










































































 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 

 األول كانون 31 في المنتهية للسنة المالية البيانات
2019  



 
  
   

  

 
  التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة شركةإلـى مساهمـي  تقرير مدقق الحسابات المستقل

  
  الرأي

 لوطنية المساهمة العامة المحدودةمين ا التأ  لشركة   الموحد  المركز المالي  ،المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية  البياناتفي رأينا، إن  
للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً  الموحدة النقدية اوتدفقاته الموحد المالي هاء، وأدا2019كانون األول  31كما في (فيما يلي "المجموعة")  وشركتها التابعة

  للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
  

  نطاق التدقيق
  والتي تشمل ما يلي:  للمجموعةالمالية الموحدة  اتالبيان لقد قمنا بتدقيق 

  
  ،2019كانون األول  31المركز المالي الموحد كما في  بيان  ●
  الدخل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ،  بيان  ●
  الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ،  بيان  ●
  ريخ، منتهية بذلك التاالموحد للسنة ال  الملكيةالتغيرات في حقوق  بيان  ●
  التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، بيان  ●
  ة الموحدة والتي تشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة. المالي البياناتإيضاحات حول   ●
  

  أساس الرأي
ً لهذه ً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا وفقا المالية  البياناتالمعايير مبينة في فقرة "مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق  لقد قمنا بعملية التدقيق وفقا

  الموحدة" من هذا التقرير. 
  

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

  االستقاللية
إستوفينا ي الدولية للمحاسبين، وقد هنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقوفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين الم  المجموعةإننا مستقلون عن 

  وفقاً لتلك القواعد.مسؤولياتنا األخالقية األخرى 
  

  منهجيتنا في التدقيق
  

  نظرة عامة
  

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

  مخصص تدني الذمم المدينة   
  

ه التحديد، أخذنا بعين كجزء من تخطيطنا لعملية التدقيق، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة. على وج 
ي تضمنت عمل إفتراضات وأخذ األحداث لحاالت المتعلقة بالتقديرات المحاسبية الهامة التاإلعتبار المجاالت التي قامت بها اإلدارة باجتهادات حكمية، مثل ا

ار مخاطر تجاوز اإلدارة المستقبلية، التي بطبيعتها غير مؤكدة، بعين اإلعتبار. وكما هو الحال في كافة عمليات التدقيق التي نقوم بها، فقد أخذنا بعين االعتب
ان هناك دليل على تحيز يشير إلى خطر وجود أخطاء جوهرية ناتجة عن لتي تتضمن، إضافة الى أمور أخرى، مراعاة ما إذا كألنظمة الرقابة الداخلية، وا 

  إحتيال. 
    

عة والعمليات يكلية المجمولقد قمنا بتصميم نطاق التدقيق لتنفيذ إجراءات كافية تمكننا من إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، آخذين بعين االعتبار ه
   جموعة.المحاسبية والضوابط وقطاع أعمال الم 



 

  
  (يتبع)  التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة شركةإلـى مساهمـي   تقريـر مدقـق الحسابـات المستقـل

  
  أمور التدقيق الهامة

أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. تم أخذ هذه األمور أمور التدقيق الهامة هي األمور التي اعتبرت، وفقاً لحكمنا وتقديرنا المهني، األكثر  
 أياً منفصالً حول هذه األمور.  االعتبار في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل وفي تكوين رأينا حولها، إال أننا ال نبدي ر  بعين

 

    

 الهامةدقيق كيف قمنا باإلستجابة ألمور الت الهامةأمور التدقيق 
 

دعاءات تحت التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين تقدير إحتياطي اإل
  )  IBNRدعاءات غير المبلغ عنها (اإلحتياطي إو
 

واألحكام الشخصية نظراً للحجم المهم لألرصدة وتقديرات عدم التأكد 
ات، أخذنا في االعتبار تقييم إحتياطي االدعاءات يلتقدير تلك االحتياط

ر  تسوية من قبل حاملي وثائق التأمين واحتياطي إدعاءات غيتحت ال
) كأمر تدقيق هام. باالضافة الى ذلك فإن التزامات  IBNRالمبلغ عنها (

كدة في المستقبل،  عقود التامين يعتمد على تقدير كبير لمخرجات غير مؤ
وبشكل أساسي قيمة التسوية النهائية االجمالية اللتزامات عقود التأمين  

  لحملة الوثائق.مة مقدال
  

إن مخصص المجموعة من االدعاءات تحت التسوية من قبل حاملي  
) يمثل IBNRوثائق التأمين وكذلك احتياطي إدعاءات غير المبلغ عنها (

  . باتو% من اجمالي المطل 50نسبة 
  
إحتياطي االدعاءات تحت التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين يتكون  

مقيمي  قبلمطالبات الفردية القائمة المقدرة من من القيمة االجمالية لل 
خارجيين عند تقديم المطالبة. يعاد تقييم هذه الداخليين أو الخسائر ال

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

   
المسجل من قبل  )IBNR( غير المبلغ عنهاحتياطي إدعاءات يمثل إ

خالل السنة ولكن   اتمطالب اث نتجت عنهاحدالمقدر أل المبلغالمجموعة 
. يتم  2019 األول كانون  31كما في  عنها لم يتم إبالغ المجموعة

في تاريخ التقرير  )  IBNRاحتياطي إدعاءات غير المبلغ عنها (احتساب  
األكتواري الخارجي المعين من   المثمن  استناداً إلى التقدير الذي يقوم به

قبل االدارة، مع األخذ بعين االعتبار المنحنى التاريخي والبيانات القابلة 
توي على هامش من للتحقق واالفتراضات الحالية التي من الممكن أن تح 

 االنحرافات العكسية.
  

  .16و 4و 3و 2 يرجى الرجوع الى ايضاحات رقم

  
  
  
 

بإحتياطي اإلدعاءات تحت  يتعلق ق التي قمنا بها فيماتضمنت إجراءات التدقي
التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين واحتياطي اإلدعاءات غير المبلغ عنها 

)IBNR ( :ما يلي  
  

 اإلدعاءات تحت التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين:إحتياطي 
  
 اد فحص عينة من اإلجراءات الرقابية المتعلقة بتسجيل ومراجعة واعتم

 المطالبة.المطالبة في مختلف قطاعات األعمال، بما في ذلك عملية تسوية  
  تحت التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين  إحتياطي اإلدعاءاتتقييم  

المسجلة من قبل اإلدارة من خالل مراجعة تقارير مقيمي الخسائر  
ات، واالفتراضات األخرى  يوالسياسات الداخلية المتعلقة باالحتياط

 ستخدمة من قبل األدارة.الم 
   إحتياطي اإلدعاءات تحت  بفحص مدى كفاية واكتمال االفصاحات المتعلقة

حول    16و  3الواردة باإليضاح رقم    ة من قبل حاملي وثائق التأمينالتسوي 
 البيانات المالية الموحدة.

 ): IBNRإحتياطي اإلدعاءات غير المبلغ عنها (
  
  األكتواري المعين من قبل  منالمثتقييم موضوعية واستقالل وخبرة

  االدارة.
  تقييم دقة واكتمال البيانات الهامة المستخدمة من قبل المثمن اإلكتواري

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

 المستخدمة من قبل المثمن اإلكتواري. 
 غير المبلغ    بإحتياطي اإلدعاءات  قةفحص كفاية واكتمال االفصاحات المتعل

حول البيانات المالية   16و 3الواردة باإليضاح رقم  )IBNRعنها (
  الموحدة.



 

  
  (يتبع) التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة  شركةإلـى مساهمـي  تقريـر مدقـق الحسابـات المستقـل 

  
  أمور التدقيق الهامة (يتبع)

  

 
  المعلومات األخرى 

(بإستثناء  2019للمجموعة للعام إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى جميع المعلومات الواردة في التقرير السنوي 
  البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل). 

   
  خرى، ونحن ال نبدي أي إستنتاج توكيدي حولها. ت المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األول البيانا إن رأينا ح 

   
حديد ما إذا كانت في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المشار عليها اليها أعاله، ومن خالل ذلك، ت

  مع المعرفة التي حصلنا عليها أثناء عملية التدقيق أو تبدو بأنها تحتوي أخطاء جوهرية.متوافقة جوهرياً مع البيانات المالية الموحدة أو    المعلومات األخرى غير
   

 هذا الخصوص.  وجود أخطاء جوهرية بناًء على العمل المنفذ من قبلنا، فإنه يتوجب علينا اإلبالغ عن ذلك. ليس لدينا ما نبلغ عنه في في حال إستنتجنا

 الهامةباإلستجابة ألمور التدقيق نا قم كيف الهامةأمور التدقيق 
  

   الذمم المدينةمخصص تدني 
"ذمم مدينة"، فقد بلغ إجمالي  15كما هو مبين في إيضاح رقم 

كانون   31كما في   دوالر أمريكي  10,773,861الذمم التجارية  
 . 2019األول 

 
للمعيار   وفقا قامت اإلدارة بإحتساب مخصص تدني الذمم المدينة

"األدوات المالية" واختارت  9 رقم تقارير الماليةالدولي لل
طبيق النهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة  تالمجموعة 
كانون األول    31كما في   دوالر امريكي  1,483,791والذي بلغ  

2019 . 
 
