019كانون الثاني  1كما في 

 431,557 29,036 196,122 78,831  127,568  اإلضافات
 )34,129( - )12,390( )21,739(  -  اإلستبعادات

 4,043,026 184,459 1,428,145 375,508  2,054,914  2019كانون األول  31كما في 
            

        صافي القيمة الدفترية
 3,367,653 117,764 2,288,668 400,433  560,788 2019كانون األول  31كما في 

  
 تفاصيل البند

 المجموع حاسوببرامج ال مباني وديكورات  سيارات أثاث وأجهزة 
           

        الكلفة:
 7,026,523 194,304 3,646,294 761,110  2,424,815 2018كانون الثاني  1كما في 

 277,800 11,983 45,383 67,570  152,864  اإلضافات
 )212,786( - )31,912( )31,000(  )149,874(  اإلستبعادات

 7,091,537 206,287 3,659,765 797,680  2,427,805  2018كانون األول  31كما في 
        االستهالك المتراكم:

 3,438,609 133,649 1,074,786 269,076  1,961,098 2018كانون الثاني  1كما في 
 397,172 21,774 191,729 75,817  107,852  اإلضافات

 )190,183( - )22,102( )26,477(  )141,604(  اإلستبعادات
 3,645,598 155,423 1,244,413 318,416  1,927,346  2018كانون األول  31كما في 

            
        القيمة الدفتريةصافي 

 3,445,939 50,864 2,415,352 479,264  500,459 2018كانون األول  31كما في 
 

 1,787,124دوالر أمريكي و 1,844,260 مبلغ شركةالتي مازالت تستخدم في عمليات الوبلغت قيمة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل 
  ، على التوالي.2018و 2019 كانون األول 31أمريكي كما في دوالر 

 
 موجودات ضريبية مؤجلة .6

 
  :المؤجلة الضريبية الموجودات حساب على الحركة تفاصيل يلي فيما

  

 
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون األول   31كما في  
2018  

        
 1,421,028 1,622,737 1,877,305 الرصيد في بداية السنة

  201,709  254,568  221,197 إضافات
 1,622,737 1,877,305 2,098,502 الرصيد في نهاية السنة
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  إيجار -موجودات حق االستخدام  .7
  

  –تفاصيل البند 
 

 
كانون األول   31كما في  
2019  

كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون األول   31كما في  
2018  

       
 - - 2,883,201 بداية السنةالرصيد في 

  -  2,883,201  -  "اإليجارات"  16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  -  -  117,279 اإلضافات

 -  -  )283,479( اإلستهالكات
 - 2,883,201 2,717,001 الرصيد في نهاية السنة

  
  تابعةاستثمار في شركات  .8

  
     –تفاصيل البند 

 نسبة الملكية التأسيسبلد 
كانون األول  31كما في 
2019 

كانون األول   31كما في  
2018 

         
 13,279,162 13,382,767 %92.87 فلسطين شركة أبراج الوطنية

  
 

13,382,767 13,279,162 
 

  لقد كانت الحركة على حساب االستثمار في شركات تابعة كما يلي:
 

 
كانون األول  31كما في 
2019 

كانون األول   31كما في  
2018 

     
 11,936,542 13,279,162 الرصيد في بداية السنة

 15,725 1,458 شراء استثمار في شركات تابعة
 1,326,895  102,147 التغير في إعادة تقييم االستثمار في شركات تابعة

 13,279,162  13,382,767 الرصيد في نهاية السنة
  

  بالكلفة المطفأة مالية موجودات .9
  

  البند ما يلي: هذا يشمل
  

 
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون األول   31كما في  
2018  

       
 15,061,682 15,061,682 19,769,313 سندات مالية أجنبية

 -  )52,310(  )86,189( مخصص تدني موجودات مالية بالكلفة المطفأه
 19,683,124 15,009,372 15,061,682 
  

  سنوات. 7إلى  1% وتتراوح فترات إستحقاقها من 9.88% الى 3تتراوح أسعار الفائدة على هذه الموجودات المالية بين 
 

  فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني موجودات مالية بالكلفة المطفأه خالل السنة:
  

 
كانون األول   31كما في  
2019  

كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون  31كما في 
  2018األول 

       
 - - )52,310(  الرصيد في بداية السنة

  -  )52,310(  )33,879(  مخصص التدني
  - )52,310( )86,189(  الرصيد في نهاية السنة
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  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل .10
  

  :يلي كما محلية شركات أسهم في استثمارات البند هذا يشمل
  

 
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون األول   31كما في  
2018  

       
 719,478 - - أسهم مدرجة

 1,718,535  1,586,396  1,562,672 (*) أسهم غير مدرجة
 2,438,013 1,586,396 1,562,672 الرصيد في نهاية السنة

  
لفة بعد (*) تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل غير مدرجة في أسواق مالية نشطة. تظهر هذه اإلستثمارات بالك

 شركةبالتدفقات النقدية المستقبلية. تعتقد إدارة التنزيل التدني المتراكم لعدم القدرة على تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق بسبب عدم إمكانية التنبؤ 
  أن القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

  
  فيما يلي الحركة التي تمت على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل خالل السنة:

  

 
كانون  31كما في 

  2019األول 
كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون  31كما في 
  2018األول 

       
 2,325,874 2,438,013 1,586,396 الرصيد في بداية السنة

خسائر التدني في قيمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 )42,801(  -  -  بيان الدخل الشامل

  -  -  )10,000(  الدخل الشاملبيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 
 -  )719,478(  -  إعادة تصنيف- )9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
  154,940  )132,139(  )13,724( بيان الدخل الشامل

 2,438,013 1,586,396 1,562,672 الرصيد في نهاية السنة
 
  :يلي كما العادلة من خالل بيان الدخل الشامل كانت المالية بالقيمة للموجودات العادلة القيمة في التغير حساب على الحركة إن
  

 
كانون  31كما في 

  2019األول 
كانون الثاني   1كما في  
2019  

كانون  31كما في 
  2018األول 

       
 170,403 325,343 )149,865( بداية السنةالرصيد في 

  -  )343,069(  -  إعادة تصنيف- )9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
بالقيمة العادلة من خالل   الماليةالتغير في القيمة العادلة للموجودات  

  154,940  )132,139(  )13,724( بيان الدخل الشامل
  325,343 )149,865( )163,589( الرصيد في نهاية السنة

  
  شيكات برسم التحصيل .11

  
  –تفاصيل البند 

 
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون األول   31كما في  
2018  

       
 13,273,652 13,273,652 18,959,986 شيكات برسم التحصيل

  -  )304,684(  )433,642( مخصص تدني شيكات برسم التحصيل

 18,526,344 12,968,968 13,273,652 
  

  فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني شيكات برسم التحصيل خالل السنة:
  

 
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون األول   31كما في  
2018  

       
 - - )304,684(  الرصيد في بداية السنة

  -  )304,684(  )128,958(  مخصص التدني
  - )304,684( )433,642(  الرصيد في نهاية السنة
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  (تابع) شيكات برسم التحصيل  .11
  

  توزع شيكات برسم التحصيل قصيرة وطويلة األجل كما يلي:
 

 
كانون األول   31كما في  
2019  

كانون األول   31كما في  
2018 

     
 13,273,652 18,526,344  شيكات برسم التحصيل

 )12,909,116( )18,035,078( شيكات برسم التحصيل قصيرة األجل
 364,536 491,266 طويلة األجل شيكات برسم التحصيل

  
  نقد مقيد السحب .12

 
 -تفاصيل البند 

 
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في  
2018  

     
 500,000 500,000  وديعة محجوزة ألمر الهيئة *

 2,853 35,173  نقد مقيد السحب بموجب حجوزات محاكم **

  535,173 502,853 
  

ً للقرارات  الفلسطينية دوالر أمريكي مربوطة ألمر هيئة سوق رأس المال 500,000(*) يمثل البند وديعة لدى أحد البنوك المحلية بمبلغ  وفقا
، وال يسمح للشركة بإستخدام الوديعة إال بموافقة مسبقة 2005) لسنة  20بموجب قانون التأمين رقم (  2007ت) لسنة    /2رقم (  الهيئةالصادرة عن  

  من قبل الهيئة.
  

