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 اإلرسال، البیرة، فلسطین
 www.pwc.com/middle-east+، 970) 0( 2  242 0231+، فاكس:970)  0( 2 242 0230ھاتف: 

 

 
 

 مساھمـي شركة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة إلـى  تقریر مدقق الحسابات المستقل
  

  الرأي
الموحدة تظھر بصورة عادلة المالیة  البیانات  إن  رأینا،  الموحد    ، في  المالي  المركز  الجوھریة،  النواحي  كافة  العامة من  المساھمة  الوطنیة  التأمین  لشركة 

المنتھیة بذلك  2021كانون األول    31كما في  المحدودة وشركتھا التابعة (فیما یلي "المجموعة")   ، وأداءھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة 
  التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. 

  
  نطاق التدقیق 

  ت المالیة الموحدة للمجموعة ما یلي: البیانا تشمل
  
  ،2021كانون األول   31بیان المركز المالي الموحد كما في   ●
  بیان الدخل الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ،  ●
  بیان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ،  ●
  المنتھیة بذلك التاریخ،بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد للسنة   ●
  بیان التدفقات النقدیة الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ،  ●
   لسیاسات المحاسبیة الھامة ومعلومات توضیحیة أخرى.اإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة والتي تشمل   ●
 

  أساس الرأي
إن مسؤ لمعاییر التدقیق الدولیة.  المعاییر مبینة في فقرة "مسؤولیات المدقق فیما یخص تدقیق البیانات المالیة  لقد قمنا بعملیة التدقیق وفقاً  لھذه  ولیاتنا وفقاً 

  الموحدة" من ھذا التقریر.  
  

  نعتقد بأن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر أساساً لرأینا.  
  

  االستقاللیة 
القي للمحاسبین المھنیین (والتي تشمل معاییر االستقاللیة الدولیة) الصادرة عن مجلس معاییر السلوك إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك األخ 

  األخالقي الدولیة للمحاسبین، وقد إستوفینا مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك القواعد. 
  

  منھجیتنا في التدقیق
  

  نظرة عامة 
  

  أمور التدقیق الھامة 

االدعاءات تحت التسویة من قبل حاملي وثائق التأمین واحتیاطي   احتیاطي 
 )IBNRدعاءات غیر المبلغ عنھا (اال

 مخصص تدني الذمم المدینة  

  
ذنا بعین  ھ التحدید، أخكجزء من تخطیطنا لعملیة التدقیق، قمنا بتحدید األھمیة النسبیة وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة الموحدة. على وج

ات وأخذ األحداث افتراضاإلعتبار المجاالت التي قامت بھا اإلدارة باجتھادات حكمیة، مثل الحاالت المتعلقة بالتقدیرات المحاسبیة الھامة التي تضمنت عمل  
فقد أخذنا بعین االعتبار مخاطر تجاوز اإلدارة  المستقبلیة، التي بطبیعتھا غیر مؤكدة، بعین اإلعتبار. وكما ھو الحال في كافة عملیات التدقیق التي نقوم بھا،  

أمور أخرى، مراعاة ما إذا كان ھناك دلیل على تحیز یشیر إلى خطر وجود أخطاء جوھریة ناتجة عن    إلىألنظمة الرقابة الداخلیة، والتي تتضمن، إضافة  
  . احتیال 

  
أي حول البیانات المالیة الموحدة ككل، آخذین بعین االعتبار ھیكلیة المجموعة والعملیات لقد قمنا بتصمیم نطاق التدقیق لتنفیذ إجراءات كافیة تمكننا من إبداء ر

  المحاسبیة والضوابط وقطاع أعمال المجموعة. 
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برایس ووترھاوس كوبرز فلسطین المحدودة، ص.ب. 1317 (رام هللا)، الطابق السابع، برج عمار،  



 

 
  

  تقریـر مدقـق الحسابـات المستقـل إلـى مساھمـي شركة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة (یتبع) 
  

  أمور التدقیق الھامة 
ترة الحالیة. تم أخذ ھذه األمور أمور التدقیق الھامة ھي األمور التي اعتبرت، وفقاً لحكمنا وتقدیرنا المھني، األكثر أھمیة في تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة للف 

  أیاً منفصالً حول ھذه األمور.  بعین االعتبار في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة ككل وفي تكوین رأینا حولھا، إال أننا ال نبدي ر
 

  
    

 الھامة ة ألمور التدقیق ستجاب كیف قمنا باال  الھامة أمور التدقیق 
 

االدعاءات تحت التسویة من قبل حاملي وثائق التأمین    احتیاطيتقدیر  
 ) IBNRاالدعاءات غیر المبلغ عنھا ( واحتیاطي

  
ووجود قدراً من الطابع    نظراً للحجم المھم لألرصدة وتقدیرات عدم التأكد

واألحكام الشخصیة لتقدیر تلك االحتیاطیات، أخذنا في االعتبار    الذاتي
التأمین    احتیاطيتقییم   وثائق  حاملي  قبل  من  التسویة  تحت  االدعاءات 

(االواحتیاطي   عنھا  المبلغ  غیر  ھام.  IBNRدعاءات  تدقیق  كأمر   (
التإضافة  باإل عقود  التزامات  فإن  ذلك  كبیر    مدتعتمین  ألى  تقدیر  على 

لمخرجات غیر مؤكدة في المستقبل، وبشكل أساسي قیمة التسویة النھائیة  
 جمالیة اللتزامات عقود التأمین المقدمة لحملة الوثائق. اإل
  

المجموعة من االدعاءات تحت التسویة من قبل حاملي وثائق    احتیاطيإن  
) المبلغ عنھا  ما  ) یمثل  IBNRالتأمین وكذلك احتیاطي ادعاءات غیر 

  من اجمالي المطلوبات.  % 57 نسبتھ
  

االدعاءات تحت التسویة من قبل حاملي وثائق التأمین    احتیاطيیتكون  
القائمة   الفردیة  للمطالبات  االجمالیة  القیمة  مقیمي  من  قبل  من  المقدرة 

ھذه   تقییم  یعاد  المطالبة.  تقدیم  عند  الخارجیین  أو  الداخلیین  الخسائر 
المختلفة من   المراحل  التعدیل  إجراءالتقدیرات خالل  المطالبة ویتم  ات 

  بناًء على التغیرات في الظروف الخاصة المرتبطة بكل مطالبة. 
  

المسجل من قبل  )  IBNRدعاءات غیر المبلغ عنھا (اال  احتیاطيیمثل  
خالل السنة ولكن   ادعاءاتالمجموعة المبلغ المقدر ألحداث نتجت عنھا 

في   كما  عنھا  المجموعة  إبالغ  یتم  األول    31لم  یتم  2021كانون   .
احتیاطي   (االاحتساب  عنھا  المبلغ  غیر  تاریخ  IBNRدعاءات  في   (

الموحدة المالیة  الم  البیانات  بھ  یقوم  الذي  التقدیر  إلى  ثمن  استناداً 
اإل  كتوارياإل قبل  من  المعین  االعتبار  دارة الخارجي  بعین  األخذ  مع   ،

المنحنى التاریخي والبیانات القابلة للتحقق واالفتراضات الحالیة التي من  
  الممكن أن تحتوي على ھامش من االنحرافات العكسیة. 

 
  . 16و 4و 3و  2ات رقم  إیضاح  إلىیرجى الرجوع  

  
االدعاءات تحت   باحتیاطيتضمنت إجراءات التدقیق التي قمنا بھا فیما یتعلق  

عنھا  المبلغ  واحتیاطي االدعاءات غیر  التأمین  وثائق  قبل حاملي  من  التسویة 
)IBNR :ما یلي ( 
  

  االدعاءات تحت التسویة من قبل حاملي وثائق التأمین:  احتیاطي
 
ب .1 المتعلقة  الرقابیة  واعتماد  فحص عینة من اإلجراءات  تسجیل ومراجعة 

مختلف قطاعات أعمال في  تسویة  التأمین  المطالبة  ذلك عملیة  بما في   ،
  المطالبة. 

االدعاءات تحت التسویة من قبل حاملي وثائق    احتیاطيفحص عینة من   .2
  التأمین المسجلة من قبل اإلدارة من خالل مراجعة تقاریر مقیمي الخسائر

الحتیاطیات واالفتراضات التي تتعلق بمبالغ  المتعلقة با والسیاسات الداخلیة  
  . دعاءاتالتسویة المتوقعة وأنماط تسویة اال

االدعاءات تحت    احتیاطيات المتعلقة بفصاحفحص مدى كفایة واكتمال اإل  .3
حول    16و  3التسویة من قبل حاملي وثائق التأمین الواردة باإلیضاح رقم  

 لیة الموحدة. البیانات الما
 
 ):IBNRاالدعاءات غیر المبلغ عنھا (  احتیاطي

 
اإل .1 المثمن  وخبرة  واستقالل  موضوعیة  قبل    كتواريتقییم  من  المعین 

  . دارةاإل
اإلكتواري   .2 المثمن  المستخدمة من قبل  البیانات الھامة  واكتمال  تقییم دقة 

  كمدخالت للتقییم. 
ات  فتراضلتقییم المنھجیة واالاالستعانة بخبیر داخلي ضمن فریق عملنا   .3

 المستخدمة من قبل المثمن اإلكتواري. 
االدعاءات غیر المبلغ    باحتیاطيفصاحات المتعلقة  فحص كفایة واكتمال اإل .4

) رقم  IBNRعنھا  باإلیضاح  الواردة  المالیة    16و  3)  البیانات  حول 
 الموحدة. 
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  شركة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة (یتبع) تقریـر مدقـق الحسابـات المستقـل إلـى مساھمـي 
  

  أمور التدقیق الھامة (یتبع) 
  

 
  المعلومات األخرى  

للعام   للمجموعة  السنوي  التقریر  الواردة في  المعلومات  المعلومات األخرى جمیع  تتضمن  المعلومات األخرى.  مسؤولة عن  اإلدارة    استثناء (ب  2021إن 
  البیانات المالیة الموحدة وتقریر مدقق الحسابات المستقل). 

   
  توكیدي حولھا.   استنتاجإن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة ال یغطي المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي 

  
لیھا أعاله، ومن خالل ذلك، تحدید ما إذا كانت المعلومات إفي سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة، تتمثل مسؤولیتنا في قراءة المعلومات األخرى المشار  

  جوھریة. غیر متوافقة جوھریاً مع البیانات المالیة الموحدة أو مع المعرفة التي حصلنا علیھا أثناء عملیة التدقیق أو تبدو بأنھا تحتوي أخطاء  األخرى
   

 ھ في ھذا الخصوص. نا وجود أخطاء جوھریة بناًء على العمل المنفذ من قبلنا، فإنھ یتوجب علینا اإلبالغ عن ذلك. لیس لدینا ما نبلغ عناستنتجفي حال 
    

 الھامة ة ألمور التدقیق ستجاب كیف قمنا باال   الھامة أمور التدقیق 
 

  مخصص تدني الذمم المدینة  
"ذمم  للبیانات المالیة الموحدة    15كما ھو مبین في إیضاح رقم  

دوالر   14,825,034مدینة"، فقد بلغ إجمالي الذمم المدینة مبلغ  
  . 2021كانون األول  31كما في  أمریكي

 
ً   مخصص تدني الذمم المدینة  احتسابقامت اإلدارة ب للمعیار   وفقا

رقم   المالیة  للتقاریر  واختارت    9الدولي  المالیة"  "األدوات 
النھج المبسط لقیاس خسائر ا ت المجموعة   الئتمان المتوقعة  طبیق 
كانون األول    31كما في   مریكي أدوالر    2,769,717والذي بلغ  

2021 . 
 
بممارسة  م اإلدارة  تقوم  أن  الضروري  أھمیة  اجتھادن  ذات  ات 
 مخصص تدني الذمم المدینة.  حتسابال
 

مر من أمور التدقیق الھامة حیث تبین لنا خالل  قمنا باعتبار ھذا األ
إجراءات تدقیقنا وإطالعنا على أنشطة المجموعة، وجود خطورة  

عدم   من  تنشأ  ً   احتسابقد  وفقا المخصص  لھذا  الدقیق    اإلدارة 
"األدوات المالیة" والذي قد   9للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

یة الموحدة. إن ذلك قد  لى خطأ جوھري في البیانات المالإیؤدي  
الخسائر   لقیاس  تقییم سلیم  ینشأ من عدة أسباب مثل عدم إجراء 

المتوقعة،   على    و أاالئتمانیة  بناًء  المدینة  الذمم  تجمیع  عدم 
و عدم الدقة في تحدید  /خصائص المخاطر االئتمانیة المتشابھة أو
  عدد أیام التأخر في السداد من قبل العمیل.

 
  . 15و 4و  2ات رقم  إیضاح لى إیرجى الرجوع  

  
تدني  دارة لمخصص  اإلجراءات التالیة لتقییم معقولیة تقدیر اإل  اتباعقمنا ب

  : الذمم المدینة
  

الذمم   .1 تدني  مخصص  قیمة  لتحدید  المتبعة  اإلدارة  منھجیة  تقییم 
  المدینة.  

دارة  مقارنة نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة المعد من قبل اإل  .2
وفحص معقولیة    9الدولي للتقاریر المالیة رقم   بمتطلبات المعیار 

 المنھجیة. كما قمنا باختبار الدقة الحسابیة للنموذج.  
دارة في  اإلقبل  تقییم وفحص االفتراضات الرئیسیة المستخدمة من   .3

العمیل   تعثر  احتماالت  لحساب  المستخدمة  تلك  مثل  االحتساب، 
عند التعثر من خالل مقارنة   والخسارة الالحقة  كورونا وفیروس

البیانات التاریخیة الخاصة بالتعثر والخسارة. حیثما تطلب األمر،  
المنھجیة   تقییم  في  للمساعدة  داخلي  بخبیر  باالستعانة  قمنا 

 دارة. واالفتراضات المستخدمة من قبل اإل
بالمعیار   .4 المتعلقة  اإلفصاحات  وطریقة عرض  كفایة  مدى  تقییم 

 في البیانات المالیة الموحدة المرفقة.   9مالیة رقم  الدولي للتقاریر ال
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  تقریـر مدقـق الحسابـات المستقـل إلـى مساھمـي شركة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة (یتبع) 
  

  مسؤولیات اإلدارة وأولئك المكلفین بالحوكمة عن البیانات المالیة الموحدة 
ووفقاً للقوانین ساریة المفعول في دولة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البیانات المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعاییرالدولیة للتقاریر المالیة  

الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن  ، إضافة إلى توفیر نظام رقابة داخلي تراه اإلدارة ضروریاً لغرض إعداد بیانات مالیة موحدة تخلو من األخطاء  فلسطین
  أو خطأ.  احتیال 

  
المجموعة على اال تقییم قدرة  الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن  المالیة  كمنشأة مستمرة واإلفصاح، حیثما تطلب األمر، عن    ستمرارعند إعداد البیانات 

األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفیة المجموعة أو وقف عملیاتھا، أو لیس لدیھا بدیل   استخدامیة و ستمراراألمور المتعلقة باال 
  واقعي سوى القیام بذلك. 

  
  إلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة. إن أولئك المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن ا

  
  مسؤولیات المدقق فیما یخص تدقیق البیانات المالیة الموحدة 

أوخطأ،    احتیال عن  تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة ككل تخلو من األخطاء الجوھریة، سواء كانت ناتجة  
لمعاییرالتدقیق    تقریر المدقق الذي یتضمن رأینا. یعتبرالتأكید المعقول مستوى عالي من التأكید، لكنھ ال یضمن أن تكشف عملیة التدقیق، التي تتم وفقاً وإصدار  

أو مجتمعة تؤثر بشكل معقول    أوخطأ، وتعتبر جوھریة إذا كانت منفردة  احتیالالدولیة، دائماً عن األخطاء الجوھریة عند وجودھا. یمكن أن تنشأ األخطاء عن  
  یة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه البیانات المالیة الموحدة.  قتصاد على القرارات اال

  
المھني والحفاظ على الشك المھني في جمیع مراحل التدقیق. كذلك فإننا  جتھادكجزء من عملیة التدقیق التي تتم وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، نقوم بممارسة اال

  نقوم بما یلي: 
  

أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات تدقیق تتناسب   احتیالتحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة الموحدة، سواء كانت ناتجة عن  
أعلى    احتیال األخطاء الجوھریة الناتجة عن    اكتشاف فیة ومناسبة لتوفر أساساً لرأینا. یعتبر خطر عدم  مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كا 

  على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو تحریف أو تجاوز للرقابة الداخلیة.  حتیالمن تلك الناتجة عن خطأ، حیث قد ینطوي اال
  

لة بعملیة التدقیق بھدف تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة حسب الظروف، ولیس لغرض إبداء  الحصول على فھم للرقابة الداخلیة للمجموعة ذات الص  
  رأي حول فعالیة الرقابة الداخلیـّة للمجموعة.

  
  تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا اإلدارة.   

  
اإلدارة لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة، وفي ما إذا كانت ھناك شكوك جوھریة، بناًء على أدلة   استخدامحول مدى مالءمة  ستنتاجاالتوصل إلى  

كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا وجود شكوك    ستمرارالتدقیق التي تم الحصول علیھا، متعلقة بأحداث أو ظروف قد تشكك في قدرة المجموعة على اال
اإلفصاحات    ، فیتوجب علینا لفت االنتباه في تقریرالمدقق إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البیانات المالیة الموحدة، أو تعدیل رأینا إذا كانت تلكجوھریة 

تستند   كافیة.  مستقبلاستنتاجغیر  أو ظروف  یمكن ألحداث  ولكن  المدقق.  تقریر  تاریخ  لغایة  علیھا  التي حصلنا  التدقیق  أدلة  إلى  تؤدي  اتنا  أن  یة 
  بالمجموعة إلى وقف أعمالھا كمنشأة مستمرة. 
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 المحدودة العامة المساھمة  الوطنیة التأمین مجموعة
 2021كانون األول  31المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  البیانات 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  الموحد بیان المركز المالي 

إیضاحكما في  
كانون األول  31

2021
كانون األول  31

2020
  الموجودات  

 الموجودات غیر المتداولة
4,459,3584,036,301 )5( ومعدات ممتلكات وآالت 

 21,667,95420,430,290 )6(  ات عقاریةاستثمار
 2,999,9652,538,347 )7(  موجودات ضریبیة مؤجلة
 1,042,0581,149,355 )8(  إیجار   -موجودات حق االستخدام 

 3,336,4523,215,306 )9(  في شركات حلیفة  استثمار
 19,869,49320,862,177 ) 10(  طویلة األجل   بالكلفة المطفأةموجودات مالیة 

 1,533,8121,533,535 ) 11( موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل 
-298,768 ) 18(  أرصدة مدینة أخرى طویلة األجل 

 2,615,108990,303 ) 12(  شیكات برسم التحصیل طویلة األجل 
 3,710,051500,171 ) 13(  مقید السحب نقد 

61,533,01955,255,785 
  الموجودات المتداولة 

10,112,8438,256,490 ) 14(موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
 2,141,1564,170,486 ) 10( موجودات مالیة بالكلفة المطفأة قصیرة األجل

 12,055,31713,196,934 ) 15(  ذمم مدینة 
 11,228,78210,466,812 ) 16(  موجودات عقود إعادة التأمین

 2,338,0641,887,283 ) 17(  ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة
-1,032,970 ) 27(  سلفیات الضرائب  

 1,549,3631,659,373 ) 18(  قصیرة األجل   أرصدة مدینة أخرى
 22,433,98222,167,337 ) 12(  برسم التحصیل قصیرة األجل شیكات 

 14,905,45717,087,418 ) 19(  النقد والنقد المعادل
77,797,93478,892,133 

 139,330,953134,147,918 مجموع الموجودات 
  حقوق الملكیة والمطلوبات 

 حقوق الملكیة 
17,250,00015,000,000 )1( رأس المال المدفوع 

 8,201,1208,018,686  ) 21(  إجباري  احتیاطي
 3,000,0003,000,000  ) 21(  اختیاري  احتیاطي
 (197,726)   ) 205,781(    ) 11(  القیمة العادلة  احتیاطي

112,36951,717 فروقات ترجمة عمالت أجنبیة
 16,590,71019,373,379  األرباح المدورة

 44,948,41845,246,056 حق ملكیة حملة األسھم العائد لمساھمي الشركة األم 
 1,760,1811,715,624جھات غیر مسیطرة  حقوق 
 46,708,59946,961,680 حقوق الملكیة مجموع

  المطلوبات 
 المطلوبات غیر المتداولة 

 5,193,1784,588,439 ) 22(مخصص تعویض نھایة الخدمة
 1,560,8661,427,981 ) 23(  مطلوبات ضریبیة مؤجلة 

 933,6341,021,463 ) 24( األجل طویلة  مطلوبات إیجار
7,687,6787,037,883 

  المطلوبات المتداولة 
 70,448,44663,110,304 ) 16( مطلوبات عقود التأمین

 3,671,8664,176,648 ) 25(  التأمین الدائنةذمم شركات التأمین وإعادة 
 122,896111,382 ) 24(  األجل قصیرة  مطلوبات إیجار

 8,036,8627,287,557 ) 26(  ذمم دائنة 
 1,489,018-    ) 27(  مخصص الضرائب 

 184,543198,556 مستحقات الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق 
 2,470,0633,774,890 ) 28(  خرى أأرصدة دائنة 

84,934,67680,148,355 
 92,622,35487,186,238 مجموع المطلوبات 

139,330,953134,147,918 مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات 

-
-

.

 إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة الموحدة من إیضاح 1  إلى 38 تشكل جزء اً ال یتجزأ منھا.   
والموافقة على إصدارھا من قِبل مجلس  اإلدارة  بتاریخ  14  شباط  2022  وقد  إلى   تم اعتماد البیانات المالیة  الموحدة على الصفحات من 

تم التوقیع  باإلنابة عنھ  

السید أحمد مشعشع   عالء صافي  السید عزیز عبد الجواد سید ال
المدیر العام للشوؤن المالیة  نائب   دارة رئیس مجلس اإل 

 والخدمات المساندة  واللوجستیة
المدیر العام 
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  المحدودة العامة المساھمة  الوطنیة التأمین مجموعة
  2021كانون األول  31المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  البیانات 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)
  

  

 خل الموحد لد ابیان 
  

 للسنوات المنتھیة في  

  
  ال یتجزأ منھا.  تشكل جزءاً  38إلى   1إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة الموحدة من إیضاح  -
  

    

   إیضاح   
كانون األول   31

2021  
كانون األول   31

2020 
      
       

 54,902,712  59,608,546    )29( إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
  )1,531,369(    )1,617,147(    )29(  أقساط غیر مكتسبة التغیر في  

    57,991,399   53,371,343  
  )8,811,940(    )9,713,711(   )29(  إجمالي أقساط معیدي التأمین 

  107,090   362,493   )29(  حصة معیدي التأمین من التغیر في أقساط غیر مكتسبة  
    )9,351,218(   )8,704,850(  

  44,666,493   48,640,181      التأمین المكتسبة قبل العموالتصافي أقساط 
  1,197,967   1,340,712   )29(  عموالت إعادة تأمین مكتسبة 

  )1,914,496(   )1,960,497(   )29(  العموالت المدفوعة 
  43,949,964   48,020,396     صافي أقساط التأمین المكتسبة بعد العموالت 

         
 ) 28,987,168(  ) 38,525,601(   )29( المسددة االدعاءات 

  1,793,607   2,546,806   )29(  حصة معیدي التأمین من االدعاءات المسددة 
  ) 27,193,561(    ) 35,978,795(     صافي االدعاءات المسددة 

  )7,248,789(   )5,720,995(   )29(  التغیر في احتیاطي االدعاءات تحت التسویة 
  3,912,990   399,477   )29(  معیدي التأمین من احتیاطي االدعاءات تحت التسویة التغیر في حصة 

  ) 30,529,360(   ) 41,300,313(     صافي االدعاءات المتكبدة 
  13,420,604   6,720,083     الموزعة  والعامة صافي أرباح أعمال التأمین قبل المصاریف اإلداریة 

  

          الموزعة على فروع التأمین: اإلداریة والعامة المصاریف
 )8,031,978(  )8,333,671(    )30( حصة فروع التأمین من المصاریف اإلداریة والعامة 

اإلداریة    (خسائر)  صافي المصاریف  بعد  التأمین  أعمال  والعامة  أرباح 
  5,388,626   )1,613,588(     الموزعة 

          
        واإلیرادات غیر الموزعة على فروع التأمین:المصاریف  

 2,203,572  3,520,476    )31( عوائد االستثمارات  
  30,662   65,302     واستثمارات عقاریة   أرباح بیع ممتلكات ومعدات

  156,010   154,044   )9(  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حلیفة 
  2,705,153   1,355,432     أرباح فروقات عملة 
  1,358,335  1,321,437   )29(  خرى األإیرادات القطاعات 

 ) 773,653(   ) 794,264(    )30(  مصاریف إداریة وعامة غیر موزعة على فروع التأمین 
  )1,269,097(   ) 686,335(   )32(  انخفاض القیمة  )خسائر(صافي 

  9,799,608   3,322,504     صافي الدخل قبل الضرائب  
  )1,990,556(   ) 216,475(    )27(  مصروف الضرائب 

  7,809,052   3,106,029     صافي الدخل  
          

        ویعود إلى: 
 7,719,585  3,024,765     مساھمي الشركة األم  

  89,467   81,264     جھات غیر مسیطرة  حقوق 
     3,106,029   7,809,052  

الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح السنة العائد إلى مساھمي  
  0.448   0.175    )33(  الشركة األم  
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  المحدودة العامة المساھمة  الوطنیة التأمین مجموعة
  2021كانون األول  31المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  البیانات 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)
  

  
  الشامل الموحد  بیان الدخل

  
 للسنوات المنتھیة في  

 

   إیضاح   
كانون األول   31

2021  
كانون األول   31

2020       
       

 7,809,052  3,106,029    صافي الدخل 
          بنود الدخل الشامل: 

        في فترات الحقة:   الموحد بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل
 )34,137(   ) 8,055(    )11(موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل    -التغیر في القیمة العادلة  

          
          في فترات الحقة:  الموحد یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخلس بنود 

 55,612   65,102      فروقات ترجمة عمالت أجنبیة  
  21,475   57,047     للسنة بنود الدخل الشامل  

  7,830,527   3,163,076     إجمالي الدخل الشامل للسنة 
          

        ویعود إلى: 
 7,737,165  3,077,362    مساھمي الشركة األم 

  93,362   85,714     جھات غیر مسیطرة  حقوق 
    3,163,076   7,830,527  

  0.449   0.178    العائد إلى مساھمي الشركة األم األساسیة والمخفضة للسھم من ربح السنة  الحصة
 
 ال یتجزأ منھا.  تشكل جزءاً  38إلى   1إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة الموحدة من إیضاح  -
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  المحدودة العامة المساھمة  الوطنیة التأمین مجموعة
  2021كانون األول  31المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  البیانات 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)
  

  
  الموحد  الملكیةفي حقوق  ات بیان التغیر

  
 للسنوات المنتھیة في  

 

 
ال یتجزأ منھا.  تشكل جزءاً  38إلى   1إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة الموحدة من إیضاح  -

إجباري احتیاطي رأس المال المدفوع  اختیاري احتیاطي   
القیمة   احتیاطي

 العادلة 
فروقات ترجمة  
 األرباح المدورة  عمالت أجنبیة

حق ملكیة حملة  
األسھم العائد  

 لمساھمي الشركة األم 
ھات غیر ج حقوق  

 مسیطرة 
حقوق   مجموع 

 الملكیة 
         

) 163,589( 3,000,000 7,261,465 15,000,000  2020كانون الثاني  1الرصید كما في    - 15,411,015 40,508,891 1,651,337 42,160,228 
 7,809,052 89,467 7,719,585 7,719,585 - - - - -  صافي الدخل  

)34,137( - - -  بنود الدخل الشامل األخرى  51,717 - 17,580 3,895 21,475 
)34,137( - - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة   51,717 7,719,585 7,737,165 93,362 7,830,527 

)3,000,000( - - - - -  ) 20أرباح نقدیة موزعة (إیضاح   )3,000,000(  - )3,000,000(  
) 757,221( - - - 757,221 -  ات حتیاطیاال إلىالمحول   - - - 

 (29,075) (29,075) - - - - - - -  جھات غیر مسیطرة  حقوق   صافي التغیر في
) 197,726( 3,000,000 8,018,686 202015,000,000كانون األول  31الرصید كما في    51,717 19,373,379 45,246,056 1,715,624 46,961,680 

         
) 197,726( 3,000,000 8,018,686 202115,000,000كانون الثاني  1الرصید كما في    51,717 19,373,379 45,246,056 1,715,624 46,961,680 

 3,106,029 81,264 3,024,765 3,024,765 - - - - -صافي الدخل  
 57,047 4,450 52,597 - 60,652 (8,055) - - -بنود الدخل الشامل األخرى

 3,163,076 85,714 3,077,362 3,024,765 60,652 (8,055) - - -إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 (3,375,000) - (3,375,000) (3,375,000) - - - - -) 20موزعة (إیضاح أرباح نقدیة  

 - - - (2,250,000) - - - - 2,250,000)20(إیضاح أسھم مجانیة موزعة 
 - - - (182,434) - - - 182,434 -ات حتیاطیاال إلىالمحول 

 (41,157) (41,157) - - - - - - -  جھات غیر مسیطرة  حقوق   صافي التغیر في
 46,708,599 1,760,181 44,948,418 16,590,710 112,369 (205,781) 3,000,000 8,201,120 202117,250,000كانون األول  31الرصید كما في  
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  المحدودة العامة المساھمة  الوطنیة التأمین مجموعة
  2021كانون األول  31المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  البیانات 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)
  

  

    الموحد  بیان التدفقات النقدیة 
 للسنوات المنتھیة في  

   إیضاح  
 كانون األول 31

2021  
كانون األول  31

2020 
        التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة: 

 9,799,608   3,322,504     صافي الدخل قبل الضرائب  
 507,347    531,763    ) 5( ومعدات وآالت ممتلكات  استھالك 
 135,955    135,935      موجودات حق االستخدام  استھالك 

 ) 1,644(    1,322     خسائر (أرباح) استبعاد موجودات حق االستخدام
 ) 30,662(    ) 65,302(     استبعاد ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة )أرباح (
 ) 76,061(  ) 1,420,766(  ) 31(  بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل   )أرباح (
 ) 930,409(    ) 904,406(    ) 6(  القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة )أرباح (

 ) 406,661(    ) 418,327(    ) 31(  العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل التغیر في القیمة 
 ) 1,720,850(    ) 1,681,383(     ات ستثمارعوائد اال

 892,296    1,086,321    ) 22(  مخصص تعویض نھایة الخدمة
 ) 156,010(    ) 154,044(      حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حلیفة

 59,776    54,296     یجار مطلوبات اإل  -تكالیف التمویل 
 1,269,097    686,335     صافي خسائر انخفاض القیمة

