




 
 

  
 

 
 

  
  
  
  

  
  
  
 

 التأمين الوطنيةشــركة مجموعة 
  رام هللا - المساهمة العامة المحدودة

  
  

 تقرير الربع الثالث و
  المختصرة الموحدة المرحلية البيانات الـمـالـيـة

  2019 أيلول 30للفترة المنتهية في 
 

 



  أعضاء مجلس اإلدارة
  
  

  

  رئيس مجلس اإلدارة      محمد محمود مسروجيالسيد/ 

  نائب رئيس مجلس اإلدارة        توفيق حسينسيد/ بشار ال

  عضو ومستشار مجلس اإلدارة      السيد/ عزيز محمود عبد الجواد

  عضو مجلس اإلدارة        ابراهيم علي الطويلالسيد/ 

  عضو مجلس اإلدارة        ل عوادالسيد/ زاهي باسي

  عضو مجلس اإلدارة        سامر عزيز شحادةالسيد/ 

  عضو مجلس اإلدارة        جيالسيد/ هيثم محمد مسرو

  عضو مجلس اإلدارة      شركة المشارق للتنمية واالستثمار

        (تمثلها السيدة/ دينا منيب المصري)

Dafu Investment Company      عضو مجلس اإلدارة  

  فؤاد نخلة قطان) السيد/ (يمثلها

  اإلدارةعضو مجلس         السيدة/ رهام توفيق حسين

  اإلدارةضو مجلس ع      السيد/ سامح جمال المصري

  
  

  المدير العام 
  أحمد فؤاد مشعشع 

  
  

  مدققو حسابات الشركة
 )PWCبرايس وتر هاوس كوبرز (

  
  

  مستشار الشركة القانوني 
  ةأ. فؤاد شحادة / مكتب شحادة للمحاما



  
  حول شركة التأمين الوطنية

  
 

  لمحة عامة:
ام  ي ع ة ف أمين الوطني ركة الت ت ش اريخ 1992أسس جلت بت د س اهمة  15/03/1992، وق ركة مس كش

ة 562600353عامة لدى مسجل الشركات في مدينة رام هللا تحت رقم  . حصلت على رخصة مزاول
 .01/03/1993 وباشرت عملها اعتباراً من تاريخ 15/02/1993العمل بتاريخ 

ة  األعمالأسس الشركة مجموعة من رجال  ي بداي ة وقطاع غزة ف ي الضفة الغربي رة ف وأهل الخب
أمين  مرحلة د انسحاب شركات الت ن التطورات السياسية واالقتصادية وبع الم م غير واضحة المع

ي  ألناإلسرائيلية من العمل في البالد، ولقد خطط لها  تكون صرحاً اقتصادياً أساسه رأسمال وطن
ي المهجر،  وعماده سواعد أبناء الوطن التي اكتسبت خبرة عريقة عبر عشرات السنين من العمل ف

  ويؤازره شعب معطاء أضناه الشوق لالعتماد على نفسه في بناء حاضره ومستقبله.  يرفده
 
  

  :الرئيسيةأنشطتنا 
أم ادة الت أمين وإع ال الت ع أعم ة جمي ي مزاول ركة ه ية للش داف األساس تثمار إن األه ام باس ين والقي

  الموجودات المنقولة وغير المنقولة.  رأس المال و
 
  

  رؤيتنا:
فافية الخدمات التأمينية والعمل أفضل من خالل توفير ساهمينقيمة حقوق الم تعظيم ة بش ع  ونزاه م

 .المحليواالقتصاد   لمجتمعل تقديم كافة وسائل الدعم والرعايةو جميع أصحاب العالقة،
 
  

  رسالتنا:
 .منح تغطيات تأمينية متطورة وشاملة 
 نشر الوعي التأميني بين الجمهور.  
 ين مستويات الخدمة واألداءالمنافسة الشريفة القائمة على تحس.  
 الصدق في التعامل مع الجمهور.  
 الموازنة بين مصالح جميع الفرقاء من مساهمين وزبائن وموظفين.  
 المساهمة في بناء االقتصاد الوطني.  
  تثمار ق اس  معظمتوفير فرص العمل ألكبر عدد ممكن من األيدي العاملة الوطنية عن طري

  اقتصادية مجزية. أموالها داخل فلسطين في مشاريع



  اإلدارة التنفيذية
  

  /المدير العام    حمد فؤاد مشعشع أالسيد 
  نائب المدير العام للشؤون المالية والخدمات المساندة    صافي عليالسيد/ عالء

 وتكنولوجيا المعلومات
  نائب المدير العام للعمليات ومنطقة الشمال  رنصاالسيد/ عبد الحميد منير 
 وغزة المدير اإلقليمي لمنطقة الجنوب    السيد/ عبد الفتاح محمد قراقع  
 التعويضاتشؤون لمساعد المدير العام     السيد/ اسكندر أحمد سمارة 
 مساعد المدير العام لالكتتاب  السيد/ سهيل صالح الدين عواد  

 
  

  

  األوراق المالية 
  

  30/09/2018  30/09/2019  البيان

  دوالر أمريكي 15,000,000 دوالر أمريكي 15,000,000  رأس المال المدفوع
  سهم 15,000,000  سهم 15,000,000  عدد األسهم

  دوالر أمريكي  1  دوالر أمريكي  1  القيمة االسمية
ً  420,807 عدد األسهم المتداولة ً 1,514,689 سهما  سهما
 دوالر أمريكي 6,271,136 دوالر أمريكي 1,564,201 قيمة األسهم المتداولة

 اً عقد 359 اً عقد 132 عدد العقود المنفذة
 دوالر أمريكي 3.47 دوالر أمريكي 3.62 غالق اإلسعر 

 %           10.10 %           2.81 معدل دوران السهم
  



  التغيرات خالل الفترة
  

  مجلس اإلدارة
  تغيير على أعضاء مجلس اإلدارة أي 2019 من عام الربع الثالثلم يطرأ خالل.  

  
  اإلدارة التنفيذية

  تغيير على أعضاء اإلدارة التنفيذية أي 2019من عام الربع الثالث لم يطرأ خالل.  
  

  الحسابات مدققو
  برايس  السادة تعيين إعادة 2019آذار  28المنعقد بتاريخ  اجتماعهاقررت الهيئة العامة في

 .2019مدققين خارجيين للشركة للعام ك) PWC( وتر هاوس كوبرز
  

  النشاطات الرئيسية 
  أية تعديالت على النشاطات الرئيسية للمجموعة 2019من عام  الربع الثالثلم يطرأ خالل. 

  
  السيطرة

 المجموعةتدل على نيتهم للسيطرة على ر أية بوادر من قبل أي من المساهمين لم تظه.  
  

  اإلجراءات القانونية الجوهرية
 ة ضد المال ي ا. ووجد أي قضايا سوى القضايا المقام ي له ي جموعة ضمن النشاط الطبيع ف

اد اإلدارة  إناعتق انوني ف ار الق رأي المستش ا ل ة  ووفق ل المجموع ن قب تدركة م الغ المس المب
والنتائج التي تترتب عليها ليس لها أي  ،دفعهاالمبالغ المتوقع  كمخصص لهذه القضايا تعادل

 تأثير جوهري على الوضع المالي للمجموعة ونتائج أعمالها.
  

  العاديةقرارات الهيئة العامة 
  ما يلي: 2019آذار  28قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

  

 ى ادقة عل ارجي  المص ركة الخ ابات الش دقق حس ر م س اإلدارة وتقري ر مجل ات تقري والبيان
 .2018للعام  السنويةالمالية 

  ق ا يتعل ل م ن ك تهم ع راء ذم س اإلدارة وإب اء مجل رف أعض الء ط ى إخ ة عل الموافق
 .2018العام بتصرفاتهم عن 

 2018للعام  الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. 
  ادة ينإع ادة تعي وبرز الس اوس ك ر ه رايس وت ا)PWC( ب ركة للع ارجيين للش دققين خ م كم

2019.  
  بة ة بنس اح نقدي ادل 20توزيع أرب ا يع دفوع أي م ال الم ل سهم  20% من رأس الم سنت لك

 دوالر أمريكي. 3,000,000المساهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة بقيمة إجمالية  يمتلكه
 
 

 



  
  أهم المؤشرات المالية

  

30/09/201930/09/2018  البيان
 2.60 2.80 القيمة الدفترية للسهم الواحد  

 17.94 11.23  العائد (مرة) لىإالقيمة السوقية 

 1.33 1.29 ة)لى القيمة الدفترية (مرالقيمة السوقية إ

 %11.05 %5.65 لى األقساطدخل أعمال التأمين إصافي 

 %9.90 %14.69 لى األقساطالدخل قبل الضريبة إصافي 

 %2.73 %4.15 العائد على مجموع الموجودات

 %7.44 %11.52 وق المساهمينالعائد على حق

 %63.31 %63.95 معدل المديونية

 %36.69 %36.05 نسبة الملكية

 1.01 0.98 نسبة التداول (مرة) 

 779,860 (1,497,359)  (دوالر أمريكي)رأس المال العامل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  فروع الشركة
  المركز الرئيسي للشركة

  مجمع أبراج الوطنية –البيرة 
  2407460/02فاكس:     2983800/02هاتف: 

 

 
 اإلدارة اإلقليمية لمنطقة الجنوب وفرع بيت لحم

  عمارة األطرش –شارع الكركفة 
  2740954/02فاكس:     2740951/02-2- 3هاتف: 

  

 
  اإلدارة اإلقليمية لمنطقة الشمال وفرع نابلس

  سعاد الطفولةمقابل مركز إ –ع جمال عبد الناصر شار
   2313113/09فاكس:    2313117/09هاتف:

  

 
  فرع مدينة الخليل

  عمارة الكنز –وادي التفاح 
  2225368/02فاكس:     2225367/02هاتف: 

  

 
  فرع مدينة غزة

  عمارة ضبيط –شارع الوحدة 
  2824435/08فاكس:     2824447/08هاتف: 

  

 
  فرع مدينة جنين

  مقابل مجمع المحاكم الجديد –عمارة السلمودي  –شارع حيفا 
  2436406/04س: فاك    2436404/04- 5هاتف: 

  

 
  فرع مدينة طولكرم

  فوق بنك فلسطين –عمارة المروى  –شارع نابلس 
  2674942/09فاكس:     2674941/09- 3هاتف: 

  

 
  فرع مدينة العيزرية

  بجانب حلويات الكيالني –راس كبسة  –الشارع الرئيسي 
  2794714/02فاكس:     2794712/02هاتف: 

  

 
  فرع بيرزيت

  وسط البلد  -رع الرئيسي الشا
      2819446/02: تلفاكس   

  