نقد لدى البنوك الفلسطينية مقيد السحب بموجب قرارت محاكم قضائية مقابل قضايا تعويضات مرفوعة وذلك ضمن النشاط الطبيعي  (**) يمثل البند
  ة.للشرك

  
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .13

 
  –تفاصيل البند 

 
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون األول  31كما في 
2018  

       
 1,965,505 2,684,983 2,353,003 استثمارات في أسهم محلية
  3,296,220  3,296,220  1,851,260 استثمارات في أسهم أجنبية

  2,678,225  2,678,225  1,604,026 سندات أجنبية

 5,808,289 8,659,428 7,939,950  
 

  فيما يلي الحركة التي تمت على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل خالل السنة:
  

 
كانون األول   31كما في  
2019  

كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون  31كما في 
  2018األول 

       
 9,377,277 7,939,950 8,659,428  الرصيد في بداية السنة

 2,298,555  -  551,112  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 )2,803,073(  -  )3,770,151(  بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 -  719,478  -  إعادة تصنيف- )9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (أثر تطبيق 
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

  (932,809)  -  367,900  بيان الدخل
 7,939,950 8,659,428 5,808,289  الرصيد في نهاية السنة
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 ذمم مدينة .14
 

  –تفاصيل البند 
 

 
كانون األول   31كما في  
2019  

كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون  31كما في 
  2018األول 

       
 8,562,999 8,562,999 10,170,705 ذمم عمالء

  465,672  465,672  525,733 ذمم حكومية
  10,696,438  9,028,671  9,028,671  

  )944,079(  )1,333,712(  )1,408,285( مخصص تدني ذمم

 9,288,153 7,694,959 8,084,592  
  

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني الذمم المدينة  يتم إظهار الذمم المدينة بالصافي بعد خصم أي مخصص تدني في القيمة.
  خالل السنة:

  

 
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون األول   31كما في  
2018  

       
 949,272 944,079 1,333,712  الرصيد في بداية السنة

  -  389,633  75,038  مخصص تدني ذمم
  )5,193(  -  )465(  ديون معدومة

  944,079 1,333,712 1,408,285  الرصيد في نهاية السنة
  

 تدني الموجودات المالية
  

التعثر والتي   قامت الشركة بتطبيق نموذج النهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة يعتمد على احتمالية
اًء على خصائص تحتسب وفقا للمخاطر االئتمانية والعوامل اإلقتصادية ونسبة الخسارة بإفتراض التعثر والتي تعتمد على تجميع الذمم المدينة بن

ة آنفا المخاطر االئتمانية المتشابهة وعدد أيام التأخر في السداد ، وبناء عليه فقد قامت الشركة بتبني نموذج رياضي مبني على األسس المذكور
 2019كانون الثاني    1عة كما في)، وكما هو مبين ادناه تم قياس الخسائر االئتمانية المتوق9إلحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار رقم (

:2019 األولكانون  31و
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  (تابع) ذمم مدينة  .14
  

 المجموع يوم 365اكثر من  يوم 365-121من  يوم 120-91من  يوم 90-61من  يوم 60-31من  يوم 30–1من  مبالغ غير مستحقة 2019 األولكانون  31
                 ذمم عمالء

  %37.55 %32.42 %37.55 %26.58 %20.19 %15.32 %2.19 معدل الخسارة المتوقع
 10,170,705 1,067,003 1,046,215 260,424 491,992 496,539 1,060,557 5,747,975 إجمالي المبلغ المسجل

 1,356,829 400,675 339,197 97,793 130,757 100,231 162,524 125,652 مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
                  

                  حكوميةذمم 
  %46.81 %16.39 %7.83 %9.09 %7.35 %7.60 %2.42 معدل الخسارة المتوقع
 525,733 13,765 162,661 34,880 52,336 27,615 61,085 173,391 إجمالي المبلغ المسجل

 51,456 6,444 26,662 2,729 4,757 2,029 4,642 4,193 مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
 

 المجموع يوم 365اكثر من  يوم 365-121من  يوم 120-91من  يوم 90-61من  يوم 60-31من  يوم 30–1من  مبالغ غير مستحقة 2019كانون الثاني  1
                 ذمم عمالء

    %40.80  %38.61  %40.80  %28.33  %21.10  %15.77 %2.30 معدل الخسارة المتوقع
 8,562,999 521,774 1,418,155 170,984 312,476 833,500 710,820  4,595,290 إجمالي المبلغ المسجل

 1,312,075 212,902 547,503 69,767 88,524 175,837 112,062 105,480 مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
                  ذمم حكومية

  %31.48 %9.30 %5.18 %4.46 %2.01 %0.51 %0.13 معدل الخسارة المتوقع
 465,672 1,903 171,804 25,108 62,226 33,711 21,635 149,285 المبلغ المسجلإجمالي 

 21,637 599 15,973 1,300 2,778 677 111 199 مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
  

. يتم شطب الذمم المدينة عندما ال يكون 37م كما هو مشار اليه في ايضاح رق 2019كانون الثاني  1مع مخصص التدني للذمم المدينة االفتتاحي كما في  2018كانون األول  31تم تسوية مخصص التدني للذمم المدينة كما في 
يوماً.   360الدفعات التعاقدية لمدة تزيد عن ق على خطة سداد مع الشركة والتعثر في سداد  هناك احتمال الستردادها. تضم المؤشرات التي تُشير إلى أنه ال يوجد توقع معقول لالسترداد، من بين أمور أخرى، تعثر المدين في االتفا

  ف التدني للذمم المدينة في بيان الدخل.يتظهر مصار
 
  

 القياس السابق لتدني الموجودات المالية
  استخدمت إدارة الشركة تقديرات معينة، بناًء على خبرات سابقة، لتحديد مبالغ الديون المشكوك في تحصيلها.
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 التأمينمطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة  .15
 

  -تفاصيل البند 
  كانون 31كما في  

  2019األول  
كانون األول  31كما في 
2018 

     مطلوبات عقود التأمين:

 33,968,134 37,649,107 اجمالي احتياطي االدعاءات تحت التسوية
 )2,480,340( )2,753,942(  صافي المشاركات والمستردات (*)ينزل: 

  31,487,794  34,895,165  االدعاءات تحت التسويةصافي احتياطي 
  16,284,286  17,768,397  )األخطار السارية( األقساط غير المكتسبة احتياطي

  Pure(  1,654,940  1,109,735احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها (
  14,899 11,644  االحتياطي الحسابي لتأمين الحياة

  48,896,714  54,330,146  التأمينمجموع مطلوبات عقود 
    

     :موجودات عقود التأمين

 2,665,692 3,473,283 احتياطي االدعاءات تحت التسوية
  2,246,101  2,419,470  )األخطار السارية( األقساط غير المكتسبة احتياطي

  Pure(  551,082  418,056احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها (
  9,246  2,897  الحسابي لتأمين الحياةاالحتياطي 

  5,339,095  6,446,732  مجموع موجودات عقود التأمين
    

     صافي مطلوبات عقود التأمين:

 28,822,102 31,421,882 احتياطي االدعاءات تحت التسوية
  14,038,185  15,348,927  )األخطار السارية( األقساط غير المكتسبة احتياطي
  Pure(  1,103,858  691,679االدعاءات غير المبلغ عنها (احتياطي 

  5,653  8,747  االحتياطي الحسابي لتأمين الحياة
  43,557,619  47,883,414  مجموع صافي مطلوبات عقود التأمين

  
    * ايضاح المشاركات والمستردات:

 
  كانون 31كما في 

  2019األول  
كانون األول   31كما في  
2018 

     
  2,480,340  2,753,942  المشاركات والمستردات من أفراد و شركات تأمين محلية 

  1,358,267  1,447,902  المستردات من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
  )1,358,267(  )1,447,902(  ينزل: المخصص

  2,480,340  2,753,942  صافي المشاركات والمستردات
  
 االدعاءات تحت التسويةاحتياطي  - 
 

 :يلي كما التأمين لفروع احتياطي االدعاءات تحت التسوية من التأمين معيدي وحصة شركةال حصة بلغت
 
 اإلجمالي حصة معيدي التأمين حصة الشركة 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
             

 22,988,013 25,194,233 697,032 725,612 22,290,981 24,468,621 فرع تأمين السيارات
 5,506,786  6,161,289 348,627  347,655  5,158,159  5,813,634 فرع تأمين العمال

 848,340  830,831 185,935  132,508  662,405 698,323 فرع تأمين المسؤولية المدنية
 935,309  1,740,244 697,393  1,459,599  237,916  280,645 فرع التأمينات العامة األخرى

 543,435  458,819 439,893  378,994  103,542  79,825 فرع التأمينات الهندسية
 820,246  1,144,657 684,832  970,519  135,414  174,138 فرع تأمين الحريق