 9,341,782    1,174,248     التدفقات النقدیة قبل التغیرات في األنشطة التشغیلیة 
       

 ) 4,782,663(  ) 1,948,529(    شیكات برسم التحصیل 
 ) 4,855,315(   ) 236,781(   ) 27(  ذمم مدینة

 ) 88,224(   ) 462,957(     ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة
 ) 4,020,080(   ) 761,970(     موجودات عقود إعادة التأمین

 ) 243,963(   ) 188,758(     أرصدة مدینة أخرى  
 8,780,158   7,338,142     مطلوبات عقود التأمین 

 1,299,043   605,831     ذمم دائنة
 1,043,448   ) 504,782(     ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین الدائنة 

 16,275   ) 14,013(     مستحقات الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق 
 658,541   ) 1,304,827(     أرصدة دائنة أخرى 

 ) 3,219,165(   ) 12,262,120(     شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
 1,253,686    12,244,860     بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 

  5,183,523    3,678,344      صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغیل قبل الضرائب وتعویضات نھایة الخدمة المدفوعة
  ) 1,511,365(   ) 2,070,846(    ) 27(  دفعات ضرائب  

 ) 584,811(   ) 481,582(    ) 22(  دفعات تعویض نھایة الخدمة 
 3,087,347    1,125,916     یةنشطة التشغیلاألصافي النقد الناتج عن 

       التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة:
 35,002  ) 3,209,880(    نقد مقید السحب 

 ) 475,759(   ) 1,400,677(     عقاریةات استثمارشراء ممتلكات ومعدات و 
 1,510,264   177,901     ات عقاریةاستثماربیع ممتلكات ومعدات و

 ) 5,000(   ) 8,332(     شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل 
 ) 2,408,668(   -     شراء استثمار في شركات حلیفة
 ) 4,813,409(   2,792,386     موجودات مالیة بالكلفة المطفأة 

 1,720,850   1,681,383     ات مقبوضة استثمارعوائد 
 ) 4,436,720(    32,781     یة نشطة االستثماراأل )المستخدم في ( الناتج عن صافي النقد

       التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة  
 ) 64,673(  -    قروض

 (29,075)   ) 41,157(     جھات غیر مسیطرة  التغیر في حقوق 
 ) 164,012(   ) 160,571(    سداد مطلوبات إیجار 
 ) 2,748,531(   ) 3,133,526(     توزیعات أرباح نقدیة

 ) 3,006,291(    ) 3,335,254(     یةنشطة التمویلاأل   )المستخدم في(صافي النقد 
         

 ) 4,355,664(   ) 2,176,557(    في النقد والنقد المعادل  التغیر
  21,650,773    17,295,109     النقد والنقد المعادل في بدایة السنة 

  17,295,109    15,118,552    ) 19(  النقد والنقد المعادل في نھایة السنة 
            

            معامالت غیر نقدیة:  
  -    996,350   (27)  القیمة المضافة  تقاص ذمم مدینة مع دائرة ضریبة 

  

    ال یتجزأ منھا. تشكل جزءاً   38إلى   1إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة الموحدة من إیضاح  
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  المحدودة العامة المساھمة  الوطنیة التأمین مجموعة
  2021كانون األول  31المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  البیانات 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  الموحدة  المالیة لبیانات حول ا اإلیضاحات 
  

  عام  . 1
  

كشركة مساھمة عامة وسجلت لدى مراقب الشركات في مدینة    1992تأسست مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة (المجموعة) في عام  
سھم بواقع دینار    3,500,000دینار أردني موزعة على    3,500,000برأسمال مقداره    562600353تحت رقم    1992آذار    15رام هللا بتاریخ  

الدوالر األمریكي. قامت المجموعة خالل الفترة من عام    إلىتم تحویل رأسمال المجموعة من الدینار األردني    2008حد لكل سھم. في عام  أردني وا
األول    31وحتى    1994 لیصبح    2017كانون  مراحل  على  والمدفوع  بھ  المصرح  رأسمالھا  على    12,000,000بزیادة  موزع  أمریكي  دوالر 

توزیع أرباح    2018آذار  29أقرت الھیئة العامة للمجموعة في اجتماعھا الذي عقد بتاریخ   ع دوالر أمریكي واحد لكل سھم.سھم بواق  12,000,000
دوالر أمریكي على مساھمي الشركة كٌل بنسبة ما یملكھ    3,000,000وذلك بواقع    2017% عن نتائج أعمال المجموعة لعام  25كأسھم مجانیة بنسبة  

  دوالر أمریكي.  15,000,000حیث تم زیادة رأس المال المدفوع لیصبح    ، من األسھم
  

 من)  بھ  المصرح(  االسمي  المجموعة  رأسمال  رفع  2021  نیسان  1  في  عقد  الذي  السنوي  اجتماعھا  خالل  العادیة  وغیر  العادیة  العامة  الھیئة  أقرت
  المجموعة   أعمال   نتائج  عن%    15  بنسبة  مجانیة  كأسھم   أرباح  توزیع   ىإل   باإلضافة   أمریكي  دوالر  20,000,000  إلى  أمریكي  دوالر  15,000,000

  المدفوع   المال  رأس  زیادة  تم  حیث.  األسھم  من  یملكھ  ما  بنسبة  كلٌ   المجموعة  مساھمي  على  أمریكي  دوالر  2,250,000  بواقع  وذلك  2020  لعام
  . )20 إیضاح ( المدورة األرباح من جزء رسملة طریق عن وذلك أمریكي  دوالر 17,250,000  لیصبح

  
  رأس المال والموجودات المنقولة وغیر المنقولة.  استثمارإن األھداف األساسیة للمجموعة ھي مزاولة جمیع أعمال التأمین وإعادة التأمین، والقیام ب

  
ً   21  ومكاتبھا البالغ عددھاالتسعة   وفروعھا البیرة مدینة في الرئیسي مركزھا خالل من عملھا المجموعة تمارس  ، 2021كانون األول    31كما في    مكتبا

  كانون  31موظفاً كما في   207موظفیھا   عددبلغ  و  ، 2020كانون األول    31و   2021كانون األول    31كما في    وكیالً   25 ء المجموعةوكال عددبلغ  و
 . 2020كانون األول  31كما في   203و 2021األول 

  
  ھم السیاسات المحاسبیة أل ملخص  .2

 
  فیما یلي أھم السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة: 

  
  الموحدة  أسس إعداد البیانات المالیة  2-1

  
  للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  متثال اال - 
  

وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات    2021كانون األول    31الموحدة للسنة المنتھیة في  تم إعداد البیانات المالیة  
معاییر    الموحدة مع  معاییر التقاریر المالیة الدولیة والمطبقة على الشركات التي تفصح بموجب معاییر التقاریر المالیة الدولیة. تتوافق البیانات المالیة

 ). IASBالتقاریر المالیة الدولیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة (
  
  أساس القیاس  - 
 

المالیة لمبدأ الكلفة التاریخیة   الموحدة  تم إعداد البیانات  المجموعة (استثمار  استثناءب وفقاً  بیان الدخل  الموجودات  الات  بالقیمة العادلة من خالل  مالیة 
 . مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل واالستثمارات العقاریة) والتي تظھر بالقیمة العادلةالموجودات الو
  
  العملة الوظیفیة وعملة العرض   - 
  

  . بالدوالر األمریكيموحدة  تم عرض البیانات المالیة ال للمجموعة. الوظیفیةبالدوالر األمریكي، والذي یمثل العملة  الموحدة   تم إعداد البیانات المالیة
  

المالیة   البیانات  إعداد  إدارة  الموحدة  إن  من  یتطلب  المحاسبیة  السیاسات  بتقدیرات    المجموعةوتطبیق  الموجودات  ات  اجتھادو القیام  مبالغ  في  تؤثر 
تؤثر في اإلیرادات والمصاریف والمخصصات وكذلك في  ات  جتھاد واالالمحتملة. كما أن ھذه التقدیرات  ات  لتزاماالوالمطلوبات المالیة واإلفصاح عن  

بشكل خاص من إدارة  یتطلب  التي تظھر ضمن حقوق الملكیة. و  بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشاملالموجودات المالیة    احتیاطيالتغییرات في  
بالضرورة على فرضیات   المجموعة مبنیة  المذكورة  التقدیرات  إن  وأوقاتھا.  المستقبلیة  النقدیة  التدفقات  مبالغ  لتقدیر  ھامة  واجتھادات  أحكام    إصدار 

أوضاع  وإن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة عن    ،وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن
 ).4رقم (  إیضاحوظروف تلك التقدیرات في المستقبل كما ھو مبین في 

  
  البیانات المالیة الموحدة   2-2

  
ً (التابعة  وشركتھا    (فیما یلي "الشركة األم")  تشمل البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة لشركة التأمین الوطنیة كانون    31كما في  "المجموعة")    معا

حقق السیطرة عندما تكون الشركة قادرة على إدارة  تالتابعة لھا، وت ةوالشرك األم  تتضمن البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة للشركة. 2021األول 
تكون لھا حقوق في ھذه العوائد.    ة أوالتابع  ة في الشركاتھا  استثماراألنشطة الرئیسیة للشركات التابعة وعندما تكون معرضة للعوائد المتغیرة الناتجة من  

المعامالت واألرصدة واإلیرادات والمصروفات بین الشركة    دااستبعالتابعة. ویتم    ةوتكون قادرة على التأثیر على ھذه العوائد من خالل سلطتھا في الشرك
  والشركات التابعة وكذلك ما بین الشركات التابعة. األم 

   

67



  العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة المساھمة 
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

  )یتبعالموحدة (البیانات المالیة   2-2
 

  لقد كانت نسب ملكیة الشركة المباشرة وغیر المباشرة في رأسمال شركتھا التابعة كما یلي: 
  
 رأس المال   نسبة الملكیة    
 المبلغ   %   
 2020 2021 2020 2021  طبیعة النشاط  
            

 11,000,00011,000,000 93.00  93.16 ات عقاریة استثمار شركة أبراج الوطنیة 
  

التابعة لنفس السنة المالیة للشركة األم باستخدام نفس السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبلھا. وفي حال كانت السیاسات    ةیتم إعداد البیانات المالیة للشرك
المتبعة من قبل الشرك البیانات المالیة للشرك  ةالمحاسبیة  التعدیالت الالزمة على  التابعة لتتوافق مع السیاسات المحاسبیة    ةالتابعة مختلفة، یتم إجراء 
  المستخدمة من قبل الشركة األم. 

  
التابعة في بیان الدخل الموحد من تاریخ تملكھا، وھوالتاریخ الذي یجري فیھ فعلیًا انتقال السیطرة للشركة األم على    اتیتم توحید البیانات المالیة للشرك

الشركة األم ھذه السیطرة. الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف للشركات   الشركات التابعة ویتم التوقف عن توحیدھا عندما تفقد  یتم إضافة 
  االستحواذ علیھا أو التي تم التخلص منھا خالل السنة في البیانات المالیة الموحدة من تاریخ الحصول على السیطرة وحتى تاریخ فقدانھا. التابعة التي تم

 یتم تسجیل أثر التغییر في نسبة الملكیة في الشركة التابعة (دون فقدان السیطرة علیھا) كمعامالت بین المالكین. 
  

من قبل   -بشكل مباشر أوغیر مباشر    -الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوكة    ةمسیطر الغیر  الجھات  حقوق  تمثل  
نفصل عن  الشركة األم في الشركات التابعة، ویتم إظھارھا في بیان الدخل الموحد. وكذلك ضمن حقوق الملكیة في بیان المركز المالي الموحد بشكل م

  عائدة لمساھمي الشركة األم. الحقوق ال
 

 في حال فقدان الشركة السیطرة على الشركات التابعة یتم ما یلي:
 

  موجودات ومطلوبات الشركة التابعة (بما فیھا الشھرة)، دااستبع 
 القیمة الدفتریة لحقوق الجھات غیر المسیطرة،  دااستبع 
 لكیة،فروقات ترجمة العمالت األجنبیة المقیدة في حقوق الم   استبعاد 
 قید القیمة العادلة للمقابل المالي الذي تم الحصول علیھ، 
 متبقي بالقیمة العادلة، استثمارقید أي  
 قید الفائض أو العجز في بیان الدخل الموحد، 
 مناسب. كربح أو خسارة في بیان الدخل الموحد كما ھو   تصنیف حصة الشركة األم في المكونات المقیدة سابقاً في بنود الدخل الشامل  

  
  فصاحات واإل  المحاسبیة السیاسات في  راتییالتغ   2-3

  
السنویة  الموحدة  في إعداد البیانات المالیة  ھا  استخدامللمجموعة تتوافق مع تلك التي تم  الموحدة  إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة  

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الحالیة كما ھو مذكور أدناه. تطبیق  استثناءب، 2020كانون األول  31كما في 
 

 المالیة الموحدة   البیاناتالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة في إعداد 
 

كانون    1المفعول على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  تم تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت ساریة  
  . 2021الثاني 
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 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 

   ساریة المفعول
    للفترات السنویة

  التي تبدأ في أو بعد 
  

ومعیار    9تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    -2المرحلة    -   الفائدة المقارنةأسعار  إصالح  
  4والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    7والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    39المحاسبة الدولي رقم  

 16والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
كانون الثاني   1

2021 
  9، أجرى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  2020في آب  

والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    7والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    39ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
رقم    4 المالیة  للتقاریر  الدولي  القض  16والمعیار  الفائدة  لمعالجة  سعر  مؤشر  إصالح  أثناء  تنشأ  التي  ایا 

  بآخر بدیل.  قیاسيالمعیاري، بما في ذلك استبدال معیار 
  

  التخفیفات التالیة:   2توفر تعدیالت المرحلة 
 

للموجودات والمطلوبات المالیة (بما في ذلك مطلوبات   التعاقدیة  النقدیة  التدفقات  تغییر أساس تحدید  • عند 
للتخفیفات التي لھا تأثیر على التغییرات، التي تعتبر ضروریة كنتیجة مباشرة إلصالح اإلیبور  اإلیجار)، یكون  

  . الدخل الموحد، فلن ینتج عن ذلك ربح أو خسارة فوریة في بیان ةوالتي تعتبر معادلة اقتصادی 
 

بة الدولي رقم  • ستسمح إعفاءات محاسبة التحوط باالستمرار في معظم عالقات التحوط وفقاً لمعیار المحاس
والتي تتأثر بشكل مباشر بإصالح اإلیبور. ومع ذلك، قد تكون    9أو المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    39

  ھناك حاجة إلى تسجیل عدم فعالیة التحوط اإلضافیة. 
 

  تحتاج المنشآت المتأثرة إلى اإلفصاح عن معلومات حول طبیعة ومدى المخاطر الناشئة عن إصالح اإلیبور 
التي تتعرض لھا المنشأة، وكیفیة إدارة المنشأة لتلك المخاطر، والتقدم الذي أحرزتھ المنشأة في إكمال االنتقال  

نظراً للطبیعة السائدة للعقود القائمة على اإلیبور، یمكن    إلى معدالت معیاریة بدیلة وكیفیة إدارتھا لھذا االنتقال.
   . قطاعات أن تؤثر اإلعفاءات على الشركات في جمیع ال

 16تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   - 19-امتیازات اإلیجار المتعلقة بفیروس كوفید
/   2020حزیران  1
  2021نیسان  1

(تعدیل    19- ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة امتیازات اإلیجار المتعلقة بفیروس كوفید2020في أیار  
) التي توفر تخفیفات عملیة للمستأجرین في المحاسبة عن امتیازات  16للتقاریر المالیة رقم  على المعیار الدولي  

، من خالل تقدیم وسیلة عملیة للمعیار الدولي للتقاریر  19-اإلیجار والتي تحدث كنتیجة مباشرة لفیروس كوفید
ان امتیاز اإلیجار المتعلق بفیروس  . تسمح الوسیلة العملیة للمستأجر باختیار عدم تقییم ما إذا ك16المالیة رقم  

یعد تعدیالً على عقد اإلیجار. یجب على المستأجر الذي یقوم بھذا االختیار أن یحسب أي تغییر في    19-كوفید
بنفس الطریقة التي یحسب بھا التغییر    19-مدفوعات اإلیجار والناتج عن امتیاز اإلیجار المتعلق بفیروس كوفید

  إذا لم یكن التغییر تعدیالً على عقد اإلیجار.   16لي للتقاریر المالیة رقم  المطبق على المعیار الدو
 

وفقط إذا تم   19-تنطبق الوسیلة العملیة فقط على امتیازات اإلیجار التي تحدث كنتیجة مباشرة لفیروس كوفید
  استیفاء جمیع الشروط التالیة: 

الذي یكون مساویاً أو أقل من قیمة عقد    یجاراإلإلى تعدیل المقابل لعقد    یجاریؤدي التغییر في دفعات اإلأ)  
  الذي یسبق التغییر مباشرةً؛ یجاراإل

حزیران    30ب)  یؤثر أي تخفیض في مدفوعات اإلیجار فقط على المدفوعات المستحقة في األصل في أو قبل  
قبل    2021 اإلیجار في أو  تخفیض مدفوعات  إلى  إذا أدى  الشرط  بھذا  یفي  اإلیجار  حزیران    30(امتیاز 
 )؛ و2021حزیران  30وزیادة مدفوعات اإلیجار التي تمتد إلى ما بعد  2021

  ج) ال یوجد تغییر جوھري على الشروط واألحكام األخرى لعقد اإلیجار. 
.  2021حزیران    30اقتصر التخفیف في األصل على التخفیض في مدفوعات اإلیجار المستحقة في أو قبل  

  .  2022حزیران  30حاسبة الدولیة الحقاً بتمدید ھذا التاریخ حتى ومع ذلك، قام مجلس معاییر الم
(كما أصدره    16التعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    المجموعةفي السنة المالیة الحالیة، طبقت  

   ).  2020یار أ مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في 
  

التعدیالت أي تأثیر على   المتوقع أن تؤثر ھذه التعدیالت على الفترات الحالیة أو  لم یكن لتطبیق ھذه  المعترف بھا في الفترات السابقة، ومن غیر  المبالغ 
  المستقبلیة. 
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  صادرة ولكنھا لیست ساریة المفعول بعد  الجدیدة التفسیرات ال تعدیالت على المعاییر وال معاییر وال
  

كانون    31عن فترات البیانات المنتھیة في    الموحدة  ةیالمال   اناتیللب  ةیإلزام   ستیالتي ل  دةی الجد  ةیالمحاسب   رات یوالتفس  رییلقد تم نشر بعض المعا
في    ربحیث تأخذ في االعتبار أي أث  ة المجموع. إن ھذه المعاییر قید التقییم من قبل إدارة  مبكراً   راتیوالتفس  ریی لكن لم تطبق ھذه المعا  2021األول  

  الموحدة  ةی المال  اناتیللب  ةیإلزام  ست یالتي ل   دةی الجد ةیالمحاسب  رییالمعافیما یلي   فترات التقریر الحالیة أو المستقبلیة والمعامالت المستقبلیة المتوقعة.
  البیانات تأثیر على المبالغ واإلفصاحات الواردة في ھذه  والتي من المتوقع ان یكون لھا    2021كانون األول    31عن فترات البیانات المنتھیة في  

  . :المالیة الموحدة
 

 ) "عقود التأمین"  17المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
  

ولیة مشروعھ الطویل لوضع معیار محاسبي حول عقود التأمین وأصدر المعیار الدولي  ، أنھى مجلس معاییر المحاسبة الد2017أیار    18في  
) والذي یسمح حالیاً بالعدید  4) محل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (17)"عقود التأمین". یحل المعیار الدولي رقم (17للتقاریر المالیة رقم (

) إلى تغییر كبیر في المحاسبة لدى جمیع المنشآت التي تصدر عقود تأمین وعقود استثمار تشمل  17من الممارسات. سیؤدي المعیار الدولي رقم (
 میزة المشاركة االختیاریة. 

  
ویسمح بالتطبیق المبكر إذا كان متزامناً مع تطبیق المعیار الدولي   2023كانون الثاني   1ینطبق المعیار على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  

  ) "األدوات المالیة". 9) "اإلیرادات من العقود مع العمالء" والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( 15للتقاریر المالیة رقم (
 

المعیار الدولي رقم ( النقدیة  17یتطلب  التدفقات  ) نموذج قیاس حالي حیث یعاد قیاس التقدیرات في كل فترة تقریر. ویعتمد القیاس على أسس 
لمخصومة وتعدیل للمخاطر وھامش الخدمات التعاقدیة الذي یمثل أرباح العقد غیر المكتسبة. وھناك أسلوب تخصیص مبّسط لألقساط  المرجحة ا 

كانت فترة    یُسمح بھ لاللتزامات على مدار فترة التغطیة المتبقیة إذا أتاح ھذا األسلوب طریقة قیاس غیر مختلفة جوھریاً عن النموذج العام أو إذا
  المتكبدة باالعتماد على أسس التدفقات النقدیة المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخصومة.   دعاءاتیة تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، یجب قیاس االالتغط 

  
أن ینتج عن  تتوقع اإلدارة   تقوم المجموعة حالیاً بإجراء تحلیل لتأثیر المعیار باإلضافة إلى توثیق التغییرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة.  

المالیة الموحدة فیما یتعلق بعقود التأمین    البیانات) تأثیر على المبالغ واإلفصاحات الواردة في ھذه  17تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
ت تطبیق ھذا المعیار حتى تقوم  الصادرة وعقود إعادة التأمین المحتفظ بھا. ومع ذلك، فإنھ لیس ممكن في ھذه المرحلة تقدیم تقدیر معقول لتأثیرا

لدولي  المجموعة بإجراء مراجعة مفصلة بعد مرحلة التصمیم الخاصة بالتنفیذ والتي ھي قید التنفیذ. لیس لدى المجموعة أي خطط لتطبیق المعیار ا
 . 2023ي  كانون الثان 1) في وقت مبكر قبل تاریخ التطبیق اإلجباري اعتبارا من 17إلعداد التقاریر المالیة رقم ( 

 
)  17المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (  لتطبیق  المتوقعة  ثارآلاح عن  اإلفصا  یخص  فیما(الھیئة)    الفلسطینیة  المال  رأس  سوق  ھیئة  مقترحات

    2022كانون الثاني  17بتاریخ  "عقود التأمین"
  

 ً   أقساط غیر مكتسبة   احتیاطيك  ھاحتساب   المتوقع  يضافاإل   المبلغعن    اإلفصاحب  الفلسطینیة  األراضي  في  العاملة  التأمین  شركات  منالھیئة    طلبل  الحقا
  1  في)  17المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (  تطبیق  عند   وذلك  مباشرة)ال(المباشرة وغیر    االقتناء  مصاریفتنزیل    بعد  إیرادات رسوم التأمین  على

  تبین   حیث  2021كانون األول    31كما في    الموحدة  المالیة  البیانات  على المحتملبإجراء تقدیر أولي لألثر    المجموعة  إدارة  قامت،  2023  الثاني  كانون
  ن أ ب  دارة. تعتقد اإلالعجز المتوقع  لتغطیة  وذلك  االختیاري  االحتیاطي  ملیون دوالر أمریكي من االرباح المدورة و/أو  2.5وجوب احتجاز مبلغ    ةلإلدار
،  2023وعلیھ فقد یختلف األثر عند التطبیق الفعلي في أول كانون الثاني    لتطبیق المعیار  أولي كونھ لم یتم االنتھاء من جمیع األعمال االنتقالیة  لتقدیرھذا ا

في البیانات المالیة    واردة ال  فقط ولیس كافة البنود  األقساط غیر المكتسبة مع األخذ بعین االعتبار أن ھذا المبلغ یمثل األثر المحتمل بخصوص احتیاطي  
    .الموحدة

  
  تحقق اإلیرادات   2-4

  
  عقود التأمین 

ناسب مع فترة  یتم تسجیل أقساط التأمین الناتجة عن عقود التأمین كإیرادات للسنة (أقساط تأمین مكتسبة) على أساس الفترات الزمنیة المستحقة وبما یت
ضمن المطلوبات كأقساط تأمین    الموحدة   المكتسبة من خالل عقود التأمین كما بتاریخ البیانات المالیةتغطیة تلك العقود. یتم تسجیل أقساط التأمین غیر  

جیل  األقساط غیر المكتسبة تمثل نسب من األقساط المكتتبة في السنة المتعلقة بفترات المخاطر بعد تاریخ البیانات المالیة الموحدة. یتم تأ  غیر مكتسبة.
  ترات الالحقة كمخصص لألقساط غیر المكتسبة. النسبة العائدة إلى الف

  
العائد إلى حملة عقود    لتزام على أساس قیمة اال الموحد  ومصاریف تسویات الخسائر المتكبدة ضمن بیان الدخل    دعاءات یتم قید اال المتوقع للتعویض 

  التأمین أو إلى أطراف أخرى متضررة. 
  

  األقساط المستردة من قبل معیدي التأمین
،  ةی األقساط المستحقة لكامل فترة الغطاء التأمینیة إلعادة التأمین المذكورة في عقد التأمین الموقع خالل الفترة المحاسب تتضمن أقساط إعادة التأمین إجمالي

یما یتعلق بعقود إعادة  ویتم تحقیقھا في التاریخ الذي تبدأ في السیاسة التأمینیة. تتضمن أقساط إعادة التأمین أیضاً أي تعدیالت تنشأ في الفترة المحاسبیة ف
مكتتبة في السنة والتي تتعلق بفترات  التأمین التي بدأت في الفترات المحاسبیة السابقة. أقساط إعادة التأمین غیر المكتسبة ھي تلك النسب من األقساط ال

  . البیانات المالیة الموحدةالمخاطر بعد تاریخ 
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  إیرادات رسوم التأمین 
  یتم إثبات إیرادات رسوم التأمین في بیان الدخل الموحد في سنة حدوثھا. 

 
  إیراد اإلیجارات والخدمات 

  
بموجبھ بنقل جمیع المخاطر والمنافع جوھریاً یتم تصنیفھ كإیجار تشغیلي. تدرج إیرادات اإلیجار كإیرادات في بیان    المجموعة عقد اإلیجار الذي ال تقوم  

  إلیجار. على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. تتحقق إیرادات الخدمات المرتبطة باإلیجار التشغیلي على فترة االدخل الموحد 
 

كإیرادات مقبوضة مقدماً بینما یتم قید    الموحدة  یتم قید قیمة اإلیجارات والخدمات التي دفعت من قبل المستأجرین لفترات ما بعد تاریخ البیانات المالیة
ض إیرادات اإلیجار ضمن إیرادات  . یتم عرقیمة اإلیجارات والخدمات التي لم یتم دفعھا كما بتاریخ البیانات المالیة كإیرادات مستحقة وغیر مقبوضة 

  .الدخل الموحدفي بیان   القطاعات األخرى
  

  إیرادات الفوائد 
طریقة العائد الفعلي، بناء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة خالل العمر   استخدامیتم إثبات إیرادات الفوائد عند تحققھا ب

  نسبة إلى صافي قیمتھ الدفتریة.  لألصل المالي اإلنتاجي المتوقع  
  

  إیرادات أرباح أسھم 
اال تداول  أرباح أو خسائر  إتمام عملیة  ستثمارتتحقق  المالیة عند  الموجودات  االات في  الشركات    عترافالتداول، ویتم  من  بأرباح توزیعات األسھم 

   ھا. ستالمالمستثمر بھا عند نشوء حق ال
  

  تحقق المصاریف   2-5
  

  عتراف في سنة حدوثھا. ویتم االالموحد  یتم إطفاء كافة العموالت والتكالیف األخرى للحصول على وثائق التأمین الجدیدة أوالمجددة في بیان الدخل  
  بالمصاریف األخرى بناء على أساس االستحقاق. 

  
  تعویضات التأمین   2-6

  
. تشمل تعویضات  احتیاطي االدعاءات تحت التسویةخالل السنة والتغیر في    المتعلقة بھا   والمصاریف  المسددةاالدعاءات  تتكون تعویضات التأمین من  

أعلى قیمة مقدرة  احتیاطي االدعاءات تحت التسویة التأمین كل المبالغ المدفوعة خالل العام، سواء كانت تخص السنة الحالیة أو السنوات السابقة. تمثل  
احتیاطي االدعاءات    احتسابد. یتم  ولكن لم یتم تسویتھا بع  الموحد   الناتجة عن أحداث حصلت حتى تاریخ بیان المركز المالي  دعاءات االلتسویة كافة  

  غیر المبلغ عنھا.   دعاءاتلالوتشمل مخصص  الموحدة  المالیة البیانات على أساس أفضل معلومات متوفرة كما في تاریخ تحت التسویة 
  

  مصاریف إداریة وعامة   2-7
  

  على فروع التأمین بنسبة إجمالي األقساط المتحققة لكل فرع من فروع التأمین وذلك كما یلي:  األم  یتم توزیع المصاریف اإلداریة والعامة للشركة
  تحت بند مصاریف إداریة وعامة غیر موزعة على فروع التأمین. الموحد % منھا لبیان الدخل 7یحمل   -
إعادة  ، یتم فرع التأمین الصحي فیما یخص  .األقساط المتحققة% منھا على فروع التأمین بنسبة األقساط المتحققة لكل فرع إلى إجمالي 93یحمل   -

والذي یمثل الرسوم  من حصة المصاریف الموزعة للفرع    فرع التأمین الصحي% من أقساط  5ما یعادل    فروع التأمین األخرىتوزیع وتحمیل  
    .)یلثنات ھ للشركة الوطنیة إلدارة التأمینات والنفقات الصحیة والطبیة (  اإلداریة المدفوعة

  .التأمین فروع على الموزعة غیر المصاریف مع دمجھا فیتم التابعة بالشركات المتعلقة المصاریف أما  -
 

  المالیة األدوات   2-8
  

  یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة في بیان المركز المالي للمجموعة عندما تصبح المجموعة جزء تعاقدي لألدوات المالیة.  
  
  الموجودات المالیة   )أ(

 
  التصنیفات والقیاس 

 
ً و  لمالیةا  تھاوداجوم  فبتصنی المجموعة    ومتق   ینة دم  ممذ  نمللمجموعة    لمالیةا  ودات جولما  ونتتک).  9(  مقر  لمالیةا  ریر لتقاا  دادإلع  ليدولا  رللمعیا  فقا

وموجودات   الدخل   بیان  وجودات مالیة بالقیمة العادلة من خاللمباستثناء المصاریف المدفوعة مقدماً) والنقد والنقد المعادل و(وأرصدة مدینة أخرى  
للموجودات ال  الدخل الشاملبیان  مالیة بالقیمة العادلة من خالل   . یعتمد التصنیف على الغرض الذي تم من أجلھ اقتناء  بالكلفة المطفأة  مالیةباإلضافة 

 .الموجودات المالیة
  
 باستثناء المصاریف المدفوعة مقدماً) (أخرى  مدینة وأرصدة ذمم مدینة  .1

 
باستثناء المصاریف المدفوعة مقدماً) ھي موجودات مالیة غیر مشتقة لھا دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر  (الذمم المدینة وأرصدة مدینة أخرى  

شھراً بعد تاریخ    12مدرجة في سوٍق نشطة. یتم إدراج الذمم المدینة تحت بند موجودات متداولة، باستثناء تلك التي لھا فترات استحقاق تزید عن 
 د حیث یتم تصنیفھا كموجودات غیر متداولة.  بیان المركز المالي الموح
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  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

  ) یتبع(األدوات المالیة   2-8
 

باستثناء المصاریف المدفوعة مقدماً) مبدئیاً بقیمھا العادلة وتُدرج الحقاً بالكلفة المطفأة باستخدام طریقة  (تُـقاس الذمم المدینة وأرصدة مدینة أخرى  
 الفائدة الفعلیة. 