ن الضروري أن تقوم اإلدارة بممارسة إجتهادات ذات أهمية م

 . المدينةالذمم  إلحتساب مخصص تدني
  
مور التدقيق الهامة حيث تبين لنا خالل أنا باعتبار هذا االمر من  مق

، وجود خطورة المجموعةإجراءات تدقيقنا وإطالعنا على أنشطة  
قد تنشأ من عدم إحتساب اإلدارة الدقيق لهذا المخصص وفقا 

والذي  "األدوات المالية"   9رقم للمعيار الدولي للتقارير المالية 
. إن ذلك  الموحدة ي في البيانات المالية قد يؤدي الى خطأ جوهر

لقياس الخسائر    سليمتقييم  قد ينشأ من عدة أسباب مثل عدم إجراء  
بناًء على خصائص   المدينةتجميع الذمم    اوعدماالئتمانية المتوقعة،  

دقة في تحديد عدد أيام الو عدم /المخاطر االئتمانية المتشابهة أو
 .العميلتأخر في السداد من قبل  ال
  

  . 40و 15و 4و 2يرجى الرجوع الى ايضاحات رقم 

  
  

تدني قمنا بإتباع اإلجراءات التالية لتقييم معقولية تقدير االدارة لمخصص 
  :الذمم المدينة

  تقييم منهجية اإلدارة المتبعة لتحديد قيمة  مخصص تدني الذمم
 المدينة.  

  رة االدا قبل من المعد المتوقعة ةيمقارنة نموذج الخسائر االئتمان  
  ةيوفحص معقول  9رقم  الدولي للتقارير المالية اريالمع  بمتطلبات

 للنموذج.  ةي . كما قمنا باختبار الدقة الحسابةيالمنهج 
 في االدارة من المستخدمة  ة يسي تقييم وفحص االفتراضات الرئ  

  العميل  تعثر احتماالت لحساب المستخدمة تلك مثل االحتساب،
 ةي خ يالتار اناتيالب مقارنة خالل من التعثر عند الالحقة والخسارة
. حيثما تطلب األمر، قمنا باالستعانة  بخبير والخسارة  بالتعثر  الخاصة

داخلي للمساعدة في تقييم المنهجية واالفتراضات المستخدمة من قبل  
 االدارة.

  يقة عرض اإلفصاحات المتعلقة بالمعيار تقييم مدى كفاية وطر
 المرفقة. الموحدة انات المالية البي في 9 رقم  الدولي للتقارير المالية



 

  
  التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة (يتبع)  شركةتقريـر مدقـق الحسابـات المستقـل إلـى مساهمـي  

  
  بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدةمسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين 

ولة  فقاً للمعاييرالدولية للتقارير المالية ووفقاً للقوانين سارية المفعول في دإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة و
د بيانات مالية موحدة تخلو من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن فلسطين، إضافة إلى توفير نظام رقابة داخلي تراه اإلدارة ضرورياً لغرض إعدا

  أو خطأ.إحتيال 
  

كمنشأة مستمرة واإلفصاح، حيثما تطلب األمر، عن اإلستمرار ة عن تقييم قدرة المجموعة على الموحدة، تكون اإلدارة مسؤول عند إعداد البيانات المالية 
ل ، أو ليس لديها بديااألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو وقف عملياته باإلستمرارية وإستخدام  األمور المتعلقة  

  بذلك. واقعي سوى القيام
  

  شراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.إن أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإل 
  

  مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق البيانات المالية الموحدة
أوخطأ، إحتيال خلو من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل ت

لمعاييرالتدقيق قرير المدقق الذي يتضمن رأينا. يعتبرالتأكيد المعقول مستوى عالي من التأكيد، لكنه ال يضمن أن تكشف عملية التدقيق، التي تتم وفقاً  وإصدار ت
أو مجتمعة تؤثر بشكل  مكن أن تنشأ األخطاء عن إحتيال أوخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت منفردةالدولية ، دائماً عن األخطاء الجوهرية عند وجودها. ي

  معقول على القرارات اإلقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة. 
  

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

  
  أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تتناسب إحتيال تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن

خطاء الجوهرية الناتجة عن إحتيال أعلى األإكتشاف  تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. يعتبر خطر عدم    مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة
  من تلك الناتجة عن خطأ، حيث قد ينطوي اإلحتيال على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز للرقابة الداخلية.

  
 روف، وليس لغرض إبداء جراءات تدقيق مناسبة حسب الظ ة ذات الصلة بعملية التدقيق بهدف تصميم إالحصول على فهم للرقابة الداخلية للمجموع

  رأي حول فعالية الرقابة الداخليـّة للمجموعة. 
  
   .تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة  
  
 اإلدارة لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة، وفي ما إذا كانت هناك شكوك جوهرية، بناًء على أدلة  إستخدام  حول مدى مالءمة  إستنتاج  إلى    وصلالت

وك كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا وجود شكاإلستمرار التدقيق التي تم الحصول عليها، متعلقة بأحداث أو ظروف قد تشكك في قدرة المجموعة على 
تقريرالمدقق إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات   ه فيجوهرية، فيتوجب علينا لفت االنتبا

وف مستقبلية أن تؤدي  غير كافية. تستند إستنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها لغاية تاريخ تقرير المدقق. ولكن يمكن ألحداث أو ظر
  عمالها كمنشأة مستمرة. بالمجموعة إلى وقف أ

   





  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2019كانون األول  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في  البيانات

 لمبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع ا 
  

  

   الموحدبيان المركز المالي 
 

   إيضاح   األول   كانون 31في  كما
كانون األول    31

  2018كانون األول  31   2019

 ثاني لكانون ا  1
2018  

 )35(معدل إيضاح    )35ح إيضا (معدل         
           الموجودات  

          الموجودات غير المتداولة
 4,340,065   4,183,838   4,083,411    )5( ممتلكات وآالت ومعدات

 18,406,370   18,051,926    20,963,961    )6(  إستثمارات عقارية
 1,463,945   1,670,312    2,150,947    )7(  موجودات ضريبية مؤجلة
 -   -    1,325,098    )8(  إيجار -موجودات حق االستخدام 
 466,543   550,234    678,316    )9(  إستثمار في شركات حليفة

 11,813,159   16,267,922    20,344,667    )10(  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 2,325,874   2,438,013    1,562,672    )11(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 178,406   364,536    491,266   )12(  شيكات برسم التحصيل طويلة األجل 
 575,056   502,853    535,173    )13(  السحبنقد مقيد 

    52,135,511    44,029,634   39,569,418 
           الموجودات المتداولة 

 9,377,277   7,939,950   5,808,289    )14( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 8,735,475   8,087,616    9,290,070    )15(  ذمم مدينة 

 5,925,267   5,339,095    6,446,732    )16(  موجودات عقود إعادة التأمين 
 1,243,802   1,506,736    1,852,189    )17(  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة

 695,443   35,603    -    )28(  مخصص/ سلفيات الضرائب
 1,406,219   1,454,773    1,415,410    )18(  أرصدة مدينة أخرى 

 11,753,792   12,956,731    18,089,839   )12(  شيكات برسم التحصيل قصيرة األجل
 22,097,557   22,834,897    21,379,057    )19(  النقد والنقد المعادل 

    64,281,586    60,155,401   61,234,832 
 100,804,250   104,185,035    116,417,097     وداتمجموع الموج 
           والمطلوباتحقوق الملكية 
          حقوق الملكية  

 12,000,000 15,000,000 15,000,000    )1( رأس المال المدفوع
 )262,173( -  -   أسهم خزينة 

 6,281,729   6,684,796    7,261,465    )21(  إحتياطي إجباري
 3,000,000   3,000,000    3,000,000    )21(  ريإحتياطي إختيا

 170,403   325,343    (163,589)    )11(  القيمة العادلة إحتياطي
 14,857,672   12,442,258    15,411,015     األرباح المدورة

 36,047,631   37,452,397    40,508,891     حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم
 1,475,561   1,550,454    1,651,337     ينحقوق غير المسيطر

 37,523,192   39,002,851    42,160,228     حقوق الملكية صافي  
           المطلوبات

          المطلوبات غير المتداولة
 3,705,652   4,025,551    4,280,954    )22( مخصص تعويض نهاية الخدمة

 1,200,906   1,153,358    1,321,068   )23(  مطلوبات ضريبية مؤجلة
 -   -    1,169,989   )24( مطلوبات إيجار

 186,781   64,674    -    )25(  قروض طويلة األجل 

    6,772,011    5,243,583   5,093,339 
           المطلوبات المتداولة

 49,971,056   48,896,714    54,330,146    )16( مطلوبات عقود التأمين
 2,400,169   3,214,482    3,133,200    )26(  نةذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائ 

 98,345   113,013    64,673    )25(  الجزء المتداول من القروض طويلة األجل 
 -   -    108,524   )24(  مطلوبات إيجار

 3,294,780   4,975,937    5,820,345    )27(  ذمم دائنة 
 -   -    729,340    )28(  مخصص الضرائب

 148,862   145,747    182,281   حوادث الطرقعويض مصابي مستحقات الصندوق الفلسطيني لت
 2,274,507   2,592,708    3,116,349    )29(  أرصدة دائنة اخرى 

    67,484,858    59,938,601   58,187,719 
 63,281,058   65,182,184    74,256,869     مجموع المطلوبات 

 100,804,250   104,185,035   116,417,097     مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

 
  ال يتجزأ منها. تشكل جزءاً  40إلى  1من إيضاح  الموحدة إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية -
 عي التوق تم وقد 2020 شباط 10 خيبتار دارةإلمجلس ا قِبل من إصدارها ىعل والموافقة 57إلى  7 من الصفحات على الموحدة ةيالمال انات يالب  إعتماد تم- 

 .عنه باإلنابة
  

 السيد أحمد مشعشع    عالء صافي  السيد  سيد محمد مسروجيال 
نائب المدير العام للشوؤن المالية    رئيس مجلس االدارة

 والخدمات المساندة واللوجستية
 المدير العام 

    



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2019كانون األول  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في  البيانات

 لمبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع ا 
  

  

 خل الموحدلدابيان 
  

 كانون األول  31للسنوات المنتهية في 

  
  ال يتجزأ منها. تشكل جزءاً  40إلى  1من إيضاح  إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة -
  

    

  2019األول كانون  31   إيضاح  
  2018ول  كانون األ  31

 ) 35(معدل إيضاح 

      
       