 
  فرع مدينة القدس

  الرام ضاحية البريد  -القدس 
 2342101/02فاكس:     2341294/02هاتف: 



 
  مكاتب الشركة

  

 مقابل بنك االستثمار الفلسطيني –مكتب حوارة: شارع القدس  )1
  2590013/09تلفاكس: 

  مقابل دوار الزيتونة –مكتب طوباس: وسط البلد  )2
  2574115/09تلفاكس:  

بجانب الساحة  –وسط البلد  –مكتب سلفيت: الشارع التجاري  )3
  2515507/09تلفاكس:  -العامة 

بجانب موقف تكسيات  –مكتب جنين: شارع الجامعة  )4
  2503668/04فاكس:   2503343/04هاتف:  نابلس

  بجانب المحكمة –مكتب دورا: الشارع الرئيسي  )5
  2281405/02: تلفاكس

 الخطيب للمحروقات مكتب بيت أمر: مقابل محطة )6
    2521524/02: تلفاكس

  شارع عمان –مكتب أريحا: عمارة الولجة  )7
   2325529/02: تلفاكس      

  مقابل معصرة الزيتون  –مكتب دير دبوان: وسط البلد  )8
  2897701/02: تلفاكس

 بجانب المحكمة الشرعية –مكتب حلحول: الشارع الرئيسي  )9
  2218530/02: تلفاكس

بجانب مجمع تكسيات  –دوار الشيماء مكتب قلقيلية:  )10
  2945725/09تلفاكس:   - القرى

  مقابل بنك اإلسكان –مكتب الظاهرية: وسط البلد   )11
  2263993/02تلفاكس: 

  بجانب بلدية عناتا  –مكتب عناتا: الشارع الرئيسي  )12
  2355560/02تلفاكس: 

  كتب بيت لحم: مقابل دائرة السيرم  )13
  2772620/02تلفاكس: 

  مقابل دائرة السير مكتب يطا: )14
  2272698/02تلفاكس: 

  ناءمقابل البياع لمواد الب –مكتب بيتونيا: الشارع الرئيسي  )15
  2905720/02تلفاكس: 

 
ة بالقرب من مركز الشرط –مكتب بني نعيم: مدخل البلد   )16

  2249336/02تلفاكس:  – والبلدية
  

  فوق بنك فلسطين –مكتب بديا: الشارع الرئيسي   )17
  2989506/09اكس: تلف 

 
بجانب المسجد  –مكتب رام هللا التحتا: حوش قندح   )18

  2970812/02تلفاكس:  – العمري
  

  
  بجانب فندق األمانة – ةمكتب الخليل: شارع عين سار ) 19

  2217056/02تلفاكس:   
  

  
قرب دخلة منتزه  –لرئيسي الشارع ا: دار صالح) مكتب 20

  مراد
  

  
  قرب مسجد شقبا الكبير –وسط البلد : شقبا) مكتب 21

    

  
      مقابل المحكمة – البالوع –البيرة : البيرة) مكتب 22

  
  



  
  

  
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  

  المختصرة (غير مدققة) الموحدة الـبـيـانـات الـمـالـيـة المرحلية

  2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

  مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةتقرير حول مع 



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةالمختصرة لفترة ال الموحدة البيانات المالية المرحلية

  
  

1  

    
  
  
  
  
  
  
  

  
  -الفهرس  -

  
  
 
 
  

  صفحة        
  
  

  2      تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
  

  3      المختصر الموحد بيان المركز المالي المرحلي
  

  4      المختصر الموحد المرحلي الدخل بيان
  

  5      المختصر بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
  

 6      المختصر الموحد المرحلي لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
  

  7      المختصر الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية
  

 8      المختصرة ةالموحد المرحلية اإليضاحات للبيانات المالية
  

  
  
  
  





  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةالمختصرة لفترة ال الموحدة البيانات المالية المرحلية

 

  المختصرالموحد  بيان المركز المالي المرحلي
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

3  

 

 
   تشكل جزءا ال يتجزأ منها. )23-8 صفحةمن ( المختصرة الموحدة المرحلية إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية -

 كما في   

   2019 أيلول 30    
كانون األول  31 

2018   
 ثانيكانون ال 1 

2018  

   غير مدققة   إيضاح  
  (معدلةمدققة  
   )20إيضاح  

(معدلة مدققة  
  )20إيضاح 

          الموجودات
         غير المتداولة الموجودات

  3,613,377   3,468,894  3,449,672    )4( ممتلكات وآالت ومعدات
  20,112,229   19,817,190  21,593,282    )5( إستثمارات عقارية

  -    -  1,305,918      إيجار - االستخدام موجودات حق
  1,463,945   1,670,312  1,762,298     موجودات ضريبية مؤجلة

  466,543   550,234  610,270     في شركات حليفة إستثمار
  11,813,159   16,267,922  17,703,288    موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

  2,325,874   2,438,013   2,546,673     موجودات مالية متوفرة للبيع
  178,406   364,536  480,147    شيكات برسم التحصيل طويلة األجل

  575,056    502,853   505,189   )6(  السحبنقد مقيد 

   49,956,737   45,079,954   40,548,589  
          الموجودات المتداولة

  9,377,277    7,939,950  5,113,093      للمتاجرةموجودات مالية 
  8,735,475   8,087,616  13,280,765    )7( ذمم مدينة

  5,925,267   5,339,095  6,593,348    )13( التأمينإعادة موجودات عقود 
  1,243,802   1,506,736  1,782,917    )8( وإعادة التأمين المدينة  التأمينذمم شركات 

  695,443   35,603   -   )16( سلفيات الضرائب
  1,406,219   1,454,773  1,508,585    )9( أرصدة مدينة أخرى

  11,753,792   12,956,731  16,748,909    شيكات برسم التحصيل قصيرة األجل
  22,097,557   22,834,897  21,412,977    )10( النقد و النقد المعادل

   66,440,594    60,155,401  61,234,832 
 101,783,421  105,235,355    116,397,331     مجموع الموجودات

         
       حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية 
  12,000,000   15,000,000  15,000,000    رأس المال المدفوع

  (262,173)   -  -    أسهم خزينة
  6,281,729   6,684,796  6,684,796    )11( إحتياطي إجباري
  3,000,000   3,000,000  3,000,000    )11( إحتياطي إختياري

  170,403   325,343  401,203    إحتياطي التغير في القيمة العادلة
  15,836,843   13,492,578   15,301,126    األرباح المدورة

  37,026,802   38,502,717    40,387,125    حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم
  1,475,561   1,550,454   1,575,271     غير مسيطرةحقوق 

 38,502,363  40,053,171    41,962,396    مجموع حقوق الملكية

         
         المطلوبات

         المطلوبات غير المتداولة
  3,705,652   4,025,551  4,196,165     مخصص تعويض نهاية الخدمة

  1,200,906    1,153,358  1,153,358      مطلوبات ضريبية مؤجلة
  -    -  1,147,459      إيجار مطلوبات

  186,781   64,674  -     قروض طويلة األجل

   6,496,982  5,243,583   5,093,339  
         المطلوبات المتداولة

  49,971,056   48,896,714  56,485,825    )13( مطلوبات عقود التأمين
  2,400,169   3,214,482  3,007,012    )14( ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

 98,345  113,013  102,974    الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
 -  -  104,913     إيجار مطلوبات
 3,294,780  4,975,937   5,358,396    )15( ذمم دائنة 

 -   -   176,274    )16(  مخصص الضرائب
  148,862   145,747  175,384   )17( مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

 2,274,507  2,592,708   2,527,175     أرصدة دائنة أخرى

   67,937,953   59,938,601  58,187,719 
 63,281,058  65,182,184    74,434,935     مجموع المطلوبات 

 101,783,421  105,235,355    116,397,331     مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2019أيلول  30أشهر المنتهية في  تسعةالمختصرة لفترة ال الموحدة البيانات المالية المرحلية

 

  المختصرالموحد  المرحلي بيان الدخل
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
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 ) تشكل جزءا ال يتجزأ منها.23-8من صفحة إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ( -

 أيلول 30أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال  أيلول 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في    

    2019  2018  2019   2018 

    غير مدققة   إيضاح  

 غير مدققة 
(معدلة إيضاح 

   غير مدققة    )20

 غير مدققة 
(معدلة إيضاح 

20( 
 11,779,949  12,902,082    41,004,584    40,388,457    )18(  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 880,840   80,021    )1,459,319(    )2,082,616(    )18( تغير في أقساط غير مكتسبةال

    38,305,841  39,545,265  12,982,103  12,660,789 
 )1,303,728(    )2,478,264(    )5,056,664(    )6,426,833(   )18( إجمالي أقساط معيدي التأمين

 )144,799(   42,093    )96,705(    194,588   )18(  حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة 

    )6,232,245(  )5,153,369(  )2,436,171(   )1,448,527( 
 11,212,262    10,545,932  34,391,896  32,073,596     صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

            
  466,259  403,184    1,098,567    1,093,475   )18( والت إعادة التأمين المكتسبةعم

 )473,157(    )484,629(    )1,421,631(    )1,397,732(   )18(  العموالت المدفوعة
 11,205,364   10,464,487  34,068,832  31,769,339     صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

          
 )7,480,246(  )7,637,621(    )23,665,636(    )20,731,226(   )18( دعاءات المسددةاال

 859,297   416,235    1,429,195    1,664,448   )18(  حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة
 )6,620,949(  )7,221,386(  )22,236,441(  )19,066,778(     المسددة االدعاءات فيصا

 )888,806(   )2,233,896(    )1,073,001(    )5,506,495(   )18( التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية 
التغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات 

 )888,350(   571,962    )322,506(    1,059,665   )18(  تحت التسوية
 )8,398,105(   )8,883,320(  )23,631,948(  )23,513,608(     في االدعاءات المتكبدةصا

صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية 
 2,807,259   1,581,167  10,436,884  8,255,731     الموزعة 

            المصاريف الموزعة على فروع التأمين:
 )1,817,553(   )1,781,391(    )5,904,094(    )5,974,541(    )18(  حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة

في أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية صا
 989,706   )200,224(  4,532,790    2,281,190      الموزعة

       
         مصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع التأمين:ال

 241,749   408,662  1,332,400  1,639,678    عوائد االستثمارات
  32,489    41,136  91,170  99,236     حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة

 -   3,966  107,927  3,966     أرباح  بيع ممتلكات ومعدات
 )66,032(   845,076  )1,794,586(  2,299,782     (خسائر) فروقات عملةأرباح 