  
 بالكلفة المطفأة  للموجودات المالیةالقیاس الالحق 

  
حیث تؤدي  یتم قیاس الموجودات المحتفظ بھا لغرض تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة منھا بالكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي  

لدین والفائدة على المبلغ الرئیسي القائم. تسجل  الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة في تواریخ محددة لتدفقات نقدیة تكون فقط مدفوعات أصل ا
 .إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة في إیرادات التمویل

  
  الدخل  بیان موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل .2

 
األجل    رةیقص  ةی األرباح من تقلبات األسعار السوق قیوتحق  بیفي المستقبل القر  عھایبشرائھا لغرض ب  المجموعة  تالتي قام ةیھي الموجودات المال

  .أو ھامش أرباح المتاجرة
  
العادلة،    مة یالحقاً بالق  مھاییتق  عادیاالقتناء في بیان الدخل الموحد عند الشراء) و  فی مصار  دیالعادلة عند الشراء (تق  مةیإثبات ھذه الموجودات بالق  تمی
الناتجة عن ذلك    خسائرأخذ األرباح أو ال   تمی ھذه الموجودات أو جزء منھا    عی الدخل الموحد، وفي حال بالعادلة في بیان    مة یفي الق  ریالتغ  ظھریو

 .في بیان الدخل الموحد
  
 .األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في بیان الدخل الموحد  دیق  تمی

  
  .ةیالمال ریللتقار ةیالدول  رییمن / إلى ھذا البند إال في الحاالت المحددة في المعا ةیأي موجودات مال  فی إعادة تصن جوزی ال
  
 .لھا أسعار في أسواق نشطة وتداوالت نشطة في ھذا البند سی ل ةی أي موجودات مال  فی تصن جوزی ال
  
 المتوقعة عادة.  ةی الخسارة االئتمان اسیضمن ھذه المحفظة إلى ق  نیتخضع أدوات الد ال
  

 یتم االعتراف بأرباح توزیعات األسھم من االستثمار في األدوات المالیة من الشركات المستثمر بھا عند نشوء حق الستالمھا.  
 

 الدخل الشامل بیان وجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل م .3
  

 .لیبغرض االحتفاظ بھا على المدى الطو  ة یاالستثمارات في أدوات الملك ةیتمثل ھذه الموجودات المال 
  
إل  مةیھذه الموجودات بالق  إثبات   تمی   مةیفي الق  ریالتغ  ظھری العادلة، و  مةیالحقاً بالق   مھاییتق  عادیاالقتناء عند الشراء و  فی مصار  ھایالعادلة مضافاً 

أو الخسائر   رباحأخذ األ  تمیھذه الموجودات أو جزء منھا    عیالموحد، وفي حال ب  ةی وق الملكالعادلة في بیان الدخل الشامل الموحد وضمن بیان حق
المباعة مباشرة    ةیالموجودات المال  م ییتق اطي یاحت  د یرص  لی تحو  تمیالموحد و  ة یالناتجة عن ذلك في بیان الدخل الشامل الموحد وضمن حقوق الملك

 .من خالل بیان الدخل الموحد سی إلى األرباح والخسائر المدورة ول
  
 .الختبار خسائر التدني ة یتخضع أدوات الملك ال
  
 .األرباح الموزعة في بیان الدخل الموحد دیق  تمی

  
  اریالمع قیفي متطلبات تطب   ھیالمتوقعة) وفقا لما ھو منصوص عل  ة یضمن ھذه المحفظة إلى احتساب التدني (الخسارة االئتمان  نیأدوات الد  تخضع

  المتوقعة في بیان الدخل الموحد.   ةیتسجل الخسارة االئتمان  ثیح  ماتی) ووفق ھذه التعل 9(
  

الملكیة من الشركات المستثمر بھا عند نشوء حق الستالمھا في بیان الدخل الموحد، إال إذا  یتم قید عوائد توزیعات األسھم من االستثمار في أدوات 
 اعتبرت ھذه العوائد كاسترداد لجزء من قیمة االستثمار.

 
    المطفأة موجودات مالیة بالكلفة  .4

 
والتي تتمثل بالدفعات من    ةی التعاقد   ة یالتدفقات النقد  ل یلنموذج أعمالھا االحتفاظ بھا لتحص   وفقاً   المجموعةالتي تھدف إدارة    ة یھي الموجودات المال

 .القائم نیالد دیوالفائدة على رص  نیأصل الد
  
ً   ةیإثبات الموجودات المال   تمی على    داً یالفائدة الفعالة، ق  قةیطر  استخداماالقتناء، وتطفأ العالوة / الخصم ب  ف یمصار  ھایإل  عند الشراء بالكلفة مضافا

الموحد    الدخلاسترداد األصل أو جزء منـھ في بیان    ةیإلى عدم إمكان  ؤديی  متھایمخصصات ناتجة عن التدني في ق  ةیأ   نزلیأو لحساب الفائدة، و
 .بخسائر التدني ضھای وتظھر الحقا بالكلفة المطفأة بعد تخف

   

72



  العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة المساھمة 
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
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المتوقعة المخصومة    ة یللتدفقات النقد  ةیالحال   مةیالمثبتة في السجالت والق   مةیالق   نیبالكلفة المطفأة الفرق ب   ةیالموجودات المال  مة یمبلغ التدني في ق  مثلی

 .بسعر الفائدة الفعلي األصلي
  
أي من ھذه   عی(وفي حال ب ةی الدول ةیالمال ریالتقار  رییمن/ إلى ھذا البند إال في الحاالت المحددة في معا ةیأي موجودات مال فی إعادة تصن جوزی ال

ً  عیالب  جةی نت لیتسج تمیاستحقاقھا  خیالموجودات قبل تار  ریالتقار ییرلمتطلبات معا ضمن بیان الدخل الموحد في بند مستقل واإلفصاح عن ذلك وفقا
  .الدولیة بالخصوص)  ةیالمال

  
ً   ةیالمدرجة في ھذه المحفظة إلى احتساب التدني (الخسارة االئتمان   نیأدوات الد  تخضع   قیفي متطلبات تطب  ھ یلما ھو منصوص عل  المتوقعة) وفقا

  في بیان الدخل الموحد.  اسھایق تم یالمتوقعة التي  ةی) وتسجل الخسارة االئتمان9رقم ( اریالمع
 

  المعادل النقد والنقد  .5
  

لدى البنوك وودائع قصیرة األجل تستحق خالل فترة ثالثة شھور أو أقل بعد تنزیل الودائع    والنقد، النقد في الصندوق  المعادل   یشمل النقد والنقد 
  مقیدة السحب. 

  
 أدوات الدین  .6
  

  المطفأة في حال توافر الشرطین التالیین:   كلفةتقاس أدوات الّدین بال
  أن یتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال یكون الھدف منھ االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة. .  1
تدفقات نقدیة في تواریخ محددة بحیث تمثل دفعات للمبالغ األصلیة والفائدة / األرباح المستحقة على  أن تؤدي األحكام التعاقدیة لألداة إلى وجود .  2

  المبلغ القائم منھا. 
  

تقوم المجموعة  ل،  تقاس جمیع الموجودات المالیة األخرى، باستثناء أدوات الدین المدرجة بالکلفة المطفأة، الحقاً بالقیمة العادلة. بناًء على ھذه العوام
 في واحدة من فئات القیاس الثالث التالیة:  ابتصنیف أدوات الدین الخاصة بھ

  
المطفأة الموجودات المحتفظ بھا بغرض جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة عندما تمثل تلك التدفقات النقدیة دفعات للمبالغ   كلفةیقاس بال  المطفأة: كلفةال

ا  الخسارة  األصلیة والفائدة، وتلك غیر المصنفة بالقیمة  القیمة الدفتریة لھذه الموجودات مقابل مخصص  الدخل. یتم تعدیل  لعادلة من خالل بیان 
 .  االئتمانیة المتوقعة المقاس 

  
یقاس بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل الموجودات المالیة المحتفظ بھا لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة   القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل: 

ل بیان الدخل.  ولبیع الموجودات عندما تمثل التدفقات النقدیة للموجودات دفعات للمبالغ األصلیة والفائدة، وتلك غیر المصنفة بالقیمة العادلة من خال
 كة في القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل. یتم قید الحر

اج أرباح  یتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التدني في القیمة والفوائد المدینة وفروقات العملة (ان وجدت) في بیان الدخل في حین یتم إدر
  لدخل عند االستبعاد.ویتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان ا بیان الدخل الشاملوخسائر القیمة العادلة في  

  
المطفأة أو بالقیمة    كلفةیقاس بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الموجودات التي ال تستوفي معاییر تسجیلھا بال  القیمة العادلة من خالل بیان الدخل:

لتي تقاس بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل  . یتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن استثمارات الدین ا بیان الدخل الشاملالعادلة من خالل  
عن أدوات  والتي ال تعد جزءاً من عالقة التحوط ضمن الربح أو الخسارة ویتم االعتراف بھا في بیان الدخل في الفترة التي تنشأ فیھا، ما لم تنشأ  

 ھذه الحالة یتم عرضھا بشكل منفصل في بیان الدخل. دین تم تصنیفھا بالقیمة العادلة أو التي لم یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، وفي 
  

بیان  المطفأة أو القیمة العادلة من خالل    كلفةتدرج االستثمارات في سندات الدین في القیمة العادلة من خالل بیان الدخل إذا كانت ال تفي بمعاییر ال
الشامل ً   للمجموعة. یجوز  الدخل  العادلة من خالل بیان الدخل عند اإلدراج    تعیین استثمارات في سندات الدین بشكل  أیضا ال رجعة فیھ بالقیمة 

أو قیاسھا  المبدئي إذا كان تطبیق ھذا الخیار یقلل بشكل كبیر من عدم تطابق المحاسبة بین الموجودات المالیة والمطلوبات التي یتم االعتراف بھا  
  على أسس محاسبیة مختلفة.

  
ھو فقط    المجموعةللموجودات من أجل تولید التدفقات النقدیة، أي ما إذا كان ھدف    المجموعةیفیة إدارة  یعكس نموذج األعمال ك  نموذج األعمال: 

جودات. إذا لم  تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناشئة عن بیع المو
االحتفاظ بالموجودات المالیة ألغراض المتاجرة)، یتم تصنیف الموجودات المالیة كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ویتم    ینطبق أي منھما (أي یتم 

التي   العوامل  تتضمن  الدخل.  بیان  خالل  من  العادلة  بالقیمة  من  المجموعة  أخذھا  ت قیاسھا  لمجموعة  األعمال  نموذج  تحدید  في  االعتبار  بعین 
سابقة حول كیفیة تحصیل التدفقات النقدیة لھذه الموجودات، وكیفیة تقییم أداء الموجودات وإبالغھ إلى كبار موظفي اإلدارة،  الموجودات، الخبرة ال

  وكیفیة تقییم المخاطر وإدارتھا وكیفیة تعویض المدراء.
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  ) یتبع(األدوات المالیة   2-8
  

إذا كان نموذج األعمال ھو االحتفاظ بموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة    دفعات أصل الدین والفائدة:
بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة تمثل دفعات للمبالغ األصلیة والفائدة ("فحص دفعات للمبالغ األصلیة  المجموعة  قوم  توالبیع،  

 فائدة"). وال
  

بدراسة ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة متوافقة مع اتفاق إقراض أساسي، أي أن الفوائد تشمل فقط  المجموعة  قوم  توعند إجراء ھذا التقییم،  
اإلقراض األساسي. عندما  مقابل القیمة الزمنیة للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسیة األخرى ومعدل الفوائد الذي یتماشى مع اتفاق 

وقیاسھا  تؤدي الشروط التعاقدیة إلى التعرض للمخاطر أو تقلبات ال تتوافق مع اتفاق اإلقراض األساسي، یتم تصنیف الموجودات المالیة ذات الصلة  
  بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل.

  
 ائدة.  یتم مراعاة الموجودات المالیة مع المشتقات الضمنیة بالكامل عند تحدید ما إذا كانت تدفقاتھا النقدیة تمثل فقط الدفعات األصلیة والف

  
الموجودات. تتم إعادة التصنیف  بإعادة تصنیف استثمارات الدین عندما، وفقط عندما، یتغیر نموذج أعمالھ إلدارة تلك التغیرات في  المجموعة  قوم  ت

  من بدایة فترة التقریر األولى التي تلي التغییر.
 

 أدوات حقوق الملكیة 
أدوات حقوق الملكیة ھي أدوات تستوفي تعریف حقوق الملكیة من وجھة نظر الجھة المصدرة، أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي  

   المتبقیة في صافي موجودات الجھة المصدرة. وتشمل أمثلة أدوات حقوق الملكیة األسھم العادیة األساسیة. بالدفع والتي تعد دلیالً على الفوائد
  

قد  المجوعة  بقیاس جمیع استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل، باستثناء الحاالت التي تكون فیھا إدارة    تقوم المجموعة
المجموعة  . تتمثل سیاسة  بیان الدخل الشاملد االعتراف المبدئي، بتصنیف استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل  اتخذت خیاراً نھائیاً، عن

عندما یتم االحتفاظ بھذه االستثمارات ألغراض أخرى غیر تولید   بیان الدخل الشاملفي تصنیف استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
وال یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى الربح    بیان الدخل الشامل ستثمار. وعند استخدام ھذا الخیار، یتم إدراج أرباح وخسائر القیمة العادلة في  عائدات اال

ن  أو الخسارة بما في ذلك عند االستبعاد. وال یتم تسجیل خسائر التدني في القیمة (وعكس خسائر التدني في القیمة) بشكل منفصل عن غیرھا م
  التغییرات في القیمة العادلة.

  
في استالم    المجموعةویستمر االعتراف بتوزیع األرباح، عندما یمثل عائًدا على ھذه االستثمارات، في بیان الدخل كإیرادات أخرى عندما ینشأ حق  

  الدفعات. 
  

  تدني قیمة الموجودات المالیة   2-9
  
 ذمم مدینة    )أ(

  
  علی  قعةو مت رةخسا ت مخصصا دمتستخ   لتيوا ،قعةو لمتا ن الئتماا  رخسائ  س لقیا  (9) م قر لمالیةا  ریرللتقا ليدولا  رللمعیا طلمبس ا  لنھجا  مجموعةلا  قب طت
  .رونآلخا ونیندلموا  ینةدلما  ممذلا لجمیع  رلعما دىم
 

االئتمانیة المتوقعة یعتمد على احتمالیة التعثر والتي  قامت المجموعة بتطبیق نموذج النھج المبسط لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتساب الخسائر  
 ً التعثر والتي تعتمد على تجمیع الذمم المدینة بناًء على خصائص المخاطر    افتراضیة ونسبة الخسارة ب قتصادللمخاطر االئتمانیة والعوامل اال  تحتسب وفقا

 ً الخسائر    حتساب ال  االئتمانیة المتشابھة وعدد أیام التأخر في السداد، وبناء علیھ فقد قامت المجموعة بتبني نموذج ریاضي مبني على األسس المذكورة آنفا
 ً  ).9للمعیار رقم ( االئتمانیة المتوقعة وفقا

  
 خرى األ موجودات المالیةال  )ب(

  
) وفقاً لمنھجیة التدني المطبقة، كما ھو موضح  3) والمرحلة (2) والمرحلة (1المالیة، غیر الذمم المدینة، على أساس المرحلة (  أدواتھاتصنف المجموعة  

  أدناه: 
  
ي منذ  ائتمانبشكل جوھري منذ إثباتھا المبدئي والتي لم یحدث علیھا تدني    االئتمانیة): تشمل األدوات المالیة التي لم تزید مخاطرھا  1المرحلة ( - 

 شھر.  12المتوقعة على مدى االئتمانیة منحھا. تقوم المجموعة بقید مخصص تدني للخسائر
ي. تقوم  ائتمانلیھا تدني  ث عد والتي لم یحالمبدئي  یة بشكل جوھري منذ إثباتھا  ئتمان): تشمل األدوات المالیة التي زادت مخاطرھا اال2المرحلة ( - 

 المتوقعة على مدى عمر األداة المالیة.   االئتمانیة المجموعة بقید مخصص تدني للخسائر  
یة على مدى العمر المتوقع لتلك األدوات  ائتمان یاً. تقوم المجموعة بقید مخصص تدني خسائر  ائتمان): تشمل األدوات المالیة المتدنیة  3المرحلة ( - 

 المالیة. 
  

المالیة خالل    ة): ھي جزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي قد تنتج عن احتمالیة تعثر في السداد على األدا 1یة المتوقعة المرحلة (ئتمان الخسائر اال 
  شھراً بعد تاریخ إعداد البیانات المالیة الموحدة.   12
  

یة ویتم تحدیدھا بناًء على الفرق بین القیم الحالیة لكامل العجز  ئتمان للخسائر االة  جحمر): ھي تقدیر احتمالیة  2یة المتوقعة المرحلة ( ئتمانالخسائر اال
النقدي ھو الفرق بین جمیع   ت المالیة غیر  للموجودا   ستردادالنقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة والقیمة الحالیة القابلة لال  التدفقاتالنقدي. إن العجز 

  یاً كما في تاریخ إعداد البیانات المالیة الموحدة. ائتمان المتدنیة 
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  ) یتبع(تدني قیمة الموجودات المالیة   2-9
 

اال (ئتمانالخسائر  المرحلة  المتوقعة  تدني اال3یة  یتم تحدید مخصص  لال  ئتمان):  القابلة  والقیمة  الدفتریة  القیمة  الفرق بین صافي  أساس    سترداد على 
  دفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة.  ت عتبارھا القیمة الحالیة للاب ستردادللموجودات المالیة. یتم قیاس القیمة القابلة لال

 
 احتمالیة التعثر   )ت(

الخسائر االئتمانیة المتوقعة. إن احتمالیة التعثر ھي تقدیر الحتمال التعثر خالل نطاق زمني  تشكل احتمالیة التعثر أحد المعطیات الرئیسیة في قیاس  
 .معین، ویشمل حسابھ البیانات التاریخیة واالفتراضات والتوقعات بالظروف المستقبلیة

 
 الخسارة الناتجة عن التعثر   )ث(

الناتجة عند   للخسائر  تقدیر  بمثابة  التعثر  الناتجة عن  تتوقع  تعد الخسارة  التي  المستحقة وتلك  التعاقدیة  التدفقات النقدیة  الفرق بین  إلى  التعثر وتستند 
  ن وجدت. إاستالمھا المجموعة، مع األخذ في الحسبان التدفقات النقدیة من الضمانات والتعزیزات االئتمانیة، 

 
  تعریف التعثر   ) ج(

التي   الموجودات المالیةة مخاطر االئتمان الداخلیة حیث تشیر الخبرة السابقة إلى أن تعتبر المجموعة األحداث التالیة من بین أحداث التعثر ألھداف إدار
 تستوفي أحد المعیارین التالیین ال یمكن استردادھا: 

 
 عندما یكون ھناك خرق للعقود المالیة من قبل الطرف المقابل، - 
 -  ً مجمل التزاماتھ   خارجیة إلى أنھ من غیر المحتمل أن یقوم المدین بدفع  أو التي یتم الحصول علیھا من مصادر  عندما تشیر المعلومات المعدة داخلیا

  .)المجموعة(دون مراعاة أي ضمانات تحتفظ بھا  المجموعةلدائنیھ، بما في ذلك 
 

كن لدى المجموعة  یوماً ما لم ت  90بصرف النظر عن التحلیل السابق، تعتبر المجموعة أن التعثر قد حدث عندما یتأخر سداد األصل المالي ألكثر من  
  .معلومات معقولة ومثبتة تبرھن عكس ذلك

 
 الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان   ) ح(

ر  تقوم المجموعة برصد كافة الموجودات التي تخضع لمتطلبات االنخفاض في القیمة وذلك بغرض تقییم ما إذا كانت ھناك زیادة جوھریة في مخاط
  .االئتمان منذ االعتراف المبدئي

ن المعلومات  تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة المالیة قد ارتفعت بشكل جوھري منذ االعتراف المبدئي، تأخذ المجموعة باالعتبار كالً معند  
جھد غیر مبرر، بناًء على   الكمیة والنوعیة التي تكون معقولة وقابلة لإلثبات، بما في ذلك الخبرة التاریخیة والمعلومات المستقبلیة المتاحة دون تكلفة أو

 .الخبرة التاریخیة للشركة بما في ذلك المعلومات المستقبلیة
 

  إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة   2-10
  

صل  تحویل األ صل أوعند  عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األالموحد  لغاء االعتراف بالموجودات المالیة من بیان المركز المالي  إیتم  
  .الدخل الموحدخر. ویتم إثبات الفرق في القیمة الدفتریة في بیان آالمالي أو جمیع مخاطره ومنافع الملكیة إلى طرف 

  
  المطلوبات المالیة  

  
ً تشتمل المطلوبات المالیة بشكل أساسي على تسھیالت بنكیة ودائنین تجاریین وأرصدة دائنة أخرى. یتم قیاس المطلوبات المالیة   بالقیمة العادلة    مبدئیا

  .المطفأة كلفةالمطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم تصنیف المطلوبات المالیة للشركة على أنھا مطلوبات مالیة بال  كلفةویتم تسجیلھا الحقًا بال
 

  القیاس الالحق 
للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم  یعتمد قیاس االلتزامات المالیة على تصنیفھا. یتم إثبات المطلوبات  

المطفأة   كلفةالحقاً بال األرصدة الدائنة األخرىتتم المطالبة بھا من قبل المورد. بعد التحقق المبدئي، یتم قیاس التسھیالت البنكیة والذمم الدائنة التجاریة و 
المطلوبات وكذلك من خالل عملیة  الدخل الموحد  الفعلي. یتم االعتراف باألرباح والخسائر في بیان    باستخدام طریقة معدل الفائدة عندما یتم استبعاد 

  اإلطفاء. 
  

  إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة 
الي قائم بواحد آخر من  یتم استبعاد االلتزام المالي عندما یتم الوفاء بااللتزام بموجب االلتزام أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیتھ. عندما یتم استبدال التزام م
ھذا التبادل أو التعدیل    نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبیر، أو عندما یتم تعدیل شروط المطلوبات الحالیة بشكل جوھري، یتم التعامل مع مثل

  . الدخل الموحدعلى أنھ استبعاد لاللتزام األصلي واالعتراف بمسؤولیة جدیدة ویتم االعتراف بالفرق في المبالغ المدرجة في بیان 
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  القیمة العادلة لألدوات المالیة   2-11
  

  تمثل القیمة العادلة لألدوات المالیة التي لھا أسعار سوقیة. إن أسعار اإلغالق بتاریخ البیانات المالیة لألدوات المالیة في أسواق نشطة 
 

  ھا: في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالیة أو عدم نشاط السوق یتم تقدیر قیمتھا العادلة بعدة طرق من
  
  . مقارنتھا بالقیمة السوقیة الحالیة ألداة مالیة مشابھة لھا إلى حد كبیر - 
  تحلیل التدفقات النقدیة المستقبلیة وخصم التدفقات النقدیة المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالیة مشابھة لھا.  - 
  

قدیر قیمة  تھدف طرق التقییم إلى الحصول على قیمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقیة وأیة مخاطر أو منافع متوقعة عند ت
  یة، وفي حال وجود أدوات مالیة یتعذر قیاس قیمتھا العادلة بشكل یعتمد علیھ یتم إظھارھا بالتكلفة بعد تنزیل أي تدني في قیمتھا. األدوات المال 

  
الفائدة لبنود   التدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة باستخدام نفس أسعار  العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناء على  نفس الشروط  تحمل  یتم تقدیر القیمة 

 وصفات المخاطر. 
  

  االستثمارات العقاریة   2-12
  

و للغرضین  أسمالیة  ألزیادة قیمة العقار الرأو  لغرض الحصول على إیرادات إیجار  إما  االستثمارات العقاریة ھي االستثمارات التي یتم االحتفاظ بھا  
  .معاً 
  

ویتم استبعاد   الموحد  التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل إثباتات العقاریة بالقیمة العادلة مضافاً إلیھا مصاریف االقتناء. یتم  ستثماریتم إظھار اال 
التغیرات في  یتم عرض    .ات العقاریة في حالة البیع أو عند التوقف عن استخدامھا وعدم توقع تدفق منافع اقتصادیة للمجموعة نتیجة بیعھاستثماراال

الموحد   الدخل  بیان  العادلة في  القطاعات األخرى  القیمة  إیرادات  بیان  ضمن  الموحد.في  ناتجة عن عملیة استبعاد    الدخل  یتم إثبات أیة أرباح 
  ات العقاریة في بیان الدخل الموحد في فترة حدوث االستبعاد. ستثماراال
  

  المعدات اآلالت والممتلكات و   2-13
  

  واآلالت   المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القیمة الدفتریة. یتم استھالك الممتلكات ستھالكالمعدات بالكلفة بعد تنزیل االواآلالت وتظھر الممتلكات  
  لعمر اإلنتاجي المتوقع كما یلي: ا حسب طریقة القسط الثابتوفقاً لوالمعدات 

  
  سنوات   
    

 17-5  أثاث وأجھزة 
 10-6  سیارات 

 50  مباني 
 10  دیكورات 

 5  برامج حاسوب 
  

قیمتھا    استردادوالمعدات عند وجود أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر إلى عدم توافر إمكانیة    واآلالت  یتم دراسة تدني القیمة الدفتریة للممتلكات
ھا وھي  استردادم تخفیض القیمة الدفتریة للقیمة المتوقع  الدفتریة. عند وجود أحد ھذه األدلة وعندما تزید القیمة الدفتریة عن القیمة المتوقع استردادھا، یت

  القیمة العادلة مخصوماً منھا مصاریف البیع أو "القیمة في االستخدام"، أیھما أعلى.
  

والمعدات التي یتم التعامل معھا بشكل منفصل، كما یتم شطب القیمة الدفتریة    واآلالت  مكونات الممتلكات   ستبدالورسملة التكالیف المتكبدة ال  احتساب یتم  
والمعدات. یتم إثبات    واآلالت  یة المستقبلیة المتعلقة بالممتلكاتقتصادألي جزء مستبدل. یتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زیادة المنافع اال

  .الموحد جمیع النفقات األخرى في بیان الدخل 
  

وبالنسب المھنیة،  الرسوم  التكلفة  القیمة. تشمل  أي خسارة مسجلة عن انخفاض  بعد تنزیل  بالتكلفة،  التنفیذ  قید  الرأسمالیة  للموجودات  تدرج األعمال  ة 
الممتلكات  منفصل من    بند. ویتم تصنیف ھذه الممتلكات في الفئة المالئمة ضمن  للمجموعةالمؤھلة، تتم رسملة تكالیف االقتراض وفقاً للسیاسة المحاسبیة  

والمعدات الموجودات جاھزة  واآلالت  تصبح ھذه  عندما  الممتلكات األخرى،  الموجودات من  الموجودات، على غرار  ھذه  استھالك  احتساب  . ویبدأ 
 لالستخدام المقرر لھا. 
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 اإلیجارات   2-14
  

) حیث یتم االعتراف باإلیجارات بناًء على موجودات حق االستخدام والمطلوبات المقابلة في  16المجموعة المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (  تطبق
ترات محددة من  تستأجر الشركة عدة مكاتب وعادة ما یتم إبرام عقود اإلیجار لف التاریخ الذي تكون فیھ الموجودات المؤجرة متاحة الستخدام المجموعة.  

 سنوات ولكن قد یكون لھا خیارات تمدید.   10سنة واحدة إلى 
 

یة للمدفوعات  یتم قیاس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإلیجار مبدئیًا على أساس القیمة الحالیة. تشمل التزامات اإلیجار صافي القیمة الحال 
ً   الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضّمنة)،  ً   ناقصا تضمین مدفوعات اإلیجار بموجب خیارات تمدید    أي حوافز تأجیر مستحقة القبض. یتم أیضا

 معینة بشكل معقول في قیاس االلتزام. 
  

ً یتم خصم مدفوعات اإلیجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار. إذا لم یكن باإلمكان تحدید ھذا السعر بسھولة ، وھذا ھو الحا بالنسبة    ل عموما
ل الالزمة  لعقود اإلیجار في المجموعة، یتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، وھو المعدل الذي یتعین على المستأجر دفعھ القتراض األموا

  للحصول على أصل ذي قیمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة مع شروط وضمانات وظروف مماثلة. 
  

فائدة  ع مدفوعات اإلیجار بین األصل وتكالیف التمویل. یتم تحمیل تكالیف التمویل في بیان الدخل الموحد على مدار فترة اإلیجار إلنتاج معدل  یتم توزی 
  دوري ثابت على الرصید المتبقي من االلتزام لكل فترة. 

  
یتم تضمینھا في التزام اإلیجار حتى تصبح نافذة المفعول. عند سریان  قد تتعرض المجموعة لزیادات مستقبلیة محتملة في قیمة اإلیجارات، والتي ال  

  مفعول التعدیالت على قیمة اإلیجارات، تتم إعادة تقییم التزامات اإلیجار وتعدیلھا مقابل حق االستخدام. 
  

  یقاس حق استخدام الموجودات بالتكلفة التي تشمل:  
  مبلغ القیاس المبدئي اللتزام اإلیجار.   
 إیجار مسددة في أو قبل تاریخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة.   أي دفعات  
 أي تكالیف أولیة مباشرة.   

 
حق االستخدام من الموجودات عموًما على المدى األقصر من العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإلیجار على أساس القسط الثابت. إذا كانت    استھالكیتم  

  المجموعة على یقین معقول من ممارسة خیار الشراء، یتم تخفیض قیمة حق االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي األساسي لألصل. 
  

دید واإلنھاء في عقود اإلیجار في المجموعة. تستخدم ھذه الخیارات لزیادة المرونة التشغیلیة من حیث إدارة األصول المستخدمة  یتم تضمین خیارات التم
  في عملیات المجموعة. إن غالبیة خیارات التمدید واإلنھاء الموجودة یتم ممارستھا فقط من قبل المجموعة ولیس من قبل المؤجر المعني. 

  
  تخدام موجودات حق االس 

ً   ذوبحق استخدام الموجودات في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي التاریخ الذي یكون فیھ األصل    عترافتقوم المجموعة عند بدایة العقد باال   العالقة متاحا
الموجودات بالتكلفة، ناقصاً أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة، ویتم تعدیلھا ألي إعادة قیاس التزامات    استخداملالستخدام). یتم قیاس حق  

عات اإلیجار  عقود اإلیجار. تتضمن تكلفة حق استخدام الموجودات مبلغ التزامات عقود اإلیجار المعترف بھا والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة ودف
ً   التي تمت في أو  أي حوافز إیجار مستلمة. یتم استھالك حق استخدام الموجودات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد    قبل تاریخ البدء ناقصا

 اإلیجار واألعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات أیھما أقصر.  
  