 50,963,067  52,071,914    ) 30( إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 ) 81,890(    ) 1,480,856(    ) 30(  التغير في أقساط غير مكتسبة 

    50,591,058   50,881,177 
 ) 7,388,831(    ) 8,535,167(   ) 30(  إجمالي أقساط معيدي التأمين 

 ) 73,290(   167,020   ) 30(  أقساط غير مكتسبة   ين من التغير فيحصة معيدي التأم 

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

 1,274,784   1,304,344   ) 30(  عموالت إعادة تأمين مكتسبة 
 ) 1,845,791(   ) 1,907,903(   ) 30(  العموالت المدفوعة 

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

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

 2,127,566   2,435,931   ) 30(  حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة
 ) 29,821,856(    ) 27,982,711(     صافي االدعاءات المسددة

 1,156,232   ) 3,952,576(   ) 30(  تياطي االدعاءات تحت التسوية في اح   التغير
 ) 512,882(   940,617   ) 30(  التغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات تحت التسوية 

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

         المصاريف الموزعة على فروع التأمين:
 ) 7,293,072( ) 7,506,892(  ) 31( حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة 

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

        التأمين: غير الموزعة على فروعالمصاريف واإليرادات 
 1,390,977  2,530,317    ) 32( عوائد االستثمارات  

  107,927   ) 40(     أرباح بيع ممتلكات ومعدات (خسائر) 
  83,691   167,282   ) 9(  شركات حليفة حصة المجموعة من نتائج أعمال  

  ) 2,845,747(   2,357,439     فروقات عملة )خسائر (أرباح 
  1,087,212  1,560,690     ى قطاعات أخرإيرادات ال

 ) 689,655(  ) 691,631(    ) 31(  مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين 
  -    ) 255,464(   ) 33(  صافي خسائر انخفاض القيمة 
  5,510,876   8,786,383     صافي الدخل قبل الضرائب 

  ) 1,614,735(   (1,693,093)    ) 28(  مصروف الضرائب 
  3,896,141   7,093,290     لدخل صافي ا

         
        ويعود إلى:

 3,813,126  6,989,086     مساهمي الشركة األم 
 83,015   104,204     المسيطرين  غير حقوق

     7,093,290   3,896,141 
 0.255   0.466    ) 34(  الشركة األمالعائد لمساهمي 



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2019كانون األول  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في  البيانات

 لمبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع ا 
  

  

  الشامل الموحد بيان الدخل
  

 كانون األول  31للسنوات المنتهية في 
 

 2019كانون األول    31   إيضاح  
  2018كانون األول    31

       ) 35(معدل إيضاح 
       

 3,896,141  7,093,290    صافي الدخل
         بنود الدخل الشامل: 

       يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة:لن  بنود
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل    -التغير في القيمة العادلة  

 154,940  (13,724)    ) 11( الشامل  
 154,940   (13,724)     بنود الدخل الشامل للسنة

 4,051,081   7,079,566     إجمالي الدخل الشامل للسنة
         

        ويعود إلى:
 3,968,066  6,975,362    مساهمي الشركة األم

 83,015   104,204     حقوق غير المسيطرين 

    7,079,566   4,051,081 
  0.265   0.465    العائد لمساهمي الشركة األم

 
 ال يتجزأ منها. تشكل جزءاً  40إلى  1إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح  -
 
 
  
 



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2019كانون األول  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في  البيانات

 بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع المبالغ 
  

  
  الموحد الملكيةفي حقوق  اتبيان التغير

  
 كانون األول  31للسنوات المنتهية في 

 

رأس المال 
 إحتياطي إختياري إحتياطي إجباري أسهم خزينة المدفوع

 القيمة إحتياطي
 األرباح المدورة العادلة

حق ملكية حملة 
األسهم العائد 

لمساهمي الشركة 
 األم

حقوق غير 
سيطرينالم  

حقوق  صافي
 الملكية

         
 39,660,352 1,559,550 38,100,802 16,910,843 170,403 3,000,000 6,281,729) 262,173( 12,000,000ليعدقبل الت – 2018كانون الثاني  1الرصيد كما في 

(2,137,160)(83,989)(2,053,171)(2,053,171) -  -  -  -  - ) 35(إيضاح  -تعديالت سنوات سابقة 
 37,523,192 1,475,561 36,047,631 14,857,672 170,403 3,000,000 6,281,729) 262,173( 12,000,000 المعدل - 2018كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 3,896,141 83,015 3,813,126 3,813,126 -  -  -  -  - ) 35(إيضاح  المعدلصافي الدخل 
 154,940 -  154,940  154,940 -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى 

 4,051,081 83,015 3,968,066 3,813,126 154,940 -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة
) 3,000,000( - ) 3,000,000() 3,000,000( -  -  -  -  - ) 20أرباح نقدية موزعة (إيضاح 

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

 -  -  - ) 403,067( -  -  403,067 -  - المحول الى اإلحتياطيات
 262,173 -  262,173 -  -  -  -  262,173 - بيع أسهم الخزينة 

 174,527 -  174,527 174,527 -  -  -  -  - الربح الناتج عن بيع أسهم الخزينة 
) 8,122() 28,12( -  -  -  -  -  -  - حقوق غير المسيطرين صافي التغير في
          39,002,851 1,550,454 37,452,397 12,442,258 325,343 3,000,000 6,684,796 -  15,000,000 المعدل - 2018كانون األول  31الرصيد كما في 
541,550,4 37,452,397 12,442,258 325,343 3,000,000 6,684,796 -  201915,000,000كانون الثاني  1الرصيد كما في   39,002,851 

) 9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
) 918,868( - ) 918,868() 443,660() ,208475( -  -  -  - ) 40ايضاح (

 38,083,983 1,550,454 36,533,529 11,998,598) 149,865( 3,000,000 6,684,796 -  201915,000,000كانون الثاني  1الرصيد المعدل كما في 
 7,093,290 104,204 6,989,086 6,989,086 -  -  -  -  - في الدخل اص

(13,724) - (13,724)  -(13,724) -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى
  7,079,566 104,204  6,975,362  6,989,086(13,724) -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة

) 3,000,000( - ) 3,000,000() 0003,000,( -  -  -  -  - ) 20أرباح نقدية موزعة (إيضاح 
 -  -  - (576,669) -  -  576,669 -  - المحول الى اإلحتياطيات

) 3,321() 3,321( -  -  -  -  -  -  - حقوق غير المسيطرين صافي التغير في
51,3371,6 40,508,891 15,411,015(163,589) 3,000,000 7,261,465 -  201915,000,000كانون األول  31الرصيد كما في   42,160,228 

 
ال يتجزأ منها. تشكل جزءاً  40إلى  1إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح  -



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين ةمجموع
  2019كانون األول  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في  البيانات

 يذكر خالف ذلك) (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم 
  

  

   الموحد بيان التدفقات النقدية
  

 األول  كانون 31للسنوات المنتهية في 

   إيضاح  
كانون األول 31

2019   

كانون األول 31
2018  

 )35(معدل إيضاح 
        نشطة التشغيلية:نقدية من األالتدفقات ال

 5,510,876   8,786,383     صافي الدخل قبل الضرائب 
 431,147   464,387    )5( إستهالك ممتلكات ومعدات

 -   131,522      موجودات حق االستخدامإستهالك 
 (107,927)   40     استبعاد ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية(أرباح)  خسائر

 (321,137)   (190,786)    )32(  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وجودات مالية (أرباح) بيع م
 (501,343)   (1,111,425)    )6(  القيمة العادلة لالستثمارات العقارية )أرباح(

 932,809   (367,900)    )32(  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 
 42,801   -    )11(  ر التدني في قيمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملائخس

 (2,045,450)   (1,971,631)     عوائد اإلستثمارات
 648,235   645,795    )22(  تعويض نهاية الخدمةمخصص 

 (83,691)   (167,282)    )9(  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة 
 -   56,748     مطلوبات االيجار -لتمويل يف اتكال

 -   255,464     صافي خسائر انخفاض القيمة 
 4,506,320   6,531,315     التدفقات النقدية قبل التغيرات في األنشطة التشغيلية 

       
 (1,389,069)  )5,694,406(    شيكات برسم التحصيل

 647,859  )1,695,561(     ذمم مدينة
 (262,934)  (345,453)     دة التأمين المدينةلتأمين وإعاذمم شركات ا

 586,172  (1,107,637)     التأمينموجودات عقود إعادة 
 (48,554)  )24,726(     أرصدة مدينة أخرى 

 (1,074,342)  5,433,432     مطلوبات عقود التأمين
 1,578,847  714,851     دائنةذمم 

 814,313 (81,282)  الدائنة ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين
 (3,115) 36,534  مصابي حوادث الطرقمستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض  

 318,201 523,641  أرصدة دائنة أخرى
 (2,298,555)  (551,112)     شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 3,124,210   3,960,937     ل بيان الدخلبيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال
  6,499,353    7,700,533      أنشطة التشغيل قبل الضرائب وتعويضات نهاية الخدمة المدفوعةصافي النقد الناتج عن 

 (1,208,810)   (986,507)    )28(  دفعات ضرائب 
 (328,336)  (390,392)    )22(  دفعات تعويض نهاية الخدمة

 4,962,207   6,323,634     أنشطة التشغيل صافي النقد الناتج عن 

       
       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 72,203  (32,320)    نقد  مقيد السحب 
 (377,766)  (2,168,576)     شراء ممتلكات ومعدات وإستثمارات عقارية

 1,066,560  3,966     بيع ممتلكات ومعدات وإستثمارات عقارية
 -  10,000     الدخل الشاملمالية بالقيمة العادلة من خالل بيان جودات بيع مو

 (4,454,763)  )4,174,115(     موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 2,045,450  1,971,631     عوائد إستثمارات مقبوضة