 )156,305(   )142,016(    )518,090(    )477,303(    )18( مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين 
 149,173   89,401    458,896    299,610      إيرادات القطاعات األخرى

 )30,000(    )57,744(  )150,000(  )214,963(     مخصص تدني ذمم 
 1,160,780   988,257  4,060,507  5,931,196     صافي الدخل  قبل الضرائب

 )115,533(  )109,835(  )1,159,751(  )1,097,105(   )16(  مصروف الضرائب
 1,045,247   878,422  2,900,756  4,834,091    صافي الدخل

               
               ويعود إلى:

  1,048,674     870,342   2,866,201  4,808,548     مساهمي الشركة األم 
 )3,427(    8,080   34,555  25,543     حقوق غير مسيطرة

     4,834,091  2,900,756  878,422   1,045,247 

  0.070    0.058    0.192    0.321    )19(  العائد لمساهمي الشركة



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةالمختصرة لفترة ال الموحدة البيانات المالية المرحلية

 

  المختصرالموحد  المرحلي بيان الدخل الشامل
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
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 ) تشكل جزءا ال يتجزأ منها.23-8من صفحة إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ( -
  
  
  
  
  

 أيلول 30أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال    أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال    

    2019  2018  2019   2018 

  غير مدققة    

غير مدققة 
(معدلة إيضاح 

   غير مدققة  )20

غير مدققة 
(معدلة إيضاح 

20( 
 1,045,247   878,422  2,900,756  4,834,091     صافي الدخل

            بنود الدخل الشامل:
بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد في 

           فترات الحقة:
 19,532   17,510    133,145    75,860     التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

 19,532   17,510  133,145  75,860     بنود الدخل الشامل للفترة
  1,064,779   895,932  3,033,901  4,909,951     إجمالي الدخل الشامل للفترة

            ويعود إلى:
 1,068,206   887,852  2,999,346  4,884,408    مساهمي الشركة األم
 )3,427(   8,080  34,555  25,543     حقوق غير مسيطرة

    4,909,951  3,033,901  895,932   1,064,779 



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةالمختصرة لفترة ال الموحدة البيانات المالية المرحلية

 

  المختصرالموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

6  

 

 

 ) تشكل جزءا ال يتجزأ منها.23-8من صفحة إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة (-
 
 

     مساهمي الشركة األم 

 
رأس المال 

   المدفوع
أسهم 
   الخزينة

احتياطي 
   إجباري

احتياطي 
   اختياري

التغير  إحتياطي
في القيمة 
   العادلة 

األرباح 
   المدورة

حقوق الملكية قبل 
غير حقوق 

   مسيطرة
حقوق صافي 

   غير مسيطرة
مجموع حقوق 

 الملكية
أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

                    2019 أيلول 30
كانون الثاني  1الرصيد كما في 

2019 15,000,000    -   6,684,796   3,000,000   325,343   13,492,578   38,502,717   1,550,454   40,053,171 
 4,834,091   25,543   4,808,548   4,808,548   -   -   -   -    -  صافي دخل الفترة

 75,860   -   75,860   -   75,860   -   -   -    -  بنود الدخل الشامل األخرى
 4,909,951   25,543   4,884,408   4,808,548   75,860   -   -   -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 )3,000,000(   -   )3,000,000(   )3,000,000(   -   -   -   -    -  )12أرباح نقدية موزعة (إيضاح 
 )726(  )726(   -    -   -   -   -   -    -  غير مسيطرةالتغير في حقوق 

 41,962,396   1,575,271   40,387,125    15,301,126   401,203   3,000,000   6,684,796   -    15,000,000  (غير مدققة) 2019 أيلول 30

                   
أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 2018 أيلول 30
كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 39,660,352   1,559,550   38,100,802   16,910,843   170,403   3,000,000   6,281,729   (262,173)    12,000,000 قبل التعديل 2018
 -تعديالت سنوات سابقة 

  (1,157,989)    (83,989)    (1,074,000)    (1,074,000)    -    -    -    -    -  )20يضاح إ( الضرائب المؤجلة
كانون  1الرصيد المعدل كما في 

  38,502,363    1,475,561    37,026,802    15,836,843    170,403    3,000,000    6,281,729    )262,173(    12,000,000  2018الثاني 
 2,900,756   34,555   2,866,201   2,866,201   -   -   -   -    -  صافي دخل الفترة

 133,145   -   133,145   -   133,145   -   -   -    -  بنود الدخل الشامل األخرى
 3,033,901   34,555   2,999,346   2,866,201   133,145   -   -   -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 )3,000,000(   -   )3,000,000(   )3,000,000(   -   -   -   -    - أرباح نقدية موزعة
بواقع  ةسهم مجانيتوزيعات أ

 -   -   -   )3,000,000(   -   -   -   -    3,000,000  )1(إيضاح  مالال سأ% من ر25
 262,173   -   262,173   -   -   -   -   262,173    -  الخزينة بيع أسهم

  174,527    -    174,527    174,527    -    -    -    -    -  الخزينة أسهم الربح الناتج عن بيع
  )7,876(    )7,876(    -    -    -    -    -    -    -  غير مسيطرةالتغير في حقوق 

  38,965,088    1,502,240    37,462,848    12,877,571    303,548    3,000,000    6,281,729    -    15,000,000  (غير مدققة) 2018 أيلول 30



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةالمختصرة لفترة ال الموحدة المالية المرحليةالبيانات 

 

  المختصرالموحد  التدفقات النقدية المرحليبيان 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
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 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال   يضاحإ 

    2019  2018 

 غير مدققة  غير مدققة    
        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 4,060,507  5,931,196     صافي الدخل قبل الضرائب
 301,225  322,016   )4( استهالك ممتلكات ومعدات

 -  97,994     أستهالك موجودات حق االستخدام 
 )107,927(  )3,966(     (أرباح) استبعاد ممتلكات ومعدات

 )213,300(  )153,863(     (أرباح) بيع موجودات مالية للمتاجرة
 462,994  )26,659(     التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة

 25,265  )42,800(     (أرباح) خسائر التدني في قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع
 )1,582,094(  )1,459,156(     عوائد االستثمارات

 567,501  560,578     مخصص تعويض نهاية الخدمة
 )91,170(  )99,236(     حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة حليفة

 -  40,915     جاريمطلوبات اال - تكاليف التمويل
 150,000  214,963    )7( مخصص تدني ذمم

 3,573,001   5,381,982     التدفقات النقدية قبل التغيرات في األنشطة التشغيلية 
       التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 )1,072,081(  )3,907,789(     شيكات برسم التحصيل
 )3,079,155(  )5,408,112(    )7( ذمم مدينة

 )111,666(  )276,181(    )8( ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
 419,211  )1,254,253(    )13( موجودات عقود التأمين

 )166,201(  )53,812(    )9( أرصدة مدينة أخرى 
 2,532,320  7,589,111    )13( مطلوبات عقود التأمين

 617,827  203,962    )15( ذمم دائنة
 539,133  )207,470(    )14( ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
 )7,930(  29,637    )17( مصابي حوادث الطرقمستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض 

 )65,387(  )65,533(   أرصدة دائنة أخرى
 )1,592,653(  )74,366(     شراء موجودات مالية للمتاجرة

 1,598,213  3,081,745     بيع موجودات مالية للمتاجرة
ومكافآت نهاية صافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية قبل ضريبة الدخل 

 3,184,632  5,038,921     الخدمة المدفوعة
 )1,290,043(  )977,214(    )16( دفعات ضرائب 

 )313,879(  )389,964(     دفعات تعويض نهاية الخدمة
 1,580,710  3,671,743     صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
 )16,692(  )2,336(    )6( التغير في نقد مقيد السحب

 )308,443(  )2,078,886(     شراء ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية
 1,066,559  3,966     بيع ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

 -   10,000     بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
 )3,514,732(   )1,435,366(      لتاريخ االستحقاقالتغير في موجودات مالية محتفظ بها 

 1,582,094  1,459,156     عوائد استثمارات مقبوضة
 )1,191,214(  )2,043,466(     صافي النقد (المستخدم في) أنشطة االستثمار

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 )80,090(  )74,713(     قروض

 )7,876(  )726(     مسيطرة التغير في حقوق غير
 -  )192,455(     سداد مطلوبات إيجار
 )2,827,092(  )2,782,303(     توزيعات أرباح نقدية

 174,527  -     ربح بيع أسهم الخزينة
 262,173  -      أسهم الخزينة
 )2,478,358(  )3,050,197(     يةنشطة التمويلاأل )المستخدم في(صافي النقد 

 )2,088,862(  )1,421,920(     التغير في النقد والنقد المعادلصافي 
 22,097,557  22,834,897     النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

 20,008,695  21,412,977    )10( النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
  
) تشكل جزءا ال يتجزأ منها.23-8من صفحة إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ( -



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةالمختصرة لفترة ال الموحدة البيانات المالية المرحلية

 

  المختصرة الموحدة اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية
 )بالدوالر األمريكي(جميع المبالغ 

 

8  

  ) عام 1إيضاح (
  

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

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

  .سهم لكل واحد أمريكي دوالر بواقع سهم
  

لعام  المجموعة% عن نتائج أعمال 25توزيع أرباح كأسهم مجانية بنسبة  2018 آذار 29في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  للمجموعةأقرت الهيئة العامة 
 3,000,000سهم. حيث تم زيادة رأس المال المدفوع بقيمة األكٌل بنسبة ما يملكه من  الشركةدوالر أمريكي على مساهمي  3,000,000وذلك بواقع  2017

  دوالر أمريكي وذلك عن طريق رسملة جزء من األرباح المدورة.  15,000,000دوالر أمريكي ليصبح 
  

 .المنقولة وغير المنقولة المال والموجودات رأس ستثمارإب والقيام التأمين، إعادةو التأمين أعمال جميع مزاولة هي للمجموعة األساسية األهداف إن
  

 وكيالً، 29 وكالئها وعدد مكتباً، 22 الشركة مكاتب عدد وبلغ التسعة وفروعها البيرة مدينة في الرئيسي مركزها خالل من عملها المجموعة تمارس
  .2019 أيلول 30 في موظفاً كما 199 موظفيها وعدد

 

 .2019 تشرين األول 17 بتاريخ اإلدارة مجلس هيئة قبل من 2019 أيلول 30 في كما المختصرة المرحلية الموحدة المالية البيانات هذه إقرار تم
 

  المرفقة ولم يتم تدقيقها. المختصرة تم فقط مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة
  

  ) توحيد البيانات المالية 2إيضاح (
  

 أيلول 30كما في  طرتهايتها التابعة والخاضعة لسالية لشركة التأمين الوطنية وشركالبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة البيانات المتتضمن 
الناتجة من  رةيلمتغللشركات التابعة وعندما تكون معرضة للعوائد ا ةيسيعندما تكون الشركة قادرة على إدارة األنشطة الرئ طرةي، وتتحقق الس2019

على هذه العوائد من خالل سلطتها في الشركات التابعة.  ريلها حقوق في هذه العوائد وتكون قادرة على التأث كونيإستثمارها في الشركات التابعة أو 
عة في مناطق السلطة التاب هاتشركات التابعة. تعمل الشركة وشركالشركة وال نياستبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات ب تميو

  الفلسطينية.
  