 ات عقود اإلیجار التزام
فترة اإلیجار في تاریخ بدء عقد   القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المقرر تسدیدھا على مدىات عقود اإلیجار المقاسة بالتزامب عترافتقوم المجموعة باال

 ً منھا أي حوافز تأجیر مستحقة، ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تستند إلى مؤشر    اإلیجار. تشمل مدفوعات عقود اإلیجار المدفوعات الثابتة مطروحا
 أو معدل.  

 
. عقود  الموحد  رتبطة بعقود اإلیجار قصیرة األجل أو منخفضة القیمة على أساس القسط الثابت كمصاریف في بیان الدخلیتم االعتراف بالدفعات الم

  شھراً أو أقل.  12اإلیجار قصیرة األجل ھي عقود إیجار لمدة 
 

  أدوات مالیة مشتقة    2-15
  

ً بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة تقریر. یتم االعتـراف باألرباح  تدرج المشتقات في البدایة بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام عقود  
  الموحد   الدخل 

یتم إدراج جمیع المشتقات بقیمھا العادلة كموجودات إذا كانت القیمة العادلة موجبة، أو كمطلوبات إذا كانت القیمة العادلة  على طبیعة عالقة التحوط. و 
  سالبة. 
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  استثمار في شركات حلیفة   2-16
  

وھو القدرة    طریقة حقوق الملكیة. الشركات الحلیفة ھي تلك التي یكون للمجموعة نفوذاً مؤثراً علیھا  استخدامیتم قید االستثمار في الشركات الحلیفة ب
 على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر بھا ولیس التحكم بھذه السیاسات. 

 
یظھر اال  الملكیة،  لطریقة حقوق  الشركا   ستثماروفقاً  الحلیفة في  في  المالي  بیانت  في حصة    الموحد  المركز  التغیرات الالحقة  إلیھا  مضافاً  بالكلفة، 

الحلیفة في    فيالمجموعة   الشركات  نتائج  المجموعة من  قید حصة  یتم  الحلیفة.  الشركات  األرباح  الموحد  الدخلبیان  صافي موجودات  یتم استبعاد   .
  المعامالت بین المجموعة والشركات الحلیفة بحدود حصة المجموعة في الشركات الحلیفة. والخسائر غیر المتحققة الناتجة عن 

  
ل المجموعة  إن السنة المالیة للشركات الحلیفة ھي ذات السنة المالیة للمجموعة. تستخدم الشركات الحلیفة نفس السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قب 

  بھة. فیما یتعلق بالمعامالت ذات الطبیعة المتشا
  

طریقة حقوق الملكیة تقرر المجموعة ما إذا كان ھناك ضرورة لقید خسائر تدني إضافیة على استثماراتھا في الشركات الحلیفة. تقوم    ستخدامالحقاً ال
ات في الشركات الحلیفة.  ستثمارموضوعیة تشیر إلى تدني في قیمة االأدلة  بتحدید ما إذا كان ھناك وجود    الموحدة  المالیة  البیاناتالمجموعة في تاریخ  

ھا ویتم قید ھذا  استرداد والقیمة المتوقع  ستثمارقیمة التدني والتي تمثل الفرق بین القیمة الدفتریة لال احتسابفي حال وجود ھذه األدلة، تقوم المجموعة ب
  الدخل الموحد.  بیانالفرق في  

  
المتبقي بالقیمة العادلة. یتم قید أي فروقات بین القیمة الدفتریة   ستثمارلیفة، تقوم بإظھار االالح  الشركاتفي حال فقدان المجموعة التأثیر الجوھري على 

  الدخل الموحد.  بیانالمتبقي والعائد من البیع بتاریخ فقدان التأثیر الجوھري في   ستثمارللشركة الحلیفة والقیمة العادلة لال
 

  التدني في قیمة الموجودات غیر المالیة    2-17
  

لإلطفاء   والتي ال تخضع  الجاھزة لالستخدام  الملموسة غیر  الموجودات غیر  إنتاجي غیر محدد أو  التي لھا عمر  الملموسة  الموجودات غیر  یتم  إن 
التدني في    رة اختبارھا سنویاً للتحقق من انخفاض قیمتھا. أما الموجودات غیر المالیة الخاضعة لالستھالك واإلطفاء فیتم مراجعتھا لكي یتم تحدید خسا
القیمة بمقدار    قیمتھا عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. یتم احتساب خسارة التدني في

الممكن استردادھا، والقیمة الممكن استردادھا ھي ا للموجودات عن القیمة  تتجاوز بھ القیمة الدفتریة  للموجودات بعد تنزیل  المبلغ الذي  لقیمة العادلة 
تدفقات نقدیة یمكن تكالیف البیع والقیمة قید االستخدام أیھما أعلى. ألغراض تقییم تدني القیمة، یتم تجمیع الموجودات في أدنى المستویات التي یوجد لھا 

اء الشھرة التي تعرضت لتدٍن في قیمتھا الحتمال عكس انخفاض  تحدیدھا بشكل منفصل (وحدات تولید النقد). یتم مراجعة الموجودات غیر المالیة باستثن 
 القیمة بتاریخ كل تقریر.  

  
  إعادة التأمین موجودات عقود   2-18

  
ھا من شركات  استردادتفاقیات إعادة التأمین. تمثل موجودات عقود إعادة التأمین المبالغ الممكن  ابالحد من مخاطر التأمین من خالل عقد    المجموعة تقوم  

المسددة وغیر المسددة ووفقاً لعقد    احتیاطي االدعاءاتھا من شركات إعادة التأمین بطریقة تتناسب مع  استرداد إعادة التأمین. یتم تقدیر المبالغ الممكن  
  معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة. إعادة التأمین وحصة 

  
أو عندما ینشأ مؤشر على التدني خالل السنة. یحدث التدني  الموحدة المالیة   البیانات یتم إجراء مراجعة للتدني في موجودات عقود إعادة التأمین بتاریخ 

وط عقد إعادة التأمین وعند إمكانیة قیاس األثر على ھذه المبالغ  قد ال تسترد المبالغ المستحقة وفقاً لشر  المجموعةعند ظھور دلیل موضوعي یبین أن  
  . الموحد من شركة إعادة التأمین بشكل موثوق، یتم تسجیل خسارة التدني في بیان الدخل المجموعةالتي ستتسلمھا  

  ین. اتھا ومسؤولیتھا تجاه حملة وثائق التأمالتزاممن  المجموعةإن ترتیبات عقود إعادة التأمین ال تعفي 
  

  وتلك المعاد تأمینھا.  المجموعةالتأمین على أساس اإلجمالي بالنسبة لكل من أعباء التأمین التي تتحملھا   ادعاءاتتظھر أقساط و
  

  عقود التأمین  مطلوبات   2-19
  

احتیاطي االدعاءات تحت  تتضمن مطلوبات عقود التأمین مخصص    عقود التأمین عند توقیع عقد التأمین وتحمیل أقساط التأمین.  مطلوباتب  عترافیتم اال
 األقساط غیر المكتسبة.   واحتیاطيات غیر المبلغ عنھا  یواالحتیاطالتسویة 

سواء تم التبلیغ    الموحدة   المالیة   البیاناتغیر المسددة كما في تاریخ    المتكبدة  لالدعاءاتالتقدیریة  الكلفة    احتیاطي االدعاءات تحت التسویة تمثل إجمالي  
ذات الصلة، مطروحاً منھا قیمة المستردات من  االدعاءات  عنھا أم لم یتم وذلك لحاملي عقود التأمین وأطراف أخرى باإلضافة إلى مصاریف إدارة  

على أساس تقدیر  الموحدة  المبلغ عنھا غیر المسددة كما في تاریخ البیانات المالیة    دعاءاتالمخصصات لالتحتسب    الحادث وأي مبالغ أخرى مستردة.
  وتقدیراتھا.  المجموعةوالمحامین وخبرة  اإلكتواریین كل حالة بمفردھا بناء على تقاریر الخبراء

السابقة وتقدیراتھا لسداد تعویضات الحوادث التي حدثت ولم یبلغ عنھا    عةالمجمو غیر المبلغ عنھا بناء على خبرة    احتیاطي االدعاءاتیتم تقدیر وتسجیل  
  . كتواري مختص ومستقلإ كتواریة صادرة من  إو بناء على تقاریر  الموحدة كما في تاریخ البیانات المالیة

المالیة الالحقة نتیجة وثائق تأمین ساریة وتسجل ضمن المطلوبات  تمثل أقساط التأمین غیر المكتسبة الجزء من أقساط التأمین المكتتبة المتعلقة بالفترة  
 كأقساط تأمین غیر مكتسبة ، وتحتسب على أساس عدد األیام المتبقیة النتھاء مدة وثیقة التأمین بعد تاریخ البیانات المالیة الموحدة. 

  
  تتجاوز  التيیتعلق بعقود التأمین الحالیة    فیما  الموحدة  المتوقع تكبدھا بعد تاریخ البیانات المالیة  دعاءاتاالو لل  احتیاطي العجز في األقساط  تكوین  یتم

  . المالیة  البیانات تاریخ  بعد العقود  تلك من المكتسب   القسط
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  ات التأمین التزاماختبار كفایة   2-20
  

بتقییم إذا ما كانت التزامات التأمین المثبتة لدیھا كافیة وذلك باستخدام التقدیرات الحالیة للتدفقات النقدیة    الموحدة  بتاریخ البیانات المالیة  المجموعةتقوم  
  دعاءات ات التأمین غیر كافیة في ضوء التدفقات النقدیة المقدرة لاللتزامالمستقبلیة بموجب عقود التأمین. إذا نتج عن ھذا التقییم أن القیمة الدفتریة ال 

  . الموحد  بكامل النقص في بیان الدخل  عترافالمستقبلیة، یتم اال
  

 ذمم معیدي التأمین الدائنة والذمم الدائنة األخرى   2-21
  

التحقیق المبدئي بالقیمة العادلة للمقابل المستلم ناقصاً التكالیف المباشرة    دتدرج ذمم معیدي التأمین الدائنة والذمم الدائنة األخرى عند استحقاقھا، وتقاس عن
  المطفأة، حسبما یكون مالئماً.   كلفةالمتعلقة بالمعاملة. وتقاس ذمم معدي التأمین الدائنة والذمم الدائنة األخرى الحقاً بال

  
  التقاص   2-22

  
إال عندما تتوفر الحقوق القانونیة الملزمة وكذلك عندما یتم    الموحد   المركز الماليبیان  ة في  ال یتم إجراء التقاص بین الموجودات والمطلوبات المالی

  تسویتھا على أساس التقاص أو یكون تحقق الموجودات وتسویة المطلوبات یتم في نفس الوقت. 
  

  مخصص الضرائب   2-23
  

للضریبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضریبة عن األرباح المعلنة في البیانات  ئب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة ا یتم احتساب مصاریف الضر
نما في سنوات الحقة أو  إألن األرباح المعلنة تشمل إیردات غیر خاضعة للضریبة أو مصاریف غیر قابلة للتنزیل في السنة المالیة و  الموحدة  المالیة 

  خاضعة أو مقبولة التنزیل ألغراض ضریبیة. خسائر متراكمة مقبولة ضریبیاً أو بنود لیست 
ئب  رائب المؤجلة ھي الضرا . إن الض)12(والمعیار المحاسبي الدولي رقم    المقررة وفقاً للقوانین واألنظمةئب بموجب النسب الضریبیة  را تحسب الض

والقیمة التي یتم احتساب    الموحدة   المالیة  بیانات بات في ال الزمنیة المؤقتة بین قیمة الموجودات أو المطلو  المتوقع دفعھا أو استردادھا نتیجة الفروقات
  الضریبي أو تحقق الموجودات   لتزامئب المؤجلة وفقاً للنسب الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا عند تسویة االرا وتحتسب الض  الربح الضریبي على أساسھا. 

 الضریبیة المؤجلة. 
  

  معلومات القطاعات   2-24
  

یرادات ومصروفات  إ یرادات وتتكبد تكالیف بما فیھا  إالقطاع التشغیلي ھو أحد مكونات المجموعة الذي یرتبط بأنشطة األعمال التي تكتسب منھا المجموعة  
اإل قبل  من  دوري  بشكل  التشغیلیة  نتائجھا  مراجعة  تتم  والتي  األخرى  المجموعة  مكونات  من  أي  مع  بالمعامالت  العلیذات عالقة  للمجموعة  دارة  ا 

  ة المنفصلة. (المسؤولة األولى عن اتخاذ القرارات) التخاذ قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقییم أدائھا والتي تتوفر عنھا المعلومات المالی
 

  مخصصات   2-25
  

بالمخصصات عندما یكون على الشركة التزام قانوني أو فعلي ناتج عن حدث سابق، وأن یكون تسدید االلتزامات محتمل ویمكن قیاس    عترافیتم اال
 قیمتھا بشكل یعتمد علیھ.  

  
  صندوق اإلدخار     2-26
  

صندوق االدخار التابع لموظفي الشركتین  % من رواتب موظفي شركة التأمین الوطنیة وشركة أبراج الوطنیة في  5تقوم المجموعة بالمساھمة بنسبة  
یتم تحویل   . الموحدبعد ذلك. وھذه المساھمة تسجل في بیان الدخل      %7.5إلى  شتراك الموظفین وترتفع نسبة المساھمة  ال األولى  في السنوات الخمس  

    .  صندوق ادخار منفصل تابع لموظفي الشركة  إلىالمبلغ المقطتع  
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  العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة المساھمة 
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

  العمالت األجنبیة   2-27
  

. یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت  . كما ویستخدم الدوالر األمریكي لعرض البیانات المالیة الموحدةللمجموعةیمثل الدوالر األمریكي عملة األساس  
  ألسعار الصرف كما في تاریخ المعاملة. األخرى غیر الدوالر األمریكي خالل السنة وفقاً  

  كما یلي:  الموحدة مقابل الدوالر األمریكي كما في تاریخ البیانات المالیة المجموعةبلغت أسعار صرف العمالت الرئیسیة التي تتعامل بھا 
  بالدوالر األمریكي  المقابل 
 2021  2020 
      

 0.3106  0.3205 الشیقل اإلسرائیلي 
 1.4104  1.4105 الدینار األردني 

 1.2288  1.1320 وحدة النقد األوروبیة (یورو)
 1.1335  1.0916 فرنك سویسري 

 0.1526  0.1570 یوان صیني 
 0.2666  0.2664 لایر سعودي 
 0.2730  0.2746 لایر قطري 

 0.2722  0.2722 درھم إماراتي 
 0.0635  0.0637 جنیھ مصري 

  
الدوالر األمریكي وفق إلى  السنة  القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نھایة  التي تستحق  وتلك  اً ألسعار یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة 

  . الموحد  . تظھر فروقات التحویل من ربح أو خسارة في بیان الدخلالموحدة المالیة الصرف كما في تاریخ البیانات 
  

  ربح السنة العائد إلى مساھمي الشركة األم  من  لسھم األساسیة والمخفضة لحصة ال  2-28
  

األم على المعدل المرجح لعدد األسھم العادیة    الشركةالحصة األساسیة للسھم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى مساھمي    احتسابیتم  
  خالل العام. 

 
یة إیرادات أو  یتم احتساب الربح المخفض للسھم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى مساھمي الشركة األم (بعد األخذ في االعتبار العوائد والفوائد وأ

سھم العادیة خالل العام مضافاً إلیھ المعدل المرجح لعدد األسھم العادیة التي یجب  نفقات تخص األسھم القابلة للتحویل) على المعدل المرجح لعدد األ
  إصدارھا فیما لو تم تحویل األسھم القابلة للتحویل إلى أسھم عادیة. 

  
  توزیعات أرباح   2-29

  
المساھمین على  عترافاالیتم   موافقة  فیھا  یتم  التي  الفترة  في  للمجموعة  الموحدة  المالیة  البیانات  المساھمین كمطلوبات في  أرباح  توزیعات   بتوزیع 

  .األرباح
 

  األحداث بعد تاریخ التقریر  2-30
  

اعتماد البیانات المالیة لإلصدار، شریطة أن تقدم دلیالً على  لتعكس األحداث التي وقعت بین تاریخ التقریر وتاریخ  الموحدة  یتم تعدیل البیانات المالیة  
  الموحدة   المالیة  الظروف التي كانت موجودة في تاریخ التقریر. تتم مناقشة أي أحداث ما بعد نھایة السنة والتي ال تعد أحداث موجبة للتعدیل في البیانات

 عندما تكون جوھریة. 
  

  مبدأ االستمراریة    2-31
  

لدیھا الموارد الكافیة لالستمرار في الوجود التشغیلي    المجموعة، توقع معقول بأن  الموحدة  لدى أعضاء مجلس اإلدارة، في وقت اعتماد البیانات المالیة
  الموحدة.    یةفي المستقبل المنظور. وبالتالي، استمروا في اعتماد مبدأ االستمراریة المحاسبي في إعداد البیانات المال

 
  تحلیــل المخاطـــــر  .3

ولتحقیق ھذا الھدف، تقوم    .یة تحدد المخاطر وسبل مواجھتھا وتخفیفھااستراتیجبإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل    المجموعةتقوم  
ووضع الضوابط الرقابیة المناسبة ومراقبة استمراریة  بأنشطتھا  مسؤولة عن تحدید المخاطر المتعلقة  الكافة مراكز العمل    إدارة المجموعة بالتعاون مع
  . المجموعةھو المسؤول عن تحدید ومراقبة المخاطر في   المجموعةفعالیتھا. یعتبر مجلس إدارة 

  
  قیاس المخاطر وأنظمة التقاریر 

  المجموعة یة عمل استراتیجإن مراقبة المخاطر وإدارتھا یتم من خالل مراقبة الحدود المسموح بھا لكل نوع من أنواع المخاطر وأن ھذه الحدود تعكس 
التي قد تنجم    وتحلیلھا للتعرف على المخاطر المتوقعة  المجموعة. یتم جمع المعلومات من الدوائر المختلفة لدى  بھا  وعوامل السوق المختلفة المحیطة

  . المجموعةعنھا. یتم عرض وشرح ھذه المعلومات لمجلس إدارة  
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 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

لمخاطر التأمین والمخاطر المالیة والتي تتمثل في مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. فیما یلي ملخص للمخاطر   المجموعةتتعرض  
 : خفیف من أثار ھذه المخاطروالطرق المستخدمة من قبل اإلدارة للت المجموعةالتي تواجھھا 

  
 مخاطر التأمین 

ومواعید دفعھا عن توقعات المجموعة، والذي یتأثر في حال   دعاءاتلالخطر التأمین الرئیسي الذي تواجھھ المجموعة ھو خطر اختالف المبالغ الفعلیة 
طویلة األجل، وبالتالي فإن ھدف المجموعة األساسي    دعاءاتالمستقبلیة لال أو زیادة المبالغ المطالب بھا والمنافع المدفوعة والتطورات  االدعاءات  تكرار  

  . االدعاءاتھو ضمان وجود احتیاطیات كافیة لتغطیة ھذه 
  

حسن من خالل االختیار الدقیق الستراتیجیات وموجھات  تعمل المجموعة على التخفیف من المخاطر بتنویع عقود التأمین لدیھا، وكما أن ھذا التنویع یُ 
یارات وتأمین  لتأمین وتنفیذھا بعنایة، وأیضا من خالل الدخول في اتفاقیات إعادة التأمین. أعمال التأمین الرئیسیة للشركة ھي التأمین ضد مخاطر السا

عامة األخرى. تعتبر عقود  الحریق وتأمین العمال والمسؤولیة المدنیة والتأمینات الھندسیة والتأمین البحري والتأمین الصحي وتأمین الحیاة والتأمینات ال
  یساعد في التقلیل من خطر التأمین.   ممافي العادة خالل سنة واحدة من تاریخ وقوع الحادث    ات الناتجة عنھالتزاماال  التأمین ھذه قصیرة األجل ویتم سداد

 
دائرة في مركز للخطوط اإلرشادیة لالكتتاب الموضوعة من جانب كل    لى تقییم السعر والخبرة السابقة في االكتتاب وفقاً إ  یتم قبول المخاطر استناداً 

ة  . تتم مراجعة الخطوط اإلرشادیة لالكتتاب بصورة ثابتة وتحدیثھا ألخذ تطورات السوق واألداء والفرص في االعتبار. یتم وضع حدود تراكمیالمسؤولیة 
یة إعادة التأمین  استراتیجدید من حدود االكتتاب والموافقة لقبول المخاطر. تم تصمیم  للرقابة على التعرض لألخطار والكوارث الطبیعیة. یتم تحدید الع

لى التعرض الحالي للمخاطر عبر ترتیبات إعادة تأمین فعالة من حیث التكلفة.  إ   استناداً األحداث  بالمجموعة للوقایة من التعرض للمخاطر الفردیة ومن  
ً   احتیاطي االدعاءاتشركات إعادة التأمین بالصورة التي تتسم باالنسجام مع یتم تقدیر المبالغ القابلة لالسترداد من   لعقود إعادة التأمین.  القائمة ووفقا

  
وإلى الحد الذي ال   بالرغم من أنھ لدى المجموعة ترتیبات إعادة تأمین فإن االلتزامات المباشرة تجاه حاملي وثائقھا قد تم توضیحھا كالتزام وبالتالي فإنھ

الخا یتمكن   التأمین  إعادة  محفظة  بأن  یوجد خطر االئتمان. تضمن اإلدارة  التأمین،  إعادة  ترتیب  بالتزاماتھ بموجب  الوفاء  من  التأمین  معید  صة  فیھ 
  بالمجموعة متنوعة داخل مجموعة من معیدي التأمین وال تتركز أو تعتمد على معید تأمین واحد أو فردي. 

  
  : االدعاءاتتكرار ودرجة شدة 

  بعد وضع عدة عوامل في االعتبار على النحو التالي: االدعاءات یمكن تحدید تكرار ودرجة شدة 
  

  االدعاءات الخبرة السابقة عن  
  المستوى االقتصادي  
  التشریعات والقوانین  
  الوعي العام لدى الجمھور 

  
  المستقبلیة: االدعاءات مصادر الشكوك حول تقدیرات مدفوعات 

. المجموعة مسؤولة عن جمیع األحداث المؤمن عنھا التي حدثت خالل فترة العقد، حتى ولو تم  االدعاءحدوث  أساس  عقود التأمین على    ادعاءاتتدفع  
سدادھا خالل فترات  المتكبدة ولكن لم یبلغ عنھا والتي یتم  احتیاطي االدعاءاتعلق مكون كبیر من تاكتشاف الخسارة بعد انتھاء فترة العقد. نتیجة لذلك ی 

یة بالمخاطر  زمنیة قصیرة أو متوسطة. ھناك العدید من المتغیرات التي تؤثر على مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة من ھذه العقود. یتعلق ذلك بصفة رئیس
. التعویض المدفوع مقابل ھذه العقود  المصاحبة ألنشطة األعمال التي تتم مزاولتھا من جانب حاملي العقد الفردیین وإجراءات إدارة المخاطر المتبعة

  الث). ھي حوافز نقدیة یتم منحھا مقابل الخسارة المتكبدة من جانب حاملي الوثائق أو األطراف الثالثة (بالنسبة للتغطیة التأمینیة للطرف الث
  

صافي من قیم الحلول في االلتزام و المبالغ المستردة  بالاالدعاءات  المصروفات المباشرة التي یجب تكبدھا في سداد    دعاءاتتتضمن التكالیف المقدرة لال
. برغم ذلك، وبسبب  لالدعاءات األخرى. تقوم المجموعة باتخاذ جمیع الخطوات المعقولة لضمان توفر المعلومات المناسبة لدیھا بخصوص التعرض  

تلفة من االلتزام األصلي الموضوع. یشتمل االلتزام تجاه  ، من المحتمل أن تثبت المبالغ النھائیة على أنھا مخلالدعاءاتالشكوك في وضع مخصصات  
  األقساط غیر المكتسبة   واحتیاطيالمبلغ عنھا ولكنھا لم تدفع بعد  لالدعاءاتالمتكبدة ولم تتم المطالبة بھا ومخصص    احتیاطي االدعاءاتمثل ھذه العقود 

  كما في تاریخ بیان المركز المالي الموحد.
  

تندة إلى معدل  عند احتساب التكلفة لالدعاءات تحت التسویة (سواء كان مبلغ عنھا أم ال) تكون تقنیات التقدیر لدى المجموعة مزیجاً من التقدیرات المس
عاءات التأمین وأقساط التأمین المكتسبة خالل سنة مالیة معینة فیما  الخسارة (حیث یتم تعریف معدل الخسارة على أنھ المعدل بین التكلفة النھائیة الد

للخبرة   األكبر  الوزن  منح  یتم  عندما  محددة  باستخدام صیغة  االدعاءات  في  الفعلیة  الخبرة  إلى  االدعاءات) وتقدیر یستند  تلك  بمثل  الفعلیة في  یتعلق 
  ي كل سنة للتأكد من كفایة االحتیاطیات. كتواري فإاالدعاءات بمرور الزمن. یتم القیام بإجراء تقییم 

  
  االدعاءات تطور 

 
المستقبلیة الضارة. یتم حل الشكوك  االدعاءات  فیما یتعلق بنشاط التأمین لدیھا بغرض الحمایة من تجارب وتطورات    جید  احتیاطيب  المجموعةتحتفظ  

 في العادة خالل سنة واحدة. االدعاءات  عن مبلغ وتوقیت دفعات 
 

الفعلیة (بناًء على تقدیرات اإلدارة في نھایة السنة) مقارنة بالتقدیرات للسنوات األربع الماضیة على أساس السنة التي    دعاءاتتظھر الجداول أدناه اال
 : وقع فیھا الحادث، كما یلي 
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  العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة المساھمة 
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

  :إجمالي - فرع تأمین السیارات
  

 المجموع  2021 2020 2019 2018  و ما قبلھا  2017 السنة التي وقع فیھا الحادث 
              

 30,638,15130,638,151 24,027,45224,195,31623,056,816  142,161,030  كما في نھایة السنة 
 24,262,659 - 24,626,61624,399,82624,262,659  142,627,990 بعد سنة 

 24,426,761 - -24,568,15624,426,761  142,291,411 بعد سنتین 
 24,199,205 - - -24,199,205  141,928,474 بعد ثالث سنوات 
 141,539,517 - - - -  141,539,517 بعد أربع سنوات 

لال الحالیة  دعاءات التوقعات 
 30,638,151245,066,293 24,199,20524,426,76124,262,659  141,539,517 المتراكمة 

 18,395,582214,830,313 22,270,59221,461,94320,042,021  132,660,175 الدفعات المتراكمة 
       
بیان  لتزاماال في  ظھر  كما 

        المركز المالي الموحد 
مبلغ عنھا و غیر مبلغ  ادعاءات 

 12,242,56930,235,980 4,220,638 2,964,818 1,928,613  8,879,342 عنھا
التقدیرالفائض   في  (العجز) 

  - )1,205,843( ) 231,445( ) 171,753(  621,513 األولي للمخصص 
  

 : صافي - فرع تأمین السیارات
  

 المجموع  2021 2020 2019 2018  و ما قبلھا  2017 السنة التي وقع فیھا الحادث 
              

 30,638,15130,638,151 24,027,45224,195,31623,041,446 141,232,345  كما في نھایة السنة 
 24,138,459 - 24,581,11624,399,82624,138,459 141,629,229 بعد سنة 

 24,426,761 - -24,509,75624,426,761 141,599,871 بعد سنتین 
 24,140,805 - - -24,140,805 141,106,959 ثالث سنوات بعد 

 140,699,947 - - - - 140,699,947 بعد أربع سنوات 
لال الحالیة  دعاءات التوقعات 

 30,638,151244,044,123 24,140,80524,426,76124,138,459 140,699,947 المتراكمة 
 18,395,582214,807,806 22,270,59221,461,94320,042,021 132,637,668 الدفعات المتراكمة 

       
بیان  لتزاماال في  ظھر  كما 

        المركز المالي الموحد 
مبلغ عنھا و غیر مبلغ  ادعاءات 

 12,242,56929,236,317 4,096,438 2,964,818 1,870,213  8,062,279 عنھا
التقدیرالفائض   في  (العجز) 

  - )1,097,013( ) 231,445( ) 113,353(  532,398 األولي للمخصص 
  

 : إجمالي - فرع تأمین العمال
  

 المجموع  2021 2020 2019 2018 و ما قبلھا  2017 السنة التي وقع فیھا الحادث 
              

 2,970,848 2,970,848 1,533,281 1,669,830 1,800,854 22,542,753  كما في نھایة السنة 
 2,422,008 - 2,422,008 2,113,052 2,238,171 23,588,324 بعد سنة 

 2,630,878 - - 2,630,878 2,459,250 23,992,386 بعد سنتین 
 2,847,396 - - - 2,847,396 24,072,862 بعد ثالث سنوات 
 24,254,169 - - - - 24,254,169 بعد أربع سنوات 

لال الحالیة  دعاءات التوقعات 
 35,125,299 2,970,848 2,422,008 2,630,878 2,847,396 24,254,169 المتراكمة 

 25,611,719 602,129 1,248,432 1,474,958 1,958,738 20,327,462 الدفعات المتراكمة 
       
بیان  لتزاماال في  ظھر  كما 

       المركز المالي الموحد 
 9,513,580 2,368,719 1,173,576 1,155,920 888,658 3,926,707مبلغ و غیر مبلغ عنھا  ادعاءات 
األولي (العجز) التقدیر  في 

  - ) 888,727( ) 961,048()1,046,542( )1,711,416( للمخصص 
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  العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة المساھمة 
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

 : صافي - فرع تأمین العمال
  

 المجموع  2021 2020 2019 2018 و ما قبلھا  2017 السنة التي وقع فیھا الحادث 
              

 2,955,156 2,955,156 1,525,297 1,643,499 1,695,608 22,299,756  كما في نھایة السنة 
 2,411,306 - 2,411,306 2,094,215 2,151,932 23,263,851 بعد سنة 

 2,615,242 - - 2,615,242 2,386,083 23,712,891 بعد سنتین 
 2,744,273 - - - 2,744,273 23,783,941 بعد ثالث سنوات 
 24,076,229 - - - - 24,076,229 بعد أربع سنوات 

لال الحالیة  دعاءات التوقعات 
 34,802,206 2,955,156 2,411,306 2,615,242 2,744,273 24,076,229 المتراكمة 

 25,515,541 600,527 1,240,563 1,462,233 1,900,138 20,312,080 الدفعات المتراكمة 
       
بیان  لتزاماال في  ظھر  كما 

       المركز المالي الموحد 
 9,286,665 2,354,629 1,170,743 1,153,009 844,135 3,764,149مبلغ و غیر مبلغ عنھا  ادعاءات 
األولي (العجز) التقدیر  في 

  - ) 886,009( ) 971,743( )1,048,665( )1,776,473( للمخصص 
 

  : إجمالي - والتأمینات العامة األخرى فرع تأمین المسؤولیة المدنیة  
  

 المجموع  2021 2020 2019 2018  و ما قبلھا  2017 السنة التي وقع فیھا الحادث 

              
 1,882,4141,882,414 4,169,180 2,128,791 1,411,951  5,581,650  كما في نھایة السنة 

 4,269,525 - 4,269,525 2,106,631 1,361,556  5,916,905 بعد سنة 
 2,144,978 - - 2,144,978 1,317,993  6,171,175 بعد سنتین 