 )1,648,316(   )4,389,414(     أنشطة االستثمار )المستخدم في(صافي النقد 

        
       من األنشطة التمويلية  النقدية التدفقات

 (107,439)  (113,014)    قروض بنكية
 (8,122)  (3,321)     حقوق غير المسيطرين التغير في

 -  )170,766(    سداد مطلوبات إيجار
 (2,897,690)  (2,831,243)     توزيعات أرباح نقدية

 174,527  -     ربح بيع أسهم الخزينة
 262,173  -     الخزينةأسهم 

 )2,576,551(   )3,118,344(     أنشطة التمويل )المستخدم في(صافي النقد 

        
 737,340   )1,184,124(    الزيادة في النقد والنقد المعادل(النقص) صافي 

 22,097,557    22,560,523     النقد والنقد المعادل في بداية السنة
 22,834,897    21,376,399    )19(  نهاية السنةالنقد والنقد المعادل في 

  

   ال يتجزأ منها. تشكل جزءاً  40إلى  1إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح  



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2019كانون األول  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في  البيانات

 لمبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع ا 

  الموحدة المالية للبيانات اإليضاحات
  

  عام  .1
  

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

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

توزيع أرباح  2018آذار  29أقرت الهيئة العامة للمجموعة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  بواقع دوالر أمريكي واحد لكل سهم.سهم  12,000,000
ة ما يملكه  دوالر أمريكي على مساهمي الشركة كٌل بنسب   3,000,000وذلك بواقع    2017% عن نتائج أعمال المجموعة لعام  25  كأسهم مجانية بنسبة 

  دوالر أمريكي.  15,000,000 من األسهم. حيث تم زيادة رأس المال المدفوع ليصبح
  

  ن، والقيام بإستثمار رأس المال والموجودات المنقولة وغير المنقولة. إن األهداف األساسية للمجموعة هي مزاولة جميع أعمال التأمين وإعادة التأمي
  

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

  
  خص أهم السياسات المحاسبية  لم .2

 
  فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة:

  
  الموحدة  البيانات الماليةأسس إعداد   2-1

  
  اإلمتثال للمعايير الدولية للتقارير المالية  -
  

والتفسيرات   ةيالمحاسبة الدول ريي الصادرة عن مجلس معا ريي للمجموعة وفقاً للمعا 2019 كانون األول 31في  ةي لمنته للسنة ا  ةيتم إعداد البيانات المال
  . ةيالمحاسبة الدول  ريي المنبثقة عن مجلس معا ةيالدول   ةيالمال ري الصادرة عن لجنة تفسيرات التقار

  
  أساس القياس  -
  

ً لمبد و  الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان المجموعة (بإستثناء إستثمارات أ الكلفة التاريخية تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا
   .) والتي تظهر بالقيمة العادلةو بند المبنى ضمن األصول الثابتة واالستثمارات العقارية موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

  
  وعملة العرض  العملة الوظيفية  -
  

  للمجموعة.  الوظيفيةتم إعداد البيانات المالية بالدوالر األمريكي، والذي يمثل العملة 
  

تؤثر في مبالغ الموجودات  وإجتهادات القيام بتقديرات  المجموعةوتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الموحدة إن إعداد البيانات المالية 
تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في واإلجتهادات المحتملة. كما أن هذه التقديرات ات اإللتزاماح عن والمطلوبات المالية واإلفص

التي تظهر ضمن حقوق الملكية. وبشكل خاص يتطلب من إدارة  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملالموجودات المالية إحتياطي التغييرات في 
اجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات  أحكام وإصدار  المجموعة

الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع  وإن النتائج ،وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن
 ). 4ظروف تلك التقديرات في المستقبل كما هو مبين في ايضاح رقم (و
  

  البيانات المالية الموحدة  2-2
  

 31كما في (فيما يلي "المجموعة") التابعة وشركتها  (فيما يلي "الشركة األم") تشمل البيانات المالية الموحدة البيانات المالية لشركة التأمين الوطنية
حقق السيطرة عندما تكون الشركة قادرة على تالتابعة لها، وت ةبيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة والشرك ن ال تتضم. 2019كانون األول 

التابعة أوتكون لها حقوق في هذه  ة في الشركإستثماراتها رة الناتجة من إدارة األنشطة الرئيسية للشركات التابعة وعندما تكون معرضة للعوائد المتغي 
المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات  إستبعاد التابعة. ويتم  ةذه العوائد من خالل سلطتها في الشرك وائد. وتكون قادرة على التأثير على هالع

  ابعة. بين الشركة والشركات التابعة وكذلك ما بين الشركات الت
   



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019كانون األول  31ة الموحدة للسنة المنتهية في البيانات المالي

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

  البيانات المالية الموحدة (تابع)  2-2
 

  ي رأسمال شركتها التابعة كما يلي:المباشرة وغير المباشرة ف لقد كانت نسب ملكية الشركة
  
 رأس المال  نسبة الملكية   
 المبلغ  %   
 2018 2019 2018 2019  طبيعة النشاط 
            

 11,000,00011,000,000 92.86 92.87 عقارية إستثمارات  شركة أبراج الوطنية 
  

التابعة لنفس السنة المالية للشركة األم باستخدام نفس السياسات المحاسبية المستخدمة من قبلها. وفي حال كانت السياسات    ةشرك يتم إعداد البيانات المالية لل
بية  التابعة لتتوافق مع السياسات المحاس  ةالتابعة مختلفة، يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشرك ةالمحاسبية المتبعة من قبل الشرك
  المستخدمة من قبل الشركة األم. 

  
التابعة في بيان الدخل الموحد من تاريخ تملكها، وهوالتاريخ الذي يجري فيه فعليًا انتقال السيطرة للشركة األم على   اتيتم توحيد البيانات المالية للشرك

  الشركات التابعة ويتم التوقف عن توحيدها عندما تفقد الشركة األم هذه السيطرة.
  
من قبل الشركة   - بشكل مباشر أوغير مباشر  -الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة حقوق غير المسيطرين ثل مت

  قالحقو األم في الشركات التابعة، ويتم إظهارها في بيان الدخل الموحد. وكذلك ضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي الموحد بشكل منفصل عن
  العائدة لمساهمي الشركة األم. 

  
  واالفصاحات المحاسبية السياسات في راتييالتغ    2-3

  
في إعداد البيانات المالية  إستخدامها إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة للمجموعة تتوافق مع تلك التي تم 

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

  تأثير جوهري  لها يسول  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها
  

  : 2019كانون الثاني  1دأ في طبقت المجموعة المعايير والتعديالت التالية للمرة األولى لفترة تقريرها السنوي التي تب
 

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

 
بقة، ومن غير المتوقع أن تؤثر هذه التعديالت على الفترات الحالية  لم يكن لتطبيق هذه التعديالت أي تأثير على المبالغ المعترف بها في الفترات السا

  . أو المستقبلية
 

  ولها تأثير جوهري  2019كانون الثاني  1ها المجموعة ابتداء من تالمعايير الجديدة التي طبق
  

  "اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

، لكنها لم تقم بتعديل األرقام المقارنة بالنسبة 2019انون الثاني ك 1بأثر رجعي اعتباًرا من  16لمالية رقم تبنت المجموعة المعيار الدولي للتقارير ا
لمحددة في المعيار. لذلك، تم االعتراف بإعادة التصنيف والتعديالت الناشئة عن قواعد ، وفقًا لما تسمح به األحكام االنتقالية ا2018لفترة التقرير لسنة  

  . 2019كانون الثاني  1ديدة في بيان المركز المالي االفتتاحي في اإليجار الج 
  

جار التي سبق تصنيفها على أنها "عقود ، اعترفت المجموعة بمطلوبات اإليجار المتعلقة بعقود اإلي16رقم عند اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 
"عقود اإليجار". تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية،   17إيجار تشغيلية" بموجب مبادئ المعيار المحاسبي الدولي رقم 

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

 "األدوات المالية"  9معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  

 . )40(انظر الى ايضاح والمطلوبات المالية ويدخل قواعد جديدة لمحاسبة التحوط. االعتراف بالموجودات يتناول تصنيف وقياس و
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 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

  المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد 
  

،  2019كانون األول  31منتهية في لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية للبيانات المالية عن فترات التقرير ال
  ولم تقم المجموعة بتطبيق هذه المعايير والتفسيرات مبكرا 

  
 "عقود التأمين"  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

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

رسات. والذي يسمح حالياً بالعديد من المما 4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17". يحل المعيار الدولي رقم "عقود التأمين 17المالية رقم 
تثمار تشمل ميزة المشاركة إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود اس 17سيؤدي المعيار الدولي رقم 

  االختيارية. 
 

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

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

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

 نقدية المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخصومة. لسنة أو أقل. ومع ذلك، يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على أسس التدفقات ال
  

ة للمجموعة. وليس من الممكن اإلفصاح عن  تقوم المجموعة حالياً بإجراء تحليل لتأثير المعيار باإلضافة إلى توثيق التغييرات في السياسات المحاسبي
لمالية. ليس لدى المجموعة أي خطط لتطبيق المعيار الدولي إلعداد ) على هذه البيانات ا17أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

 . 2022ون الثاني كان 1يق اإلجباري اعتبارا من ) في وقت مبكر قبل تاريخ التطب 17التقارير المالية رقم (
  

عتزم تطبيقها، حيثما يكون مالئماً وعندما للشركة وت المستقبلية  الموحدةتقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير هذه المعايير والتعديالت على البيانات المالية 
  تصبح سارية المفعول.

  
  تحقق اإليرادات   2-4

  
  عقود التأمين 

عقود التأمين كإيرادات للسنة (أقساط تأمين مكتسبة) على أساس الفترات الزمنية المستحقة وبما يتناسب مع فترة  يتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة عن 
ضمن المطلوبات كأقساط تأمين  الموحدة ود. يتم تسجيل أقساط التأمين غير المكتسبة من خالل عقود التأمين كما بتاريخ البيانات الماليةتغطية تلك العق
يتم تأجيل قساط غير المكتسبة تمثل نسب من األقساط المكتتبة في السنة المتعلقة بفترات المخاطر بعد تاريخ البيانات المالية الموحدة. األ  غير مكتسبة.