  تها التابعة كما يلي:شرة وغير المباشرة في رأسمال شركنسب ملكية الشركة األم المبا كانت
 رأس المال نسبة الملكية

 المبلغ  %   

 2018  2019  2018  2019  طبيعة النشاط 
 11,000,000  11,000,000  92.86  92.87  استثمارات عقارية شركة أبراج الوطنية

 

المستخدمة من قبل الشركة األم. وفي حال  ةيالمحاسب اساتيللمجموعة باستخدام نفس الس ةيللشركات التابعة لنفس السنة المال ةيإعداد البيانات المال تمي
التابعة لتتوافق مع  ركاتللش ةيالالزمة على البيانات المال التيإجراء التعد تميالمتبعة من قبل الشركات التابعة مختلفة،  ةيالمحاسب اساتيكانت الس

  المستخدمة من قبل الشركة األم.  ةيالمحاسب اساتيالس
ً يفعل هيف جرييالذي  خيتملكها، وهو التار خيلشركات التابعة في بيان الدخل الموحد المختصر من تارل ةيالبيانات المال ديتوح يتم للشركة  طرةيانتقال الس ا

  .طرةيعندما تفقد الشركة هذه الس دهايالتوقف عن توح تميعلى الشركات التابعة و
من قبل الشركة في  -مباشر  ريبشكل مباشر أوغ -المملوكة  ريالحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غ غير مسيطرةحقوق  تمثل

في بيان المركز المالي الموحد المختصر بشكل منفصل  ةيإظهارها في بيان الدخل الموحد المختصر وكذلك ضمن حقوق الملك تميالشركات التابعة، و
  اهمي الشركة.العائدة لمس لحقوقعن ا

  
  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية) 3إيضاح (

  
ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةالموحدة المختصرة للمجموعة للتم إعداد البيانات المالية المرحلية   34وفقا

  "التقارير المالية المرحلية" وتم عرضها بالدوالر األمريكي والذي يمثل العملة األساسية للمجموعة.
  

ات المالية ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة التي تكون موجودة عادة عند إعداد البيان
والتي تم إعدادها وفقا لمعايير التقارير  2018كانون األول  31السنوية وبالتالي يجب قراءة هذه البيانات مع البيانات المالية السنوية للمجموعة كما في 

  المالية الدولية.
  

 موسمية األعمال  -أ
  

ليس بالضرورة أن تعطي مؤشراً للنتائج المتوقعة  2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةل المجموعة، فإن نتائج فترة البسبب الطبيعة الموسمية ألعما
  .2019كانون األول  31للسنة التي تنتهي في 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية  -ب

 
تتوافق مع تلك التي تم استخدامها في إعداد البيانات المالية  للمجموعةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة 

  ، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه.2018كانون األول  31السنوية كما في 
  

 المالية المرحلية المختصرة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة في إعداد البيانات
كانون  1أو بعد  تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في

. ولم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية المعدلة أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة البيانات المالية المرحلية المختصرةفي هذه  2019الثاني 
  الحالية والسابقة. فترتينلل
  

يحل هذا المعيار محل التوجيهات الحالية في المعيار المحاسبي الدولي رقم  - ، "اإليجارات"16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   )أ(
 كبيرا في عملية المحاسبة من قبل المستأجرين على وجه الخصوص حيث كان يجب عليهم بموجب المعيار ، ويعد المعيار تعديال17

التمييز بين عقود اإليجار التمويلي (المدرجة في المركز المالي) وعقود اإليجار التشغيلي (غير المدرجة  17المحاسبي الدولي رقم 
االعتراف بالتزامات اإليجار بما  16ين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم في المركز المالي). أما اآلن فيجب على المستأجر

يعكس مدفوعات اإليجار المستقبلية و "حق استخدام األصل" لجميع عقود اإليجار تقريبا. كما أدرج مجلس معايير المحاسبة الدولية 
ذات الموجودات منخفضة القيمة، إال أن هذا اإلعفاء ال يمكن تطبيقه إعفاء اختياريا لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار 

 إال بواسطة المستأجرين.
  

ات وفيما يتعلق بالمؤجرين تبقى المعالجة المحاسبية نفسها تقريباً. ومع ذلك ونظراً لقيام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتحديث التوجيه
ول التجميع والفصل بين العقود)، فسوف يتأثر المؤجرون أيضاً بالمعيار الجديد. وعلى بشأن تعريف عقد اإليجار (وكذلك التوجيهات ح

أقل تقدير، فمن المتوقع أن يؤثر نموذج المحاسبة الجديد للمستأجرين على المفاوضات بين المؤجرين والمستأجرين. وبموجب المعيار 
عقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل معين لفترة من الزمن ، فإن العقد يعد، أو يتضمن، إيجاراً إذا كان ال16الدولي رقم 

  مقابل تعويض ما.
  

للمجموعة في صفحات من  المختصرةالبيانات المالية المرحلية على  16تم اإلفصاح عن تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
10-12. 

  
يسمح التعديل بقياس المزيد من الموجودات بالتكلفة المطفأة  - "األدوات المالية"، 9التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   )ب(

، وبشكل خاص بعض الموجودات المالية المدفوعة مسبقا. 9بوتيرة أكبر مقارنة باإلصدار السابق للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يؤدي إلى االعتراف الفوري بالربح أو الخسارة. لم تقم الشركة بتطبيق يؤكد التعديل أيًضا على أن التعديالت في المطلوبات المالية س

ة , أو البيانات المالية المرحلي2018كانون األول  31سواء في البيانات المالية للسنة المنتهية في  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 . 2019 أيلول 30المختصرة المنتهية في 

  
إلى التاريخ األسبق لسريان معيار عقود  وتعديالته )9طبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (قامت المجموعة بتأجيل ت

، وذلك من خالل تطبيق اإلعفاء المؤقت 2022كانون الثاني  1في  ))17التأمين الجديد (المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
) 9)، "عقود التأمين" بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (4للتقارير المالية رقم (وفقا للتعديالت على المعيار الدولي 

 "األدوات المالية".
  

يوضح  - الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل" 23التفسير رقم   )ج(
التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) واألسس الضريبية والمزايا الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة 

 . 12عندما يكون هناك عدم يقين حول معالجات ضريبة الدخل بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ويراعي التفسير على وجه التحديد:

  ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي.ما إذا كان  
 .افتراضات السلطات الضريبية  
 .تحديد الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة  
 .تأثير التغيرات في الوقائع والظروف  
  

 المالية المرحلية المختصرةالبيانات لم يكن للتفسير أي تأثير جوهري على 
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 (تابع)  التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات
  

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة مبكراً 
  

، أنهى مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه 2017أيار  18في  - "عقود التأمين" 17(أ)     المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
"عقود التأمين". يحل المعيار  17الطويل لوضع معيار محاسبي حول عقود التأمين وأصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

د من الممارسات. سيؤدي المعيار الدولي رقم والذي يسمح حالياً بالعدي 4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17الدولي رقم 
 إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية. 17

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

  المالية".
  

أسس التدفقات  نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل فترة تقرير. ويعتمد القياس على 17يتطلب المعيار الدولي رقم 
النقدية المرجحة المخصومة وتعديل للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة. وهناك أسلوب 
تخصيص مبّسط لألقساط يُسمح به لاللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير مختلفة 

ذج العام أو إذا كانت فترة التغطية تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على جوهرياً عن النمو
 أسس التدفقات النقدية المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخصومة.

  
تقوم المجموعة حالياً بإجراء تحليل لتأثير المعيار باإلضافة إلى توثيق التغييرات في السياسات المحاسبية للمجموعة. وليس من 

) على هذه البيانات المالية. ليس لدى المجموعة 17الممكن اإلفصاح عن أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
 1) في وقت مبكر قبل تاريخ التطبيق اإلجباري اعتبارا من 17ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (أي خطط لتطبيق المعي

 .2022كانون الثاني 
 

  
ينقح هذا التعديل تعريف النشاط التجاري. وفقاً للتعليقات التي تلقاها مجلس  - 3(ب)     التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ر المحاسبة الدولية، يُعتقد أن تطبيق اإلرشادات الحالية معقد للغاية ويؤدي إلى عدد كبير جداً من المعامالت المؤهلة للتصنيف معايي
 كاندماجات أعمال.

  .2022كانون الثاني  1سوف يكون هذا المعيار ساري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  

هذه التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  - 8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1المحاسبي الدولي رقم (ج)     التعديالت على المعيار 
، "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية 8، "عرض البيانات المالية"، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1رقم 

) تستخدم تعريفاً ثابتاً لألهمية النسبية في جميع 1الدولية للتقارير المالية األخرى: واألخطاء"، والتعديالت الالحقة على المعايير 
) تدرج بعض 3) توضح تفسير تعريف األهمية النسبية، 2المعايير الدولية للتقارير المالية وإطار المفاهيم للتقارير المالية، 

 ير الهامة.حول المعلومات غ 1التوجيهات في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  .2022كانون الثاني  1سوف يكون هذا المعيار ساري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  
المستقبلية للشركة وتعتزم تطبيقها، حيثما  البيانات المالية المرحلية المختصرةتقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير هذه المعايير والتعديالت على 

 ً  تصبح سارية المفعول. عندماو يكون مالئما
 

  2019المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة والتي صدرت وتم تطبيقها من قبل الشركة في السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 
  

 "اإليجارات" 16اإليجارات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
االستخدام والمطلوبات المقابلة في التاريخ الذي تكون فيه الموجودات المؤجرة متاحة الستخدام يتم االعتراف باإليجارات بناًء على موجودات حق 

 المختصر بيان الدخل المرحليالمجموعة. يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم االعتراف بتكلفة التمويل في 
العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد االيجار، أيهما أقصر،  على مدى فترة اإليجار. ويحتسب االستهالك على موجودات حق االستخدام على مدى

 بطريقة القسط الثابت.
 تقاس موجودات حق االستخدام مبدئياً بالتكلفة التي تشمل التالي:

 .مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار  
  دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة.أي  
 .أي تكاليف أولية مباشرة  
 .تكاليف الترميم  
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  (تابع) التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات

  
 تتضمن مطلوبات اإليجار، حيثما يكون مالئماً، صافي القيمة الحالية لـ: 

 الدفعات الثابتة من حيث الجوهر)، ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة. الدفعات الثابتة (تشمل  
 .دفعات إيجار متغيرة بناء على المؤشر أو المعدل  
 .المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية  
  هذا الخيار.سعر الممارسة لخيار الشراء في حال كان المستأجر متأكداً إلى حد معقول من ممارسة  
 .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. 