 1,335,189 - - - 1,335,189  6,030,003 بعد ثالث سنوات 
 5,942,100 - - - -  5,942,100 بعد أربع سنوات 

 1,882,41415,574,206 4,269,525 2,144,978 1,335,189  5,942,100 المتراكمة  دعاءاتالتوقعات الحالیة لال
 9,868,759 845,916 983,875 1,844,168 1,249,269  4,945,531 الدفعات المتراكمة 

       
المركز    لتزاماال بیان  في  ظھر  كما 

        المالي الموحد 
 1,036,4985,705,447 3,285,650 300,810 85,920  996,569 مبلغ وغیر مبلغ عنھا  ادعاءات 

األولي  الفائض  (العجز)   التقدیر  في 
  - ) 100,345( )16,187( 76,762  ) 360,450( للمخصص 

  
 : صافي - فرع تأمین المسؤولیة المدنیة والتأمینات العامة األخرى 

  
 المجموع  2021 2020 2019 2018  و ما قبلھا  2017 السنة التي وقع فیھا الحادث 

              
 577,918 577,918 484,974 645,535 701,419  4,770,624  كما في نھایة السنة 

 852,400 - 852,400 1,135,734 885,554  5,493,789 بعد سنة 
 1,380,470 - - 1,380,470 1,192,666  5,544,543 بعد سنتین 

 1,325,236 - - - 1,325,236  5,508,858 بعد ثالث سنوات 
 5,421,854 - - - -  5,421,854 بعد أربع سنوات 

 9,557,878 577,918 852,400 1,380,470 1,325,236  5,421,854 المتراكمة  دعاءاتالتوقعات الحالیة لال
 8,305,569 306,802 605,056 1,200,414 1,249,269  4,944,028 الدفعات المتراكمة 

       
المركز    لتزاماال بیان  في  ظھر  كما 

        المالي الموحد 
 1,252,309 271,116 247,344 180,056 75,967  477,826 مبلغ وغیر مبلغ عنھا  ادعاءات 

  - ) 367,426( ) 734,935( ) 623,817(  ) 651,230( (العجز) في التقدیر األولي للمخصص  
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  العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة المساھمة 
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

 :إجمالي - فرع التأمینات الھندسیة 
 

 المجموع  2021 2020 2019 2018  و ما قبلھا  2017 فیھا الحادث السنة التي وقع  
              

 1,248,598 1,248,598 627,853 844,295 546,483  6,070,671  كما في نھایة السنة 
 553,764 - 553,764 873,788 572,122  6,122,383 بعد سنة 

 857,268 - - 857,268 565,721  6,109,453 بعد سنتین 
 563,128 - - - 563,128  6,103,333 سنوات بعد ثالث  

 6,108,717 - - - -  6,108,717 بعد أربع سنوات 
 9,331,475 1,248,598 553,764 857,268 563,128  6,108,717 المتراكمة  دعاءاتالتوقعات الحالیة لال
 7,890,902 235,653 376,226 800,323 504,249  5,974,451 الدفعات المتراكمة 

       
كما ظھر في بیان المركز المالي لتزاماال

        الموحد 
 1,440,573 1,012,945 177,538 56,945 58,879  134,266 مبلغ وغیر مبلغ عنھا  ادعاءات 

األوليض  ئالفا(العجز)   التقدیر  في 
  - 74,089 (12,973) (16,645)  (38,046) للمخصص 

  
 :صافي - فرع التأمینات الھندسیة 

 
 المجموع  2021 2020 2019 2018  و ما قبلھا  2017 التي وقع فیھا الحادث السنة 

              
 260,624 260,624 126,675 249,498 165,388  5,481,915  كما في نھایة السنة 

 216,799 - 216,799 676,223 341,277  5,797,606 بعد سنة 
 806,237 - - 806,237 497,854  5,857,030 بعد سنتین 

 501,359 - - - 501,359  5,960,632 ثالث سنوات بعد 
 6,003,761 - - - -  6,003,761 بعد أربع سنوات 

 7,788,780 260,624 216,799 806,237 501,359  6,003,761 المتراكمة  دعاءاتالتوقعات الحالیة لال
 7,516,347 73,196 182,927 790,031 495,792  5,974,401 الدفعات المتراكمة 

       
كما ظھر في بیان المركز المالي لتزاماال

        الموحد 
 272,433 187,428 33,872 16,206 5,567  29,360 مبلغ وغیر مبلغ عنھا  ادعاءات 

  - )90,124( ) 556,739( ) 335,971(  ) 521,846( (العجز) في التقدیر األولي للمخصص 
  

 :إجمالي - فرع تأمین الحریق
 

 المجموع  2021 2020 2019 2018 و ما قبلھا  2017 الحادث السنة التي وقع فیھا 
              

 1,340,8551,340,855 887,415 1,200,355 837,390  11,669,910  كما في نھایة السنة 
 877,116 - 877,116 1,164,819 831,760  11,657,683 بعد سنة 

 1,178,197 - - 1,178,197 818,953  11,621,436 بعد سنتین 
 815,784 - - - 815,784  11,632,846 ثالث سنوات بعد 

 11,514,634 - - - -  11,514,634 بعد أربع سنوات 
 1,340,85515,726,586 877,116 1,178,197 815,784  11,514,634 المتراكمة  دعاءاتالتوقعات الحالیة لال
 14,133,305 310,837 590,939 1,070,792 795,258  11,365,479 الدفعات المتراكمة 

       
كما ظھر في بیان المركز المالي  لتزام اال

        الموحد 
 1,030,0181,593,281 286,177 107,405 20,526  149,155 مبلغ وغیر مبلغ عنھا  ادعاءات 
  - 10,299 22,158 21,606  155,276 في التقدیر األولي للمخصص   الفائض
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  العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة المساھمة 
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

 :صافي - فرع تأمین الحریق
 

 المجموع  2021 2020 2019 2018 و ما قبلھا  2017 السنة التي وقع فیھا الحادث 
              

 129,124 129,124 146,956 308,497 245,908  9,992,339  كما في نھایة السنة 
 467,063 - 467,063 703,844 584,047  10,721,004 بعد سنة 

 1,073,006 - - 1,073,006 689,679  11,149,049 بعد سنتین 
 788,624 - - - 788,624  11,252,387 بعد ثالث سنوات 
11,345,367 - - - -  11,345,367 بعد أربع سنوات 

13,803,184 129,124 467,063 1,073,006 788,624  11,345,367 المتراكمة  دعاءاتالتوقعات الحالیة لال
13,659,050 68,318 439,013 1,051,710 787,197  11,312,812 الدفعات المتراكمة 

       
كما ظھر في بیان المركز المالي  لتزام اال

        الموحد 
 144,134 60,806 28,050 21,296 1,427  32,555 مبلغ وغیر مبلغ عنھا  ادعاءات 

  - ) 320,107( ) 764,509( ) 542,716(  )1,353,028( (العجز) في التقدیر األولي للمخصص 
  

 :إجمالي - التأمین البحري فرع 
 

 المجموع  2021 2020 2019 2018 و ما قبلھا  2017 السنة التي وقع فیھا الحادث 
              

 48,994 48,994 56,298 72,226 53,912  1,348,188  كما في نھایة السنة 
 55,199 - 55,199 69,208 57,118  1,366,777 بعد سنة 

 69,208 - - 69,208 57,118  1,322,399 بعد سنتین 
 57,118 - - - 57,118  1,318,588 بعد ثالث سنوات 
 1,318,556 - - - -  1,318,556 بعد أربع سنوات 

 1,549,075 48,994 55,199 69,208 57,118  1,318,556 المتراكمة  دعاءاتالتوقعات الحالیة لال
 1,493,921 7,729 47,534 62,478 52,951  1,323,229 الدفعات المتراكمة 

       
كما ظھر في بیان المركز المالي  لتزام اال

        الموحد 
 55,154 41,265 7,665 6,730 4,167  (4,673) مبلغ وغیر مبلغ عنھا  ادعاءات 

األوليالفائض   التقدیر  في  (العجز) 
  - 1,099 3,018 (3,206)  29,632 للمخصص 

  
 :صافي - فرع التأمین البحري 

 
 المجموع  2021 2020 2019 2018 و ما قبلھا  2017 وقع فیھا الحادث السنة التي  

              
 13,348 13,348 19,166 27,085 21,609  1,292,067  كما في نھایة السنة 

 39,153 - 39,153 63,421 51,267  1,322,810 بعد سنة 
 64,496 - - 64,496 54,292  1,318,113 بعد سنتین 

 54,201 - - - 54,201  1,321,836 بعد ثالث سنوات 
 1,321,927 - - - -  1,321,927 بعد أربع سنوات 

 1,493,125 13,348 39,153 64,496 54,201  1,321,927 المتراكمة  دعاءاتالتوقعات الحالیة لال
 1,477,800 2,417 36,725 62,478 52,951  1,323,229 الدفعات المتراكمة 

       
كما ظھر في بیان المركز المالي  لتزام اال

        الموحد 
 15,325 10,931 2,428 2,018 1,250  ) 1,302( مبلغ وغیر مبلغ عنھا  ادعاءات 
  - )19,987( )37,411( )32,592(  )29,860( في التقدیر األولي للمخصص  (العجز)
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  العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة المساھمة 
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

 إجمالي:   - فرع التأمین الصحي
 

 المجموع  2021 2020 2019 2018 و ما قبلھا  2017 السنة التي وقع فیھا الحادث 
              

 9,600,8589,600,858 7,777,774 7,875,707 11,344,213  87,169,284  كما في نھایة السنة 
 7,366,467 - 7,366,467 7,551,376 10,945,356  85,448,574 بعد سنة 

 7,559,474 - - 7,559,474 10,945,516  85,465,734 بعد سنتین 
 10,945,516 - - - 10,945,516  85,465,734 بعد ثالث سنوات 
 85,465,734 - - - -  85,465,734 بعد أربع سنوات 

9,600,858120,938,049 7,366,467 7,559,474 10,945,516  85,465,734 المتراكمة  دعاءاتالتوقعات الحالیة لال
8,649,658119,962,175 7,354,934 7,557,872 10,945,516  85,454,195 الدفعات المتراكمة 

       
كما ظھر في بیان المركز المالي  لتزام اال

 الموحد 
       

 975,874 951,200 11,533 1,602 -  11,539 مبلغ وغیر مبلغ عنھا  ادعاءات 
  - 411,307 316,233 398,697  1,703,550 في التقدیر األولي للمخصص   الفائض

  
 صافي:   - فرع التأمین الصحي

 
 المجموع  2021 2020 2019 2018 و ما قبلھا  2017 السنة التي وقع فیھا الحادث 

              
 9,600,8589,600,858 7,777,774 11,344,2137,875,707  86,645,951  كما في نھایة السنة 

 7,366,467 - 7,366,467 10,945,3567,551,376  85,448,574 بعد سنة 
 7,559,474 - - 10,945,5167,559,474  85,465,734 بعد سنتین 

10,945,516 - - -10,945,516  85,465,734 بعد ثالث سنوات 
85,465,734 - - - -  85,465,734 بعد أربع سنوات 

9,600,858 7,366,467 10,945,5167,559,474  85,465,734 المتراكمة  دعاءاتالتوقعات الحالیة لال
120,938,04

9 

8,649,658 7,354,934 10,945,5167,557,872  85,454,195 الدفعات المتراكمة 
119,962,17

5 
       
كما ظھر في بیان المركز المالي  لتزام اال

        الموحد 
 975,874 951,200 11,533 1,602 -  11,539 مبلغ وغیر مبلغ عنھا  ادعاءات 
  - 411,307 316,233 398,697  1,180,217 في التقدیر األولي للمخصص   الفائض

  
  : األسلوب المستخدم في اتخاذ قرار حول االفتراضیات

  تعقید تحلیل الحساسیة الكمیة. إلى المخاطر المصاحبة لھذه العقود التأمینیة معقدة وتخضع لعدد من المتغیرات التي تؤدي 
المتعلقة بالتأمین. یتم استخراج بیانات داخلیة في الغالب  االدعاءات  لقیاس  ة  كتواریواإلتستخدم المجموعة افتراضات تستند إلى مزیج من التقاریر الداخلیة  

الشھریة وفحص عقود التأمین الفعلیة التي تم تنفیذھا خالل نھایة السنة للحصول على بیانات عن العقود التي یتم االحتفاظ بھا.  االدعاءات  من تقاریر  
  .  دعاءاتقامت المجموعة بمراجعة العقود الفردیة وتعرضھا الفعلي لال

 
  مخاطر إعادة التأمین 

الناتجة عن   الخسارة  لمخاطر  التعرض  تدخل    ادعاءاتلتقلیل احتمال  كبیرة،  أخرى    المجموعةتأمینیة  أطراف  مع  العادي  نشاطھا  اتفاقیات خالل  في 
 ً تنوعا تلك توفر  التأمین  إعادة  إن ترتیبات  السیطرة ع  ألغراض إعادة التأمین.  الناتجة من  أكبر في األعمال وتمكن اإلدارة من  المحتملة  الخسائر  لى 

 ً من معامالت إعادة التأمین یتم إنجازھا بموجب االتفاقیات وعقود إعادة التأمین االختیاریة    اً إضافیة للنمو. إن جزءاً كبیر  المخاطر الكبیرة وتوفر فرصا
 . المجموعةوإعادة تأمین الخسائر الزائدة عن تقدیرات 

  
مسؤولة أمام حاملي وثائقھا عن    المجموعة من التزاماتھا تجاه المؤمنین لدیھا، وتظل    المجموعةدي التأمین ال تعفي  إن عقود التأمین المحولة إلى معی

 بموجب عقد إعادة التأمین.  ا الجزء المعاد التأمین علیھ بقدر عجز شركة إعادة التأمین في الوفاء بالتزاماتھ
 

بتقییم األوضاع المالیة لمعیدي التأمین    المجموعةللحد من مخاطر تعرضھا لخسائر كبیرة نتیجة لعدم مالءة معیدي التأمین ومن مخاطر االئتمان، تقوم  
 تمان. بمراقبة تركز مخاطر االئ المجموعةالذین تتعامل معھم وكذلك یتم توزیع عقود إعادة التأمین على مجموعة من معیدي التأمین وتقوم 
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  العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة المساھمة 
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

  حساسیة مخاطر التأمین 
  

التأمین مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة.  إیرادات  على صافي    كتتابالتغیر الممكن المعقول في أسعار أقساط االأثر  فیما یلي جدول یوضح  
 مساوي ومعاكس ألثر الزیادة المبینة أدناه:  كتتابإن أثر النقص المتوقع في أسعار أقساط اال

 
  2021 2020 
      

  األقساط المكتتبة نسبة التغیر   نوع التأمین 
 األثر على صافي
  األقساط المكتتبة إیرادات التأمین 

 األثر على صافي
 إیرادات التأمین 

 2,854,837 3,268,844  3,126,595 3,555,047 % 10 فرع تأمین السیارات  
 135,093 409,644  142,929  471,802 % 10 فرع تأمین الحریق 
 393,519 445,357  431,791  478,110 % 10 فرع تأمین العمال 

 76,017 109,205  83,252  119,808 % 10 فرع تأمین المسؤولیة المدنیة 
 82,876 144,071  94,205  163,505  % 10 فرع التأمینات الھندسیة 

 19,143 29,375  19,765  29,356 % 10 فرع التأمین البحري 
 759,348 865,479  816,921  873,666  % 10 التأمین الصحي فرع 

 676 1,626  966  2,431 % 10 فرع تأمین الحیاة 
 73,488 216,670  85,616  267,130 % 10 فرع التأمینات العامة األخرى 

  5,960,855  4,802,040  5,490,271 4,394,997 
  

المتكبدة مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى المؤثرة  االدعاءات  على صافي  المسددة  االدعاءات  التغیر الممكن المعقول في تكلفة  أثر  فیما یلي جدول یوضح  
  مساوي ومعاكس ألثر الزیادة المبینة أدناه: المسددة االدعاءات  النقص المتوقع في تكلفةأثر ثابتة. إن 

 
  2021 2020 

 نسبة التغیر  نوع التأمین 
االدعاءات المسددة  

 للسنة 
األثر على صافي   
 االدعاءات المتكبدة 

االدعاءات المسددة  
 للسنة 

األثر على صافي   
 االدعاءات المتكبدة 

            
 )1,879,172( )1,853,279(  )2,774,312( (2,326,326) % 10 فرع تأمین السیارات  

 )13,502( ) 104,131(  ) 7,245(  )58,176( % 10 فرع تأمین الحریق 
 ) 468,828( ) 162,046(  ) 318,004(  ) 289,794( % 10 فرع تأمین العمال 

 )11,730( )15,406(  )20,356(  )22,289( % 10 فرع تأمین المسؤولیة المدنیة 
 )12,247( )33,293(  )26,158(  )49,221( % 10 فرع التأمینات الھندسیة 

 ) 1,715( ) 3,052(  ) 981(  ) 2,286( % 10 فرع التأمین البحري 
 ) 627,593( ) 657,354(  ) 949,683(  ) 922,982( % 10 فرع التأمین الصحي 

 )38,148( )70,157(  )33,292(  ) 181,485( % 10 فرع التأمینات العامة األخرى 
  )3,852,559(  )4,130,031(  )2,898,718( )3,052,935( 
  

  تركز مخاطر التأمین 
  .  والتوزیع الجغرافي أنواع التأمینفیما یلي جدول یبین تركز المخاطر حسب 

  
 تتركز مطلوبات عقود التأمین وفقاً لنوع التأمین كما یلي: 

 
 2021 2020 

 نوع التأمین 
إجمالي مطلوبات  

 عقود التأمین
المعاد المطلوبات

 الصافي  تأمینھا 
 إجمالي مطلوبات

 عقود التأمین 
المعاد المطلوبات

 الصافي  تأمینھا 
              

37,545,942 38,434,835888,893 43,017,570  999,663 44,017,233 فرع تأمین السیارات  
 271,913 2,538,203 2,810,116  238,474  3,268,197  3,506,671 فرع تأمین الحریق 
 9,951,166 10,355,076403,910 10,468,653  228,842  10,697,495 فرع تأمین العمال 

 893,306 315,994 1,209,300  918,552  311,895  1,230,447 فرع تأمین المسؤولیة المدنیة 
 245,687 1,060,618 1,306,305  428,113  1,529,723  1,957,836 فرع التأمینات الھندسیة 

 29,692 76,368 106,060  31,941  80,944  112,885 فرع التأمین البحري 
 3,099,414 33,809 3,133,223  3,437,283  33,113  3,470,396 فرع التأمین الصحي 

 7,213 3,456 10,669  3,587  3,192  6,779 فرع تأمین الحیاة 
 599,159 5,145,561 5,744,720  675,491  4,773,213  5,448,704 فرع التأمینات العامة األخرى 

 70,448,446  11,228,782 59,219,664 63,110,30410,466,81252,643,492
  

 مطلوبات عقود التأمین تتركز داخل األراضي الفلسطینیة.  جمیع
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  العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة المساھمة 
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

  الرقابیة  المخاطر
تقوم بإدارة األمور بكفاءة لمصلحتھم.    المجموعة تھتم السلطات الرقابیة أساساً بحمایة حقوق حاملي وثائق التأمین وتقوم بمراجعة ھذه الحقوق لضمان أن  

بالتأكد من أن   السلطات  تھتم  الوقت  النظم ال تستوجب  م تحتفظ بنسبة مالئ  المجموعةوفي ذات  المتوقعة. ھذه  ة من السیولة لمقابلة االلتزامات غیر 
فحسب، ولكنھا تنص أیضاً على بعض األحكام المقیدة (مثل، ھامش المالءة المالي) وذلك للتقلیل من مخاطر    المجموعةالمصادقة والمراقبة على أنشطة  

  یر المتوقعة عند نشوئھا. عدم القدرة على الوفاء من قبل شركات التأمین بااللتزامات غ
  

  المخاطر المالیة 
 

المخاطر    المجموعةتتبع   إلدارة  مالیة  إدارة  استراتیجضمن    المالیةسیاسات  وتتولى  محددة  التوزیع    المجموعةیة  وإجراء  المخاطر  وضبط  رقابة 
 مخاطر السوق (مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر التغیر  :المالیة  االستراتیجي األمثل لكل من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، وتشمل المخاطر

  ومخاطر االئتمان. أسعار األسھم، ومخاطر العمالت األجنبیة) ومخاطر السیولة في
  

  مخاطر السوق 
 

وأسعار األسھم، ومخاطر العمالت  ھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة لألدوات المالیة نتیجة للتغیر في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة  
  تنشأ مخاطر السوق نتیجة وجود مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة واالستثمار في األسھم، ویتم مراقبة ھذه المخاطر وفقا لسیاسات وإجراءات  .جنبیةاأل

 . المجموعةمحددة من قبل إدارة 
  

  مخاطر أسعار الفائدة 
 

الدخل  بیان  لى الموجودات والمطلوبات التي تحمل سعر فائدة متغیر. یوضح الجدول التالي حساسیة  عرضة لمخاطر أسعار الفائدة ع  المجموعةإن  
، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة. تتمثل  2020و  2021كانون األول    31للتغیرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في  الموحد  

على    الموحد  الدخل  بیانحساسیة   الفوائد  بأسعار  الممكنة  المفترضة  التغیرات  الموجودات    المجموعةدخل  بأثر  على  احتسابھا  ویتم  واحدة،  لسنة 
. إن أثر النقص في أسعار الفائدة ھو مساوي ومعاكس ألثر  2020و  2021كانون األول    31والمطلوبات المالیة التي تحمل سعر فائدة متغیرة كما في  

  الزیادة المبینة أدناه: 
 
األثر على بیان الدخل  التغیر في سعر الفائدة  

دوالر أمریكي الموحد      العام 
      

2021 10 %  50,173 
2020 10 %  57,382 

 
  مخاطر التغیر في أسعار األسھم 

 
حساسیة حساب التغیر في القیمة العادلة نتیجة للتغیرات الممكنة المحتملة في أسعار األسھم مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى المؤثرة  یبین الجدول التالي  

 ثابتة. إن أثر النقص المتوقع مساوي ومعاكس ألثر الزیادة المبینة أدناه: 
 
األثر على بیان الدخل   التغیر في المؤشر  

دوالر أمریكي الموحد    2021
      

 850,747  % 10 بورصة فلسطین
 160,537  % 10 أسواق مالیة أجنبیة 

  
األثر على بیان الدخل   التغیر في المؤشر  

 دوالر أمریكي   2020
      

 411,895  % 10 بورصة فلسطین
 413,755  % 10 أسواق مالیة أجنبیة 
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  العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة المساھمة 
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

   (یتبع) المخاطر المالیة
  األجنبیة مخاطر العمالت  

 
، مع بقاء جمیع  الموحد  مقابل العمالت األجنبیة على بیان الدخل   الدوالر األمریكيفیما یلي جدول یوضح أثر التغیر الممكن المعقول في سعر صرف  

  نة أدناه: المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار صرف العمالت األجنبیة مساوي ومعاكس ألثر الزیادة المبی
  

2021  

الزیادة في سعر  
صرف العمالت  
األجنبیة مقابل  

 الدوالر األمریكي 

األثر على بیان الدخل  
 دوالر أمریكي

     
 421,864  % 10 الشیقل اإلسرائیلي 

 2,207  % 10  یوان صیني 
 694  % 10 وحدة النقد األوروبیة (یورو)

  49  % 10 درھم إماراتي 
  36  % 10 لایر قطري 

  13,016  % 10  جنیھ مصري 
  

2020 

الزیادة في سعر  
صرف العمالت  
األجنبیة مقابل  

 الدوالر األمریكي 

الدخل  بیان  على  األثر 
 دوالر أمریكي

    
 570,131 % 10 الشیقل اإلسرائیلي 

 2,717 % 10  یوان صیني 
 2,903 % 10  وحدة النقد األوروبیة (یورو)

 49 % 10  درھم إماراتي 
 757 % 10  قطري لایر 

 268 % 10  جنیھ مصري 
 

  السیولة  مخاطر
على توفیر التمویل الالزم لتأدیة التزاماتھا في تواریخ استحقاقھا، وللوقایة من ھذه المخاطر تقوم اإلدارة   المجموعةتتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة 

  بتنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالھا واالحتفاظ برصید كاف من النقد والنقد المعادل. 
  

ھري وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر أموال كافیة لمقابلة أي التزامات عند نشوئھا. إن معظم الودائع  احتیاجاتھا للسیولة على أساس ش  المجموعةتراقب  
  تستحق خالل فترات ال تتجاوز ثالثة أشھر.  الموحد المركز المالي بیانفي تاریخ  اكم للمجموعةألجل العائدة  

  
الستحقاق التعاقدي لألدوات المالیة بناء على المدة المتبقیة الستحقاق األداة المالیة  یوضح الجدول التالي ملخص الستحقاق األدوات المالیة. یتم تحدید ا

  . المجموعةبمراقبة استحقاق األدوات المالیة بھدف التأكد من توفر السیولة الالزمة في  المجموعةالمالیة. تقوم إدارة  البیاناتمن تاریخ 
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  المحدودة العامة المساھمة  الوطنیة التأمین مجموعة
  2021كانون األول  31المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  البیانات 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  الموحدة  المالیة لبیانات حول ا اإلیضاحات 
  

   (یتبع) المخاطر المالیة
  
  خاضعة لمخاطر السیولة   

 المجموع  بدون استحقاق  أكثر من سنة  أشھر إلى سنة   6من   أشھر   6إلى   3من   أشھر   3إلى   0من  2021
              

  1,533,812  1,533,812  -  -  - -  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل 
  10,112,843  10,112,843  -  -  -  -  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 

  22,010,649  -  19,869,493  981,939  913,061  246,156  موجودات مالیة بالكلفة المطفأة 
  12,055,317  -  -  3,280,248  2,671,004  6,104,065  ذمم مدینة 

  2,338,064  -  -  2,338,064  -  -  ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة 
  679,272  -  298,768  380,504  -  -  أرصدة مدینة أخرى 

  25,049,090  -  2,615,108  5,834,829  7,230,262  9,368,891  شیكات برسم التحصیل 
  14,905,457  -  -  -  -  14,905,457  النقد والنقد المعادل 

  88,684,504  11,646,655  22,783,369 12,815,584 10,814,327 30,624,569  مجموع الموجودات المالیة 
              

  3,671,866  -  -  3,671,866  -  -  ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین الدائنة 
  8,036,862  -  -  2,186,828  1,780,666  4,069,368  ذمم دائنة 

  1,760,225  -  -  1,760,225  -  -  أرصدة دائنة أخرى 
  13,468,953  -  -  7,618,919  1,780,666  4,069,368  مجموع المطلوبات المالیة 

  75,215,551  11,646,655  22,783,369  5,196,665  9,033,661  26,555,201  االستحقاق فجوة 
  -  75,215,551  63,568,896  40,785,527  35,588,862  26,555,201  الفجوة التراكمیة 
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  العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة المساھمة 
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

   (یتبع) المخاطر المالیة
  

  خاضعة لمخاطر السیولة   
 المجموع  بدون استحقاق  أكثر من سنة   أشھر إلى سنة   6من   أشھر   6إلى  3من   أشھر   3إلى  0من  2020

              
  1,533,535  1,533,535  -  -  - -  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل 

  8,256,490  8,256,490  -  -  -  -  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
  25,032,663  -  20,862,177  2,333,396  1,445,168  391,922  المطفأة موجودات مالیة بالكلفة 

  13,196,934  -  -  2,393,238  2,516,130  8,287,566  ذمم مدینة 
  1,887,283  -  -  1,887,283  -  -  ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة 

  12,715  -  -  12,715  -  -  أرصدة مدینة أخرى 
  23,157,640  -  990,303  7,432,536  6,845,340  7,889,461  شیكات برسم التحصیل 

  17,087,418  -  -  -  -  17,087,418  النقد والنقد المعادل 
  90,164,678  9,790,025  21,852,480 14,059,168 10,806,638 33,656,367  مجموع الموجودات المالیة 

              
  4,176,648  -  -  4,176,648  -  -  ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین الدائنة 

  7,287,557  -  -  1,321,584  1,389,447  4,576,526  ذمم دائنة 
  2,796,801  -  -  2,796,801  -  -  أرصدة دائنة أخرى 

  14,261,006  -  -  8,295,033  1,389,447  4,576,526  مجموع المطلوبات المالیة 
  75,903,672  9,790,025  21,852,480  5,764,135  9,417,191  29,079,841  فجوة االستحقاق 
  -  75,903,672  66,113,647  44,261,167  38,497,032  29,079,841  الفجوة التراكمیة 
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  المحدودة العامة المساھمة  الوطنیة التأمین مجموعة
  2021كانون األول  31المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  البیانات 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  الموحدة  المالیة لبیانات حول ا اإلیضاحات 
  

   )یتبع(  المخاطر المالیة
 

  (یتبع) السیولة مخاطر
  في  دعاءات اال  سداد  لضمان  ومراقبتھا  المستقبلیة  النقدیة   التدفقات  مراقبة  خالل   من  یومي   بشكل  داخلیاً   ومراقبتھا  المجموعة   في  السیولة  إدارة  عملیة  تتم

  غیر  انقطاع  أي ضد  حمایة  كإجراء وذلك بسھولة   تسییلھا/تصفیتھا یمكن  والتي عالیة  بدرجة  للتسییل قابلة  أصول على بالحفاظ  المجموعة تقوم . موعدھا
  والتنظیمیة   الداخلیة  المتطلبات  إلى  بالنظر  عام  بشكللبیان المركز المالي الموحد    السیولة  معدالت  بمراقبة  المجموعة  وتقوم  كما.  النقدیة  التدفقات  في  متوقع

 .األخرى
  

  االستحقاق   تحلیل  ھي   التوقعات  لتلك  البدایة  نقطة.  التالي  والشھر  واألسبوع  للیوم  وتوقعاتھا  النقدي   التدفق  قیاس  شكل  التقاریر  وإعداد  المراقبة  تتخذ
  .المالیة للموجودات المتوقع التحصیل تاریخ و التأمین  عقود اللتزامات المتوقعة دعاءات اال ومدفوعات المالیة للمطلوبات التعاقدي 

  
  ئتمان مخاطر اال

  
ات  مخاطر االئتمان ھي المخاطر التي یعجز فیھا أحد طرفي أداة مالیة في تسدید التزام ویتسبب في خسارة مالیة للطرف اآلخر. بخصوص جمیع فئ

المركز بیان  المبینة في  وللمخاطر االئتمانیة ھي القیمة المدرجة بھا    المجموعة، فإن أقصى حد لتعرض  المجموعةالموجودات المالیة التي تحتفظ بھا  
  . الموحد المالي

  
  : ائتمانوالتي علیھا خطر   تحتفظ بھا المجموعة المالیة التي األدوات یوضح الجدول التالي ملخص لفئات 

 الضمان مقابل األصول   2020 2021  البیان
جودة  
 االئتمان 

             
 عالي   16,645,535 14,487,258 نقد في الصندوق)   استثناءالنقد والنقد المعادل (ب

 عالي   23,157,640  25,049,090  شیكات برسم التحصیل  

    13,196,934  12,055,317  ذمم مدینة 
متوسط إلى

 عالي

   1,887,283  2,338,064  ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة  
% من40-%25حجز 

 عالي  األقساط 
 عالي    25,032,663  22,010,649  المطفأة موجودات مالیة بالكلفة 

 عالي    10,466,812  11,228,782  موجودات عقود إعادة التأمین 
بیان خالل  من  العادلة  بالقیمة  مالیة  موجودات 

 عالي     2,189,235  1,209,129   سندات أجنبیة  - الدخل
 

  لمواجھة ھذه المخاطر تم اتخاذ اإلجراءات التالیة:  
  
  : النقد المعادلالنقد و  )1(

  ا الخطر.  تقوم المجموعة بربط ودائعھا مع البنوك المحلیة والعالمیة ذات السمعة الجیدة لفترات قصیرة ومتوسطة األجل و بعمالت مختلفة لتقلیل ھذ
  
  شیكات برسم التحصیل والذمم المدینة:   )2(

والتي تتمتع بالسمعة الممتازة وتحاول المجموعة اختیار نوعیة   تقوم المجموعة باستالم شیكات من عمالئھا وتقوم بإیداعھا في البنوك التي تتعامل معھا
القائمة    العمالء الذین یتعاملون معھا بحیث أن معظم عمالئھا من المؤسسات واألفراد ذوي السمعة الجیدة وتستخدم دائرة التحصیل قائمة خاصة تسمى

وقد وفرت المجموعة طاقم من القانونیین والمحامین    .لتزاماتھم وترفض التعامل معھمالذین من الممكن أن ال یسددوا ا  حتملینمال  السوداء لمعرفة العمالء
  .وضمن إجراءاتھم القانونیة في المحافظة على حقوق المجموعةیقومون ذوي االختصاص الذین 

  
  :  التأمینوموجودات عقود إعادة وإعادة التأمین المدینة التأمین  ذمم شركات   )3(

باالدعاءات  بالتعاقد مع شركات إعادة تأمین عالمیة تصنف من الدرجة األولى لتعویض خسائر عقود التأمین وتبقى المجموعة ملتزمة    المجموعة تقوم  
  جمیعھا سواء تمكن معیدو التأمین من الوفاء بالتزاماتھم تجاھھا أو لم یتمكنوا. 