 43,052  13,559 30,036  9,478  13,016  4,081 فرع التأمين البحري
 912,348  1,006,473 -  -  912,348  1,006,473 فرع التأمين الصحي

 -  - -  -  -  - فرع تأمين الحياة

 32,525,740  29,513,781  4,024,365  3,083,748 36,550,105  32,597,529 
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  (تابع) مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  .15
 

 مكتسبة (إحتياطي األخطار السارية)غير أقساط  - 
  

  :يلي كما التأمين لفروع )السارية األخطار احتياطي( المكتسبةغير  األقساط من التأمين معيدي وحصة شركةال حصة بلغت
  
 اإلجمالي حصة معيدي التأمين حصة الشركة 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
             

 10,302,658 12,000,993 - - 10,302,658 12,000,993 فرع تأمين السيارات
 1,059,620  1,022,843 38,735  2,137  1,020,885  1,020,706 العمالفرع تأمين 

 346,541  352,918 153,897  140,223  192,644  212,695 فرع تأمين المسؤولية المدنية
 357,619  415,136 282,419  339,672  75,200  75,464 فرع التأمينات العامة األخرى

 355,719  357,784 267,638  263,891  88,081  93,893 فرع التأمينات الهندسية
 1,474,234  1,540,962 1,388,241  1,446,787  85,993  94,175 فرع تأمين الحريق

 132,469  205,797 115,171  188,824  17,298  16,973 فرع التأمين البحري
 2,255,426  1,871,964 -  37,936  2,255,426  1,834,028 فرع التأمين الصحي

 14,899  11,644 9,246  2,897  5,653  8,747 الحياةفرع تأمين 

 15,357,674  14,043,838  2,422,367  2,255,347 17,780,041  16,299,185 
 

 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة .16
  

  –تفاصيل البند 
  كانون 31كما في 

  2019األول  
كانون األول   31كما في  
2018 

     
 1,238,068 1,483,009 المحليةشركات التأمين 

  268,668  369,180 شركات إعادة التأمين 

 1,852,189  1,506,736  
  

 أخرى مدينة أرصدة .17
 

  –تفاصيل البند 
  كانون 31كما في 

  2019األول  
كانون األول   31كما في  
2018 

     
  339,795  436,289 إيرادات مستحقة وغير مقبوضة 

  322,613  190,028 مصاريف مدفوعة مقدما
  12,506  9,467 تأمينات مستردة

 635,784  674,914  
  

  والنقد المعادلنقد ال .18
  

   –تفاصيل البند 
  كانون 31كما في 

  2019األول  
كانون األول  31كما في 
2018 

     
 369,638 276,392 نقد في الصندوق

  856,279  553,174 نقد لدى البنوك
  20,538,528  20,519,454  خالل ثالثة شهور (*)ودائع لدى البنوك تستحق 

 21,349,020  21,764,445  
  

% 4.53ه (*) يمثل هذا البند ودائع لدى البنوك حيث بلغ متوسط سعر الفوائد السنوية على أرصدة الودائع لدى البنوك بالشيقل اإلسرائيلي ما نسبت
  .2019األول  كانون 31% للسنة المنتهية في 5.81األردني ما نسبته % وبالدينار 4.04و بالدوالر األمريكي ما نسبته 

    



  شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة 
  (غير الموحدة) 2019كانون األول  31للسنة المنتهية في  المالية البيانات

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك)

   المالية للبيانات اإليضاحات
 

36  

  (تابع) النقد والنقد المعادل  .18
  

  تتوزع الودائع محليا وخارجيا كما يلي:
 

 
كانون  31كما في 

  2019األول 
كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون  31كما في 
  2018األول 

       
 19,042,512 19,042,512 17,475,329 ودائع لدى بنوك محلية

 1,496,016 1,496,016  3,315,841  ودائع لدى بنوك خارجية
  -  )258,259(  )271,716( مخصص تدني ودائع

 20,519,454 20,280,269 20,538,528 
  

 فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني ودائع خالل السنة:
  

 
كانون األول   31كما في  
2019  

كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون  31كما في 
  2018األول 

       
 - - )258,259(  الرصيد في بداية السنة

 -  )258,259(  )13,457(  مخصص التدني
  - )258,259( )271,716(  الرصيد في نهاية السنة

 
  ألغراض بيان التدفقات النقدية فإن النقد والنقد المعادل يشمل:

 

 
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون األول   31كما في  
2018  

       
  21,764,445  21,506,186  21,349,020  النقد والنقد المعادل

 -  258,259  13,457  مخصص التدني

  21,362,477 21,764,445 21,764,445  
  

  أرباح نقدية موزعة .19
 

من رأس % 22.5 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2020آذار  24بإقتراح للهيئة العامة خالل اجتماعها الذي سينعقد في  شركةسيتقدم مجلس إدارة ال
 .2019لسنة  شركةدوالر أمريكي عن نتائج أعمال ال 3,375,000المال المدفوع بإجمالي مبلغ 

 
% من رأس المال المدفوع 20زيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  تو  2019آذار    28في اجتماعها المنعقد بتاريخ    شركةقررت الهيئة العامة لل 

  .2018دوالر أمريكي عن نتائج أعمالها لعام  3,000,000بإجمالي مبلغ 
 

المدفوع % من رأس المال 25توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  2018آذار  29قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
  .2017دوالر أمريكي عن نتائج أعمالها لعام  3,000,000بإجمالي مبلغ 

 
  احتياطيات .20

  
  إحتياطي إجباري

  
% من األرباح السنوية لحساب اإلحتياطي اإلجباري وال 10المعمول به في فلسطين، يتم اقتطاع  1964) لسنة  12وفقاً لقانون الشركات رقم ( 

أن يبلغ مجموع اإلحتياطي المتجمع ما يعادل ربع رأس المال، كما ال يجوز توزيع اإلحتياطي اإلجباري على يجوز وقف هذا اإلقتطاع قبل 
  المساهمين.

  
ً للنظام الداخلي لل وقف هذا اإلقتطاع قبل أن يبلغ  % من األرباح السنوية لحساب اإلحتياطي اإلجباري على أن ال يتم10، يتم اقتطاع شركةوفقا

  اإلحتياطي المتجمع ما يعادل نصف رأس المال.مجموع 
  

  ختياريإإحتياطي 
  

إلى حساب االحتياطي االختياري  أمريكي دوالر 1,750,000إضافة مبلغ  2014آذار  27قد في لهيئة العامة خالل اجتماعها الذي عُ قررت ا
بناء على قرار  دوالر أمريكي إلى هذا الحساب 1,250,000مبلغ  تم تحويلمع العلم بأنه  .دوالر أمريكي3,000,000  بحيث يصبح رصيده

لألغراض التي يقررها مجلس اإلدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه اإلختياري يستخدم اإلحتياطي . 2012آذار  24الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 
   بالكامل او أي جزء منه كأرباح على المساهمين.
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  الخدمةمخصص تعويض نهاية  .21
 

  تفاصيل البند 
  

2019 2018 
     

 3,603,467 3,920,455 الرصيد في بداية السنة
  639,702 631,707 إضافات خالل السنة
  )322,714(  )390,392( المدفوع خالل السنة

  3,920,455  4,161,770 الرصيد في نهاية السنة
  

  مطلوبات إيجار .22
 

 -تفاصيل البند 

 
األول كانون    31كما في  
2019  

كانون الثاني  1كما في 
2019  

كانون األول   31كما في  
2018  

       
 - - 2,788,854 الرصيد في بداية السنة

  -  2,788,854  -  "اإليجارات"  16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  -  - 117,279 إضافات خالل السنة

  -  -  120,312  فوائد اإليجارات
 -  -  )359,823( المدفوع خالل السنة

 - 2,788,854 2,666,622 الرصيد في نهاية السنة
        

        من ضمنها هناك:
  -  122,210  233,789 مطلوبات اإليجار المتداولة

  -  2,666,644  2,432,833 مطلوبات اإليجار غير المتداولة
  2,666,622  2,788,854  -  
  

  التأمين الدائنةذمم شركات التأمين وإعادة  .23
  

  –تفاصيل البند 
كانون األول  31كما في 
2019  

كانون األول   31كما في  
2018 

     
 2,014,067 1,919,340 شركات إعادة التأمين 

  84,288  106,614 احتياطي كلفة إعادة التأمين (*)
  979,846  1,050,152 احتياطي أقساط غير مكتسبة لعمليات إعادة التأمين (**)

  136,281  57,094 شركات التأمين المحلية(***)