  
ل. الموجودات منخفضة القيمة هي عناصر ال تلبي الحد األدنى لرسملة شهراً أو أق 12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار لمدة 

للشركة ككل. يتم االعتراف بدفعات اإليجار للموجودات منخفضة القيمة  بيان المركز المالي المرحلي المختصرالمجموعة وتعتبر غير مهمة ل
 .بيان الدخل المرحلي المختصرعلى أساس القسط الثابت في 

  
  المتغيرةدفعات اإليجار 

بيان الدخل المرحلي تحتوي بعض اإليجارات على دفعات متغيرة مرتبطة باستخدام / أداء األصل المؤجر. يتم االعتراف بهذه الدفعات في 
 .المختصر

  
 خيارات التمديد واإلنهاء

دياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة عند تحديد فترة اإليجار، تضع اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تنشئ حافزاً اقتصا
يجار (أو خيار الفسخ. تُدرج خيار التمديد (أو الفترات بعد خيارات الفسخ) فقط في فترة اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة تمديد عقد اإل

ات التمديد. إذا كان هناك حدث جوهري أو تغير عدم فسخه). تقيم الشركة عند بدء اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار
 جوهري 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 

لدولي للتقارير  ية رقم طبقت المجموعة المعيار ا مال قه اإللزامي في  16ال ثاني  1"اإليجارات" منذ تاريخ تطبي قا ألحكام 2019كانون ال . وف
ط دون أي تأثير على األرباح 16التحويل في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تخدام منهج التحويل المبس ، تم تطبيق القواعد الجديدة باس

وال تعكس المعلومات  2018نتيجة لذلك، لم يتم إعادة بيان األرقام المقارنة في المعلومات المالية لسنة . و2019كانون الثاني  1المدورة كما في 
نة  ة لس نة 16متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2018المعروض ة لس  2018، ولذلك ال يمكن مقارنتها مع المعلومات المعروض

 "عقود اإليجار".  17بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

بي الدولي رقم  16يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  بة عن عقود اإليجار التمويلية 17محل المعيار المحاس ، والذي يغطي المحاس
غيلية. كما في  نفة  ، قامت المجموعة باالعتراف بمطلوبات اإليجار فقط  فيما2018كانون األول  31والتش يتعلق باإليجارات التي كانت مص

 والتي تم عرضها كجزء من ديون الشركة.  17كعقود إيجار تمويلية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

، قامت الشركة باالعتراف بمطلوبات اإليجار وموجودات حق االستخدام المرتبطة بها فيما 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
فعات . تم قياس المطلوبات بالقيمة الحالية لد16يتعلق بالعقود التي تم إبرامها كإيجارات بموجب مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

%. يتم قياس موجودات حق االستخدام 5والبالغ  2019كانون الثاني  1اإليجار المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في 
مرحلي بيان المركز المالي الالمرتبطة بالقيمة المساوية لمطلوبات اإليجار المعدلة بقيمة أي مبالغ مدفوعة مقدماً تتعلق بذلك اإليجار المدرج في 

 . 2019كانون الثاني  1كما في  المختصر
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 (تابع) التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات
  

 (تابع)  "اإليجارات" 16اإليجارات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

مع مطلوبات اإليجار بموجب المعيار الدولي  17م تبين الجداول التالية تسوية التزامات اإليجار التشغيلي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رق
 : 2019كانون الثاني  1كما في  16للتقارير المالية رقم 

  
 ايجار مكاتب  

 -  2018كانون األول  31التزامات اإليجار التشغيلي المفصح عنها كما في 
 1,618,966 مدرجة في الرصيد االفتتاحي اليضاف : التزامات اإليجار التشغيلي غير 

 (343,714)  الخصم باستخدام معدل اإلقراض اإلضافي للمجموعة
 1,275,252  2019كانون الثاني  1مطلوبات اإليجار المدرجة كما في 

   من ضمنها:
 94,567 مطلوبات اإليجار المتداولة

 1,180,685  مطلوبات اإليجار غير المتداولة
 

 
  :2019كانون الثاني  1المحاسبية على البنود التالية في بيان المركز المالي في فيما يلي أثر التغير في السياسة 

 دوالر أمريكي 1,339,343زيادة بواقع  -موجودات حق االستخدام 
  دوالر أمريكي 64,091انخفاض بواقع  -مبالغ مدفوعة مقدماً 

  دوالر أمريكي 1,275,252زيادة بواقع  -مطلوبات إيجار 
 

 ألول مرة، استخدمت الشركة الوسائل العملية التالية التي يسمح بها المعيار: 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم عند تطبيق 
 .استخدام معدل خصم واحد لمجموعة من عقود اإليجار ذات خصائص مشابهة إلى حد معقول  
  تاريخ التطبيق المبدئي.استبعاد التكاليف األولية المباشرة لقياس موجودات حق االستخدام كما في  
 .استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا تضمن العقد خيارات لتمديد مدة اإليجار أو إنهائها  
  االختيار، حسب فئة األصل األساسي، هو عدم فصل العناصر غير اإليجارية من عناصر اإليجار، ولكن يحتسب بدالً من ذلك أي

 يجار والعناصر غير اإليجارية المرتبطة به باعتبارها عنصر إيجار واحد.اإلعنصر من عناصر عقد 
  

  :2019 أيلول 30كما في  16المالية رقم  مطلوبات اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقاريرحق االستخدام من الموجودات و يبين الجدول التالي 
  

 ايجار مكاتب  
 1,305,918 2019 أيلول 30حق االستخدام كما في موجودات 

  
721,252,3  2019 أيلول 30مطلوبات اإليجار كما في   

   من ضمنها هناك:
 104,913 مطلوبات اإليجار المتداولة

591,147,4  مطلوبات اإليجار غير المتداولة  
 
 والتقديرات األسس  -ت
  

 والمطلوبات الموجودات في مبالغ تؤثر واجتهادات بتقديرات القيام المجموعة إدارة من يتطلب المحاسبية السياسات وتطبيق المالية البيانات إعداد إن
 التغييرات في وكذلك والمخصصات والمصاريف اإليرادات تؤثر في واالجتهادات التقديرات هذه أن كما .المحتملة االلتزامات عن واإلفصاح المالية

 لتقدير هامة واجتهادات أحكام إصدار المجموعة إدارة من يتطلب خاص وبشكل .الملكية حقوق تظهر ضمن التي للبيع المتوفرة المالية الموجودات في
كانون  31كما في  وشركتها التابعة المذكورة والمتماشية مع البيانات المالية السنوية للمجموعة التقديرات وأوقاتها. إن المستقبلية النقدية مبالغ التدفقات

 وعدم التقدير من متفاوتة لها درجات متعددة وعوامل فرضيات على بالضرورة مبنية (والتي تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية) 2018األول 
  .المستقبل في التقديرات تلك وظروف أوضاع الناجمة عن التغيرات نتيجة وذلك التقديرات عن تختلف قد الفعلية النتائج وإن التيقن

  
 المخاطر إدارة  -ث
 

 المخاطر مراجعة يتم حيث مواجهتها وتخفيفها وسبل المخاطر تحدد استراتيجية خالل من وذلك متعددة بوسائل المتنوعة المخاطر بإدارة المجموعة تقوم
المتعلقة  المخاطر تحديد عن مسؤولة العمل مراكز كافة فإن الى ذلك إضافة .منها والحد تخفيضها على والعمل الضرورية لمواجهتها اإلجراءات وتبني

 في المخاطر ومراقبة تحديد المسؤول عن هو المجموعة إدارة مجلس يعتبر .فعاليتها استمرارية ومراقبة المناسبة الرقابية الضوابط ووضع بنشاطها
 ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة تحت بند إدارة المخاطر التي تكون موجودة .المجموعة

والتي  2018ل كانون األو 31عادة عند إعداد البيانات المالية السنوية وبالتالي يجب قراءة هذه البيانات مع البيانات المالية السنوية للمجموعة كما في 
    تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.
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 المالية لألدوات العادلة القيمة  -ج
  

  :2018كانون األول  31و 2019 أيلول 30 يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنفها كما في

 

ثناء عمليات البيع تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقاً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك، باست
  اإلجبارية أو التصفية.

وموجودات عقود إعادة  والنقد المعادل والشيكات برسم التحصيل والقروض إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والنقد -
اربة التأمين وذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة والدائنة والذمم الدائنة ومطلوبات عقود التأمين واألرصدة الدائنة األخرى هي مق

  سداد أو تحصيل قصيرة األجل.بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات 
التي لها أسعار سوقية وفقاً ألسعار تداولها في تاريخ  للمتاجرةلموجودات المالية لتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع و -

 البيانات المالية الموحدة.
 