  
% من األقساط المعاد تأمینھا على جمیع أنواع التأمین باستثناء أقساط  40حجز  وبالرغم من التصنیف العالي لھذه الشركات إال أن المجموعة تقوم ب 

  % من األقساط ویتم الحجز لمدة عام لضمان الوفاء بااللتزامات المستحقة على المعیدین. 25البحري حیث أن قیمة الحجز تمثل 
  
  :  سندات أجنبیة  - موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل  )4(

تضمن استرجاع كافة أموالھا وحقوقھا والحصول على العائد    ) حتىBBB(  عن  عالميال ال یقل تصنیفھاقامت المجموعة باالستثمار في سندات عالمیة  
   .المناسب

  
  :  موجودات مالیة بالكلفة المطفأة  )5(

  السمعة الجیدة. قامت المجموعة باالستثمار في سندات إقلیمیة وعالمیة ذات 
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  العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة المساھمة 
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

  إدارة رأس المال 
  

ویعظم حقوق    المجموعةبالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل یدعم نشاط    المجموعةیتمثل الھدف الرئیسي فیما یتعلق بإدارة رأسمال  
  المجموعةیة وطبیعة العمل. لم تقم  قتصادبإدارة ھیكلة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة علیھا في ضوء تغیرات الظروف اال   المجموعةالملكیة. تقوم  

رأس المال    بإجراء أیة تعدیالت على األھداف والسیاسات واإلجراءات المتعلقة بھیكلة رأس المال خالل السنة الحالیة. إن البنود المتضمنة في ھیكلة
من خالل بیان الدخل  التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة    احتیاطيو االختیاري    حتیاطي واالاإلجباري    حتیاطيواالثل في رأس المال المدفوع  تتم

كانون    31كما في  دوالر أمریكي    46,961,680ودوالر أمریكي    46,708,599بمجموع    واألرباح المدورة   وفروقات ترجمة عمالت أجنبیة   الشامل
  على التوالي.  2020و 2021األول 

 
في فلسطین. تعمل المتطلبات واألنظمة على وصف إجراءات الموافقة والمراقبة   اإلدارة العامة للتأمینلمتطلبات وأنظمة   المجموعةھذا وتخضع أنشطة  

ءة المالیة من قبل شركات التأمین لمواجھة المطلوبات المستقبلیة  وتفرض متطلبات معینة مثل ھامش المالءة وكفایة رأس المال للحد من خطر عدم المال
 عندما تظھر. 

  
  المالیة  لألدوات  العادلة القیمة

  
  : 2020و 2021كانون األول   31یمثل الجدول التالي مقارنة للقیم الدفتریة والقیم العادلة لألدوات المالیة حسب صنفھا كما في  

 
 القیمة العادلة   القیمة الدفتریة  

 2020  2021  2020  2021 موجودات مالیة 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

 1,533,535   1,533,812   1,533,535   1,533,812 الشامل 
 8,256,490    10,112,843   8,256,490    10,112,843بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل    موجودات مالیة 

 25,032,663    22,010,649    25,032,663    22,010,649 موجودات مالیة بالكلفة المطفأة 
  12,055,317 ذمم مدینة 

  
13,196,934  

  
12,055,317    13,196,934 

  11,228,782 موجودات عقود إعادة التأمین 
  

10,466,812  
  

11,228,782    10,466,812 
  2,338,064 ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة  

  
1,887,283  

  
2,338,064    1,887,283 

  679,272 أرصدة مدینة أخرى 
  

12,715  
  

679,272    12,715 
  25,049,090 شیكات برسم التحصیل 

  
23,157,640  

  
25,049,090    23,157,640 

  14,905,457 النقد والنقد المعادل 
  

17,087,418  
  

14,905,457    17,087,418 
 99,913,286  

  
100,631,490  

  
99,913,286    100,631,490 

          مطلوبات مالیة 
 63,110,304   70,448,446    63,110,304   70,448,446 مطلوبات عقود التأمین 

 4,176,648    3,671,866   4,176,648    3,671,866 ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین الدائنة 
 7,287,557    8,036,862    7,287,557    8,036,862 ذمم دائنة  

 2,796,801    1,760,225    2,796,801    1,760,225 أرصدة دائنة اخرى 
 83,917,399    77,371,310    83,917,399    77,371,310 

 
باست  للقیم التي یمكن أن تتم بھا عملیات التبادل بین جھات معنیة بذلك،  ثناء عملیات البیع  تم إظھار القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة وفقاً 

  اإلجباریة أو التصفیة. 
  

األخرى والنقد والنقد المعادل والشیكات برسم التحصیل وموجودات عقود إعادة التأمین وذمم شركات    واألرصدة المدینةإن القیم العادلة للذمم المدینة  
الدفتریة وذلك  التأمین وإعادة التأمین المدینة والدائنة والذمم الدائنة ومطلوبات عقود التأمین واألرصدة الدائنة األخرى ھي مقاربة بشكل كب یر لقیمھا 

  لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصیل قصیرة األجل. 
 
  بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل والموجودات المالیة  بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل  تم تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة   - 

 . الموحدة ھا في تاریخ البیانات المالیةالتي لھا أسعار سوقیة وفقاً ألسعار تداول 
 

الشاملتم إظھار الموجودات المالیة   -  العادلة من خالل بیان الدخل  التي ال یوجد لھا أسعار سوقیة بالكلفة لعدم القدرة على تحدید قیمتھا    بالقیمة 
 بأن القیمة العادلة لھذه الموجودات المالیة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة.  المجموعةالعادلة بشكل موثوق ھذا وتعتقد إدارة 

 
  ة ألدواتھا المالیة: تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القیم العادل

  
  أسعار التداول (غیر المعدلة) ألدوات مالیة مشابھة تماماً في أسواق مالیة نشطة لألدوات المالیة.   استخدامالمستوى األول: ب - 
  معطیات غیر أسعار التداول ولكن یمكن مالحظتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر.  استخدامالمستوى الثاني: ب - 
 معطیات ال تستند لبیانات سوق یمكن مالحظتھا.  استخدامالمستوى الثالث: ب - 
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  العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة المساھمة 
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

  ) یتبع( المالیة لألدوات  العادلة القیمة
 

للموجودات    و  بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل  المالیة  للموجوداتفصاح عن القیم العادلة  تم خالل العام استخدام المستوى األول لتحدید ولإل 
  التي لھا أسعار سوقیة.  المالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

 
التي لیس لھا  لدخل الشامل  بالقیمة العادلة من خالل بیان اعن القیم العادلة للموجودات المالیة  فصاح  ولإلتم خالل العام استخدام المستوى الثالث لتحدید  

  أسعار سوقیة. 
  

 
 المستوى الثالث   المستوى الثاني  المستوى األول   المجموع  2021

             
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان  

        الدخل الشامل 
  1,533,812    -    -   1,533,812 أسھم غیر مدرجة 

 1,533,812    -    -    1,533,812  
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان  

               الدخل 
  -    -    8,507,470    8,507,470 (مدرجة) استثمارات في أسھم محلیة
  -    -    396,244    396,244 (مدرجة) استثمارات في أسھم أجنبیة

  -    -    1,209,129    1,209,129 (مدرجة)   سندات أجنبیة
 10,112,843    10,112,843    -    -  
 11,646,655    10,112,843    -    1,533,812  

 
 المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول   المجموع  2020

             
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان  

        الدخل الشامل 
 1,533,535   -   -   1,533,535 أسھم غیر مدرجة 

 1,533,535    -   -   1,533,535 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان  

         الدخل 
 -   -   4,118,945   4,118,945 (مدرجة) استثمارات في أسھم محلیة
 -   -   1,948,310    1,948,310 (مدرجة) استثمارات في أسھم أجنبیة

 -   -   2,189,235    2,189,235 (مدرجة)  سندات أجنبیة
 8,256,490    8,256,490    -    -  
 9,790,025    8,256,490   -   1,533,535 

  
  لم یتم خالل العام إجراء تحویالت ألدوات مالیة بین المستویین األول والثاني كما لم یتم إجراء أیة تحویالت من وإلى المستوى الثالث. 

 
  والتقدیرات  األسس   . 4

  
  :المجموعة بھا قامت التي الرئیسیة االجتھادات تفاصیل یلي  فیما

  
  القیمة العادلة لألدوات المالیة 

  
من األسواق النشطة، یتم استخدام    الموحد  عندما ال یمكن الحصول على القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة الظاھرة في بیان المركز المالي

، یتم االعتماد  تقنیات تقییم مثل نموذج خصم التدفقات النقدیة. إن المدخالت المستخدمة في ھذه النماذج تكون مأخوذة من األسواق حیثما كان ذلك ممكناً 
ر عوامل على المدخالت المستخدمة، مثل مخاطر السیولة  على درجة من التقدیرات واألحكام للوصول إلى القیمة العادلة. إن ھذه التقدیرات تشمل تأثی

  ات حول ھذه العوامل یمكن أن یؤثر على القیمة العادلة لألدوات المالیة. فتراضوالتقلبات األخرى. إن التغیر في اال ئتمانومخاطر اال
  

  تدني في قیمة االستثمارات 
  

 ) الدین(أدوات  ةالمطفأ  ة بالكلفوالموجودات المالیة  ة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل موجودات مالیة بالقیم ات المصنفة كستثماراال المجموعةتعتبر 
  لتدني. كاستثمارات متدنیة القیمة عند وجود تدني جوھري أو مستمر في القیمة العادلة إلى أقل من الكلفة أو عند وجود أدلة موضوعیة أخرى على ا
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  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 
  )یتبع( والتقدیرات  األسس   . 4

  
  األعمار اإلنتاجیة للموجودات الملموسة 

  
عتماداً على الحالة العامة لتلك  اتقوم اإلدارة بإعادة تقدیر األعمار اإلنتاجیة للموجودات الملموسة بشكل دوري لغایات احتساب االستھالكات السنویة  

  .الموحد  الموجودات وتقدیرات األعمار اإلنتاجیة المتوقعة في المستقبل، ویتم أخذ خسارة التدني (إن وجدت) إلى بیان الدخل
  

  صص تدني الذمم المدینة مخ
  

أدلة موضوعیة بأن بعض ھذه الدیون لن    المجموعةخدماتھا لقاعدة من عمالئھا ضمن شروط تسھیالت معینة. عندما یتوفر لدى إدارة    المجموعةتقدم  
إدارة   تقدیرات  المجموعةیتم تحصیلھا، فإن  المالیة رقم    معینة  ونماذج  تستخدم  للتقاریر  المعیار الدولي  الدیون المشكوك في    )9(حسب  لتحدید مبالغ 

  تحصیلھا. 
  

 االستثمارات العقاریة 
  

س المال الفلسطینیة. تستند القیم العادلة على القیم السوقیة  أیتم تحدید القیم العادلة لالستثمارات عن طریق مخمنین عقارات معتمدین من ھیئة سوق ر
یق المناسب  بمثابة المبلغ المقدر الذي یمكن في مقابلھ مبادلة العقار في التقییم بین البائع والمشتري الراغبین في معاملة تجاریة حرة بعد التسو  والتي تكون

  الذي یتصرف فیھ األطراف عن معرفة واطالع. 
 

  مطلوبات عقود التأمین مخصص 
  

ات المتعلقة بتقدیر المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمین وأطراف أخرى والناشئة من  فتراضبناء على اال  مطلوبات عقود التأمینمخصص  یتم تقدیر  
  المجموعة عتماداً على دراسة قانونیة معدة من قبل محامي  ا  المجموعة بموجب عقود التأمین. یتم تكوین مخصص لقاء القضایا المقامة ضد  االدعاءات  

المحت المخاطر  تحدید  یتم  بموجبھا  المتوقعة  والتي  للتكلفة  تقدیرات  عمل  یتم  دوري.  بشكل  الدراسات  تلك  في  النظر  ویعاد  المستقبل،  في  حدوثھا  مل 
غیر المبلغ عنھا باستخدام  االدعاءات  ، حیث تقوم اإلدارة بتقدیر تكلفة  الموحد  المتكبدة والتي لم یبلغ عنھا حتى تاریخ إعداد بیان المركز المالي   دعاءات لال

محددة   السابقةإحصائیات  الخبرة  المختص  على أساس  اإلكتواري  بالضرورة على  وتقاریر  التقدیرات  تحتسب ھذه  بعوامل عدیدة  افتراض.  تتعلق  ات 
  ھذه التقدیرات والتي یتم تعدیلھا في المستقبل.عن وبدرجات متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن. ھذا وقد تختلف القیم الفعلیة 

  
  مخصص الضرائب 

  
  السنة المالیة بما یخصھا من مصروف الضرائب وفقاً لألنظمة والقوانین والمعاییر المحاسبیة. یتم تحمیل 
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  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
  معدات آالت وو ممتلكات  . 5

 
  – تفاصیل البند 

  

  سیارات   أثاث وأجھزة     المبنى  
مباني المكاتب  

  حاسوب برامج    ودیكورات 
مشاریع تحت  

 المجموع    (*) التنفیذ
             الكلفة: 

 9,160,754    -   320,793   3,972,499   775,941    2,930,099   1,161,422 2021كانون الثاني  1كما في 
  1,067,419    618,591    8,500    189,923    65,000    185,405    -  اإلضافات 

  ) 271,344(    -    -    -    ) 271,344(    -    -  االستبعادات 
  9,956,829    618,591    329,293    4,162,422    569,597    3,115,504    1,161,422  2021كانون األول  31كما في 

                  االستھالك المتراكم: 
 5,124,453    -   223,923   1,643,435   454,521    2,313,558   489,016 2021كانون الثاني  1كما في 

  531,763    -    38,208    231,396    72,393    161,481    28,285  اإلضافات 
  ) 158,745(    -    -    -    ) 158,745(    -    -  االستبعادات 

  5,497,471    -    262,131    1,874,831    368,169    2,475,039    517,301  2021كانون األول  31كما في 
                            صافي القیمة الدفتریة 

  4,459,358    618,591    67,162    2,287,591    201,428    640,465    644,121 2021كانون األول  31كما في 
  

    .الخلیل مدینة في لھا مقر المجموعة  لشراء (*) یمثل ھذا البند دفعات مقدمة 
  

 ، على التوالي. 2020و 2021كانون األول  31دوالر أمریكي كما في  1,958,200دوالر أمریكي و 2,020,009بلغت قیمة الممتلكات والمعدات المستھلكة بالكامل والتي مازالت تستخدم في عملیات المجموعة مبلغ 
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  المساھمة العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة  
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

 (یتبع)  ممتلكات وآالت ومعدات  . 5
  

 – تفاصیل البند 

  سیارات   وأجھزة أثاث     المبنى  
مباني المكاتب  

 المجموع   حاسوب برامج    ودیكورات 
            الكلفة: 

 8,700,517  302,223  3,716,815  775,941   2,744,116   1,161,422 2020كانون الثاني  1كما في 
  460,237    18,570    255,684    -    185,983    -  اإلضافات 

  9,160,754    320,793    3,972,499    775,941    2,930,099    1,161,422  2020كانون األول  31كما في 
               االستھالك المتراكم: 

 4,617,106  184,459  1,428,146  375,508   2,164,424   464,569 2020كانون الثاني  1كما في 
  507,347    39,464    215,289    79,013    149,134    24,447  اإلضافات 

  5,124,453    223,923    1,643,435    454,521    2,313,558    489,016  2020كانون األول  31كما في 
                        صافي القیمة الدفتریة 

  4,036,301    96,870    2,329,064    321,420    616,541    672,406 2020كانون األول  31كما في 
 

97



  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

  استثمارات عقاریة    . 6
 

  تقع االستثمارات العقاریة في مناطق الضفة الغربیة وقطاع غزة.  
  

وتقوم    قیدیتم   متخصصین،  مخمنین  ثالثة  لتقاریر  وفقاً  العادلة  بالقیمة  العقاریة  ھذه    المجموعةاالستثمارات  لتقییم  تخمینات  الثالثة  معدل  باحتساب 
التقییمات من قبل جھات تقییم   مستقلة معتمدة من قبل ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة والتي تحمل مؤھالت مھنیة  االستثمارات العقاریة. تم إجراء 

نت بمعرفتھا في  مناسبة ومعترف بھا وخبرة في موقع االستثمار العقاري قید التقییم. وعند التوصل إلى قیم السوق التقدیریة، فإن جھات التقییم قد استعا
  على التاریخ السابق للمعامالت المشابھة.  السوق وحكمھا الشخصي المھني ولم تعتمد فقط 

  
  القیمة العادلة: بفیما یلي ملخص الحركة على االستثمارات العقاریة 

 

   المباني     األراضي  
كانون   31كما في 

   2021األول 
كانون   31كما في 
 2020األول 

           
 20,963,961   20,430,290   8,358,414   12,071,876 الرصید في بدایة السنة 

 15,522  333,258   38,031    295,227 إضافات خالل السنة 
 930,409  904,406   58,469    845,937 صافي أرباح القیمة العادلة 

 )1,479,602(  -   -    - ات خالل السنة استبعاد 
 20,430,290  21,667,954   8,454,914    13,213,040  المجموع 

  
  الثالث:   المستوىمعلومات حول قیاس القیمة العادلة باستخدام 

  
، مع  2020و  2021كانون األول   31في  االستثمارات العقاریة كما للتغیرات الممكنة المعقولة على أسعار القیمة العادلة یوضح الجدول التالي حساسیة 

  سعار ھو مساوي ومعاكس ألثر الزیادة المبینة أدناه: األبقاء جمیع المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص في 
  

2021 
   األثر   التغیر  التقییم طریقة  القیمة العادلة   البند البلد 

 1,321,304 % 10  مقارنة األسعار   13,213,040  األراضي    فلسطین
  845,491 % 10  مقارنة األسعار   8,454,914  المباني  فلسطین  

 
2020 

    األثر    التغیر  التقییم  طریقة  العادلة  القیمة  البند  البلد 

 1,207,188 % 10  األسعار  مقارنة  12,071,876  األراضي    فلسطین
  835,841 % 10  األسعار  مقارنة  8,358,414  المباني    فلسطین

  
 موجودات ضریبیة مؤجلة  . 7

 
  :المؤجلة الضریبیة الموجودات حساب على الحركة تفاصیل یلي  فیما

  
  2021  
 الضریبة المؤجلة  رصید نھایة السنة  المبالغ المحررة  المبالغ المضافة   رصید بدایة السنة   
       

مخصص تدني القیمة حسب معیار
 975,739 3,745,893 (26,668) 456,707  3,315,854 ) 9التقاریر المالیة الدولیة رقم (

 1,372,789 5,193,178 (481,582) 1,086,321  4,588,439 مخصص تعویض نھایة الخدمة 
 79,245 298,505 (30,567) -  329,072 مخصص إجازات الموظفین  

 IBNR  1,121,586  787,539  - 1,909,125 510,198مخصص 
 61,994 296,862 (14,296) 10,235  300,923   أخرى  صاتمخصص 

 9,655,874 2,340,802 (553,113) 11,443,563 2,999,965 
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  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

  إیجار  -  االستخدام حق   موجودات . 8
  

  – تفاصیل البند 
 

 
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 1,325,098  1,149,355 الرصید في بدایة السنة 

  21,451   43,093 اإلضافات 
  )61,239(   )14,455(  االستبعادات 

  ) 135,955(   ) 135,935( ات ستھالكاال
 1,149,355   1,042,058 الرصید في نھایة السنة 

  

 
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 1,149,355  1,042,058 مكاتب  

  
  استثمار في شركات حلیفة  . 9

 
 - تفاصیل البند 

  الملكیة نسبة   بلد التأسیس  
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

             
  430,790  430,790   % 31  فلسطین شركة الدار للمقاوالت العامة (*) 

التأمینات إلدارة  الفلسطینیة  الوطنیة  الشركة 
  806,638   824,495  % 49  فلسطین )(نات ھیلث والنفقات الصحیة والطبیة

  2,408,668   2,511,957   % 25   مصر  (**)  مدى للتأمینشركة 
     3,767,242   3,646,096  

  ) 430,790(   ) 430,790(     تدني قیمة االستثمارات  
     3,336,452   3,215,306  
  

  االستثمار.    (*) قامت المجموعة بأخذ مخصصات بالكامل مقابل استثمارھا في شركة الدار للمقاوالت العامة بسبب توقف ھذه الشركة عن العمل وتدني قیمة 
  

للتأمینبتأسیس    2020سنة    خالل(**) قامت المجموعة   األعمال ھناك برأسمال اسمي مقداره    في مصر  شركة مدى  كبار رجال  بالشراكة مع أحد 
  2,408,668ما یعادل    ، جنیھ مصري  37,500,000ما قیمتھ  من رأس المال  %  25جنیھ مصري، وقد بلغت حصة المجموعة    150,000,000

 . أمریكي دوالر
 

  لقد كانت الحركة على حساب االستثمار في شركات حلیفة كما یلي: 
 

 
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 678,316  3,215,306 الرصید في بدایة السنة 

  2,408,668   -  شراء حصص في شركات حلیفة 
 156,010   154,044  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حلیفة 

  55,612   65,102  الحلیفة   فروقات ترجمة عمالت أجنبیة للشركاتمن  المجموعةحصة 
 )83,300(   )98,000(  توزیع أرباح نقدیة من شركات حلیفة 

  3,215,306   3,336,452 الرصید في نھایة السنة 
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  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

 ملخص المعلومات المالیة للشركات الحلیفة  
  

  تبین الجداول أدناه ملخص المعلومات المالیة للشركات الحلیفة:  
  

  مصر    -شركة مدى للتأمین   نات ھیلث  ملخص بیان المركز المالي 
 2021  2020  2021  2020  
         

  10,215,437 15,895,208  3,863,076 4,463,162  مجموع الموجودات 
 784,272  5,549,199  2,344,955  2,780,520 مجموع المطلوبات 

         
  9,431,165  10,346,009  1,518,121  1,682,642  الموجودات  صافي  

          
          التسویة مع القیم الدفتریة  

  9,634,672  9,431,165  1,256,239  1,518,121  صافي الموجودات   - الرصید في بدایة السنة
  )93,732(  891,857  318,388  311,572  للسنة  (الخسارة) صافي الدخل

  ) 109,775(  22,987  113,494  52,949  بنود الدخل الشامل 
    -  ) 170,000(  ) 200,000(  توزیع أرباح نقدیة  

  9,431,165  10,346,009  1,518,121  1,682,642  صافي الموجودات   - السنة نھایةالرصید في 
          

  % 25  % 25  % 49  % 49  حصة المجموعة %  
  2,408,668  2,511,957  806,638  824,495  حصة المجموعة من صافي الموجودات  

  
 

  مصر    -شركة مدى للتأمین   نات ھیلث  الدخل الشامل  ملخص بیان  
 2021  2020  2021  2020  
        

  801,493  13,781,737  1,697,988  1,941,298  اإلیرادات 
          

  )93,732(  891,857  318,388  311,572  السنة   (خسارة) ربح
  ) 109,775(  22,987  113,494  52,949  الدخل الشامل  بنود 

  ) 203,507(  914,844  431,882  364,521  إجمالي الدخل الشامل للسنة  
         

  -  -  83,300  98,000  توزیع أرباح نقدیة من شركة حلیفة  
  
    ة المطفأ  بالكلفة مالیة  موجودات . 10
  

  البند ما یلي:  ھذا یشمل
  

 
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 25,255,446  22,463,060 سندات مالیة  

  ) 222,783(   ) 452,411( ة تدني موجودات مالیة بالكلفة المطفأ  مخصص
 22,010,649   25,032,663 
  

  سنوات.  9إلى   1ستحقاقھا من ا % و تتراوح فترات 9.75  إلى%  2.88تتراوح أسعار الفائدة على ھذه الموجودات المالیة بین 
 

  خالل السنة:  ةمخصص تدني موجودات مالیة بالكلفة المطفأ فیما یلي ملخص الحركة التي تمت على 
  

 
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 )97,370(  ) 222,783(  الرصید في بدایة السنة 

  )125,413(   ) 229,628(  ة موجودات مالیة بالكلفة المطفأتدني مخصص  
 )222,783(   ) 452,411(  الرصید في نھایة السنة 
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  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

  : ةمالیة بالكلفة المطفأ الموجودات  التوزیع الجغرافي للفیما یلي 
  

  آسیا   إفریقیا  أمریكا   أوروبا   الدول الخلیجیة   فلسطین 2021كانون األول  31
           

 11,046,885 336,623 6,869,784 1,424,568 2,285,200 500,000  سندات مالیة  
  

  آسیا   إفریقیا   أمریكا  أوروبا  الدول الخلیجیة   فلسطین2020كانون األول  31
           

 14,579,675 230,464 6,062,523 1,403,009 2,479,775 500,000  سندات مالیة  
 

  2021كانون األول    31إجمالي تعرضات الموجودات المالیة بالكلفة المطفأة ومخصص االنخفاض في القیمة حسب مراحل التعثر كما في  فیما یلي  
 :  2020و
  

  المجموع   المرحلة الثالثة    المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  2021
         

  22,463,060  152,500  1,236,024 21,074,536 سندات مالیة  
  ) 452,411(  )68,625(  (248,373)  ) 135,413(  ة موجودات مالیة بالكلفة المطفأتدني مخصص  

 20,939,123  987,651  83,875 22,010,649 
  

  المجموع   المرحلة الثالثة    المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  2020
         

  25,255,446  -  - 25,255,446 سندات مالیة  
  ) 222,783(  -  -  ) 222,783(  ة موجودات مالیة بالكلفة المطفأتدني مخصص  

 25,032,663  -  - 25,032,663 
 

  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل  . 11
  

  :یلي كما محلیة  شركات أسھم في  استثمارات البند ھذا یشمل

 
كانون 31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
  1,533,535  1,533,812 (*)  أسھم غیر مدرجة

 1,533,812   1,533,535 
  

بالكلفة بعد  ات  ستثمارغیر مدرجة في أسواق مالیة نشطة. تظھر ھذه اال  أسھم  بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل(*) تشمل الموجودات المالیة  
عتقد إدارة المجموعة أن  تنزیل التدني المتراكم لعدم القدرة على تحدید قیمتھا العادلة بشكل موثوق بسبب عدم إمكانیة التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة. ت

  . الدفتریةات ال تختلف جوھریاً عن قیمتھا ستثمارالقیمة العادلة لھذه اال
  

  خالل السنة: مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل اللى الموجودات فیما یلي الحركة التي تمت ع
  

 
كانون 31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 1,562,672  1,533,535 الرصید في بدایة السنة 

  5,000   8,332  شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل 
  )34,137(   ) 8,055( التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل 

 1,533,535   1,533,812 الرصید في نھایة السنة 
  
  :یلي كما كانتالعادلة من خالل بیان الدخل الشامل  بالقیمة   المالیة للموجودات العادلة القیمة  في التغیر حساب على الحركة إن
  

 
كانون 31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 ) 163,589(  ) 197,726( الرصید في بدایة السنة 

  )34,137(   ) 8,055( بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل  المالیةالتغیر في القیمة العادلة للموجودات 
 ) 197,726(   ) 205,781( الرصید في نھایة السنة 
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  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 
  التحصیل  برسم  شیكات . 12
  

  – تفاصیل البند 
 

 
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 23,798,336  25,746,865 شیكات برسم التحصیل 

  ) 640,696(   ) 697,775( تدني شیكات برسم التحصیل   مخصص
 25,049,090   23,157,640 

  

  فیما یلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني شیكات برسم التحصیل خالل السنة: 
  

 
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 )434,568(  ) 640,696(  الرصید في بدایة السنة 

  )206,128(   )57,079(  مخصص تدني شیكات برسم التحصیل 
 )640,696(   ) 697,775(  الرصید في نھایة السنة 

  
  وطویلة األجل كما یلي:  قصیرةتوزع شیكات برسم التحصیل 

 

كانون   31كما في 
   2021األول 

كانون   31كما في 
 2020األول 

     
 23,157,640  25,049,090  التحصیل شیكات برسم 

 ) 22,167,337(   ) 22,433,982( األجل  قصیرة شیكات برسم التحصیل 
 990,303   2,615,108 طویلة األجل  شیكات برسم التحصیل

  
  مقید السحب  نقد . 13

 
 - تفاصیل البند 

 
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 500,000   3,245,136  ألمر الھیئة * ودیعة محجوزة  
  -   400,000  تأمینات نقدیة **   -نقد مقید السحب 

 171    64,915 * نقد مقید السحب بموجب حجوزات محاكم **
  3,710,051    500,171 
 

  عام  من  األول  الربع  من  ابتداء  والنافذ  2020  الثاني  تشرین  25  بتاریخ  2020  لسنة)  7(  رقم  القرار  الفلسطینیة  المال  رأس  سوق  ھیئة  أصدرت(*)  
  یتم   بحیثكودیعة،    السنویة  التأمینیة المحفظة  إجمالي  قیمة  من%)  5(  إلیھا  یضاف   أمریكي  دوالر  500,000  بمبلغ  باالحتفاظ  الشركة  یلزم  والذي  2021
  قبل   من  مسبقة  بموافقة  إال   الودیعة   باستخدام   للمجموعة   یسمح وال.  عام  كل  من   آذار  31  أقصاه   موعد   في  سنوي   بشكل التأمین  لشركات   الودیعة  قیمة تعدیل
  %.  3.5  بنسبة فائدة تحصیل  ویتم المحلیة  البنوك احد في  الودیعة بمبلغ المجموعة  تحتفط. الھیئة