 3,133,200  3,214,482  
  

يمثل هذا البند قيمة المبالغ المستحقة الدفع من حصة شركات إعادة التأمين من األقساط المعاد تأمينها (كلفة إعادة التأمين) الخاصة   (*) 
  والتأمينات المهنية.باتفاقيات الفائض عن الخسارة للسيارات والعمال 

% من قيمة األقساط المعاد تأمينها لجميع أنواع التأمين، باستثناء أقساط التأمين البحري، حيث تحتفظ الشركة بنسبة 40يمثل هذا البند   (**) 
  %.0.5% من األقساط المعاد تأمينها لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك يتم تحريرها لشركات إعادة التأمين بفائدة نسبتها 25

  شركات التأمين المحلية نتيجة عمليات إعادة التأمين االختيارية.يمثل هذا البند المبالغ المستحقة ل  (***) 
  

  ذمم دائنة .24
 

   –تفاصيل البند 
2019 2018 

     
 4,253,238 4,934,463 ذمم دائنة

  694,919  824,476 غير مدفوعةومستحقة  نقدية توزيعات أرباح

 5,758,939  4,948,157  
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  الضرائب  (سلفيات) مخصص .25
  

  كما يلي: 2018و  2019كانون األول  31الضرائب خالل السنة المنتهية في  (سلفيات) الحركة على حساب مخصصلقد كانت 
 

 
 ما يلي: الدخل بيانالضرائب الظاهر في يمثل مصروف  - 

 
 :يلي كما هو الضريبي الربح مع المحاسبي الربح تسوية ملخص إن - 

  
  .2016 للعام تسوية نهائية مع دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة عن نتائج أعمالهاإلى  شركةال توصلت

  
  مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .26

  
 يمثل هذا البند رصيد الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق (الصندوق) والناتج عن الرسوم المستحقة للصندوق عن وثائق المركبات

 . علما بأن الشركة تتحفظ عن تسديد جزء من هذا الرصيد والمتعلق بالرسوم المستحقة عن وثائق المركبات2019كانون األول    31اإللزامية كما في  
 التي تصدرها الشركة في غزة لوجود خالفات قانونية مع الصندوق بخصوص هذا الموضوع حتى تاريخه. 

  
 أرصدة دائنة أخرى .27

 
 –تفاصيل البند 

  

 2019 2018 
     

 )695,443( )32,839(  الرصيد في بداية السنة
  )1,124,619( )935,678(  التسديد خالل السنة

  1,787,223 1,731,714  التخصيص للسنة
 )32,839(  763,197  الرصيد في نهاية السنة 

 2019 2018 
     

 201,709 221,197  إضافات موجودات ضريبية مؤجلة
  )1,787,223(  )1,731,714(  التخصيص للسنة

  )1,585,514(  )1,510,517(  مصروف الضرائب للسنة

 2019 2018 
     

  5,616,188  7,277,203  مستمرة (قبل الضرائب)الالربح المحاسبي للشركة من العمليات المستمره وغير 
  154,252  )2,481,674(  (الخسائر) غير الخاضعة للضريبة/صافي األرباح

  1,463,987  1,886,219  مصروفات غير مقبولة ضريبياً 
  7,234,427  6,681,748  الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة

  )997,852(  )921,620(  ضريبة القيمة المضافة 
  )528,376(  )557,432(  ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

  )186,645(  )32,750(  الربح غير الخاضع لضريبة الدخل
  5,521,554  5,169,946 الربح الخاضع لضريبة الدخل

  )828,233(  )775,492(  ضريبة الدخل
  )2,892(  )2,517(  ضريبة تأمينات الحياة

  )60,545(  )88,894(  ضريبة االقتطاعات
  102,299  56,809  خصميات ضريبة الدخل

  )1,787,223(  )1,731,714(  مصروف الضرائب
  %31.82  %23.80  نسبة الضريبة الفعلية

  2019 2018 
      

 832,425 1,281,153 مصاريف مستحقة
 150,000 187,500 مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 614,347 722,454  أرصدة مستحقة للعمالء
 296,250 323,766  مخصص إجازات ومكافآت موظفين مستحقة

 132,486 35,895  إيرادات مقبوضة مقدما
 66,923 76,010  صندوق االدخار
 18,279 18,255  أمانات الوكالء

 137,568 148,934  على الرواتب الضريبة المضافة

  2,793,967 2,248,278 
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 معلومات قطاعات األعمال  28

  
تأمين وهي تأمين السيارات وتأمين الحريق وتأمين العمال والمسؤولية المدنية والتأمينات اللتشمل قطاعات أعمال    شركةألغراض إدارية يتم تنظيم ال

ثل الجدول التالي إلى إدارة اإلستثمارات األخرى. يمباإلضافة  الهندسية والتأمين البحري والتأمين الصحي وتأمين الحياة والتأمينات العامة األخرى،  
 .شركةملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال ال
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  (تابع) معلومات قطاعات األعمال  .28
  

 :2019كانون األول  31يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال التأمين للسنة المنتهية في 
  
  المجموع  االستثمار  حياة  صحي  مسؤولية مدنية  عمال  تأمينات عامة  هندسي   بحري   حريق  سيارات  
                       

  39,926,843  - 24,287 6,173,445 770,799 2,849,679 1,940,243 944,471 483,247 3,107,354  23,633,318  أقساط التأمين المكتتبة
  12,145,071  - 1,384 1,007,878 238,562 1,293,987 324,426 419,707 106,740 678,255  8,074,132 رسوم التأمين المكتتبة

  52,071,914  - 25,671 7,181,323 1,009,361 4,143,666 2,264,669 1,364,178 589,987 3,785,609  31,707,450 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (1,480,856)  - 3,255 383,462 (6,377) 36,777 (57,517) (2,065) (73,328) (66,728)  (1,698,335) التغير في أقساط غير مكتسبة

30,009,115 3,718,881 516,659 1,362,113 2,207,152 4,180,443 1,002,984 7,564,785 28,926 -  50,591,058 
  )8,535,167(  -  )14,716(  )462,034(  )265,838(  )147,918(  )1,560,590(  )740,541(  )438,728(  )2,947,804(  )1,956,998( إجمالي أقساط معيدي التأمين

 167,020  -  )6,349( 37,936 (13,674) (36,598) 57,253 (3,747) 73,653  58,546  -  حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة

  )1,956,998( )2,889,258(  )365,075(  )744,288(  )1,503,337(  )184,516(  )279,512(  )424,098(  )21,065(  -  (8,368,147)  
 42,222,911  - 7,861 7,140,687 723,472 3,995,927 703,815 617,825 151,584 829,623  28,052,117 أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالتصافي 

  1,304,344  -  -  2,368  38,870  -  248,400  235,488  183,051  596,167  - عموالت إعادة تأمين مكتسبة
  )1,907,903(  -  -  )45,908(  )35,603(  )149,820(  )33,169(  )53,464(  )10,229(  )93,837(  )1,485,873(  العموالت المدفوعة

 41,619,352  -  7,861  7,097,147  726,739  3,846,107  919,046  799,849  324,406  1,331,953  26,566,244  صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت
  )30,418,642(  -  -  )6,548,942(  )259,052(  )2,040,575(  )1,178,825(  )872,884(  )65,223(  )775,171(  )18,677,970( االدعاءات المسددة

  2,435,931  -  -  -  66,569  44,410  927,214  699,070  45,801  641,439  11,428  حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة
 )27,982,711(  -  -  )6,548,942(  )192,483(  )1,996,165(  )251,611(  )173,814(  )19,422(  )133,732(  )18,666,542(  صافي االدعاءات المسددة

  )3,952,576(  -  -  )94,125(  17,509  )654,503(  )804,935(  84,616  29,493  )324,411(  )2,206,220(  التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية
  940,617  -  -  -  )53,427(  )972(  762,206  )60,899(  )20,558(  285,687  28,580  معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات تحت التسويةالتغير في حصة 

 )30,994,670(  -  -  )6,643,067(  )228,401(  )2,651,640(  )294,340(  )150,097(  )10,487(  )172,456(  )20,844,182(  صافي االدعاءات المتكبدة
 10,624,682  -  7,861  454,080  498,338  1,194,467  624,706  649,752  313,919  1,159,497  5,722,062  أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية الموزعةصافي 

  )7,506,892(  -  )4,654(  )388,652(  )158,566(  )671,604(  )348,510(  )224,119(  )56,892(  )496,434(  )5,157,461(  حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة
 3,117,790  - 3,207 65,428 339,772 522,863 276,196 425,633 257,027 663,063  564,601  صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية الموزعة