  .وقية بالكلفة لعدم القدرة على تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوقتم إظهار الموجودات المالية المتوفرة للبيع التي ال يوجد لها أسعار س
 

  المالية لألدوات العادلة القيمةقياس   -ح
  

 :ةالمالي اتوتوزيعها حسب التسلسل الهرمي كما في تاريخ البيان المالية لألدواتيمثل الجدول التالي القيمة العادلة 
 المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول   المجموع  2019 أيلول 30كما في 

          متوفرة للبيع مالية موجودات
 -   -   807,737   807,737  مدرجة أسهم
 1,738,936  -   -    1,738,936   غير مدرجة أسهم

   2,546,673    807,737   -   1,738,936 
           للمتاجرة موجودات مالية

 -   -  904,777   904,777  استثمارات في أسهم محلية
 -   -  2,115,450    2,115,450   استثمارات في أسهم أجنبية

 -   -  2,092,866    2,092,866   سندات أجنبية
  

 5,113,093    5,113,093   -   - 
  

 7,659,766    5,920,830   -   1,738,936 
  

   

 2018 ألولكانون ا  31   2019 أيلول  30 
 القيمة العادلة   القيمة الدفترية   القيمة العادلة    القيمة الدفترية  موجودات مالية

 2,438,013   2,438,013    2,546,673    2,546,673  موجودات مالية متوفرة للبيع
 7,939,950   7,939,950   5,113,093   5,113,093  موجودات مالية للمتاجرة

 16,267,922   16,267,922   17,703,288    17,703,288  موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
 8,087,616   8,087,616   13,280,765    13,280,765  ذمم مدينة

 5,339,095   5,339,095   6,593,348    6,593,348  موجودات عقود إعادة التأمين
 1,506,736   1,506,736   1,782,917    1,782,917  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة 

 12,506   12,506    7,755    7,755  أرصدة مدينة أخرى
 13,321,267   13,321,267   17,229,056    17,229,056  برسم التحصيلشيكات 

 22,834,897   22,834,897   21,412,977    21,412,977  النقد والنقد المعادل

  85,669,872   85,669,872   77,748,002   77,748,002 
          مطلوبات مالية

 48,896,714   48,896,714   56,485,825    56,485,825 مطلوبات عقود التأمين
 3,214,482   3,214,482   3,007,012    3,007,012  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

 113,013   113,013   102,974    102,974  الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
 4,975,937   4,975,937   5,358,396    5,358,396  ذمم دائنة 

 1,864,196   1,864,196   1,743,859    1,743,859  أرصدة دائنة اخرى

  66,698,066   66,698,066   59,064,342   59,064,342 
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 المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول   المجموع  2018كانون األول  31كما في 

          متوفرة للبيع مالية موجودات
 -   -   719,478   719,478  أسهم مدرجة

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

   2,438,013    719,478   -   1,718,535 
           للمتاجرة موجودات مالية

 -   -   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   -   - 
   10,377,963    8,659,428    -    1,718,535  
  
ً  سوقية أسعار لها التيللمتاجرة  المالية والموجودات للبيع المتوفرة المالية للموجودات العادلة القيمة تحديد تم -  البيانات تاريخ في تداولها ألسعار وفقا

 .المالية
بالكلفة بعد تنزيل التدني المتراكم وذلك لعدم القدرة على تحديد قيمتها العادلة  سوقية أسعار لها يوجد ال التي للبيع المتوفرة المالية الموجودات إظهار تم -

ختلف جوهرياً عن بشكل موثوق بسبب عدم إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية. تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة العادلة لهذه االستثمارات ال ت
 قيمتها الدفترية.

  إجراء تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويالت من وإلى المستوى الثالث. السنة فترة /ال لم يتم خالل -
  
  إدارة رأس المال  -خ

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأس مال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأس مال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم 
لم  حقوق الملكية. تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف االقتصادية وطبيعة العمل.

  جراءات المتعلقة بهيكلية رأس المال خالل السنة الحالية.بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإل المجموعة تقم
 

قبة تخضع أنشطة الشركة لمتطلبات وأنظمة هيئة الرقابة على التأمين في فلسطين. تعمل المتطلبات واألنظمة على وصف إجراءات الموافقة والمرا
نة مثل هامش المالءة وكفاية رأس المال للحد من خطر عدم المالءة المالية من قبل شركات التأمين لمواجهة المطلوبات المستقبلية وتفرض متطلبات معي

 عندما تظهر.
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  ومعداتالت آوممتلكات ) 4( إيضاح
  
  :تفاصيل البند 

  
 

 المجموع  برامج الكمبيوتر   مباني وديكورات   سيارات  أثاث وأجهزة  
           الكلفة

 7,217,551  206,287  3,659,767  797,680  2,553,817  2018كانون األول  31الرصيد في 
 302,794  95,936  51,779  -  155,079  اإلضافات

 )21,739(  -  -  )21,739(  -   اإلستبعادات
 7,498,606  302,223  3,711,546  775,941  2,708,896  2019 أيلول 30الرصيد كما في 

           
           االستهالك المتراكم

 3,748,657  155,423  1,244,413  318,416  2,030,405  2018كانون األول  31الرصيد في 
 322,016  19,488  146,410  58,988  97,130  اإلضافات

 )21,739(  -  -  )21,739(  -   اإلستبعادات
 4,048,934  174,911  1,390,823  355,665  2,127,535  2019 أيلول 30الرصيد كما في 

         
 3,449,672  127,312  2,320,723  420,276  581,361 2019 أيلول 30صافي القيمة الدفترية كما في 

           
 3,468,894  50,864  2,415,354  479,264  523,412  2018كانون األول   31صافي القيمة الدفترية كما في 
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  ستثمارات عقاريةإ) 5إيضاح (
  

 تفاصيل البند

  

*مدرج ضمن االستثمارات قطعة أرض تقع في منطقة جفنا حيث تم رهنها لصالح بنك فلسطين بالكامل كضمان للقرض الممنوح للشركة في شهر 
  .2019 أيلول 30دوالر أمريكي كما في  1,047,461 بلغت قيمتها العادلة، 2015آب 

  
  نقد مقيد السحب –) 6إيضاح (

 

 تفاصيل البند

 

وفقاً للقرارات الصادرة  الفلسطينية دوالر أمريكي مربوطة ألمر هيئة سوق رأس المال 500,000(*) يمتل البند وديعة لدى أحد البنوك المحلية بمبلغ 
، وال يسمح للمجموعة بإستخدام الوديعة إال بموافقة مسبقة من قبل 2005) لسنة 20بموجب قانون التأمين رقم ( 2007ت) لسنة  /2رقم ( هيئةالعن 

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

 للمجموعة.
  

  ) ذمم مدينة7إيضاح (
  

  تفاصيل البند

  

  :المدينة الذمم تدني مخصص حركة يلي فيما -

 
  المدينة التأمين وإعادة التأمين شركات ) ذمم8إيضاح (

  
  تفاصيل البند

  
   

  
  أيلول 30
 2019    

كانون األول  31
2018 

 20,112,229  19,817,190 الرصيد في بداية  الفترة / السنة
 97,928  1,776,092  اإلضافات

 543,063   -  أرباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
 )936,030(  -  استبعادات

 19,817,190  21,593,282  الرصيد في نهاية الفترة / السنة

  
  أيلول 30
 2019    

كانون األول  31
2018 

 500,000  500,000  نقد مقيد السحب ألمر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية *
 2,853  5,189  نقد مقيد السحب بموجب قرارات محاكم **

 502,853  505,189  الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 
  أيلول 30
 2019  

كانون األول  31
2018 

 8,613,093   13,624,483 ذمم عمالء
 465,672   861,929 ذمم حكومية

  14,486,412    9,078,765  
 )991,149(    )1,205,647( مخصص تدني ذمم

 13,280,765    8,087,616 

 
  أيلول 30
 2019  

كانون األول  31
2018 

  996,342   991,149 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 -    214,963 مخصص تدني ذمم

 )5,193(    )465( ديون معدومة
 991,149    1,205,647 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 
  أيلول 30
 2019  

كانون األول  31
2018 

 1,238,068   1,579,642 شركات التأمين المحلية
 268,668    203,275 شركات إعادة التأمين 

 1,782,917    1,506,736 



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةالمختصرة لفترة ال الموحدة البيانات المالية المرحلية
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  أرصدة مدينة أخرى) 9إيضاح (
  

  تفاصيل البند

  

  والنقد المعادل النقد )10إيضاح (
  

   تفاصيل البند
  أيلول 30
 2019  

كانون األول  31
2018 

 370,090   273,435 نقد في الصندوق
 956,689    1,147,306 لدى البنوك نقد

  21,508,118    19,992,236  ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة شهور

 21,412,977    22,834,897 
 

  ) االحتياطيات11إيضاح (
  
 جبارياإل حتياطياال -

ركات رقم (  نة  12وفقاً لقانون الش طين، يتم اقتطاع  1964) لس اب اإلحتياطي اإلجباري وال 10المعمول به في فلس نوية لحس % من األرباح الس
اطي  ا ال يجوز توزيع اإلحتي ال، كم ادل ربع رأس الم ا يع اطي المتجمع م ل أن يبلغ مجموع اإلحتي اع قب ذا اإلقتط اري على يجوز وقف ه اإلجب

  المساهمين.
اب اإلحتياطي اإلجباري على أن ال يتم وقف هذا اإلقتطاع قبل أن يبلغ 10وفقاً للنظام الداخلي للمجموعة، يتم اقتطاع  نوية لحس % من األرباح الس

ف رأس المال. ب اإلجباري االحتياطي باقتطاع خالل الفترة المجموعة تقم لم مجموع اإلحتياطي المتجمع ما يعادل نص ركات أحكام حس  قانون الش
  .مرحلية المالية البيانات هذه أن حيث

 

 ختيارياال حتياطياال -
 يستخدم .2012آذار  24و تاريخ  2014آذار 27 بتاريخ ةالمنعقد العامة الهيئة اتقرار على بناء تحويله تم ما الحساب هذا في المتجمعة المبالغ تمثل

  .المساهمين على كأرباح منه أي جزء أو بالكامل توزيعه العامة للهيئة ويحق اإلدارة مجلس يقررها التي لألغراض االختياري االحتياطي
  

  أرباح نقدية موزعة) 12إيضاح (
 

 المدفوع المال رأس من %20 بنسبة على المساهمين نقدية أرباح توزيع 2019 آذار 28بتاريخ  المنعقد اجتماعها في للمجموعة العامة الهيئة قررت
  .2018لعام  أعمالها نتائج أمريكي عن دوالر 3,000,000 مبلغ بإجمالي

 
  
 

    

 
  أيلول 30
 2019  

كانون األول  31
2018 

  1,144,725    1,209,528   إيرادات مستحقة وغير مقبوضة
  297,542    291,302  مصاريف مدفوعة مقدما

  12,506    7,755  تأمينات مستردة

 1,508,585    1,454,773 
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  التأمين إعادة عقود وموجودات التأمين عقود ) مطلوبات13إيضاح (
 

 تفاصيل البند

 
  أيلول 30
 2019  

كانون األول  31
2018 

       مطلوبات عقود التامين  -أ
 33,968,134  39,665,128 جمالي احتياطي االدعاءات تحت التسويةإ

 (2,480,340)  )2,670,839(  (*) ينزل: صافي المشاركات والمستردات
 31,487,794  36,994,289  صافي احتياطي االدعاءات تحت التسوية

 16,284,286   18,375,237 احتياطي األخطار السارية
 1,109,735    1,109,735 (Pure) احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها

 14,899    6,564 الحسابي لتأمين الحياةاالحتياطي 

 56,485,825  48,896,714 
    موجودات عقود التامين  -ب

 2,665,692    3,725,357 احتياطي االدعاءات تحت التسوية
 2,246,101    2,447,412 احتياطي األخطار السارية