  النسبة العائدة إلى الفترات الالحقة كمخصص لألقساط غير المكتسبة.
  

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

  
  التأمينة من قبل معيدي  األقساط المسترد

ة، ي التأمين الموقع خالل الفترة المحاسباألقساط المستحقة لكامل فترة الغطاء التأمينية إلعادة التأمين المذكورة في عقد   تتضمن أقساط إعادة التأمين إجمالي
 ً  أي تعديالت تنشأ في الفترة المحاسبية فيما يتعلق بعقود إعادة ويتم تحقيقها في التاريخ الذي تبدأ في السياسة التأمينية. تتضمن أقساط إعادة التأمين أيضا

المكتسبة هي تلك النسب من األقساط المكتتبة في السنة والتي تتعلق بفترات   المحاسبية السابقة. أقساط إعادة التأمين غير التأمين التي بدأت في الفترات
  .البيانات المالية الموحدةالمخاطر بعد تاريخ 

  
  أمين رسوم التإيرادات 

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

  إيرادات الفوائد 
المتوقعة خالل العمر  يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها بإستخدام طريقة العائد الفعلي، بناء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية 

  نسبة إلى صافي قيمته الدفترية.  لألصل الماليقع اإلنتاجي المتو 
  

  إيرادات أرباح أسهم
تثمارات في الموجودات المالية عند إتمام عملية التداول، ويتم اإلعتراف بأرباح توزيعات األسهم من الشركات تتحقق أرباح أو خسائر تداول اإلس

     المستثمر بها عند نشوء حق إلستالمها.
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  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

  تحقق المصاريف   2-5
  
في سنة حدوثها. ويتم اإلعتراف  الموحد م إطفاء كافة العموالت والتكاليف األخرى للحصول على وثائق التأمين الجديدة أوالمجددة في بيان الدخل تي

  بالمصاريف األخرى بناء على أساس االستحقاق.
  

  تعويضات التأمين   2-6
  

. تشمل تعويضات التأمين كل المبالغ المدفوعة  احتياطي االدعاءات تحت التسويةير في  خالل السنة والتغ  المسددةاالدعاءات  تتكون تعويضات التأمين من  
الناتجة  اإلدعاءات  أعلى قيمة مقدرة لتسوية كافة  احتياطي االدعاءات تحت التسوية  خالل العام، سواء كانت تخص السنة الحالية أو السنوات السابقة. تمثل  

على أساس أفضل  احتياطي االدعاءات تحت التسوية ولكن لم يتم تسويتها بعد. يتم إحتساب  الموحد لماليريخ بيان المركز ا عن أحداث حصلت حتى تا
  غير المبلغ عنها.للمطالبات وتشمل مخصص الموحدة  الماليةالبيانات معلومات متوفرة كما في تاريخ 
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  على فروع التأمين بنسبة إجمالي األقساط المتحققة لكل فرع من فروع التأمين وذلك كما يلي:  ماأل اإلدارية والعامة للشركةيتم توزيع المصاريف 

  تحت بند مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين.الموحد % منها لبيان الدخل 7يحمل   - 
إعادة ، يتم فرع التأمين الصحي فيما يخص  .ساط المتحققةاألقساط المتحققة لكل فرع إلى إجمالي األق% منها على فروع التأمين بنسبة  93يحمل   - 

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

  .التأمين فروع على الموزعة غير المصاريف مع دمجها فيتم التابعة بالشركات المتعلقة المصاريف أما  - 
 

  األدوات المالية   2-8
  

  يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي للمجموعة عندما تصبح المجموعة جزء تعاقدي لألدوات المالية. 
  
  المالية الموجودات    )أ (

 
  التصنيفات والقياس 

 
ً و لماليةا تهاوداج وم فبتصنيالمجموعة  ومتق   ينة دم ممذ نمللمجموعة  لماليةا وداتج ولما  ونتتک). 9( مقر لماليةا ريرلتقا ا  دادإلع ليدولا ر للمعيا فقا

وموجودات  الدخل بيان العادلة من خاللية بالقيمة موجودات مال باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً) و النقد والنقد المعادل و(وأرصدة مدينة أخرى 
. يعتمد التصنيف على الغرض الذي تم من أجله اقتناء  بالتكلفة المطفأة الماليةباإلضافة للموجودات  الدخل الشاملبيان مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 .الموجودات المالية
  
ً باستثناء المصاري (ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى  .1  ) ف المدفوعة مقدما

 
المصاريف المدفوعة مقدماً) هي موجودات مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير  باستثناء(الذمم المدينة وأرصدة مدينة أخرى 

شهراً بعد تاريخ   12اق تزيد عن مدرجة في سوٍق نشطة. يتم إدراج الذمم المدينة تحت بند موجودات متداولة، باستثناء تلك التي لها فترات استحق
 م تصنيفها كموجودات غير متداولة.  بيان المركز المالي الموحد حيث يت

 
باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً) مبدئياً بقيمها العادلة وتُدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة (تُـقاس الذمم المدينة وأرصدة مدينة أخرى  

 الفائدة الفعلية.
  

 بالتكلفة المطفأة القياس الالحق للموجودات المالية
  

لموجودات المحتفظ بها لغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية منها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي حيث تؤدي يتم قياس ا 
ل فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي القائم. تسج  الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة لتدفقات نقدية تكون

 .إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل
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  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

  الدخل  بيان موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل .2
 

األجل    رةيقص   ةياألرباح من تقلبات األسعار السوق   قيقتح و  بيفي المستقبل القر  عهايبشرائها لغرض ب  المجموعة  تالتي قام  ةيهي الموجودات المال
  .أو هامش أرباح المتاجرة

  
العادلة،    مةيالحقاً بالق  مهاييتق  عادياالقتناء في بيان الدخل الموحد عند الشراء) و   فيمصار  ديالعادلة عند الشراء (تق  مةي إثبات هذه الموجودات بالق  تمي
الناتجة عن ذلك  خسائرأخذ األرباح أو ال تميأو جزء منها هذه الموجودات  عيلموحد، وفي حال ببيان الدخل االعادلة في  مةيفي الق ريالتغ  ظهريو

 .في بيان الدخل الموحد
  
 .األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في بيان الدخل الموحد ديق تمي

  
 .ةيالمال ري للتقار ةيالدول  ريي الت المحددة في المعامن / إلى هذا البند إال في الحا ةيأي موجودات مال فيإعادة تصن  جوزي ال
  
 .لها أسعار في أسواق نشطة وتداوالت نشطة في هذا البند سيل ةي أي موجودات مال في تصن جوزي ال
  
 المتوقعة عادة. ةي الخسارة االئتمان اسيضمن هذه المحفظة إلى ق  نيتخضع أدوات الد  ال
  

 كات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها.  االستثمار في األدوات المالية من الشر يتم االعتراف بأرباح توزيعات األسهم من
 

 الدخل الشامل بيان وجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل م .3
  

 .ليبغرض االحتفاظ بها على المدى الطو ةياالستثمارات في أدوات الملك  ةيتمثل هذه الموجودات المال 
  
  مةي في الق ريالتغ  ظهريالعادلة، و مةي الحقاً بالق مهاييتق عادياالقتناء عند الشراء و فيمصار هايالعادلة مضافاً إل مةيقاثبات هذه الموجودات بال تمي

أو الخسائر   رباح أخذ األ تميهذه الموجودات أو جزء منها  عيالموحد، وفي حال ب ةي وق الملكالعادلة في بيان الدخل الشامل الموحد وضمن بيان حق
المباعة مباشرة   ةيالموجودات المال  مييتق اطيياحت ديرص  ليتحو تميالموحد و ةي امل الموحد وضمن حقوق الملكذلك في بيان الدخل الش الناتجة عن

 .من خالل بيان الدخل الموحد سيإلى األرباح والخسائر المدورة ول 
  
 .الختبار خسائر التدني ةي تخضع أدوات الملك ال
  
 .يان الدخل الموحداألرباح الموزعة في ب ديق تمي

  
  ار يالمع قي في متطلبات تطب هي المتوقعة) وفقا لما هو منصوص عل ةيضمن هذه المحفظة إلى احتساب التدني (الخسارة االئتمان  ن يأدوات الد تخضع

  المتوقعة في بيان الدخل الموحد. ةي تسجل الخسارة االئتمان ثيح  ماتيفق هذه التعل ) وو9(
  

الملكية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها في بيان الدخل الموحد، إال إذا   سهم من االستثمار في أدواتيتم قيد عوائد توزيعات األ
 ستثمار. اعتبرت هذه العوائد كاسترداد لجزء من قيمة اال 
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والتي تتمثل بالدفعات من   ةيالتعاقد ةيالتدفقات النقد ليا لتحصالها االحتفاظ بهوفقا لنموذج أعم المجموعةالتي تهدف إدارة  ةيهي الموجودات المال

 .القائم نيالد ديوالفائدة على رص نيأصل الد
  
  لىع دايالفائدة الفعالة، ق قةياالقتناء، وتطفأ العالوة / الخصم بإستخدام طر فيمصار هايعند الشراء بالتكلفة مضافا إل  ةي إثبات الموجودات المال تمي

الموحد  الدخلاسترداد األصل أو جزء منـه في بيان  ةي إلى عدم إمكان ؤديي متهايمخصصات ناتجة عن التدني في ق ةي أ نزليأو لحساب الفائدة، و
 .بخسائر التدني  ضهاي وتظهر الحقا بالتكلفة المطفأة بعد تخف

  
المتوقعة   ة يللتدفقات النقد  ةيالحال مةيالمثبتة في السجالت والق مةيالق  ني بالتكلفة المطفأة الفرق ب ةي الموجودات المال مةيمبلغ التدني في ق مثلي