 2,494,261  2,494,261 - - - - - - - -  - عوائد االستثمارات
 )40(  )40( - - - - - - - -  - ممتلكات ومعداتخسائر بيع 

 2,379,412 2,379,412 - - - - - - - - -  فروقات عملة أرباح
 )565,035(  )565,035( - - - - - - - -  - مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين

  )251,332(  )251,332(           صافي خسائر انخفاض القيمة
 102,147  102,147 - - - - - - - -  - إعادة تقييم استثمار في شركات تابعةأرباح 

 7,277,203 4,159,413 3,207 65,428 339,772 522,863 276,196 425,633 257,027 663,063  564,601 صافي الدخل قبل الضرائب 
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  (تابع) معلومات قطاعات األعمال  .28
  

 :2018كانون األول  31يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال التأمين للسنة المنتهية في 
 

 
 

  المجموع  االستثمار  حياة  صحي  مسؤولية مدنية  عمال  تأمينات عامة  هندسي   بحري   حريق  سيارات  
                       

  39,156,796  - 27,906 7,553,201 771,655 2,921,670 1,799,217 965,236 374,307 3,121,719  21,621,885  أقساط التأمين المكتتبة
  11,806,271  - 3,418 1,326,126 233,076 1,326,436 351,367 395,196 119,258 640,264  7,411,130 رسوم التأمين المكتتبة

  50,963,067  - 31,324 8,879,327 1,004,731 4,248,106 2,150,584 1,360,432 493,565 3,761,983  29,033,015 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (81,890)  - 2,237 (113,488) 8,478 16,657 48,218 9,938 5,006 20,065  (79,001) التغير في أقساط غير مكتسبة

28,954,014 3,782,048 498,571 1,370,370 2,198,802 4,264,763 1,013,209 8,765,839 33,561 -  50,881,177 
  )7,388,831(  -  )12,359(  )65,970(  )285,749(  )165,826(  )1,451,154(  )787,410(  )323,831(  )2,964,961(  )1,331,571( إجمالي أقساط معيدي التأمين

 )73,290(  -  3,922 )10,367( (18,065) 21,002 (36,232) (10,880) (4,333)  (18,337)  -  حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة

  )1,331,571( )2,983,298(  )328,164(  )798,290(  )1,487,386(  )144,824(  )303,814(  )76,337(  )8,437(  -  (7,462,121)  
 43,419,056  - 25,124 8,689,502 709,395 4,119,939 711,416 572,080 170,407 798,750  27,622,443 صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

  1,274,784  -  413  -  56,750  -  190,653  226,698  139,082  661,188  - عموالت إعادة تأمين مكتسبة
  )1,845,791(  -  -  )37,301(  )31,919(  )144,825(  )29,534(  )48,848(  )9,242(  )84,293(  )1,459,829(  العموالت المدفوعة

 42,848,049  -  25,537  8,652,201  734,226  3,975,114  872,535  749,930  300,247  1,375,645  26,162,614  صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت
  )31,949,422(  -  -  )9,719,349(  )371,796(  )1,944,953(  )698,714(  )321,922(  )66,048(  )973,137(  )17,853,503( االدعاءات المسددة

  2,127,566  -  -  -  49,494  81,091  518,927  265,980  46,234  843,329  322,511  حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة
 )29,821,856(  -  -  )9,719,349(  )322,302(  )1,863,862(  )179,787(  )55,942(  )19,814(  )129,808(  )17,530,992(  صافي االدعاءات المسددة

  1,156,232  -  85,000  1,401,130  319,536  )99,230(  )389,583(  )156,763(  7,095  335,819  )346,772(  التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية
  )512,882(  -  )68,000(  )523,333(  )93,429(  157,008  392,969  137,613  )5,010(  )306,785(  )203,915(  التغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات تحت التسوية

 )29,178,506(  -  17,000  )8,841,552(  )96,195(  )1,806,084(  )176,401(  )75,092(  )17,729(  )100,774(  )18,081,679(  صافي االدعاءات المتكبدة
 13,669,543  -  42,537  )189,351(  638,031  2,169,030  696,134  674,838  282,518  1,274,871  8,080,935  الموزعةصافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية 
  )7,293,072(  -  )5,900(  )621,038(  )157,244(  )681,251(  )351,971(  )224,303(  )61,391(  )485,192(  )4,704,782(  حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة

 6,376,471  - 36,637 (810,389) 480,787 1,487,779 344,163 450,535 221,127 789,679  3,376,153  صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية الموزعة
  1,309,118   1,309,118 - - - - - - - -  - عوائد االستثمارات

 (14,603)  (14,603) - - - - - - - -  - خسائر بيع ممتلكات ومعدات
 )2,833,569( )2,833,569( - - - - - - - - -  خسائر فروقات عملة

 )548,124(  )548,124( - - - - - - - -  - مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين
 1,326,895  1,326,895 - - - - - - - -  - أرباح إعادة تقييم استثمار في شركات تابعة

 5,616,188 )760,283( 36,637 (810,389) 480,787 1,487,779 344,163 450,535 221,127 789,679  3,376,153 صافي الدخل قبل الضرائب 
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  ةامالمصاريف اإلدارية والع 29
  

   –تفاصيل البند 
2019 2018  

     
 4,339,932 4,524,372 رواتب وأجور
 528,376  557,432 المضافة على الرواتبضريبة القيمة 

 468,280  128,151 خدمات إيجارات
 397,172  431,557 استهالكات

 302,598  167,150 دعاية وإعالن وتسويق
 51,454  67,923 فوائد وعموالت بنكية

 126,548  125,496 ماء وكهرباء ومحروقات
 113,795  123,786 صيانة وتصليحات

 277,381  256,807 اتصاالت
 153,621  139,352 تنقالت

 85,296  74,772 مصاريف السيارات
 202,268  228,315 مصاريف ضيافة وتنظيف

 72,598  93,352 أتعاب مهنية
 71,746  79,041 مصاريف تدريب
 113,784  102,756 رسوم واشتراكات

 133,578  121,659 قرطاسية ومطبوعات
 194,931  194,721 مصاريف التأمين

 46,767  58,571 تبرعات
 150,000  187,500 مكافأة و بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة

 - 283,477  مصروف استهالكات موجودات حق االستخدام
 - 120,312  مصاريف فوائد اإليجارات

 11,071 5,425  مصاريف أخرى

 8,071,927  7,841,196 
  

 :التأمين فروع على والعامة اإلدارية المصاريف توزيع يلي فيما
 

  
  عوائد االستثمارات 30

  
  –تفاصيل البند 

    

 4,704,782 5,157,461 فرع تأمين السيارات
 485,192  496,434  فرع تأمين الحريق
 681,251  671,604  فرع تأمين العمال

 157,244  158,566  فرع تأمين المسؤولية المدنية
 351,971  348,510  فرع التأمينات العامة األخرى

 224,303  224,119  التأمينات الهندسيةفرع 
 61,391  56,892  فرع تأمين البحري

 621,038  388,652  فرع التأمين الصحي
 5,900  4,654  فرع تأمين الحياة

 7,293,072  7,506,892  إجمالي الموزع على فروع التأمين
 548,124  565,035  مصاريف غير موزعة على فروع التأمين

 7,841,196  8,071,927  المصاريف اإلدارية والعامةإجمالي 

 2019 2018 
     

 321,137 179,620  أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 427,135  179,560  عوائد توزيعات أسهم

 (932,809)  367,900  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلالتغير في القيمة العادلة لموجودات مالية 
 (42,801)  -  خسائر التدني في قيمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 766,292  857,827  عوائد الودائع ألجل
 770,164  909,354 عوائد السندات

  2,494,261  1,309,118 
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  انخفاض القيمةصافي خسائر  31
  

  –تفاصيل البند 
  
 2019 2018 
     

 - )75,038(  14ايضاح  –زيادة مخصص التدني في الذمم المدينة 
  -  )128,958(  11ايضاح  –زيادة مخصص التدني في الشيكات برسم التحصيل 

  -  )13,457(  18ايضاح  –زيادة مخصص التدني في الودائع 
  -  )33,879(  9ايضاح  –زيادة مخصص التدني في الموجودات المالية بالكلفة المطفأة 

  )251,332(  -  
  

  العائد لمساهمي الشركة 32
 

 تم احتساب عائد الربح األساسي للسهم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة خالل السنة على النحو التالي:
 
 لمساهمي الشركةالعائد  - 
 
 2019 2018 
      

 4,030,674 5,766,686  صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة
  14,958,259  15,000,000  المتوسط المرجح لألسهم المكتتب بها