 418,056    418,056  (Pure) احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها
 9,246    2,523 الحسابي لتأمين الحياةاالحتياطي 

 6,593,348   5,339,095 
    صافي مطلوبات عقود التامين  -ت

 28,822,102   33,268,932 احتياطي االدعاءات تحت التسوية
 14,038,185    15,927,825 احتياطي األخطار السارية

 691,679    691,679 (Pure) احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها
 5,653    4,041 االحتياطي الحسابي لتأمين الحياة

 49,892,477   43,557,619 
  

  :ايضاح المشاركات والمستردات* 

 
  أيلول 30
 2019  

كانون األول  31
2018 

 2,480,340    2,670,839  المشاركات والمستردات من أفراد و شركات تأمين محلية
 1,358,267    1,466,691  حوادث الطرق المستردات من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي

 (1,358,267)    )1,466,691( ينزل: المخصص
 2,480,340    2,670,839 صافي المشاركات والمستردات

 
  الدائنة ) ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين14إيضاح (

  
   تفاصيل البند

  أيلول 30
 2019  

كانون األول  31
2018 

 2,014,067   1,842,062 شركات إعادة التأمين 
 84,288    57,045 )*(احتياطي كلفة إعادة التأمين 

 979,846    1,024,520 )**(احتياطي أقساط غير مكتسبة لعمليات إعادة التأمين 
 136,281    83,385 )***(شركات التأمين المحلية 

 3,007,012    3,214,482 
  

سيارات الخسارة عن الفائض الخاصة باتفاقيات) والتأمين إعادة كلفة( تأمينها المعاد األقساط من التأمين إعادة شركات حصة البند هذا (*) يمثل  لل
 .المهنية والتأميناتوالمسؤوليات  والعمال

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

  .االختيارية التأمين إعادة عمليات نتيجة المحلية التأمين لشركات المستحقة المبالغ البند هذا (***) يمثل
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  ) ذمم دائنة 15إيضاح (
 

   تفاصيل البند
  أيلول 30
 2019  

كانون األول  31
2018 

 4,281,018   4,484,980 ذمم دائنة
 694,919    873,416 توزيعات أرباح مستحقة غير مدفوعة

 5,358,396    4,975,937 
  

  الضرائب سلفياتمخصص / ) 16إيضاح (
   

  كما يلي:  2018كانون األول  31و  2019 أيلول 30ترة/ السنة المنتهية في الضرائب خالل الف سلفياتمخصص/لقد كانت الحركة على حساب 

   

 ما يلي: الموحد الضرائب الظاهر في بيان الدخل يمثل مصروف -
  

  

 30دخل للفترة المنتهية في تم احتساب مخصص ضريبة ال .2016 عام نهاية حتى المالية للسنوات الدخل ضريبة مع نهائية مخالصة إجراء  تم
  .وفقاً لألنظمة والقوانين النافذة 2019  أيلول

 
 مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق )17إيضاح (

 
ثائق المركبات اإللزامية كما لو الرسوم المستحقةوالناتج عن  الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق (الصندوق)لصندوق ارصيد  البند يمثل هذا

  . هذا الرصيد لوجود خالفات قانونية مع الصندوق حتى تاريخه جزء من ن تسديدعبأن المجموعة تتحفظ علما . 2019 أيلول 30في 
  

 
  

  أيلول 30    
 2019    

كانون األول  31
2018  

  (695,443)    (35,603)  رصيد بداية الفترة/ السنة
  (1,356,197)   )977,214(  خالل الفترة / السنة المسدد

  2,016,037    1,189,091  ضافاتإ
  (35,603)    176,274  رصيد نهاية الفترة/ السنة

  أيلول 30    
 2019    

  أيلول 30
 2018  

  )20(معدلة إيضاح       
  124,586   91,986  موجودات ضريبية مؤجلةإطفاءات 

  )1,284,337(    )1,189,091(  للفترةالتخصيص 
  )1,159,751(    )1,097,105(  للفترةمصروف الضرائب 
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  األعمال قطاعات معلومات) 18إيضاح (
  

 هذه القطاعات تشكل. األخرى العامة والتأمينات الحياة وتأمين الصحي والتأمين البحري والتأمين الهندسية والتأمينات والمسؤولية المدنية والعمال والحريق السيارات هي تأمين أعمال قطاعات تسعة لتشمل المجموعة تنظيم تم إدارية ألغراض
اس تمل. للمجموعة التحليلية للتقارير األس تثمارات إدارة على للمجموعة األخرى العمليات تش ة واألموال النقدية االس  عقود التأمين ومطلوبات لموجودات ملخص التالي الجدول يمثل. القطاعات بين معامالت توجد وال بالمجموعة، الخاص
  : 2019 أيلول 30هر المنتهية في لفترة التسعة أش المجموعة قطاعات أعمال ونتائج وإيرادات

 
   

  تأمين الحريق تأمين السيارات 2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
التأمين 
  البحري

التأمينات 
  الهندسية

التأمينات 
  تأمين العمال  األخرى

المسؤولية 
  المدنية

التأمين 
  الصحي

تأمين 
  الحياة

االستثمارات 
  المجموع  االستثمار  العقارية

  30,944,567  -  -  15,930  5,636,917  593,344  2,339,509  1,703,665  790,759  423,464  1,949,459  17,491,520  أقساط التأمين المكتتبة
  9,443,890  -  -  1,154  913,500  190,289  1,062,163  274,800  351,677  80,310  565,673  6,004,324  رسوم التأمين المكتتبة

  40,388,457  -  -  17,084  6,550,417  783,633  3,401,672  1,978,465  1,142,436  503,774  2,515,132  23,495,844  المكتتبةإجمالي أقساط التأمين 
  (2,082,616)  -  -  8,335  (425,241)  7,086  (176,942)  (299,683)  (76,923)  (138,521)  321,839  (1,302,566)  التغير في أقساط غير مكتسبة

  22,193,278  2,836,971  365,253  1,065,513  1,678,782  3,224,730  790,719  6,125,176  25,419  -  -  38,305,841  
  (6,426,833)  -  -  (9,946)  (460,887)  (202,728)  (121,152)  (1,405,273)  (619,753)  (388,709)  (1,823,824)  (1,394,561)  إجمالي أقساط معيدي التأمين

  194,588  -  -  (6,723)  150,519  (42,364)  (27,283)  271,428  51,306  137,242  (339,537)  -  غير مكتسبةحصة معيدي التأمين من التغير في أقساط 

  (1,394,561)  (2,163,361)  (251,467)  (568,447)  (1,133,845)  (148,435)  (245,092)  (310,368)  (16,669)  -  -  (6,232,245)  
  32,073,596  -  -  8,750  5,814,808  545,627  3,076,295  544,937  497,066  113,786  673,610  20,798,717  صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

               
 1,093,475  -  -  - -  35,575  -  227,141  198,459  161,222  471,078 - عموالت إعادة التأمين المكتسبة

  (1,397,732)  -  -  - 11,688  (27,822)  (119,486)  (25,788)  (46,939)  (7,723)  (73,256)  (1,108,406)  العموالت المدفوعة
  31,769,339  -  -  8,750 5,826,496  553,380  2,956,809  746,290  648,586  267,285  1,071,432  19,690,311  صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

          -   
  (20,731,226) -  -  -  (4,884,850)  (84,858)  (1,086,105)  (754,481)  (675,807)  (27,269)  (575,243) (12,642,613) االدعاءات المسددة

  1,664,448 -  -  -  -  1,572  21,949  609,376  547,768  19,233  453,122  11,428  حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة
  (19,066,778)  -  -  -  (4,884,850)  (83,286)  (1,064,156)  (145,105)  (128,039)  (8,036)  (122,121)  (12,631,185)  صافي االدعاءات المسددة

  (5,506,495)  -  -  -  (51,332)  (96,260)  (865,542)  (1,017,806)  (63,378)  (35,818)  (61,755)  (3,314,604)  التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية
  1,059,665  -  -  -  -  21,511  (67)  907,113  53,974  25,159  60,795 (8,820)  التغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات تحت التسوية

  (23,513,608)  -  -  -  (4,936,182)  (158,035)  (1,929,765)  (255,798)  (137,443)  (18,695)  (123,081)  (15,954,609)  صافي االدعاءات المتكبدة
  8,255,731  -  -  8,750  890,314  395,345  1,027,044  490,492  511,143  248,590  948,351  3,735,702  صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية الموزعة

 (5,974,541) - -  (3,120)  (466,841)  (131,151)  (555,120)  (311,615)  (188,761) (42,826) (420,868)  (3,854,239)  حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة
  2,281,190 -  -  5,630  423,473  264,194  471,924  178,877  322,382  205,764  527,483  (118,537) أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية الموزعةصافي أرباح 

                          المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع التأمين:
 1,639,678 1,609,363 30,315 - - - - - - - -  -  عوائد االستثمارات

 3,966 3,966 - - - - - - - - -  -  أرباح بيع ممتلكات ومعدات
 99,236 - 99,236 - - - - - - - - -  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة

  2,299,782  2,317,629 (17,847) - - - - - - - -  - أرباح فروقات عملة
  (477,303)  (449,276) (28,027) - - - - - - - -  - مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين

  299,610  - 299,610 - - - - - - - -  - إيرادات القطاعات األخرى
  (214,963)  (200,000) (14,963) - - - - - - - -  - مخصص تدني ذمم

  5,931,196  3,281,682 368,324 5,630 423,473 264,194 471,924 178,877 322,382 205,764 527,483  (118,537) صافي الدخل قبل الضرائب
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  تأمين الحريق تأمين السيارات 2018 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 
التأمين 
  البحري

التأمينات 
  الهندسية

التأمينات 
  تأمين العمال  األخرى

المسؤولية 
  تأمين الحياة  التأمين الصحي  المدنية

االستثمارات 
  المجموع  االستثمار  العقارية

  31,536,343  -  -  21,235  7,100,776  653,303  2,445,574  1,565,202  796,488  322,330  2,073,712  16,557,723  أقساط التأمين المكتتبة
  9,468,241  -  -  1,338  1,246,519  189,763  1,110,320  260,708  328,872  95,635  544,844  5,690,242  رسوم التأمين المكتتبة

  41,004,584  -  -  22,573  8,347,295  843,066  3,555,894  1,825,910  1,125,360  417,965  2,618,556  22,247,965  التأمين المكتتبةإجمالي أقساط 
  (1,459,319)  -  -  3,810  (769,694)  4,996  (224,868)  (310,661)  (57,473)  67,310  290,764  (463,503)  التغير في أقساط غير مكتسبة