 .المخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي
  
أي من هذه   عي(وفي حال ب  ةي الدول   ةي المال  ري التقار  رييمن/ إلى هذا البند إال في الحاالت المحددة في معا  ةيأي موجودات مال  فيإعادة تصن  جوزي  ال

  ر يالتقار   يير ضمن بيان الدخل الموحد في بند مستقل واإلفصاح عن ذلك وفقا لمتطلبات معا  عيالب   جةينت  ليتسج   تمياستحقاقها    خيبل تار الموجودات ق 
 .الدولية بالخصوص)  ةيالمال
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  (تابع)  المطفأةموجودات مالية بالكلفة   .4
  

 قيفي متطلبات تطب هيالمتوقعة) وفقا لما هو منصوص عل ةية االئتمان المدرجة في هذه المحفظة إلى احتساب التدني (الخسار ن يأدوات الد تخضع
  في بيان الدخل الموحد. اسهايق تميالمتوقعة التي  ةي) وتسجل الخسارة االئتمان9رقم ( اريالمع

  
  النقد وأشباه النقد   .5

  
ق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل بعد تنزيل الودائع النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل تستح يشمل النقد وأشباه النقد، 

  ب.مقيدة السح 
  

  تدني قيمة الموجودات المالية   2-9
  
 ذمم مدينة   )أ (

  
  علی  قعةومت رةخسا تمخصصا دمتستخ  لتيوا ،قعةولمت ا  نالئتماا  رخسائ سلقيا (9) مقر لماليةا  ري رللتقا ليدولا رللمعيا طلمبسا  لنهجا  مجموعةلا  قبطت
  . رونآلخ ا ونيندلموا ينةدلما ممذل ا  لجميع رلعم ا دىم
 

ية التعثر والتي  قامت المجموعة بتطبيق نموذج النهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة يعتمد على احتمال
بناًء على خصائص المخاطر  لتي تعتمد على تجميع الذمم المدينة  تحتسب وفقا للمخاطر االئتمانية والعوامل اإلقتصادية ونسبة الخسارة بإفتراض التعثر وا

، وبناء عليه فقد قامت المجموعة بتبني نموذج رياضي مبني على األسس المذكورة آنفا إلحتساب الخسائر   االئتمانية المتشابهة وعدد أيام التأخر في السداد
 ). 9االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار رقم ( 

  
 االخرى   اليةالموجودات الم  )ب (

  
) وفقاً لمنهجية التدني المطبقة، كما هو موضح  3) والمرحلة (2) والمرحلة (1إدواتها المالية، غير الذمم المدينة، على أساس المرحلة (تصنف المجموعة  

  أدناه:
  
تماني منذ والتي لم يحدث عليها تدني إئ  ): تشمل األدوات المالية التي لم تزيد مخاطرها اإلتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي1المرحلة ( -

 شهر.  12المتوقعة على مدى االئتمانية منحها. تقوم المجموعة بقيد مخصص تدني للخسائر
): تشمل األدوات المالية التي زادت مخاطرها اإلئتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها المبدأي والتي لم يحث عليها تدني إئتماني. تقوم 2المرحلة (  -

 المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.  ئتمانية االة بقيد مخصص تدني للخسائر المجموع
): تشمل األدوات المالية المتدنية إئتمانياً. تقوم المجموعة بقيد مخصص تدني خسائر إئتمانية على مدى العمر المتوقع لتلك األدوات  3المرحلة ( -

 المالية. 
  

ية المتوقعة التي قد تنتج عن احتمالية تعثر في السداد على األداه المالية خالل : هي جزء من الخسائر االئتمان)1الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المرحلة ( 
  شهراً بعد تاريخ إعداد البيانات المالية الموحدة.  12

  
ن القيم الحالية لكامل العجز اًء على الفرق بيويتم تحديدها بن تمانية ئللخسائر اإلة جح مر): هي تقدير احتمالية 2الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المرحلة ( 

ودات المالية غير  النقدي. إن العجز النقدي هو الفرق بين جميع التفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة والقيمة الحالية القابلة لإلسترداد للموج 
  الموحدة. المتدنية إئتمانياً كما في تاريخ إعداد البيانات المالية

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

  توقعة.  دفقات النقدية المستقبلية المتللموجودات المالية. يتم قياس القيمة القابلة لإلسترداد بإعتبارها القيمة الحالية لل 
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االصل المالي أو  يتم الغاء االعتراف بالموجودات المالية من بيان المركز المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من االصل أوعند تحويل
  .ان الربح او الخسارةومنافع الملكية إلى طرف اخر. ويتم إثبات الفرق في القيمة الدفترية في بي جميع مخاطره

  
  المطلوبات المالية  

  
لقيمة العادلة  تشتمل المطلوبات المالية بشكل أساسي على تسهيالت بنكية ودائنين تجاريين وأرصدة دائنة أخرى. يتم قياس المطلوبات المالية مبدئيًا با

  .نيف المطلوبات المالية للشركة على أنها مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأةتسجيلها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تصويتم 
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  المطلوبات المالية (تابع) 
 

  القياس الالحق 
ة سواء تمت أو لم يعتمد قياس االلتزامات المالية على تصنيفها. يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلم

ً بالتكلفة المطفأة م المطالبة بها من قبل المورد. بعد التحقق المبدئي، يتم قياس التسهيالت البنكية والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات تت األخرى الحقا
لوبات وكذلك من خالل عملية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف باألرباح والخسائر في بيان األرباح والخسائرعندما يتم استبعاد المط 

  اإلطفاء. 
  

  إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 
الوفاء بااللتزام بموجب االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم استبدال التزام مالي قائم بواحد آخر من يتم استبعاد االلتزام المالي عندما يتم 

عندما يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهري، يتم التعامل مع مثل هذا التبادل أو التعديل  نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو
  د لاللتزام األصلي واالعتراف بمسؤولية جديدة ويتم االعتراف بالفرق في المبالغ المدرجة في بيان األرباح والخسائر. على أنه استبعا

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية   2-11

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

 
  :هافي حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالية أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق من

  
  مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير. - 
  ستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.تحليل التدفقات النقدية الم - 
  

لعوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع متوقعة عند تقدير قيمة تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار ا
  يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.  حال وجود أدوات ماليةاألدوات المالية، وفي 

  
ل نفس الشروط ت النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود تحميتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناء على التدفقا

  وصفات المخاطر. 
  

  قروض   2-12
  

ي فرق بين المتحصالت تتم تسوية القروض مبدئياً بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة. وتدرج القروض الحقاً بالتكلفة المطفأة. يتم إدراج أ 
على مدار فترة القروض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تحتسب الرسوم المدفوعة  م تكاليف المعاملة) وقيمة االسترداد كتكلفة تمويل(بعد خص

م لرسوإلبرام تسهيالت القروض كتكاليف معاملة للقرض شريطة وجود احتمال بسحب بعض التسهيالت أو جميعها. وفي هذه الحالة، يتم تأجيل احتساب ا
ى احتمال سحب بعض التسهيالت أو جميعها، تتم رسملة الرسوم وتدرج ضمن المبالغ المدفوعة  حتى وقوع عملية السحب. وفي حال عدم توفر دليل عل

ر مشروط  يمقدماً عن خدمات السيولة، ويتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيالت المتعلقة بها. تصنف القروض كمطلوبات متداولة ما لم يكن للشركة حق غ
  األقل بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد.شهراً على  12بتأجيل تسوية االلتزام لمدة 

  
  االستثمارات العقارية   2-13

  
و للغرضين  أسمالية ألزيادة قيمة العقار الر أو لغرض الحصول على إيرادات إيجار إما االستثمارات العقارية هي االستثمارات التي يتم االحتفاظ بها 

ً م   .عا
  

ويتم استبعاد  الموحد ادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء. يتم اثبات التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخليتم إظهار اإلستثمارات العقارية بالقيمة الع
تيجة بيعها. يتم إثبات أية أرباح ناتجة  اإلستثمارات العقارية في حالة البيع أو عند التوقف عن استخدامها وعدم توقع تدفق منافع اقتصادية للمجموعة ن

  ستبعاد اإلستثمارات العقارية في بيان الدخل الموحد في فترة حدوث االستبعاد.عن عملية ا
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  المعدات اآلالت والممتلكات و  2-14
  

 واآلالت  ة الدفترية. يتم استهالك الممتلكاتالمتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القيم  المعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالكواآلالت وتظهر الممتلكات  
  لعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي: ا حسب طريقة القسط الثابتوفقاً لوالمعدات 

  
  سنوات  
    

 17-5  أثاث وأجهزة 
 10-6  سيارات 

 50  مباني 
 10  ديكورات 

 5  برامج حاسوب 
  

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

  بيع أو "القيمة في االستخدام"، أيهما أعلى.القيمة العادلة مخصوماً منها مصاريف ال
والمعدات التي يتم التعامل معها بشكل منفصل، كما يتم شطب القيمة الدفترية   واآلالت  يتم إحتساب ورسملة التكاليف المتكبدة إلستبدال مكونات الممتلكات

والمعدات. يتم إثبات  واآلالت قتصادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكاتالنفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع اإلألي جزء مستبدل. يتم رسملة 
  .الموحد جميع النفقات األخرى في بيان الدخل

  
  استثمار في شركات حليفة   2-15

  
ؤثراً عليها. وفقاً لطريقة  يتم قيد االستثمار في الشركات الحليفة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركات الحليفة هي تلك التي يكون للمجموعة نفوذاً م

ً إليها التغيرات الالحق الموحد المركز المالي بيانحقوق الملكية، يظهر اإلستثمار في الشركات الحليفة في    فية في حصة المجموعة بالكلفة، مضافا
. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير  دالموح  الدخلبيان صافي موجودات الشركات الحليفة. يتم قيد حصة المجموعة من نتائج الشركات الحليفة في 

  المتحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركات الحليفة بحدود حصة المجموعة في الشركات الحليفة.
  