  
  ).  18البند تأمینات نقدیة محجوزة مقابل عقود صفقات تبادل عمالت أجنبیة آجلة (إیضاح ھذا  (**) یمثل  

  
وذلك ضمن  على المجموعة نقد لدى البنوك الفلسطینیة مقید السحب بموجب قرارت محاكم قضائیة مقابل قضایا تعویضات مرفوعة  البندھذا   مثلی*) *(*

  . لھاالنشاط الطبیعي 
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  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 
  بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل موجودات مالیة  . 14

 
  – تفاصیل البند 

 
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 4,118,945  8,507,470 (مدرجة) استثمارات في أسھم محلیة
  1,948,310   396,244 (مدرجة) استثمارات في أسھم أجنبیة

  2,189,235   1,209,129 (مدرجة)  سندات أجنبیة
 10,112,843   8,256,490 

 
  خالل السنة: بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل فیما یلي الحركة التي تمت على الموجودات المالیة  

  

 
كانون   31كما في 

   2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

 5,808,289 8,256,490  الرصید في بدایة السنة 
  3,219,165  12,262,120  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل شراء 

  )1,177,625(  ) 10,824,094(  بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
  406,661  418,327  لمالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل ا التغیر في القیمة العادلة للموجودات 

 8,256,490  10,112,843  الرصید في نھایة السنة 
  

 ذمم مدینة . 15
 

  – تفاصیل البند 
 

 
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 14,447,091  14,389,694 ذمم عمالء

  1,164,180  435,340 ذمم حكومیة 
  14,825,034   15,611,271  

  )2,414,337(   )2,769,717( مدینة  مخصص تدني ذمم
 12,055,317   13,196,934 
 

فیما یلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني الذمم المدینة خالل   یتم إظھار الذمم المدینة بالصافي بعد خصم أي مخصص تدني في القیمة. 
  السنة: 

  

 
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 )1,483,791(  )2,414,337(  الرصید في بدایة السنة 

  )948,451(   ) 382,048( مدینة  مخصص تدني ذمم
  17,905   26,668  دیون معدومة

 )2,414,337(   )2,769,717(  الرصید في نھایة السنة 
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  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

 تدني الموجودات المالیة 
  

نموذج النھج المبسط لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة یعتمد على احتمالیة التعثر والتي  قامت المجموعة بتطبیق  
اطر  التعثر والتي تعتمد على تجمیع الذمم المدینة بناًء على خصائص المخ  افتراضقتصادیة ونسبة الخسارة بللمخاطر االئتمانیة والعوامل اال تحتسب وفقاً 

ً  حسابي االئتمانیة المتشابھة وعدد أیام التأخر في السداد، وبناء علیھ فقد قامت المجموعة بتبني نموذج  الخسائر   حتساب ال مبني على األسس المذكورة آنفا
  : 2020و  2021 األولون  كان 31  دناه تم قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما فيأوكما ھو مبین  ، )9االئتمانیة المتوقعة وفقا للمعیار رقم (

 

  
 مطلوبات وموجودات عقود إعادة التأمین .16
 

  - تفاصیل البند 

 
  كانون  31كما في 

   2021األول 
كانون   31كما في 
 2020األول 

      مطلوبات عقود التأمین:
 44,887,482   50,356,816 (*)  االدعاءات تحت التسویةاجمالي احتیاطي 

 )2,825,259(   )3,041,129(  )*صافي المشاركات والمستردات (*ینزل: 
 42,062,223    47,315,687  صافي احتیاطي االدعاءات تحت التسویة

 19,300,741    20,241,668    أقساط غیر مكتسبة احتیاطي
 Pure(  (*)  2,204,202    1,736,671عنھا ( احتیاطي االدعاءات غیر المبلغ 
  10,669    6,779  االحتیاطي الحسابي لتأمین الحیاة 

 -   680,110  العجز في األقساط احتیاطي 
 63,110,304   70,448,446  مجموع مطلوبات عقود التأمین 

     
      : التأمینإعادة موجودات عقود 

 7,322,270   8,041,755 احتیاطي االدعاءات تحت التسویة 
  2,526,001    2,888,758    أقساط غیر مكتسبة احتیاطي

  Pure (  295,077    615,085احتیاطي االدعاءات غیر المبلغ عنھا ( 
  3,456    3,192  االحتیاطي الحسابي لتأمین الحیاة 

  10,466,812    11,228,782  التأمینإعادة مجموع موجودات عقود 
     

      عقود التأمین: صافي مطلوبات 
 34,739,953   39,273,932 احتیاطي االدعاءات تحت التسویة 

  16,774,740    17,352,910    أقساط غیر مكتسبة احتیاطي
  Pure (  1,909,125    1,121,586احتیاطي االدعاءات غیر المبلغ عنھا ( 

  7,213    3,587  االحتیاطي الحسابي لتأمین الحیاة 
  -    680,110  األقساط العجز في احتیاطي 

  52,643,492    59,219,664  مجموع صافي مطلوبات عقود التأمین
  

   

 2021ول كانون األ 31
مبالغ غیر 

 مستحقة
  30–1من 

 یوم
 60-31من 

 یوم
 90-61من 

 یوم
  120-91من 

 یوم
-121من 

 یوم  365
  365اكثر من 
 المجموع  یوم

                 ذمم عمالء 
    % 45.00  % 45.66  % 34.52  % 25.56  % 19.81  % 14.20 % 2.08 معدل الخسارة المتوقع 

 14,389,694 1,751,187 2,251,004  485,224  514,540  1,121,849  1,575,181  6,690,709 المبلغ المسجل إجمالي 
 2,699,786 788,034 1,027,708  167,509  131,512  222,193  223,725  139,105 تدني ذمم مدینة مخصص 

           ذمم حكومیة 
    % 34.68  % 26.56  % 22.23  % 21.83  % 18.98  % 18.85 % 5.28 معدل الخسارة المتوقع 
  435,340  30,823  115,614  13,139  8,549  15,513  55,411  196,291 إجمالي المبلغ المسجل 

  69,931  10,689  30,707  2,921  1,866  2,945  10,446  10,357   تدني ذمم مدینةمخصص 

 2020ول كانون األ 31
مبالغ غیر 

 مستحقة
  30–1من 

 یوم
 60-31من 

 یوم
 90-61من 

 یوم
  120-91من 

 یوم
-121من 

 یوم  365
  365اكثر من 
 المجموع  یوم

                 ذمم عمالء 
  % 45.00 % 44.12 % 45.00 % 29.19 % 22.38 % 16.44 % 2.39 معدل الخسارة المتوقع 
 14,447,091 1,285,350 1,403,112 347,759 662,267 817,647 1,231,810 8,699,146 إجمالي المبلغ المسجل 

 2,140,924 578,407 619,013 156,492 193,287 183,012 202,497 208,216 ذمم مدینة تدني مخصص 
                  حكومیة ذمم 

  % 49.42 % 30.83 % 20.59 % 20.42 % 18.64 % 18.69 % 6.11 معدل الخسارة المتوقع 
 1,164,180 174,932 387,968 58,807 38,724 64,960 66,925 371,864 إجمالي المبلغ المسجل 

 273,413 86,456 119,607 12,111 7,909 12,108 12,511 22,711 تدني ذمم مدینة مخصص 
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  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

والظاھرة في  % من إجمالي المطلوبات للمجموعة  57االدعاءات غیر المبلغ عنھا ما نسبتھ    احتیاطي دعاءات تحت التسویة و اال  احتیاطي(*) یمثل إجمالي  
  .  2021كانون األول   31كما في بیان المركز المالي الموحد 

 
    المشاركات والمستردات: إیضاح )*(*

 
  كانون  31كما في 
   2021األول 

كانون   31كما في 
 2020األول 

 3,139,177   3,379,032  المشاركات والمستردات من أفراد و شركات تأمین محلیة  
 1,742,430    1,798,179  المستردات من الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق 

 )2,056,348(    )2,136,082(  على المشاركات والمستردات  ینزل: المخصص 
 2,825,259    3,041,129  صافي المشاركات والمستردات 

  
  خالل السنة:  المشاركات والمسترداتفیما یلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص  

  

 
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 )1,447,902(  )2,056,348(  الرصید في بدایة السنة 

  ) 608,446(   )79,734(  المخصص خالل السنة  
 (2,056,348)   )2,136,082(  الرصید في نھایة السنة 

 
 احتیاطي االدعاءات تحت التسویة  - 

  
دعاءات تحت التسویة  والذي یشمل صافي احتیاطي اال    التأمین لفروع  احتیاطي االدعاءات تحت التسویة من التأمین معیدي وحصة المجموعة حصة بلغت

  :یلي  كماواالدعاءات غیر المبلغ عنھا 
 

 اإلجمالي  حصة معیدي التأمین حصة المجموعة  
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
             

 30,235,98025,622,842 888,893 999,663 24,733,949 29,236,317 فرع تأمین السیارات 
  9,270,366  9,513,580  361,975  226,915  8,908,391  9,286,665 فرع تأمین العمال 

  865,813  858,716  196,545  188,484 669,268  670,232 فرع تأمین المسؤولیة المدنیة 
  5,282,672  4,846,731 4,761,562 4,264,654  521,110  582,077 فرع التأمینات العامة األخرى 

  835,127  1,440,573  706,618 1,168,140  128,509  272,433 فرع التأمینات الھندسیة 
  1,172,781  1,593,281  993,591 1,449,147  179,190  144,134 فرع تأمین الحریق 

  40,429  55,154  28,171  39,829  12,258  15,325 فرع التأمین البحري 
  708,864  975,874  -  -  708,864  975,874 فرع التأمین الصحي 

 41,183,057  35,861,539  8,336,832 7,937,355 49,519,889 43,798,894  
 

 أقساط غیر مكتسبة   احتیاطي - 
  

  :یلي كما والذي یشمل االحتیاطي الحسابي لتأمین الحیاة التأمین لفروع المكتسبة غیر األقساط  من التأمین معیدي وحصة المجموعة حصة بلغت
 
 اإلجمالي  حصة معیدي التأمین حصة المجموعة  
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
             

 13,480,76212,811,993 - - 12,811,993 13,480,762 فرع تأمین السیارات 
  1,084,710  1,183,915  41,935  1,927  1,042,775  1,181,988 فرع تأمین العمال 

  343,487  371,731  119,449  123,411  224,038  248,320 فرع تأمین المسؤولیة المدنیة 
  462,048  601,973  383,999  508,559  78,049  93,414 فرع التأمینات العامة األخرى 

  471,178  496,530  354,000  361,583  117,178  134,947 فرع التأمینات الھندسیة 
  1,637,335  1,913,390  1,544,612  1,819,050  92,723  94,340 فرع تأمین الحریق 

  65,631  57,731  48,197  41,115  17,434  16,616 البحري فرع التأمین 
  2,424,359  2,135,636  33,809  33,113  2,390,550  2,102,523 فرع التأمین الصحي 

  10,669  6,779  3,456  3,192  7,213  3,587 فرع تأمین الحیاة 
 17,356,497  16,781,953  2,891,950  2,529,457  20,248,447 19,311,410  
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  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

 العجز في األقساط احتیاطي  - 
  

  :یلي كما التأمین لفروع العجز في األقساط  احتیاطي  من التأمین معیدي وحصة المجموعة حصة بلغت
 
 اإلجمالي  حصة معیدي التأمین حصة المجموعة  
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
             

 - 300,491 - - - 300,491 فرع تأمین السیارات 
  -  -  -  -  -  - العمال فرع تأمین 

  -  -  -  -  -  - فرع تأمین المسؤولیة المدنیة 
  -  -  -  -  -  - فرع التأمینات العامة األخرى 

  -  20,733  -  -  -  20,733 فرع التأمینات الھندسیة 
  -  -  -  -  -  - فرع تأمین الحریق 

  -  -  -  -  -  - فرع التأمین البحري 
  -  358,886  -  -  -  358,886 فرع التأمین الصحي 

  -  -  -  -  -  - فرع تأمین الحیاة 
 680,110  -  -  -  680,110  -  

  
 التأمین   إعادة عقود وموجوداتعلى مطلوبات  الحركة - 

  
 غیر المبلغ عنھا و التسویة تحت االدعاءات  )أ(

 2021  2020  
 حصة المجموعة  حصة المعید  اإلجمالي  حصة المجموعة  حصة المعید  اإلجمالي  
             
بدایة  تحت التسویة  دعاءاتاال

 31,421,882 3,473,283 34,895,165 34,739,953 7,322,270 42,062,223 السنة 
  1,103,858  551,082  1,654,940  1,121,586  615,085  1,736,671غیر مبلغ عنھا  ادعاءات احتیاطي

  32,525,740  4,024,365  36,550,105  35,861,539  7,937,355  43,798,894   السنةالمجموع في بدایة 
  (27,193,561)(1,793,607) (28,987,168)  (35,978,795)  (2,546,806)  (38,525,601) خالل السنة   المسددة االدعاءات

  29,518,590  5,241,982  34,760,572  41,685,140  3,294,482  44,979,622 اإلضافات عن السنة الحالیة 
اإلضافات عن   /(المحرر) 

  1,010,770  464,615  1,475,385  (384,827)  (348,199)  (733,026) السابقة سنوات ال
  35,861,539  7,937,355  43,798,894  41,183,057  8,336,832  49,519,889   السنة نھایةالمجموع في 

  34,739,953  7,322,270  42,062,223  39,273,932  8,041,755  47,315,687 تحت التسویة   دعاءاتاال
  1,121,586  615,085  1,736,671  1,909,125  295,077  2,204,202غیر مبلغ عنھا  ادعاءات احتیاطي

  35,861,539  7,937,355  43,798,894  41,183,057  8,336,832  49,519,889   السنة نھایةالمجموع في 
  

 مكتسبة  غیر أقساط احتیاطي  )ب(

 2021  2020  
 حصة المجموعة  حصة المعید  اإلجمالي حصة المجموعة  حصة المعید  اإلجمالي  
             

 15,357,674 2,422,367 17,780,041 16,781,953 2,529,457 19,311,410 أقساط غیر مكتسبة  بدایة السنة 
  16,781,953  2,529,457  19,311,410  17,308,169  2,783,613  20,091,782 ات خالل السنة إضاف

  (15,357,674)  (2,422,367)(17,780,041)(16,733,625) (2,421,120)  (19,154,745) استبعادات خالل السنة 
  16,781,953  2,529,457  19,311,410  17,356,497  2,891,950  20,248,447   السنة نھایةالمجموع في 
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  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 
 ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة  .17
  

  – تفاصیل البند 
 

 
  كانون  31كما في 

   2021األول 
كانون   31كما في 
 2020األول 

      
 1,585,303   1,996,475 شركات التأمین المحلیة 
  355,110    406,895 شركات إعادة التأمین  

  2,403,370    1,940,413  
  )53,130(    )65,306(  شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة   ذمممخصص 

 2,338,064    1,887,283  
  

 
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 -  )53,130(  الرصید في بدایة السنة 

  )53,130(   )12,176(  شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة   مخصص تدني ذمم
 )53,130(   )65,306(  الرصید في نھایة السنة 

  
 أخرى  مدینة رصدةأ .18
 

  – تفاصیل البند 
 

 
  كانون  31كما في 

   2021األول 
كانون   31كما في 
 2020األول 

      
  1,311,627   1,025,826 إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة  

 ً   335,031   143,033 مصاریف مدفوعة مقدما
  -   51,282  أدوات مالیة مشتقة (صافي عقود صفقات تبادل عمالت آجلة) (*)  

  -   404,920  ذمم موظفین (**) 
  12,715    223,070 مستردة تأمینات 

  1,848,131    1,659,373  
  -    ) 298,768(  ینزل: ذمم موظفین طویلة األجل  

 1,549,363    1,659,373  
  

  .  2022كانون األول  30(*) یمثل ھذا البند صافي عقود تبادل عمالت آجلة (مشتقات مالیة) مبرمة مع بنوك محلیة بتاریخ استحقاق 
  
  2021ول  كانون األ  31  في  كما  أمریكي  دوالر  404,920  بقیمة  سیارات  شراء  لغرض  للموظفین  بمنحھا  المجموعة  قامت  قروض  البند  ھذا  یمثل)  *(*

  السیارات  برھن  أو  الخدمة   نھایة   مستحقات  وبكفالة   سنوات 5  حتى  القروض  استحقاق فترة تتراوح.  القرض   مدة  على  ثابتة%  3 نسبتھا  سنویة  فائدة  وبسعر
 .الخدمة نھایة رصید كفایة عدم حال في
  

 والنقد المعادل نقد ال .19
  

  – تفاصیل البند 
  

 
  كانون  31كما في 

   2021األول 
كانون   31كما في 
 2020األول 

      
 441,883   418,199 نقد في الصندوق 

  1,167,953    1,515,851 نقد لدى البنوك 
  15,477,582    12,971,407  ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة شھور (*)

 14,905,457    17,087,418  
  

  2020(%  2.88ھ  (*) یمثل ھذا البند ودائع لدى البنوك حیث بلغ متوسط سعر الفوائد السنویة على أرصدة الودائع لدى البنوك بالشیقل اإلسرائیلي ما نسبت 
المصري ما    وبالجینھ%)  5.12:  2020(%  3.25وبالدینار األردني ما نسبتھ    %)3.3:  2020(  %3.17بالدوالر األمریكي ما نسبتھ  و %)  3.31
  . 2021  األول كانون  31للسنة المنتھیة في % 8.38نسبتھ 
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  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

ً  محلیاً لدى البنوك توزع الودائع ت  كما یلي:  وخارجیا

 
كانون   31كما في 

   2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

      
 13,977,505 11,296,528 ودائع لدى بنوك محلیة 

  1,707,768  1,887,974  ودائع لدى بنوك خارجیة 
  13,184,502  15,685,273  

  ) 207,691(  ) 213,095( ودائع التدني   مخصص
 12,971,407  15,477,582 

  
 خالل السنة:  ودائعالفیما یلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني  

  

 
كانون   31كما في 

   2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

      
 )271,716( ) 207,691(  بدایة السنة الرصید في 

  64,025  ) 5,404(  استرداد تدني ودائع /مخصص
 )207,691(  ) 213,095(  الرصید في نھایة السنة 

 
 ألغراض بیان التدفقات النقدیة الموحد فإن النقد والنقد المعادل یشمل: 

 
كانون   31كما في 

   2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

      
  441,883 418,199  نقد في الصندوق 

  1,167,953 1,515,851  نقد لدى البنوك 
  15,685,273  13,184,502  ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة شھور

  15,118,552  17,295,109 
 

  موزعةوأسھم مجانیة أرباح نقدیة  .20
  

%  17.5  بنسبة نقدیة  أرباح  بتوزیع  2022  آذار  30 في  سینعقد  الذي  اجتماعھا  خالل  العادیة  العامة  الھیئة  إلى  توصیة  برفع  المجموعة إدارة  مجلس  سیتقدم
  . 2021  لسنة المجموعة أعمال  نتائج عن أمریكي دوالر  3,018,750 مقداره  إجمالي وبمبلغ المدفوع  المال رأس من
 

  ما یلي: ب  2021نیسان  1في المنعقد خالل اجتماعھا   وغیر العادیة  العادیةأقرت الھیئة العامة 
  دوالر أمریكي.  20,000,000دوالر أمریكي إلى   15,000,000رفع رأسمال الشركة االسمي من  
بنسبة  نقدیة  أرباح  مبلغ   22.5 توزیع  بإجمالي  المدفوع  المال  رأس  المجموعة لسنة    3,375,000% من  نتائج أعمال  دوالر أمریكي عن 

2020.    
لعام  15توزیع أرباح كأسھم مجانیة بنسبة    المجموعة  بواقع    2020% عن نتائج أعمال  دوالر أمریكي على مساھمي   2,250,000وذلك 

 دوالر أمریكي. 17,250,000رأس المال المدفوع  وبالتالي أصبح   ، الشركة كٌل بنسبة ما یملكھ من األسھم 

% من رأس المال المدفوع  20توزیع أرباح نقدیة على المساھمین بنسبة    2020نیسان    9قررت الھیئة العامة للمجموعة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ  
    . 2019دوالر أمریكي عن نتائج أعمالھا لعام   3,000,000بإجمالي مبلغ 
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  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 
  تیاطیات اح . 21

  
  إجباري  احتیاطي

اإلجباري وال یجوز وقف    حتیاطي% من األرباح السنویة لحساب اال10المعمول بھ في فلسطین، یتم اقتطاع    1964لسنة    )12( وفقاً لقانون الشركات رقم  
  اإلجباري على المساھمین.  حتیاطيالمتجمع ما یعادل ربع رأس المال، كما ال یجوز توزیع اال حتیاطيقتطاع قبل أن یبلغ مجموع االھذا اال

 
وقف ھذا اإلقتطاع قبل أن یبلغ مجموع   اإلجباري على أن ال یتم حتیاطي% من األرباح السنویة لحساب اال10وفقاً للنظام الداخلي للمجموعة، یتم اقتطاع 

یعادل نصف ر  حتیاطياال   االحتیاطي   رصید  تجاوز  على  2021  شباط  15  بتاریخ  المنعقدة  جلستھ  في   اإلدارة  مجلس  وافق  وقد  ، أس المال المتجمع ما 
    . المال رأس  نصف  اإلجباري

  
  اختیاري  احتیاطي
إلى حساب االحتیاطي االختیاري بحیث  أمریكي  دوالر    1,750,000إضافة مبلغ    2014آذار    27قد في  لھیئة العامة خالل اجتماعھا الذي عُ قررت ا

بناء على قرار الھیئة العامة    دوالر أمریكي إلى ھذا الحساب   1,250,000مبلغ    تم تحویلمع العلم بأنھ    .دوالر أمریكي3,000,000 یصبح رصیده  
ق للھیئة العامة توزیعھ بالكامل او أي جزء منھ  لألغراض التي یقررھا مجلس اإلدارة ویح  ختیارياال  حتیاطيیستخدم اال.  2012آذار   24المنعقدة بتاریخ  

    كأرباح على المساھمین.
 

  على أخطار ساریة    كاحتیاطي  احتسابھ  المتوقع  يضافاإل  المبلغعن    باإلفصاح  الفلسطینیة   األراضي  في   العاملة  التأمین   شركات  منالھیئة    لطلب  الحقاً 
  كانون   1  في)  17المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (  تطبیق  عند  وذلكمباشرة)  ال(المباشرة وغیر    االقتناء  مصاریفتنزیل    بعدإیرادات رسوم التأمین  

  لإلدارة  تبین حیث  2021كانون األول   31كما في  الموحدة  المالیة  البیانات على  المحتملبإجراء تقدیر أولي لألثر  المجموعة إدارة قامت ، 2023  األول
  لتقدیر ھذا ا   نأب   دارة. تعتقد اإلالعجز المتوقع  لتغطیة  وذلك  االختیاري االحتیاطيملیون دوالر أمریكي من االرباح المدورة و/أو    2.5وجوب احتجاز مبلغ  

، مع األخذ  2023ل كانون الثاني  وعلیھ فقد یختلف األثر عند التطبیق الفعلي في أو  لتطبیق المعیار  أولي كونھ لم یتم االنتھاء من جمیع األعمال االنتقالیة
  .  فقط ولیس كافة البنود الواردة في البیانات المالیة الموحدة األقساط غیر المكتسبةبعین االعتبار أن ھذا المبلغ یمثل األثر المحتمل بخصوص احتیاطي 

  
  مخصص تعویض نھایة الخدمة  . 22
 

 – تفاصیل البند   

 
  كانون  31كما في 

   2021األول 
كانون   31كما في 
 2020األول 

      
 4,280,954   4,588,439 الرصید في بدایة السنة 

 892,296    1,086,321 إضافات خالل السنة 
  ) 584,811(    ) 481,582( المدفوع خالل السنة 

  4,588,439    5,193,178 الرصید في نھایة السنة 
  

ل   2021كانون األول    31)، "منافع الموظفین"، قامت اإلدارة بتقدیر القیمة الحالیة اللتزاماتھا كما في  19المعیار المحاسبي الدولي رقم (متطلبات  وفقاً 
خصم االلتزام  تم  حیث  .  النافذ  بتعویض نھایة الخدمة المستحقة للموظفین بموجب قانون العمل الفلسطیني والمتعلقة  باستخدام طریقة الوحدة اإلضافیة المقدرة  

%. وبموجب ھذه الطریقة، فقد تم إجراء تقییم لفترة الخدمة المتوقعة  4.3الخدمة إلى صافي قیمتھ الحالیة باستخدام معدل خصم یبلغ نھایة  المتوقع بتاریخ 
%. إن القیمة الحالیة لاللتزام  4.5قد افترضت اإلدارة متوسط تكالیف عالوة / ترقیة بنسبة  لالخدمة.  نھایة  للموظفین لدى المجموعة والراتب المتوقع بتاریخ  

  .  2000لعام    )7(وفقاً لقانون العمل الفلسطیني رقم  في الجدول أعاله  ال تختلف اختالفاً جوھریاً عن المخصص المحتسب    2021كانون األول    31كما في  
  

 مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة.  مخصص تعویض نھایة الخدمة على االفتراضات األساسیة ن في فیما یلي جدول یوضح أثر التغیر الممك 
  

 النقص في االفتراض   الزیادة في االفتراض  نسبة التغیر   

  % 5.32زیادة في المخصص بنسبة   % 4.89نقصان في المخصص بنسبة   % 0.5 معدل الخصم 
% 4.91نقصان في المخصص بنسبة    % 5.29زیادة في المخصص بنسبة   % 0.5 متوسط عالوة الرواتب  

 
 ضریبیة مؤجلة  طلوبات م . 23
 

  :المؤجلة الضریبیة المطلوبات  حساب على الحركة تفاصیل یلي  فیما

 
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
   2020األول 

       
 1,321,068  1,427,981 الرصید في بدایة السنة 

  106,913   132,885 إضافات 
 1,427,981   1,560,866 الرصید في نھایة السنة 
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  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 
  إیجار  مطلوبات  . 24
  

 - تفاصیل البند 

 
كانون   31كما في 

    2021األول 
كانون   31كما في 
  2020األول 

       
 1,278,513   1,132,845 الرصید في بدایة السنة 

 21,451    43,093 إضافات خالل السنة 
  )62,883(    )13,133( استبعادات خالل السنة 

  59,776    54,296  فوائد اإلیجارات 
  ) 164,012(    ) 160,571( المدفوع خالل السنة 

 1,132,845    1,056,530 الرصید في نھایة السنة 
        

        من ضمنھا  
  111,382   122,896 قصیرة األجل مطلوبات اإلیجار 
  1,021,463    933,634 طویلة األجل مطلوبات اإلیجار 

  1,056,530    1,132,845  
  
  الدائنة ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین . 25
 

 – تفاصیل البند   

 
كانون   31كما في 

   2021األول 
كانون   31كما في 
 2020األول 

      
 2,956,977   2,404,194 شركات إعادة التأمین  

  134,138    120,834 إعادة التأمین (*)احتیاطي كلفة  
  1,038,773    1,104,133 احتیاطي أقساط غیر مكتسبة لعملیات إعادة التأمین (**)

  46,760    42,705 (***)  شركات التأمین المحلیة
 3,671,866    4,176,648  
  

من حصة شركات إعادة التأمین من األقساط المعاد تأمینھا (كلفة إعادة التأمین) الخاصة باتفاقیات الفائض    المستحقة الدفعالمبالغ  (*) یمثل ھذا البند قیمة  
  عن الخسارة للسیارات والعمال والتأمینات المھنیة. 

  
من   %25  نسبةیث تحتفظ المجموعة ب% من قیمة األقساط المعاد تأمینھا لجمیع أنواع التأمین، باستثناء أقساط التأمین البحري، ح40یمثل ھذا البند    (**)

  . %0.5نسبتھا األقساط المعاد تأمینھا لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك یتم تحریرھا لشركات إعادة التأمین بفائدة  
  

  (***) یمثل ھذا البند المبالغ المستحقة لشركات التأمین المحلیة نتیجة عملیات إعادة التأمین االختیاریة. 
  

  ذمم دائنة . 26
 

  – تفاصیل البند 
  

 
كانون   31كما في 

   2021األول 
كانون   31كما في 
 2020األول 

      
 6,294,912   6,900,743 ذمم دائنة 

  992,645    1,136,119 توزیعات أرباح مستحقة غیر مدفوعة 
 8,036,862    7,287,557  
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  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 
  مخصص الضرائب  (سلفیات)  . 27
  

  كما یلي:  2020و 2021كانون األول   31مخصص الضرائب خالل السنة المنتھیة في  (سلفیات) لقد كانت الحركة على حساب 
 

 
كانون األول   31كما في 
2021   

كانون   31كما في 
 2020األول 

      
 729,340   1,489,018  بدایة السنة في الرصید  
 )1,511,365(    )2,070,846(  خالل السنة  ات التسدید

  -    ) 996,350(  (*)  القیمة المضافةتقاص ذمم مدینة مع دائرة 
 2,271,043    545,208  التخصیص للسنة 

  1,489,018    )1,032,970(  الرصید في نھایة السنة  
  

دوالر   996,350السلطة الفلسطینیة بقیمة  بإجراء تقاص مع دائرة ضریبة القیمة المضافة عن ذمم مدینة تخص   2021(*) قامت المجموعة خالل العام 
 أمریكي.