  21,784,462  2,909,320  485,275  1,067,887  1,515,249  3,331,026  848,062  7,577,601  26,383  -  -  39,545,265  
  (5,056,664)  -  -  (9,750)  (48,810)  (263,306)  (101,263)  (1,274,682)  (648,085)  (281,697)  (1,945,220)  (483,851)  إجمالي أقساط معيدي التأمين

  (96,705)  -  -  3,198  (10,367)  (42,124)  (2,972)  290,419  34,064  (68,300)  (300,623)  -  أقساط غير مكتسبةحصة معيدي التأمين من التغير في 

  (483,851)  (2,245,843)  (349,997)  (614,021)  (984,263)  (104,235)  (305,430)  (59,177)  (6,552)  -  -  (5,153,369)  
  34,391,896  -  -  19,831  7,518,424  542,632  3,226,791  530,986  453,866  135,278  663,477  21,300,611  صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

               
 1,098,567  -  -  413 -  52,451  -  170,017  185,668  119,732  570,286 - عموالت إعادة التأمين المكتسبة

  (1,421,631)  -  -  - (26,935)  (24,973)  (118,887)  (20,488)  (41,153)  (6,304)  (66,651)  (1,116,240)  العموالت المدفوعة
  34,068,832  -  -  20,244 7,491,489  570,110  3,107,904  680,515  598,381  248,706  1,167,112  20,184,371  صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

            -   
  (23,665,636) -  -  -  (7,956,037)  (312,859)  (1,255,387)  (403,813)  (174,890)  (56,864)  (602,742) (12,903,044) المسددة االدعاءات

  1,429,195 -  -  -  -  39,028  39,775  319,715  144,752  39,805  532,311  313,809  المسددة االدعاءاتحصة معيدي التأمين من 
  (22,236,441)  -  -  -  (7,956,037)  (273,831)  (1,215,612)  (84,098)  (30,138)  (17,059)  (70,431)  (12,589,235)  المسددة االدعاءاتصافي 

  (1,073,001)  -  -  -  1,278,196  294,140  (370,203)  (96,163)  (254,901)  4,218  (52,270)  (1,876,018)  احتياطي االدعاءات تحت التسويةالتغير في 
  (322,506)  -  -  -  (523,333)  (76,529)  178,329  64,532  222,716  (2,996)  1,158 (186,383)  االدعاءات تحت التسويةاحتياطي التغير في حصة معيدي التأمين من 

  (23,631,948)  -  -  -  (7,201,174)  (56,220)  (1,407,486)  (115,729)  (62,323)  (15,837)  (121,543)  (14,651,636)  المتكبدة االدعاءاتصافي 
  10,436,884  -  -  20,244  290,315  513,890  1,700,418  564,786  536,058  232,869  1,045,569  5,532,735  التأمين قبل المصاريف اإلدارية الموزعةصافي أرباح أعمال 

 (5,904,094) - -  (4,251)  (675,881)  (140,611)  (566,334)  (257,791)  (185,297) (48,622) (433,476)  (3,591,831)  حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة
  4,532,790 -  -  15,993  (385,566)  373,279  1,134,084  306,995  350,761  184,247  612,093  1,940,904 صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية الموزعة

                          المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع التأمين:
 1,332,400 1,283,067 49,333 - - - - - - - -  -  االستثماراتعوائد 

 91,170 - 91,170 - - - - - - - - -  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة
 107,927 (14,603)  122,530 - - - - - - - - -  بيع ممتلكات ومعدات (خسائر) أرباح

  (1,794,586)  (1,781,586) (13,000) - - - - - - - -  - خسائر فروقات عملة
  (518,090)  (443,719) (74,371) - - - - - - - -  - مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين 

  458,896  - 458,896 - - - - - - - -  - إيرادات القطاعات األخرى
  (150,000)  (150,000) - - - - - - - - -  - مخصص تدني ذمم
  4,060,507  (1,106,841) 634,558 15,993 (385,566) 373,279 1,134,084 306,995 350,761 184,247 612,093  1,940,904 الضرائبصافي الدخل قبل 



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2019 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةالمختصرة لفترة ال الموحدة البيانات المالية المرحلية

 

  المختصرة الموحدة اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية
 )بالدوالر األمريكي(جميع المبالغ 

 

22  

  حصة السهم من األرباح الخاصة بحقوق المساهمين للشركة األم خالل الفترة) 19إيضاح (
 
 :التالي النحو الفترة على خالل المتداولة العادية لألسهم المرجح المتوسط أساس على الواحد للسهم األساسي الربح عائد احتساب تم

 
  أيلول 30
 2019   

  أيلول 30
 2018 

     
(معدلة إيضاح 

20( 
 2,866,201    4,808,548  صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم

        

  سهم  
 14,958,259    15,000,000  المتوسط المرجح لألسهم المكتتب بها

        

 0.192   0.321  لمساهمي الشركة العائد
  

  رقام المقارنةأ) 20إيضاح (
 

في ضوء اتضاح بعض الممارسات الضريبية الخاصة بتطبيق قانون ضريبة الدخل الفلسطيني وبناًء على آخر المخالصات الضريبية التي توصلت 
تماشيا مع متطلبات  الضريبية المؤجلة الالزمة اإلضافية، قامت اإلدارة وبأثر رجعي باحتساب وتسجيل الموجودات والمطلوبات المجموعةلها 

  .خطاء""السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واأل 8المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

 :2018 الثاني كانون 1 في األرباح المتراكمة وبنود بيان المركز المالي المرحلي المختصر كما على التعديالت أثر يلي فيما - 
 

  
 :2018 األول كانون 31 في على بيان المركز المالي المرحلي المختصر واألرباح المتراكمة كما التعديالت أثر يلي فيما - 

  
 :2018 أيلول 30 في كما على بيان الدخل المرحلي المختصر التعديالت أثر يلي فيما - 

  
 :2018 أيلول 30على بيان الدخل المرحلي المختصر والحصة األساسية والمخفضة للسهم من دخل الفترة كما في  التعديالت أثر يلي فيما - 

  
   

 بعد التعديل   التعديل   قبل التعديل 
 1,463,945   42,917    1,421,028  موجودات ضريبية مؤجلة

  1,200,906    1,200,906    -  مؤجلةضريبية مطلوبات 
  1,475,561    (83,989)    1,559,550  غير مسيطرةحقوق 

 15,836,843 (1,074,000)    16,910,843  أرباح متراكمة

 بعد التعديل   التعديل   قبل التعديل 
  1,670,312   47,575    1,622,737 موجودات ضريبية مؤجلة

  1,153,358    1,153,358    -  مؤجلةضريبية مطلوبات 
  35,603    147,387    (111,784)  مخصص الضرائب (دائن)/مدين

  1,550,454    (69,741)    1,620,195  غير مسيطرةحقوق 
  13,492,578    (888,655)    14,381,233  أرباح متراكمة

 بعد التعديل   التعديل   قبل التعديل 
  124,586  4,190  120,396  موجودات ضريبية مؤجلة إطفاءات

 )1,284,337(  129,008  )1,413,345(  مصروف الضرائب
  )34,555(   )9,511(   )25,044(  حقوق غير مسيطرة

 2,866,201   123,687  2,742,514  صافي دخل الفترة

 بعد التعديل   التعديل   قبل التعديل 
  2,866,201  123,687  2,742,514  صافي دخل الفترة

  0.192  0.009  0.183  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من دخل الفترة
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  ) معامالت مع جهات ذات عالقة21إيضاح (
  

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

  .المجموعة إدارة مجلس
        

  طبيعة العالقة بيع عقود تأمين -
 أيلول 30 

2019   
 أيلول 30 

2018 
 193,801   191,040  شركة شقيقة شركة القدس للمستحضرات الطبية

  61,650   72,997   مجلس إدارةأعضاء   شركة النخبة للخدمات و االستشارات الطبية
 15,992   19,203  شركة شقيقة شركة المتحدة لألوراق المالية

 30,214    31,364   حليفةشركة   الشركة الوطنية الفلسطينية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية
 105,732    140,735   شركة شقيقة  شركة مسروجي للتجارة العامة

   455,339    407,389       
      

  طبيعة العالقة ذمم دائنة -
 أيلول 30 

2019   
كانون األول  31

2018 
 1,019,341   1,526,133  حليفةشركة  الشركة الوطنية الفلسطينية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية

    1,526,133  1,019,341 
  

     

  
     

  طبيعة العالقة ذمم مدينة -
 أيلول 30 

2019   
كانون األول  31

2018 
 6,015   2,576  شركة شقيقة شركة القدس للمستحضرات الطبية

 19,220   24,593   أعضاء مجلس إدارة  شركة النخبة للخدمات و االستشارات الطبية
 484    1,113   شركة شقيقة  شركة المتحدة لألوراق المالية

 20,281    26,321   شركة شقيقة  شركة مسروجي للتجارة العامة
 4,141    3,972   أعضاء مجلس إدارة  أخرى

   58,575    50,141 
             

  طبيعة العالقة عالقة قروض لجهات ذات -
 أيلول 30 

2019   
كانون األول  31

2018 
 148,960   148,960  شركة حليفة شركة الدار للمقاوالت العامة 

   148,960    148,960         

  طبيعة العالقة العليا اإلدارة ومنافع رواتب  -
 أيلول 30 

2019   
 أيلول 30 

2018 
 711,119    592,152  إدارة عليا منافع قصيرة األجل

 181,903    179,219  إدارة عليا حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة
  123,000    131,750  إدارة عليا مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 

  
  المجموعة على المقامة ) القضايا22إيضاح (

 
ً  المجموعة، إدارة اعتقاد وفي. لها الطبيعي النشاط ضمن وذلك المجموعة ضد مقامة قضايا يوجد  دفعها المتوقع المبالغ فإن القانوني، لرأي المستشار ووفقا
  .أعمالها ونتائج للمجموعة المختصر المرحلي الموحد المالي المركز على جوهريتأثير  لها ليس عليها تترتب قد التي والنتائج القضايا هذه على

  
  المجموعة على التزامات محتملة) 23إيضاح (

  
وذلك ككفاالت دخول  بنوك محليةلدى  من حساباتها البنكية المجموعةأصدرتها  قيمة الكفاالت البنكية التيالمجموعة تتمثل بلتزامات محتملة على يوجد إ

 دوالر أمريكي. 481,299عطاءات للمؤمن لهم. بلغت قيمة هذه اإللتزامات كما في تاريخ البيانات المالية 