من قبل المجموعة  لسنة المالية للشركات الحليفة هي ذات السنة المالية للمجموعة. تستخدم الشركات الحليفة نفس السياسات المحاسبية المستخدمة إن ا
  فيما يتعلق بالمعامالت ذات الطبيعة المتشابهة. 

  
طريقة حقوق الملكية تقرر المجموعة ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسائر تدني إضافية على استثماراتها في الشركات الحليفة. تقوم  الحقاً إلستخدام

. موضوعية تشير إلى تدني في قيمة اإلستثمارات في الشركات الحليفةأدلة ن هناك وجود بتحديد ما إذا كا الموحدة المالية البياناتالمجموعة في تاريخ 
دادها ويتم قيد هذا في حال وجود هذه األدلة، تقوم المجموعة بإحتساب قيمة التدني والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية لإلستثمار والقيمة المتوقع إستر

  الدخل الموحد. بيانالفرق في 
  

لمتبقي بالقيمة العادلة. يتم قيد أي فروقات بين القيمة الدفترية  قدان المجموعة التأثير الجوهري على الشركة الحليفة، تقوم بإظهار اإلستثمار ا ال ففي ح 
  الدخل الموحد. بيانللشركة الحليفة والقيمة العادلة لإلستثمار المتبقي والعائد من البيع بتاريخ فقدان التأثير الجوهري في 

  
  إعادة التأمين موجودات عقود   2-16

  
بالحد من مخاطر التأمين من خالل عقد إتفاقيات إعادة التأمين. تمثل موجودات عقود إعادة التأمين المبالغ الممكن إستردادها من شركات   المجموعةتقوم  

اً لعقد المسددة وغير المسددة ووفقاالدعاءات اسب مع مخصص إعادة التأمين. يتم تقدير المبالغ الممكن إستردادها من شركات إعادة التأمين بطريقة تتن
  إعادة التأمين وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة. 

  
أو عندما ينشأ مؤشر على التدني خالل السنة. يحدث التدني  الموحدة المالية  البياناتيتم إجراء مراجعة للتدني في موجودات عقود إعادة التأمين بتاريخ 

المبالغ المستحقة وفقاً لشروط عقد إعادة التأمين وعند إمكانية قياس األثر على هذه المبالغ   قد ال تسترد المجموعةد ظهور دليل موضوعي يبين أن عن
  .الموحد من شركة إعادة التأمين بشكل موثوق، يتم تسجيل خسارة التدني في بيان الدخل المجموعةالتي ستتسلمها 

  ليتها تجاه حملة وثائق التأمين. من إلتزاماتها ومسؤو  المجموعةدة التأمين ال تعفي إن ترتيبات عقود إعا
  

  وتلك المعاد تأمينها. المجموعةتظهر أقساط ومطالبات التأمين على أساس اإلجمالي بالنسبة لكل من أعباء التأمين التي تتحملها 
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  عقود التأمين  مطلوبات  2-17
  

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

  
 المالية البياناتتكبدة غير المسددة كما في تاريخ البات الميرية للمط(إدعاءات تحت التسوية) الكلفة التقداحتياطي االدعاءات تحت التسوية تمثل إجمالي 

ذات الصلة، مطروحاً منها االدعاءات سواء تم التبليغ عنها أم لم يتم وذلك لحاملي عقود التأمين وأطراف أخرى باإلضافة إلى مصاريف إدارة  الموحدة
الموحدة المبلغ عنها غير المسددة كما في تاريخ البيانات المالية    لإلدعاءاتالمخصصات  تحتسب    قيمة المستردات من الحادث وأي مبالغ أخرى مستردة.

  وتقديراتها. المجموعةوالمحامين وخبرة  اإلكتواريين على أساس تقدير كل حالة بمفردها بناء على تقارير الخبراء
  

ا لسداد تعويضات الحوادث التي حدثت ولم يبلغ وتقديراتهالسابقة  المجموعةغير المبلغ عنها بناء على خبرة  يتم تقدير وتسجيل مخصص اإلدعاءات
  . كتواري مختص ومستقلإكتوارية صادرة من إو بناء على تقارير   الموحدة عنها كما في تاريخ البيانات المالية

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

الية ين غير مكتسبة (إحتياطي األخطار السارية)، وتحتسب على أساس عدد األيام المتبقية النتهاء مدة وثيقة التأمين بعد تاريخ البيانات المكأقساط تأم
  الموحدة.

  
  تزامات التأمين اختبار كفاية إل  2-18

  
بتقييم إذا ما كانت التزامات التأمين المثبتة لديها كافية وذلك باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية   الموحدة مالية بتاريخ البيانات ال المجموعةتقوم 

البات  المقدرة للمطالمستقبلية بموجب عقود التأمين. إذا نتج عن هذا التقييم أن القيمة الدفترية إللتزامات التأمين غير كافية في ضوء التدفقات النقدية 
  .الموحد لية، يتم اإلعتراف بكامل النقص في بيان الدخلالمستقب

  
 ذمم معيدي التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى   2-19

  
  اليف المباشرة ناقصاً التكتدرج ذمم معيدي التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى عند استحقاقها، وتقاس عن التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم  

  المتعلقة بالمعاملة. وتقاس ذمم معدي التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة، حسبما يكون مالئماً.
  

  التقاص  2-20
  

ونية الملزمة وكذلك عندما يتم  إال عندما تتوفر الحقوق القان الموحد المركز الماليبيان ال يتم إجراء التقاص بين الموجودات والمطلوبات المالية في 
  تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات يتم في نفس الوقت. 

  
  مخصص الضرائب   2-21

  
يانات الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في الب ئب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح  ا يتم احتساب مصاريف الضر

نما في سنوات الحقة أو  إألن األرباح المعلنة تشمل إيردات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية و  الموحدة المالية
  ريبية.خسائر متراكمة مقبولة ضريبياً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ض

ئب را ئب المؤجلة هي الضرا. إن الض)12(والمعيار المحاسبي الدولي رقم  المقررة وفقاً للقوانين واألنظمةئب بموجب النسب الضريبية راتحسب الض 
والقيمة التي يتم احتساب   الموحدة المالية بياناتالزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في ال المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات

 م الضريبي أو تحقق الموجوداتزائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية اإللت را وتحتسب الض أساسها. الربح الضريبي على
  الضريبية المؤجلة.

  
  معلومات القطاعات   2-22

  
وتتكبد تكاليف بما فيها ايرادات ومصروفات    بأنشطة األعمال التي تكتسب منها المجموعة ايراداتالقطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة الذي يرتبط  

قة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى والتي تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بشكل دوري من قبل االدارة العليا للمجموعة ذات عال
  لة. دائها والتي تتوفر عنها المعلومات المالية المنفص خاذ قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أ(المسؤولة األولى عن اتخاذ القرارات) الت

 
  تعويض نهاية الخدمة مخصص   2-23

  
  .2000) لسنة 7يتم إحتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة لموظفي المجموعة طبقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم (
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  صندوق اإلدخار  2-24
  

أبراج الوطنية في صندوق االدخار التابع لموظفي الشركتين  التأمين الوطنية وشركة % من رواتب موظفي شركة 5تقوم المجموعة بالمساهمة بنسبة 
  .الموحدبعد ذلك. وهذه المساهمة تسجل في بيان الدخل   % 7.5إلى إلشتراك الموظفين وترتفع نسبة المساهمة األولى في السنوات الخمس 

 
  العمالت األجنبية   2-25

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

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

  كما يلي: الموحدة يكي كما في تاريخ البيانات الماليةوالر األمر مقابل الد المجموعةبلغت أسعار صرف العمالت الرئيسية التي تتعامل بها 
  

  بالدوالر األمريكي المقابل 
 2019  2018 
      

 0.2660  0.2890 الشيقل اإلسرائيلي 
 1.4122  1.4104 الدينار األردني 

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

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

 0.2722  0.2723 درهم إماراتي 
 0.0558  0.0624 جنيه مصري 

  
ً ألسيتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة إلى الدوالر األمريكي وفق عار ا

  .الموحد . تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في بيان الدخلالموحدة المالية الصرف كما في تاريخ البيانات 
  

  السهم من األرباح الخاصة بحقوق المساهمين للشركة األم خالل السنة حصة   2-26
  

األم على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية  الشركةى مساهمي يتم إحتساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إل
  خالل العام.