 0.269 0.384  العائد لمساهمي الشركة
  

 معامالت مع جهات ذات عالقة 33
 

الحليفة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة التابعة ويمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات 
مع الجهات  واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت

  .شركةذات العالقة من قبل مجلس إدارة ال
  
  بيع عقود تأمين: -ا 

  
  عقود خدمات: - ب

  
 مدينة:الذمم ال - ج

    

 2018 2019 طبيعة العالقة 
       

 190,755 196,138 شركة شقيقة  شركة القدس للمستحضرات الطبية
  17,139  19,136  شركة تابعة  شركة أبراج الوطنية

  60,455  73,943  إدارةأعضاء مجلس   شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية
  15,568  19,688 شركة شقيقة  شركة المتحدة لألوراق المالية

  29,815  32,134 شركة شقيقة  الشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية
  119,631  160,983 شركة شقيقة  شركة مسروجي للتجارة العامة

  4,423  4,449 أعضاء مجلس إدارة  أخرى

   506,471  437,786  

 2018 2019 طبيعة العالقة 
       

 225,843 219,702  شركة تابعة شركة أبراج الوطنية
 678,084 673,288 شركة شقيقة  الشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية

 2018 2019 طبيعة العالقة 
       

 6,015 - شركة شقيقة القدس للمستحضرات الطبيةشركة 
  19,220  16,125  أعضاء مجلس إدارة  شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية

  484  1,524  شركة شقيقة  شركة المتحدة لألوراق المالية
  20,281  25,319  شركة شقيقة  شركة مسروجي للتجارة العامة

  4,141  8,409  أعضاء مجلس إدارة  أخرى

  51,377  50,141  
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 (تابع) معامالت مع جهات ذات عالقة  .33
  
 الذمم الدائنة: – د

 
  قروض لجهات ذات عالقة: - ه

 
  رواتب ومنافع اإلدارة العليا – و

 
  الشركة التزامات محتملة على 34

 
وذلك ككفاالت دخول  بنوك محليةلدى  أصدرتها الشركة من حساباتها البنكية تتمثل بقيمة الكفاالت البنكية التي الشركةيوجد إلتزامات محتملة على 

 .على التوالي  2018و  2019كانون األول    31كما في   دوالر أمريكي  665,395و  641,354  . بلغت قيمة هذه اإللتزاماتعطاءات للمؤمن لهم
 

  الشركة على المقامة القضايا 35
 

 المتوقع المبالغ فإن القانوني،  لرأي المستشار ووفقاً  ، شركةال إدارة إعتقاد وفي .لها الطبيعي النشاط ضمن وذلك شركةال ضد مقامة قضايا يوجد
  .أعمالها ونتائج شركةلل المالي المركز على جوهري لها تأثير ليس عليها تترتب قد التي والنتائج القضايا هذه مقابل دفعها

  
  الجغرافية المنطقة في المخاطر تركز 36

 
 ويؤثر ألنشطتها الشركة خطر ممارسة من يزيد المنطقة في واالقتصادي السياسي الوضع استقرار عدم ن. إفلسطين في أنشطتها شركةال تمارس

  .أدائها على سلباً 
  

  التغيرات في السياسات المحاسبية  37
  

  "األدوات المالية" – 9معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  

، ويُفصح عن السياسات شركة"األدوات المالية" على البيانات المالية لل – 9يُبين هذا اإليضاح تأثير اعتماد معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  ، في مواطن االختالف عن المعايير المطبقة في فترات سابقة.2019كانون الثاني  1الُمطبقة اعتباراً من المحاسبية الجديدة 

  
  األثر على البيانات المالية   أ)
  

 - 37ضاحين . وكما هو موضح في اإليشركةلم يتم تعديل األرقام المقارنة للبيانات المالية للسنة السابقة نتيجة للتغييرات في السياسات المحاسبية لل
) بشكل عام دون تعديل األرقام المقارنة. وعليه فإن التعديالت الناتجة عن 9تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم( شركةب أدناه، اختارت ال

في بيان التغيرات في  ، لكن تم االعتراف بها2018كانون األول  31القواعد الجديدة لم يتم اعادة االعتراف بها في بيان المركز المالي كما في 
  .2019كانون الثاني  1حقوق الملكية كتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة كما في 

  

 2018 2019 طبيعة العالقة 
       

 4,195 29,023 شركة تابعة  شركة أبراج الوطنية
  694,919 824,476  مساهمي الشركة  توزيعات أرباح مستحقة غير مدفوعة

  1,019,341 1,561,210  شركة شقيقة  التأمينات والنفقات الصحية والطبيةالشركة الوطنية إلدارة 
 - 173,654 شركة شقيقة  شركة القدس للمستحضرات الطبية

    2,588,363 1,718,455 

 2018 2019 طبيعة العالقة 
      

 148,960 148,960 شركة حليفة شركة الدار للمقاوالت العامة 

 
 2018 2019 طبيعة العالقة

      
 825,739 778,216 إدارة عليا منافع قصيرة األجل

  200,165  194,800 إدارة عليا حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة
  150,000  187,500 أعضاء مجلس إدارة مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 
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  (تابع)التغيرات في السياسات المحاسبية   .37
  
  (تابع)األثر على البيانات المالية   أ)
  

التالي التعديالت التي قامت بها الشركة لكل بند من البنود. البنود التي لم تتأثر بالتغيير غير مدرجة. التعديالت موضحة بمزيد من  الجدوليبين 
   :التفاصيل وفق المعيار أدناه

 

 

  2018كانون األول  31
  كما تم االعتراف بها سابقا

 (مدققة)
معيار التقارير المالية 

 )9الدولي رقم (
  2019كانون الثاني  1

 (مدققة)
     الموجودات

 1,877,305 254,568 1,622,737  موجودات ضريبية مؤجلة
 15,009,372 )52,310( 15,061,682  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 1,586,396 )851,617(  2,438,013  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
 8,659,428  719,478  7,939,950  مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلموجودات 
 7,694,959  )389,633(  8,084,592  ذمم مدينة

 12,968,968  )304,684(  13,273,652  شيكات برسم التحصيل
 21,506,186  )258,259(  21,764,445  النقد والنقد المعادل

       
       حقوق الملكية

 )149,865(  )475,208(  325,343  القيمة العادلةاحتياطي 
 6,175,388  )407,249(  6,582,637  األرباح المدورة

 
  أثر تطبيق المعيار  ب)
  

) والذي يتعلق باالعتراف والتصنيف والقياس للموجودات 39) محل معيار المحاسبي الدولي رقم (9يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم (
  والمطلوبات المالية، وإلغاء االعتراف باألدوات المالية، وانخفاض قيمة الموجودات المالية، ومحاسبة التحوط.

  
إلى حصول تغيرات في السياسات المحاسبية   2019كانون الثاني    1األدوات المالية، اعتباراً من    -)  9أدى اعتماد معيار التقارير المالية الدولي رقم (

ج) أدناه. وفقاً لألحكام االنتقالية  - 37مبالغ المعترف بها في البيانات المالية. إن السياسات المحاسبية الجديدة مبينة في اإليضاح (وتعديالت على ال
  ، لم يتم تعديل األرقام المقارنة للسنة السابقة. 9لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 

  
وبات المالية، نظراً ألن المتطلبات الجديدة تؤثر فقط على سياسة محاسبة المطلوبات المالية للمطل شركةليس هناك تأثير على سياسة محاسبة ال

مثل هذه المطلوبات. تم استبدال قواعد إلغاء اإلدراج من المعيار المحاسبي  شركةالمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و ليس لدى ال
  "االعتراف والقياس" ولم تتغير هذه القواعد.   :) األدوات المالية39الدولي رقم (

  
) هي الذمم المدينة، الموجودات المالية بالقيمة المطفأه، 9فيما يتعلق بالموجودات المالية والتي تأثرت بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (

جودات المالية تخضع أيضاً إلى متطلبات انخفاض القيمة بموجب شيكات برسم التحصيل والودائع لدى البنوك، مع مراعاة أن األنواع األخرى للمو
  ).9معيار التقارير المالية الدولية رقم (

  
  : 2019كانون الثاني  1كما في  شركة) على حقوق الملكية لل9فيما يلي التأثير الكلي لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (

  
 إحتياطي القيمة العادلة األرباح المدورة 
     

  325,343  6,582,637   2018كانون األول  31األرصدة الختامية كما في 
    التعديالت

  -  )389,633(  )9زيادة مخصص التدني في الذمم المدينة من تاريخ اعتماد معيار التقارير المالية الدولي رقم (
التقارير المالية الدولي زيادة مخصص التدني في الشيكات برسم التحصيل من تاريخ اعتماد معيار  