 
 ما یلي:  الموحد الدخل بیانالضرائب الظاھر في یمثل مصروف 

 

 
كانون   31كما في 

   2021األول 
كانون   31كما في 
 2020األول 

      
 387,400   461,618  إضافات موجودات ضریبیة مؤجلة 
  ) 106,913(    ) 132,885(  إضافات مطلوبات ضریبیة مؤجلة 

  )2,271,043(    ) 545,208(  التخصیص للسنة 
  )1,990,556(    ) 216,475(  مصروف الضرائب  

  
  :یلي كما ھو  الضریبي الربح مع المحاسبي الربح تسویة  ملخص إن
 

 
كانون األول 31كما في 
2021   

كانون   31كما في 
 2020األول 

      
  9,799,608  3,322,504  الضرائب) الربح المحاسبي للمجموعة (قبل  

  (3,380,657)   )3,310,930(  غیر الخاضعة للضریبة  األرباحصافي 
 ً   2,963,835   2,847,214  مصروفات غیر مقبولة ضریبیا

  9,382,786   2,858,788  الربح الخاضع لضریبة القیمة المضافة 
  )1,186,726(   ) 332,340(  ضریبة القیمة المضافة  

  ) 596,640(   ) 608,911(  القیمة المضافة على الرواتب ضریبة  
  )46,925(   )73,511(  الربح غیر الخاضع لضریبة الدخل 

  7,552,495   1,844,026 الربح الخاضع لضریبة الدخل 
  )1,132,874(   ) 276,604(  ضریبة الدخل 

  ) 1,591(   ) 2,430(  ضریبة تأمینات الحیاة 
  )70,566(   )74,381(  ضریبة االقتطاعات 

  )2,391,757(   ) 685,755(  مجموع ضریبة الدخل والقیمة المضافة المحتسبة 
  45,529   41,562  تقاص مع ضریبة األمالك 
  75,185   98,985  خصمیات ضریبة الدخل 

  )2,271,043(   ) 545,208(  مصروف الضرائب 
  % 23.2   % 16.41  نسبة الضریبة الفعلیة 

  
  .  2016 للعام  نھائیة مع دائرتي ضریبة الدخل والقیمة المضافة عن نتائج أعمالھاتسویة  إلى المجموعة   توصلت
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  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 
 أرصدة دائنة أخرى  . 28
 

 – تفاصیل البند 

  
كانون   31كما في 

   2021األول 
كانون   31كما في 
 2020األول 

       
 659,501   854,067  أرصدة مستحقة للعمالء 

 1,575,699  472,982 مصاریف مستحقة 
 329,072   298,505  إجازات ومكافآت موظفین مستحقة مخصص 

 513,495   284,344  على الرواتب  الضریبة المضافة 
 294,845   214,420  صندوق االدخار

 248,500   200,500 مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 135,522   126,989  إیرادات مقبوضة مقدماً 

 18,256   18,256  أمانات الوكالء 
  2,470,063    3,774,890 

  
 معلومات قطاعات األعمال  . 29

تأمین وھي تأمین السیارات وتأمین الحریق وتأمین العمال والمسؤولیة المدنیة والتأمینات الھندسیة  ال ألغراض إداریة یتم تنظیم المجموعة لتشمل قطاعات أعمال  
وال توجد   االستثمارات العقاریةقطاع  وات األخرى  ستثمارإلى إدارة اال باإلضافة  والتأمین البحري والتأمین الصحي وتأمین الحیاة والتأمینات العامة األخرى،  

) تفاصیل توزیع الموجودات  16كما ویبین إیضاح رقم ( . یمثل الجدول التالي ملخص إیرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال المجموعة. تمعامالت بین القطاعا
المبین   ثمار العقاريوالمطلوبات الخاصة بأعمال التأمین. أما بالنسبة للبنود األخرى من الموجودات والمطلوبات فإنھا تعتبر غیر موزعة باستثناء قطاع االست 

  ).  6في إیضاح رقم (
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  المساھمة العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة  
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

 : 2021كانون األول  31للسنة المنتھیة في  المجموعةیمثل الجدول التالي ملخص إیرادات ونتائج أعمال قطاعات  
  

  عمال   تأمینات عامة   ھندسي   بحري    حریق   سیارات  
مسؤولیة  

  حیاة  صحي  مدنیة 
االستثمارات 

  المجموع  االستثمار   العقاریة 
                         

 47,308,495 - - 23,454 7,487,489 922,983 3,391,349 2,359,634 1,127,345 201,831 4,038,599 27,755,811  أقساط التأمین المكتتبة
 12,300,051 - - 852 1,249,173 275,094 1,389,755 311,662 507,708 91,731 679,417 7,794,659 رسوم التأمین المكتتبة 

 59,608,546 - - 24,306 8,736,662 1,198,077 4,781,104 2,671,296 1,635,053 293,562 4,718,016 35,550,470 التأمین المكتتبةإجمالي أقساط 
 ) 1,617,147( - - 3,890 ) 70,163( ) 28,244( ) 99,205( ) 139,925( ) 46,085( 7,900 ) 276,055( ) 969,260( التغیر في أقساط غیر مكتسبة 

 34,581,210 4,441,961 301,462 1,588,968 2,531,371 4,681,899 1,169,833 8,666,499 28,196 - - 57,991,399 
 ) 9,713,711( - - ) 18,270( ) 436,583( ) 338,203( ) 139,094( ) 2,007,953( ) 870,482( ) 157,958( ) 3,865,499( ) 1,879,669( إجمالي أقساط معیدي التأمین

 362,493 - - ) 264( ) 696( 3,962 ) 40,008( 124,560 7,583 ) 7,082( 274,438 - التأمین من التغیر في أقساط غیر مكتسبة حصة معیدي 
  )1,879,669 ( )3,591,061 ( )165,040 ( )862,899 ( )1,883,393 ( )179,102 ( )334,241 ( )437,279 ( )18,534 ( - - )9,351,218 ( 

 48,640,181 - - 9,662 8,229,220 835,592 4,502,797 647,978 726,069 136,422 850,900 32,701,541 المكتسبة قبل العموالتصافي أقساط التأمین 
 1,340,712 - - - 1,949 39,220 - 244,478 287,859 70,654 696,552 - عموالت إعادة تأمین مكتسبة

 ) 1,960,497( - - - ) 61,958( ) 42,296( ) 184,890( ) 36,298( ) 71,881( ) 9,422( ) 118,165( ) 1,435,587(  العموالت المدفوعة 
 48,020,396 - - 9,662 8,169,211 832,516 4,317,907 856,158 942,047 197,654 1,429,287 31,265,954  صافي أقساط التأمین المكتسبة بعد العموالت

) 38,525,601( - - -) 9,229,822( ) 222,888() 2,897,942( ) 1,814,850( ) 492,212( ) 22,863( ) 581,764() 23,263,260( االدعاءات المسددة 
 2,546,806 - - - - 20,294 96,178 1,542,896 374,555 16,121 474,255 22,507  حصة معیدي التأمین من االدعاءات المسددة

) 35,978,795( - - -) 9,229,822( ) 202,594() 2,801,764( ) 271,954( ) 117,657( ) 6,742( ) 107,509() 23,240,753(  صافي االدعاءات المسددة 
 ) 5,720,995( - - - ) 267,010( 7,097 ) 243,214( 435,941 ) 605,446( ) 14,725( ) 420,500( ) 4,613,138(  التغیر في احتیاطي االدعاءات تحت التسویة

التأمین من احتیاطي االدعاءاتالتغیر في حصة معیدي  
 399,477 - - - - ) 8,061( ) 135,060( ) 496,908( 461,522 11,658 455,556 110,770  تحت التسویة

) 41,300,313( - - -) 9,496,832( ) 203,558() 3,180,038( ) 332,921( ) 261,581( ) 9,809( ) 72,453() 27,743,121(  صافي االدعاءات المتكبدة 
المصاریف  (خسائر)  أرباحصافي   قبل  التأمین  أعمال 

 6,720,083 - - 9,662) 1,327,621( 628,958 1,137,869 523,237 680,466 187,845 1,356,834 3,522,833  الموزعةوالعامة اإلداریة 
 ) 8,333,671( - - ) 3,877( ) 841,437( ) 178,046( ) 728,557( ) 258,508( ) 252,775( ) 45,298( ) 594,560( ) 5,430,613(  حصة فروع التأمین من المصاریف اإلداریة والعامة

المصاریف  أرباح  (خسائر)صافي   بعد  التأمین  أعمال 
 ) 1,613,588( - - 5,785) 2,169,058( 450,912 409,312 264,729 427,691 142,547 762,274 ) 1,907,780(  الموزعةوالعامة اإلداریة 
 3,520,476 3,248,366 272,110 - - - - - - - - - االستثمارات عوائد 
 65,302 65,302 - - - - - - - - - - واستثمارات عقاریة  بیع ممتلكات ومعداتأرباح 

 154,044 103,289 50,755 - - - - - - - - - حلیفة   شركاتحصة المجموعة من نتائج أعمال 
 1,355,432 1,375,450 ) 20,018( - - - - - - - - - أرباح فروقات عملة (خسائر) 

 904,406 - 904,406 - - - - - - - - - أرباح القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة
 417,031 - 417,031 - - - - - - - - - إیرادات القطاعات أخرى 

 ) 794,264( ) 627,266( ) 166,998( - - - - - - - - -مصاریف إداریة وعامة غیر موزعة على فروع التأمین
 ) 686,335( ) 570,314( ) 116,021( - - - - - - - - -  انخفاض القیمة  )خسائر(صافي 

 3,322,504 3,594,827 1,341,265 5,785) 2,169,058( 450,912 409,312 264,729 427,691 142,547 762,274 ) 1,907,780( قبل الضرائب  (الخسارة) صافي الدخل 
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  المساھمة العامة المحدودةمجموعة التأمین الوطنیة  
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

  المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 
 

  : 2020كانون األول  31للسنة المنتھیة في  المجموعةیمثل الجدول التالي ملخص إیرادات ونتائج أعمال قطاعات  
 

  حیاة  صحي مسؤولیة مدنیة   عمال  تأمینات عامة   ھندسي   بحري    حریق   سیارات   
االستثمارات  

  المجموع   االستثمار   العقاریة
                         

 43,103,421 - - 15,347 7,419,255 844,356 3,061,840 1,872,502 984,204 204,578 3,410,526 25,290,813  التأمین المكتتبةأقساط 
 11,799,291 - - 915 1,235,531 247,694 1,391,733 294,200 456,505 89,167 685,918 7,397,628 رسوم التأمین المكتتبة
 54,902,712 - - 16,262 8,654,786 1,092,050 4,453,573 2,166,702 1,440,709 293,745 4,096,444 32,688,441 المكتتبةإجمالي أقساط التأمین 

 (1,531,369) - - 975 (552,395) 9,431 (61,867) (46,912) (113,394) 140,166 (96,373) (811,000) التغیر في أقساط غیر مكتسبة
 31,877,441 4,000,071 433,911 1,327,315 2,119,790 4,391,706 1,101,481 8,102,391 17,237 - - 53,371,343 

 (8,811,940) - - (11,037) (443,936) (327,682) (330,748) (1,600,271) (783,009) (164,102) (3,253,977) (1,897,178) إجمالي أقساط معیدي التأمین
 107,090 - - 559 (4,127) (20,774) 39,798 44,327 90,109 (140,627) 97,825 -  التغیر في أقساط غیر مكتسبةحصة معیدي التأمین من 

  (1,897,178) (3,156,152) (304,729) (692,900) (1,555,944) (290,950) (348,456) (448,063) (10,478) - - (8,704,850) 
 44,666,493 - - 6,759 7,654,328 753,025 4,100,756 563,846 634,415 129,182 843,919 29,980,263 العموالتصافي أقساط التأمین المكتسبة قبل 

 1,197,967 - - - 996 46,955 - 200,725 261,356 71,456 616,479 - عموالت إعادة تأمین مكتسبة
 (1,914,496) - - - (61,849) (39,807) (165,568) (29,691) (67,010) (9,209) (109,468) (1,431,894)  العموالت المدفوعة 

 43,949,964 - - 6,759 7,593,475 760,173 3,935,188 734,880 828,761 191,429 1,350,930 28,548,369  صافي أقساط التأمین المكتسبة بعد العموالت
(28,987,168) - - -(6,573,536) (154,063)(1,620,460) (701,566) (332,927) (30,522) (1,041,308)(18,532,786) االدعاءات المسددة 

 1,793,607 - - - - 7,705 26,934 560,551 259,144 21,545 911,336 6,392  حصة معیدي التأمین من االدعاءات المسددة
(27,193,561) - - -(6,573,536) (146,358)(1,593,526) (141,015) (73,783) (8,977) (129,972)(18,526,394)  صافي االدعاءات المسددة

 (7,248,789) - - - 297,609 (34,982)(3,109,077) (3,542,428) (376,308) (26,870) (28,124) (428,609)  التغیر في احتیاطي االدعاءات تحت التسویة
االدعاءاتالتغیر في حصة معیدي التأمین من احتیاطي  

 3,912,990 - - - - 64,037 14,320 3,301,963 327,624 18,693 23,072 163,281  تحت التسویة
(30,529,360) - - -(6,275,927) (117,303)(4,688,283) (381,480) (122,467) (17,154) (135,024)(18,791,722)  صافي االدعاءات المتكبدة

أرباح المصاریف  (خسائر)  صافي  قبل  التأمین  أعمال 
 13,420,604 - - 6,759 1,317,548 642,870 (753,095) 353,400 706,294 174,275 1,215,906 9,756,647  الموزعةوالعامة  اإلداریة 

 (8,031,978) - - (2,737) (520,553) (171,262) (717,946) (308,756) (241,238) (49,299) (529,351) (5,490,836)  حصة فروع التأمین من المصاریف اإلداریة والعامة 
أرباح   المصاریف(خسائر)  صافي  بعد  التأمین  أعمال 

 5,388,626 - - 4,022 796,995 471,608(1,471,041) 44,644 465,056 124,976 686,555 4,265,811  الموزعةوالعامة  اإلداریة 
 2,203,572 2,083,440 120,132 - - - - - - - - - عوائد االستثمارات 

 30,662 - 30,662 - - - - - - - - - واستثمارات عقاریة بیع ممتلكات ومعداتأرباح 
 156,010 - 156,010 - - - - - - - - - حلیفة شركاتحصة المجموعة من نتائج أعمال 

 2,705,153 2,724,278 (19,125) - - - - - - - - - أرباح فروقات عملة (خسائر) 
 930,409 - 930,409 - - - - - - - - - أرباح القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة 

 427,926 - 427,926 - - - - - - - - - إیرادات القطاعات أخرى 
 (773,653) (604,557) (169,096) - - - - - - - - -مصاریف إداریة وعامة غیر موزعة على فروع التأمین

 (1,269,097) (1,223,702) (45,395) - - - - - - - - -  انخفاض القیمة  )خسائر(صافي 
 9,799,608 2,979,459 1,431,523 4,022 796,995 471,608(1,471,041) 44,644 465,056 124,976 686,555 4,265,811 قبل الضرائب   (الخسارة) صافي الدخل
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 مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
 2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك)

 المالیة الموحدة  حول البیانات اإلیضاحات 

  

 ة امالمصاریف اإلداریة والع . 30

 – تفاصیل البند 
20212020 

5,396,0125,165,390 رواتب وأجور 
 596,640 608,911 ضریبة القیمة المضافة على الرواتب 

 507,347 531,763 استھالكات 
 233,504 276,202 اتصاالت 

 149,367 257,178 تنقالت 
 221,260 239,878 مصاریف التأمین

 190,551 227,199 مصاریف ضیافة وتنظیف 
 248,500 200,500مكافأة وبدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة 

 150,193 164,711 ماء وكھرباء ومحروقات 
 99,397 154,601 رسوم واشتراكات 

 182,203 153,742 دعایة وإعالن وتسویق 
 95,257 143,191 أتعاب مھنیة 

135,955 135,935 موجودات حق االستخدام  استھالكات مصروف
 135,344 126,534 قرطاسیة ومطبوعات 
 57,523 91,191 مصاریف السیارات 

 104,389 90,570  فوائد وعموالت بنكیة 
 119,417 81,718 صیانة وتصلیحات 

 75,882 69,271  ضریبة األمالك
 64,213 57,722 إیجارات  خدمات

 59,776 54,296  اإلیجارات  فوائد   مصاریف
 183,512 31,800 تبرعات 

 16,776 22,060 مصاریف تدریب 
 13,235 12,950  مصاریف أخرى

9,127,935 8,805,631 

:التأمین فروع على والعامة اإلداریة المصاریف  توزیع یلي  فیما

5,430,6135,490,836 فرع تأمین السیارات 
 520,553 841,437  فرع التأمین الصحي 

 717,946 728,557  فرع تأمین العمال 
 529,351 594,560  فرع تأمین الحریق 

 308,756 258,508 فرع التأمینات العامة األخرى 
 241,238 252,775  فرع التأمینات الھندسیة 

 171,262 178,046  فرع تأمین المسؤولیة المدنیة 
 49,299 45,298  فرع تأمین البحري 

 2,737 3,877  فرع تأمین الحیاة 
 8,031,978 8,333,671  إجمالي الموزع على فروع التأمین 

 773,653 794,264مصاریف غیر موزعة على فروع التأمین
 8,805,631 9,127,935 إجمالي المصاریف اإلداریة والعامة 

 عوائد االستثمارات  . 31

– تفاصیل البند 
20212020

1,420,76676,061  بیع موجودات مالیة   أرباح
 122,827 137,125  عوائد توزیعات أسھم 

 406,661 418,327 التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
 571,102 495,709  عوائد الودائع ألجل 

 1,026,921 1,048,549 السندات فوائد 
3,520,476 2,203,572 
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  القیمة  انخفاض خسائر   صافي . 32
  

  – تفاصیل البند 
 2021   2020 
       

 ) 948,451(   ) 382,048(  15 إیضاح -مخصص التدني في الذمم المدینة  (زیادة)
  ) 206,128(    )57,079(  12 إیضاح -مخصص التدني في الشیكات برسم التحصیل  (زیادة)
 )53,130(    )12,176(  17إیضاح   -مخصص التدني في ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة  (زیادة)
  64,025    ) 5,404(  19 إیضاح  -التدني في الودائع مخصص استرداد  (زیادة)
  ) 125,413(    ) 229,628(  10 إیضاح - ةمخصص التدني في الموجودات المالیة بالكلفة المطفأ  (زیادة)

  )686,335 (   )1,269,097(  
  
  العائد إلى مساھمي الشركة األم    السنةربح من لسھم  األساسیة والمخفضة لحصة ال . 33
 

وفقاً لمعیار المحاسبة    على المتوسط المرجح لعدد األسھم خالل السنة  األم  الشركة یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة ربح السنة المنسوب لمساھمي  
  الربح األساسي للسھم الواحد.  -) 33الدولي رقم ( 

  
  .  لم تكن ھنالك أسھم مخففة قائمة في أي وقت خالل السنة وبالتالي فإّن الربحیة المخففة للسھم الواحد تساوي ربحیة السھم األساسیة

 

 2021   
-(ُمعدلة    2020
 )1إیضاح  

        
 7,719,585  3,024,765  صافي الدخل العائد لمساھمي الشركة األم

  17,250,000    17,250,000  المتوسط المرجح لألسھم المكتتب بھا 
 0.448    0.175  العائد لمساھمي الشركة 

 
  معامالت مع جھات ذات عالقة  . 34

 
جھات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحلیفة والمساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا  یمثل ھذا البند المعامالت التي تمت مع 

لعالقة من قبل  وأیة شركات یسیطرون علیھا أو لھم القدرة على التأثیر بھا. یتم اعتماد سیاسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجھات ذات ا 
  عة. مجلس إدارة المجمو

  
 بیع عقود تأمین:    )أ

  
 2020   2021   طبیعة العالقة  
           

 227,742   -    دارة إأعضاء مجلس   شركة القدس للمستحضرات الطبیة 
  96,624    90,230    أعضاء مجلس إدارة   شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبیة 

  35,588    42,922   حلیفة شركة   الشركة الوطنیة إلدارة التأمینات والنفقات الصحیة والطبیة 
  3,962    4,258   أعضاء مجلس إدارة   أخرى

    137,410    363,916  
 

  عقود خدمات:   )ب
 2020   2021   طبیعة العالقة  
           

 746,943   844,558   شركة حلیفة   الشركة الوطنیة إلدارة التأمینات والنفقات الصحیة والطبیة 
  

   

116   



  مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
  2021كانون األول  31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
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  ) یتبع( معامالت مع جھات ذات عالقة  . 34
 مدینة: الذمم ال  )ج

  طبیعة العالقة  
كانون األول  31كما في  
2021 

  
في   كانون  31كما 

 2020األول 
          

 -  دارة إأعضاء مجلس  شركة القدس للمستحضرات الطبیة 
  

4,078 
  36,771    16,250   أعضاء مجلس إدارة   شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبیة 

  -    6,344   حلیفة شركة   مدى للتأمین شركة 
  4,258   أعضاء مجلس إدارة   أخرى

  
12,345  

   26,852  
  

53,194  
 

 الذمم الدائنة:   )د

   طبیعة العالقة  
في   كانون  31كما 

 2021األول 

  
في   كانون  31كما 

 2020األول 
           

 990,589   حلیفة شركة   الشركة الوطنیة إلدارة التأمینات والنفقات الصحیة والطبیة 
 

1,975,499 
 992,645   1,136,119   مساھمي المجموعة   توزیعات أرباح مستحقة غیر مدفوعة 

     2,126,708   2,968,144  
  

 روض لجھات ذات عالقة: ق  )ه
  

  طبیعة العالقة  
كانون األول  31كما في  
2021 

 
في   كانون  31كما 

 2020األول 
         

 148,960  148,960  شركة حلیفة  شركة الدار للمقاوالت العامة  
 

 رواتب ومنافع اإلدارة العلیا   )و
   

 2021  طبیعة العالقة 
 

2020 
        

 737,142   957,566  إدارة علیا  منافع قصیرة األجل 
  134,636    248,226  إدارة علیا  حصة اإلدارة العلیا من تعویض نھایة الخدمة

  248,500    200,500  أعضاء مجلس إدارة  مكافآت ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة 
  
  المجموعة  التزامات محتملة على . 35
  

وذلك ككفاالت دخول   بنوك محلیةلدى   من حساباتھا البنكیة المجموعةأصدرتھا  تتمثل بقیمة الكفاالت البنكیة التي  المجموعةات محتملة على التزامیوجد 
 . على التوالي 2020و 2021كانون األول   31كما في  دوالر أمریكي 551,660و 829,464  اتلتزام. بلغت قیمة ھذه االعطاءات للمؤمن لھم

  
  المجموعة  على  المقامة القضایا . 36
  

ً  المجموعة،  إدارة عتقادا وفي  .لھا الطبیعي النشاط ضمن وذلك المجموعة ضد مقامة قضایا یوجد  المتوقع المبالغ فإن القانوني،  لرأي المستشار ووفقا
  .أعمالھا ونتائج للمجموعة المالي المركز على جوھري لھا تأثیر لیس علیھا تترتب قد التي  والنتائج القضایا ھذه مقابل دفعھا

  
  الجغرافیة  المنطقة في المخاطر تركز . 37
  

 ویؤثر ألنشطتھا المجموعة خطر ممارسة من یزید المنطقة في واالقتصادي السیاسي الوضع استقرار عدم ن. إفلسطین في أنشطتھا المجموعة تمارس
 ً  .أدائھا على سلبا
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 Covid-19األثر المالي لـ  - ") Covid-19ظھور جائحة فیروس كورونا (" . 38

  
  30إعالن حالة طوارئ صحیة عامة في    تم   أن   بعد  2020  آذار   11في    ة) جائحة عالمی Covid-19أعلنت منظمة الصحة العالمیة أن فیروس كورونا (

عواقب بشریة واقتصادیة غیر متوقعة في العدید من البلدان وأدى إلى تقلبات كبیرة في السوق. إلى جانب    Covid-19. كان لـ  2020  الثاني  كانون
  تضررة وخارجھا. مناطق الم العلى تعطیل نشاط األعمال والمستھلكین في   Covid-19آثاره الصحیة، یعمل 

  
أقساط  قد تتأثر المجموعة بأیة سیاسات أو ممارسات أو قوانین أو لوائح قد تفرضھا الحكومات ویطلب بموجبھا من شركات التأمین أو تضطر لتأجیل  

التأمین ذات الصلة أو في   والتي ال تكون مستحقة بطبیعة الحال بموجب وثائق  Covid-19تتعلق بالخسائر الناجمة عن فیروس    ادعاءاتالتأمین أو دفع  
عتیادي لألعمال. إن مدى تأثیر الفیروس على أنشطة المجموعة ونتائج أعمالھا یعتمد إلى حد كبیر على التطورات المستقبلیة واإلجراءات  خالل السیاق اال

 للتخفیف من ھذه التأثیرات.   المتخذة عالمیاً 
  
  الوضع عن كثب أثناء تطوره والذي تم تحدیده في األبعاد العامة على النحو التالي:   وعةمالمجتراقب إدارة   
  

  واستراتیجیات المنتج / التسعیر  التحصیلالتأثیر على 
  

ت بمزید من النظر  بناًء على االتجاھات الحالیة ، قامت اإلدارة بتحدیث توقعات المبیعات الخاصة بھا. ستستمر اإلدارة في مراقبة التأثیر وتحدیث التوقعا
كان ھناك تأثیر محدود على عملیات التحصیل والسیولة خالل المرحلة الحالیة ویتم مراقبة ذلك بانتظام من قبل اإلدارة.  في الوضع مع استمرار تطوره. 

  رات مھمة في الوقت الحالي. بشكل عام، ال تزال استراتیجیات المنتج والتسعیر تسیر على الطریق الصحیح ، وبالتالي ال ترى اإلدارة أي تغیی
  

  المخصصات و دعاءاتالتأثیر على اال 
  

منتًجا    المجموعة. ال تقدم  Covid-19والصحة خالل الفترة التي یمكن أن تعزى إلى    بالسیاراتالمتعلقة    دعاءاتكان ھناك انخفاض ھامشي في اال
قد تمت تسویتھا في الوقت المناسب لضمان دعمھم من   العمالء  ادعاءاتانقطاع األعمال. خالل ھذه المرحلة، أكدت اإلدارة أن جمیع    لتغطیةمستقالً  

  حیث السیولة ویمكنھم االستمرار في تقدیم خدمة فعالة للعمالء. 
  

األعمال. تواصل اإلدارة إجراء   قطاعدون أي تأثیر سلبي على بما یتماشى مع االتفاقیة والعقود  دعاءاتیواصل معیدي التأمین تسویة نصیبھم من اال
المالي، والتوقعات االئتمانیة والتغییرات التي    داءواألفیما یتعلق بالتصنیفات االئتمانیة للطرف المقابل،  المجموعةمراجعات منتظمة لمعیدي التأمین في 

  تطرأ على ھیاكلھم، إن وجدت.  قد
  
یأخذ بعین   والذي، 2020 األول  كانون 31مبلغ عنھا متسقًا مع األسالیب المطبقة كما في الغیر والمتكبدة   دعاءاتاال وتحدیداحتساب  منھجیة تزال ال

  .2021 األول  كانون 31االعتبار تجربة المطالبة الفعلیة في السنة المنتھیة في 
  

  المصاریف التأثیر على 
  

زادت بعض النفقات مثل االتصاالت والتكنولوجیا وتكالیف    .عند استحقاقھا  موظفیھا في سیر العمل العادي ودفع الرواتبالحفاظ على    المجموعةتواصل 
ة آمنة ألولئك  الصیانة بسبب ارتفاع مستوى الدعم لتوسیع خیارات العمل عن بعد للموظفین باإلضافة إلى تكالیف التعقیم والتباعد االجتماعي وتوفیر بیئ

  وانخفاض اإلنفاق التقدیري.  الذین یعملون من المكتب. تم تعویض التكالیف اإلضافیة جزئیًا مع انخفاض التكالیف المتعلقة بسفر العمل والنقلالموظفین 
  

  مالیةال وغیر التأثیر على األصول المالیة
  

تقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أحد األصول المالیة أو مجموعة من الموجودات المالیة. خالل السنة، طبقت    المجموعةواصلت  
، تراقب  ذمم التأمین وإعادة التأمین المدینة و  بالذممالشركة السیاسة المحاسبیة النخفاض قیمة الموجودات المالیة بما یتوافق مع السنة السابقة. فیما یتعلق  

ض  الشركة عن كثب جودة االئتمان لعمالئھا وشركات إعادة التأمین وتقوم بتحدیث مخصص انخفاض القیمة كلما كان ھناك دلیل موضوعي على انخفا 
  عتراف رة باالعلى مخصص تدني القیمة قد كان جوھري لبعض أنواع الموجودات المالیة، وبالتالي قامت اإلداCovid-19إن تأثیر فیروس  قیمة االئتمان.  

. تعتقد اإلدارة بأن المخصص اإلضافي كافي  الموحدة  المالیة  للبیانات  15  إیضاح  في  موضح  ھو  كما  2021  األول  كانون  31بمخصص إضافي حتى  
 .Covid-19لمواجھة تداعیات فیروس  

  
، كان ھناك بعض التقلبات والتأثیرات على تقییم االستثمار  2020  آذارتماشیاً مع التأثیر على أسواق رأس المال وأسعار الفائدة في الفترة األولیة للوباء في  

، وتحدید  االتي یمكن مالحظتھتحدید القیمة العادلة یأخذ في االعتبار معلومات السوق    إن  . 2021  األول   كانون  31الذي تعافى خالل السنة المنتھیة في  
عدم    ما إذا كانت أسواق معینة نشطة أو غیر نشطة، وما إذا كانت المعامالت في األسواق غیر النشطة تعتبر غیر منظمة (أي قسري أو متعثر)، مع

  . المجموعةالتي تحتفظ بھا  و الشامل الدخل بیان خالل منمالحظة أي منھا لمحفظة األصول المالیة 
  

. من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالیة مستقرة وثابتة مقارنة  Covid-19بتقییم تأثیر تفشي فیروس    المجموعةبالنسبة لألصول غیر المالیة، قامت   أما
لم یكن لتفشي المرض تأثیر جوھري على أداء  2020بعام   عن   مراقبة الوضع  المجموعة. ومع ذلك، ستواصل  المجموعة. حتى تاریخ ھذا التقریر، 

  كثب، بما في ذلك التأثیرات المحتملة على األداء. 
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  إدارة السیولة 
  

من خالل نقص السیولة في أسواق التمویل األجنبیة. وفي    Covid-19تأثرت جمیع دول العالم بالضغوط التي نشأت في األسواق بسبب أزمة فیروس  
بعنایة حتى تنتھي األزمة. وتراقب إدارة المجموعة عن كثب التدفقات النقدیة والتوقعات في الوقت  ھذه البیئة، اتخذت المجموعة إجراءات إلدارة السیولة  

 .المناسب للحفاظ على میزانیة عمومیة مالئمة بشكل معقول خالل ھذه الفترة وما بعدھا
  

 تخطیط استمراریة األعمال 
  

دارة األزمة لضمان استمرار سالمة وأمن موظفي المجموعة وتلقي العمالء خدمة  تقوم اإلدارة بمراقبة الوضع عن كثب، وقد دشن إلجراءات مستجدة إل
  دون انقطاع. تم تنفیذ تدابیر السالمة والصحة لموظفي المجموعة مثل التباعد االجتماعي والعمل عن بعد (متى مالزم الحال).  

  
  المحاسبة والتقاریر المالیة 

  
على  المحدود    . بالنظر إلى أن التأثیرجوھري   تغییر   أي تطبیق سیاساتھا المحاسبیة باستمرار دون    المجموعة جائحة، تواصل  الفي المرحلة الحالیة من  

راقبة التحدیثات  األعمال، تواصل اإلدارة اتباع نھج ثابت الستخدام التقدیرات في المعلومات المالیة. مع تطور الوضع في المستقبل، ستستمر اإلدارة في م
  . حاجةال والنظر فیھا حسب 

  
رأسمال كاف وتستمر في االحتفاظ باحتیاطیات    المجموعة  لدىخالل ھذه المرحلة.    ةفي الحفاظ على نسبة مالءة جیدة ووضع سیولة سلیم  المجموعةتستمر  

  . للمجموعةكافیة بعد توزیع األرباح، لدعم االحتیاجات الرأسمالیة  
  

ذلك االئتمان والسیولة والتأمین ومخاطر السوق. مع تطور الموقف، ستقوم اإلدارة بتحدیث    تواصل اإلدارة مراقبة التأثیر على جمیع المخاطر بما في
  المرتبطة بھا.  االحتواءھذه المخاطر بشكل مناسب ومعالجة إجراءات 
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