  -  )304,684(  )9رقم (
  -  )258,259(  )9زيادة مخصص التدني في الودائع من تاريخ اعتماد معيار التقارير المالية الدولي رقم (

زيادة مخصص التدني في الموجودات المالية بالكلفة المطفأة من تاريخ اعتماد معيار التقارير 
  -  )52,310(  )9المالية الدولي رقم (

التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل  من تاريخ 
  )475,208(  343,069  )9اعتماد معيار التقارير المالية الدولي رقم (

  -  254,568  أثر زيادة المخصصات على الموجودات الضريبية
  )475,208(  )407,249(  9معيار التقارير المالية الدولي رقم إجمالي التعديالت من تاريخ اعتماد 

  )149,865(  6,175,388  2019كانون الثاني  1األرصدة االفتتاحية  لألرباح المدورة كما في 
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  (تابع)التغيرات في السياسات المحاسبية   .37
  

  (تابع) أثر تطبيق المعيار  ب)
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية -) 9المالية الدولي رقم (تأثير اعتماد معيار التقارير 
  

ديد للخسارة خضعت الموجودات المالية والتي تشمل الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل والودائع والموجودات المالية بالكلفة المطفأة للنموذج الج
مراجعة منهجية انخفاض القيمة لديها وفقاً لمعيار التقارير المالية   شركة). يتعين على ال9االئتمانية المتوقعة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (

). وتم اإلفصاح في اإليضاح أعاله عن تأثير التغيرات في منهجية انخفاض القيمة على األرباح المدورة واحتياطي القيمة العادلة 9الدولي رقم (
)، 9ت المالية تخضع أيضاً إلى متطلبات انخفاض القيمة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (. في حين أن األنواع األخرى للموجوداشركةلل

 ولكن ناتج خسارة انخفاض القيمة المحددة لهذه الموجودات المالية ليس لها أثر مادي على البيانات المالية. 
  

حيث يقوم هذا المنهج على قياس مخصص التدني للذمم المدينة والشيكات برسم   بتطبيق منهجا مبسطا لقياس خسائر االئتمان المتوقعة،   شركةقامت ال
بالكلفة  التحصيل (الخسارة المتوقعة) على اساس مدار عمر جميع الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل. أما بالنسبة للودائع والموجودات المالية

  الئتماني للبنوك او المدينين.المطفأة فقد تم تقدير الخسائر المتوقعة وفقا للتصنيف ا
  

د أيام ومن أجل قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع الموجودات المالية الخاضعة بناًء على خصائص المخاطر االئتمانية المتشابهة وعد
   التأخر في السداد.

  
  ذمم مدينة

  
 2019كانون الثاني  1مخصص التدني للذمم المدينة االفتتاحي كما في مع  2018كانون األول  31تسوية مخصص التدني للذمم المدينة كما في 

  على النحو التالي:
  

  944,079  )39المحتسب وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( - 2018كانون األول  31كما في 
  389,633  األثر الناتج من التطبيق

المحتسب وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي   -  2019الثاني  كانون    1مخصص تدني الذمم المدينة االفتتاحي كما في  
  1,333,712  )9رقم (

  
دوالر أمريكي وفقاً لنموذج  389,633دوالر أمريكي. كانت الزيادة لتكون أقل بمبلغ  389,633تمت زيادة مخصص التدني للذمم المدينة بمبلغ 

  ).39الخسارة المتكبدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (
  

  برسم التحصيل شيكات
  

مع مخصص التدني للشيكات برسم التحصيل االفتتاحي كما في  2018كانون األول  31تسوية مخصص التدني للشيكات برسم التحصيل كما في 
  النحو التالي:على  2019كانون الثاني  1
  

  -  )39المحتسب وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( - 2018كانون األول  31كما في 
  304,684  األثر الناتج من التطبيق

ً لمعيار التقارير  - 2019كانون الثاني  1مخصص تدني شيكات برسم التحصيل االفتتاحي كما في  المحتسب وفقا
  304,684  )9المالية الدولي رقم (

  
  دوالر أمريكي . 304,684تم تكوين مخصص التدني للشيكات برسم التحصيل بمبلغ 

  
  ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة شهور -النقد والنقد المعادل 

  
على النحو  2019كانون الثاني  1مع مخصص التدني للودائع االفتتاحي كما في  2018كانون األول  31التدني للودائع كما في  مخصصتسوية 
  التالي:

  
  -  )39المحتسب وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( - 2018كانون األول  31كما في 

  258,259  األثر الناتج من التطبيق
المحتسب وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم   -  2019كانون الثاني   1مخصص تدني الودائع االفتتاحي كما في  

)9(  258,259  
  

  دوالر أمريكي . 258,259تم تكوين مخصص التدني للودائع بمبلغ 
    



  شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة 
  (غير الموحدة) 2019كانون األول  31للسنة المنتهية في  المالية البيانات

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك)

   المالية للبيانات اإليضاحات
 

  47

  (تابع)التغيرات في السياسات المحاسبية   .37
  

  (تابع) أثر تطبيق المعيار  ب)
  

  الموجودات المالية بالكلفة المطفأة 
  

مع مخصص التدني للموجودات المالية بالكلفة المطفأة  2018كانون األول  31تسوية مخصص التدني للموجودات المالية بالكلفة المطفأة كما في 
  على النحو التالي: 2019كانون الثاني  1االفتتاحي كما في 

  
  -  )39المحتسب وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( - 2018كانون األول  31كما في 

  52,310  األثر الناتج من التطبيق
المحتسب وفقاً لمعيار   -  2019كانون الثاني    1بالكلفة المطفأة االفتتاحي كما في  مخصص تدني الموجودات المالية  

  52,310  )9التقارير المالية الدولي رقم (
  

  دوالر أمريكي . 52,310غ تم تكوين مخصص التدني للموجودات المالية بالكلفة المطفأة بمبل
  

الستردادها. تضم المؤشرات التي تُشير إلى أنه ال يوجد توقع معقول لالسترداد، من بين أمور يتم شطب الذمم المدينة عندما ال يكون هناك احتمال 
  يوماً.  360مع الشركة والتعثر في سداد الدفعات التعاقدية لمدة تزيد عن  أخرى، تعثر المدين في االتفاق على خطة سداد

 
  ل بيان الدخل الشامل التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية من خال

  
مع رصيد التغير  2018كانون األول  31تسوية رصيد التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل كما في 

  على النحو التالي: 2019كانون الثاني  1العادلة للموجودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل االفتتاحي كما في  المتراكم في القيمة
  

  325,343  )39المحتسب وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( - 2018كانون األول  31كما في 
  )343,069(  أثر اعادة تصنيف الموجودات المالية -األثر الناتج من التطبيق 
  )132,139(  األثر الناتج من التطبيق

كانون  1العادلة للموجودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل االفتتاحي كما في رصيد التغير المتراكم في القيمة 
  )149,865(  )9المحتسب وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( - 2019الثاني 

  
  دوالر أمريكي. 475,208تم تعديل رصيد التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية بمبلغ 

  
  الموجودات الضريبية المؤجلة 

  
كانون  1مع رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة االفتتاحي كما في  2018كانون األول  31تسوية رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة كما في 

  على النحو التالي: 2019الثاني 
  

  1,622,737  )39(المحتسب وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  - 2018كانون األول  31كما في 
  254,568  األثر الناتج من التطبيق

ً لمعيار التقارير  - 2019كانون الثاني  1رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة االفتتاحي كما في  المحتسب وفقا
  1,877,305  )9المالية الدولي رقم (

  
  أمريكي.دوالر  254,568تم تعديل رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة بمبلغ 

  
 2019 كانون الثاني 1السياسات المحاسبية المطبقة اعتباراً من  -)، "األدوات المالية" 9معيار التقارير المالية الدولي رقم (  ج)
  

 الموجودات المالية
  

  التصنيف
  

  بتصنيف موجوداتها المالية حسب فئات القياس التالية: شركة، قامت ال2019كانون ثاني  1في 
 
  التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة (إما من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أو من خالل الربح أو الخسارة)؛ و 
 .التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة 
  

للتدفقات النقدية. لم تطرأ أي تغييرات قامت الشركة بتحليل مفصل لنماذج اعمالها إلدارة الموجودات المالية باإلضافة إلى تحليل الشروط التعاقدية 
 على تصنيف وقياس المطلوبات المالية.
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 (تابع) 2019 كانون الثاني 1السياسات المحاسبية المطبقة اعتباراً من  -)، "األدوات المالية" 9معيار التقارير المالية الدولي رقم (  ج)
  

  القياس
  

من خالل الربح  عند االعتراف األولي؛ تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة مضافاً إليها، في حالة أنها غير مدرجة بالقيمة العادلة
جودات المالية المدرجة بالقيمة أو الخسارة تكاليف المعاملة التي تتسبب مباشرة إلى اقتناء تلك الموجودات المالية. يتم إدراج تكاليف معامالت المو

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان الربح أو الخسارة.
  

  تدني قيمة الموجودات المالية
  

) لنموذج "خسائر االئتمان المتوقع". ينطبق 39) نموذج "الخسارة" في المعيار المحاسبي الدولي رقم (9يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية (
 ذج تدني القيمة الجديد أيضاً على حسابات الذمم المدينة والودائع المصرفية وضمانات القروض والتعهدات. وقامت الشركة بتطبيق نهج مبسطنمو

  .لقياس خسائر االئتمان المتوقعة
  

 "اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

موجودات حق االستخدام والمطلوبات المقابلة في التاريخ الذي تكون فيه الموجودات المؤجرة متاحة الستخدام يتم االعتراف باإليجارات بناًء على 
جار. . يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم االعتراف بتكلفة التمويل في بيان الدخل على مدى فترة اإليشركةال

  موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد االيجار، أيهما أقصر، بطريقة القسط الثابت.ويحتسب االستهالك على 
 

  تقاس موجودات حق االستخدام مبدئياً بالتكلفة التي تشمل التالي:
 
 .مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار  
  ًأي حوافز إيجار مستلمة. أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصا  
 .أي تكاليف أولية مباشرة  
 .تكاليف الترميم 
  

  تتضمن مطلوبات اإليجار، حيثما يكون مالئماً، صافي القيمة الحالية لـ: 
 
 .الدفعات الثابتة (تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر)، ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة  
  المعدل.دفعات إيجار متغيرة بناء على المؤشر أو  
 .المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية  
 .سعر الممارسة لخيار الشراء في حال كان المستأجر متأكداً إلى حد معقول من ممارسة هذا الخيار  
 دفعات عن غرامات فسخ عقد اإليجار، إذا كانت شروط اإليجار تشير إلى استخدام المستأجر هذا الخيار.  
  

 تُخصم دفعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد اإليجار أو معدل االقتراض اإلضافي. 
  

 شركةشهراً أو أقل. الموجودات منخفضة القيمة هي عناصر ال تلبي الحد األدنى لرسملة ال 12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار لمدة 
لي للشركة ككل. يتم االعتراف بدفعات اإليجار للموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت في بيان وتعتبر غير مهمة لبيان المركز الما

 الدخل.
  

  دفعات اإليجار المتغيرة
 تحتوي بعض اإليجارات على دفعات متغيرة مرتبطة باستخدام / أداء األصل المؤجر. يتم االعتراف بهذه الدفعات في بيان الدخل.

  
 التمديد واإلنهاءخيارات 

ً لممارسة خيار التمديد، أو عدم  ممارسة عند تحديد فترة اإليجار، تضع اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تنشئ حافزاً اقتصاديا
قولة تمديد عقد اإليجار (أو خيار الفسخ. تُدرج خيار التمديد (أو الفترات بعد خيارات الفسخ) فقط في فترة اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة مع

وهري عدم فسخه). تقيم الشركة عند بدء اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيارات التمديد. إذا كان هناك حدث جوهري أو تغير ج
 في الظروف ضمن السيطرة، تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة الخيارات. 

  
 2019المطبق من قبل الشركة في  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. وفقا ألحكام التحويل في 2019كانون الثاني    1"اإليجارات" منذ تاريخ تطبيقه اإللزامي في    16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    شركةطبقت ال
 1لقواعد الجديدة باستخدام منهج التحويل المبسط دون أي تأثير على األرباح المدورة كما في ، تم تطبيق ا16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

وال تعكس المعلومات المعروضة لسنة  2018. ونتيجة لذلك، لم يتم إعادة بيان األرقام المقارنة في المعلومات المالية لسنة 2019كانون الثاني 
بموجب المعيار المحاسبي   2018، ولذلك ال يمكن مقارنتها مع المعلومات المعروضة لسنة  16مالية رقم  متطلبات المعيار الدولي للتقارير ال  2018

 "عقود اإليجار".  17الدولي رقم 
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 (تابع) 2019 كانون الثاني 1المحاسبية المطبقة اعتباراً من السياسات  -)، "األدوات المالية" 9معيار التقارير المالية الدولي رقم (  ج)
  

  (تابع)خيارات التمديد واإلنهاء
  

 (تابع) 2019المطبق من قبل الشركة في  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

يغطي المحاسبة عن عقود اإليجار التمويلية والتشغيلية. ، والذي  17محل المعيار المحاسبي الدولي رقم    16يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
باالعتراف بمطلوبات اإليجار فقط  فيما يتعلق باإليجارات التي كانت مصنفة كعقود إيجار تمويلية  شركة، قامت ال2018كانون األول  31كما في 

 والتي تم عرضها كجزء من ديون الشركة.  17بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

، قامت الشركة باالعتراف بمطلوبات اإليجار وموجودات حق االستخدام المرتبطة بها فيما يتعلق 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
فعات اإليجار المتبقية، . تم قياس المطلوبات بالقيمة الحالية لد16بالعقود التي تم إبرامها كإيجارات بموجب مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

%. يتم قياس موجودات حق االستخدام المرتبطة بالقيمة المساوية 5والبالغ    2019كانون الثاني    1مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في  
 . 2019كانون الثاني  1ا في لمطلوبات اإليجار المعدلة بقيمة أي مبالغ مدفوعة مقدماً تتعلق بذلك اإليجار المدرج في بيان المركز المالي كم

  
مع مطلوبات اإليجار بموجب المعيار الدولي  17تبين الجداول التالية تسوية التزامات اإليجار التشغيلي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  : 2019كانون الثاني  1كما في  16للتقارير المالية رقم 
 
 ايجار مكاتب  
   

 -  2018كانون األول  31التشغيلي المفصح عنها كما في التزامات اإليجار 
73,509,31 يضاف : التزامات اإليجار التشغيلي غير المدرجة في الرصيد االفتتاحي   

)720,463(  الخصم باستخدام معدل اإلقراض اإلضافي للشركة
 2,788,854  2019كانون الثاني  1مطلوبات اإليجار المدرجة كما في 

   ضمنها:من 
 122,210 مطلوبات اإليجار المتداولة

 2,666,644  مطلوبات اإليجار غير المتداولة
 

 :2019كانون الثاني  1فيما يلي أثر التغير في السياسة المحاسبية على البنود التالية في بيان المركز المالي في 
  

 دوالر أمريكي 2,883,201 زيادة بواقع -موجودات حق االستخدام 
 دوالر أمريكي 94,345انخفاض بواقع  -مبالغ مدفوعة مقدماً 

 دوالر أمريكي 2,788,854زيادة بواقع  -مطلوبات إيجار 
 

  ألول مرة، استخدمت الشركة الوسائل العملية التالية التي يسمح بها المعيار: 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 
  خصم واحد لمجموعة من عقود اإليجار ذات خصائص مشابهة إلى حد معقول.استخدام معدل  
 .استبعاد التكاليف األولية المباشرة لقياس موجودات حق االستخدام كما في تاريخ التطبيق المبدئي  
  إنهائها.استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا تضمن العقد خيارات لتمديد مدة اإليجار أو  
  االختيار، حسب فئة األصل األساسي، هو عدم فصل العناصر غير اإليجارية من عناصر اإليجار، ولكن يحتسب بدالً من ذلك أي عنصر

 من عناصر عقد اإليجار والعناصر غير اإليجارية المرتبطة به باعتبارها عنصر إيجار واحد.
  

كانون األول  31كما في  16الموجودات و مطلوبات اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يبين الجدول التالي حق االستخدام من 
2019:  

  
 ايجار مكاتب  
  

 2,717,001 2019كانون األول  31موجودات حق االستخدام كما في 
  

 2,666,622  2019كانون األول  31مطلوبات اإليجار كما في 
   من ضمنها هناك:

 233,789 مطلوبات اإليجار المتداولة
 2,432,833  مطلوبات اإليجار غير المتداولة

  