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

المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافاً إليه المعدل المرجح لعدد األسهم العادية التي يجب نفقات تخص األسهم القابلة للتحويل) على المعدل 
  األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية. إصدارها فيما لو تم تحويل
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 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

  تحليــل المخاطـــــر  .3
ولتحقيق هذا الهدف، تقوم    .تحدد المخاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها  بإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل إستراتيجية  المجموعةتقوم  

ووضع الضوابط الرقابية المناسبة ومراقبة استمرارية  بأنشطتها مسؤولة عن تحديد المخاطر المتعلقة الكافة مراكز العمل  إدارة المجموعة بالتعاون مع
  .المجموعةمراقبة المخاطر في هو المسؤول عن تحديد و المجموعة فعاليتها. يعتبر مجلس إدارة 

  
  قياس المخاطر وأنظمة التقارير

 المجموعةإن مراقبة المخاطر وإدارتها يتم من خالل مراقبة الحدود المسموح بها لكل نوع من أنواع المخاطر وأن هذه الحدود تعكس إستراتيجية عمل 
التي قد تنجم  وتحليلها للتعرف على المخاطر المتوقعة المجموعة المختلفة لدى . يتم جمع المعلومات من الدوائر بها وعوامل السوق المختلفة المحيطة

  . المجموعةعنها. يتم عرض وشرح هذه المعلومات لمجلس إدارة 
  

لمخاطر التأمين والمخاطر المالية والتي تتمثل في مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. فيما يلي ملخص للمخاطر   المجموعة تتعرض 
 : والطرق المستخدمة من قبل اإلدارة للتخفيف من أثار هذه المخاطر المجموعةالتي تواجهها 

  
 مخاطر التأمين

ومواعيد دفعها عن توقعات المجموعة، والذي يتأثر في حال للمطالبات خطر التأمين الرئيسي الذي تواجهه المجموعة هو خطر اختالف المبالغ الفعلية 
ف المجموعة األساسي  المطالب بها والمنافع المدفوعة والتطورات المستقبلية للمطالبات طويلة األجل، وبالتالي فإن هد  المبالغ  أو زيادةاالدعاءات  تكرار  

  .االدعاءات هو ضمان وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه 
  

ن من خالل االختيار الدقيق الستراتيجيات وموجهات سح تعمل المجموعة على التخفيف من المخاطر بتنويع عقود التأمين لديها، وكما أن هذا التنويع يُ 
تفاقيات إعادة التأمين. أعمال التأمين الرئيسية للشركة هي التأمين ضد مخاطر السيارات وتأمين  التأمين وتنفيذها بعناية، وأيضا من خالل الدخول في ا

البحري والتأمين الصحي وتأمين الحياة والتأمينات العامة األخرى. تعتبر عقود  الحريق وتأمين العمال والمسؤولية المدنية والتأمينات الهندسية والتأمين 
  يساعد في التقليل من خطر التأمين.  ممافي العادة خالل سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث    اإللتزامات الناتجة عنها  يتم سدادالتأمين هذه قصيرة األجل و

 
دائرة في مركز  قة في االكتتاب وفقا للخطوط اإلرشادية لالكتتاب الموضوعة من جانب كل والخبرة الساب لى تقييم السعرإ يتم قبول المخاطر استناداً 

ة . تتم مراجعة الخطوط اإلرشادية لالكتتاب بصورة ثابتة وتحديثها ألخذ تطورات السوق واألداء والفرص في االعتبار. يتم وضع حدود تراكمي ؤوليةالمس
إعادة التأمين  والكوارث الطبيعية. يتم تحديد العديد من حدود االكتتاب والموافقة لقبول المخاطر. تم تصميم إستراتيجية للرقابة على التعرض لألخطار

لى التعرض الحالي للمخاطر عبر ترتيبات إعادة تأمين فعالة من حيث التكلفة.  إ  استناداً األحداث بالمجموعة للوقاية من التعرض للمخاطر الفردية ومن 
ً االدعاءات جام مع مخصص دير المبالغ القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين بالصورة التي تتسم باالنسيتم تق  لعقود إعادة التأمين. القائمة ووفقا

  
فإنه و إلى الحد الذي  مين فإن االلتزامات المباشرة تجاه حاملي وثائقها قد تم توضيحها كالتزام وبالتاليبالرغم من أنه لدى المجموعة ترتيبات إعادة تأ

تيب إعادة التأمين، يوجد خطر االئتمان. تضمن اإلدارة بأن محفظة إعادة التأمين الخاصة ال يتمكن فيه معيد التأمين من الوفاء بالتزاماته بموجب تر
  ل مجموعة من معيدي التأمين وال تتركز أو تعتمد على معيد تأمين واحد أو فردي. بالمجموعة متنوعة داخ 

  
  :االدعاءاتر ودرجة شدة راتك

  بعد وضع عدة عوامل في االعتبار على النحو التالي: االدعاءات يمكن تحديد تكرار ودرجة شدة 
  
  االدعاءات الخبرة السابقة عن  
  المستوى االقتصادي  
 التشريعات والقوانين  
  الوعي العام لدى الجمهور  
 

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

دها خالل فترات  المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها والتي يتم سدا االدعاءات  علق مكون كبير من مخصص  تنتيجة لذلك ياكتشاف الخسارة بعد انتهاء فترة العقد.  
اك العديد من المتغيرات التي تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من هذه العقود. يتعلق ذلك بصفة رئيسية بالمخاطر  زمنية قصيرة أو متوسطة. هن

لتعويض المدفوع مقابل هذه العقود عمال التي تتم مزاولتها من جانب حاملي العقد الفرديين وإجراءات إدارة المخاطر المتبعة. االمصاحبة ألنشطة األ
  نب حاملي الوثائق أو األطراف الثالثة (بالنسبة للتغطية التأمينية للطرف الثالث).هي حوافز نقدية يتم منحها مقابل الخسارة المتكبدة من جا

  
يم الحلول في االلتزام و المبالغ المستردة ي من قبالصافاالدعاءات  لتكاليف المقدرة للمطالبات المصروفات المباشرة التي يجب تكبدها في سداد  تتضمن ا 

بب  األخرى. تقوم المجموعة باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان توفر المعلومات المناسبة لديها بخصوص التعرض للمطالبات. برغم ذلك، وبس
ة من االلتزام األصلي الموضوع. يشتمل االلتزام تجاه الشكوك في وضع مخصصات للمطالبات، من المحتمل أن تثبت المبالغ النهائية على أنها مختلف 

السارية كما  المتكبدة ولم تتم المطالبة بها ومخصص للمطالبات المبلغ عنها ولكنها لم تدفع بعد ومخصص للمخاطر  االدعاءات  مثل هذه العقود مخصص  
  في تاريخ بيان المركز المالي الموحد.

  
ً   سويةلالدعاءات تحت التعند احتساب التكلفة   من التقديرات المستندة إلى معدل   (سواء كان مبلغ عنها أم ال ) تكون تقنيات التقدير لدى المجموعة مزيجا

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

  من كفاية االحتياطيات.للتأكد بمرور الزمن. يتم القيام بإجراء تقييم اكتواري في كل سنة االدعاءات 
    



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019كانون األول  31ة الموحدة للسنة المنتهية في البيانات المالي

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

  
  االدعاءات تطور 

المستقبلية الضارة. يتم حل الشكوك عن  االدعاءات فيما يتعلق بنشاط التأمين لديها بغرض الحماية من تجارب وتطورات  جيد يتحتفظ الشركة بإحتياط
 في العادة خالل سنة واحدة.االدعاءات مبلغ وتوقيت دفعات 

 
يرات للسنوات األربع الماضية على أساس السنة التي  لتقدتظهر الجداول أدناه اإلدعاءات الفعلية (بناًء على تقديرات اإلدارة في نهاية السنة) مقارنة با

 وقع فيها الحادث، كما يلي:
 

 فرع تأمين السيارات:
  

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

 21,978,05121,978,051 13,806,90318,576,14922,071,594 103,887,351  كما في نهاية السنة 
 22,611,880 - 14,426,04219,090,77522,611,880 105,148,279 بعد سنة 

 19,059,859 - -14,278,89219,059,859 105,252,172 بعد سنتين 
 14,160,252 - - -14,160,252 105,300,150 بعد ثالث سنوات 
 105,151,546 - - - - 105,151,546 بعد أربع سنوات 
ية لإلدعاءاتالتوقعات الحال

 21,978,051182,961,588 14,160,25219,059,85922,611,880 105,151,546 لمتراكمة ا
 13,266,307157,767,355 13,138,24216,322,91218,473,047  96,566,847 الدفعات المتراكمة 

       
كما ظهر في بيان اإللتزام

        المركز المالي الموحد
و غير مبلغ  إدعاءات مبلغ عنها

 25,194,233 8,711,744 4,138,833 2,736,947 1,022,010  8,584,699 عنها 
(العجز) في التقدير األولي

  - (540,286) (483,710) (353,349)  (1,264,195) للمخصص
 

 فرع تأمين العمال:
  

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

 1,505,735 1,623,8921,505,735 1,376,524 1,469,697 18,826,917  كما في نهاية السنة 
 2,018,235 -2,018,235 1,887,598 1,739,589 19,528,749 بعد سنة 

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

19,774,650 - - - - 19,774,650 أربع سنوات د بع
27,342,527 2,018,2351,505,735 2,108,198 1,935,709 19,774,650 التوقعات الحالية لإلدعاءات المتراكمة 

21,181,238 1,170,080607,312 1,292,304 1,447,381 16,664,161 الدفعات المتراكمة 

       
المركز المالياإللتزام كما ظهر في بيان 

       الموحد
 6,161,289 898,423 848,155 815,894 488,328 3,110,489 إدعاءات مبلغ و غير مبلغ عنها 

في التقدير األولي الفانض (العجز)
  - (394,343) (731,674) (466,012) (947,733) للمخصص
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  2019كانون األول  31ة الموحدة للسنة المنتهية في البيانات المالي

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

 فرع تأمين المسؤولية المدنية والتأمينات العامة األخرى: 
  

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

 1,919,6001,919,600 1,273,205 197,778 240,767  5,929,242  كما في نهاية السنة 
 1,227,761 - 1,227,761 458,032 266,486  6,017,186 بعد سنة 

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

 1,919,60010,186,732 1,227,761 708,596 276,129  6,054,646 التوقعات الحالية لإلدعاءات المتراكمة 
 7,615,657 770,485 988,742 314,211 197,239  5,344,980 الدفعات المتراكمة 

       
اإللتزام كما ظهر في بيان المركز 

        المالي الموحد
 1,149,1152,571,075 239,019 394,385 78,890  709,666 مبلغ وغير مبلغ عنها  إدعاءات

(العجز) الفانض في التقدير األولي 
  - 45,444 (510,818) (35,362)  (125,404) للمخصص

  
 :فرع التأمينات الهندسية

 
 المجموع  2019 2018 2017 2016  و ما قبلها  2015 قع فيها الحادثالتي والسنة 

              
 761,329 761,329 492,782 388,442 284,598  5,345,807  كما في نهاية السنة 

 515,902 - 515,902 415,509 276,455  5,356,781 بعد سنة 
 385,522 - - 385,522 282,698  5,307,530 بعد سنتين 

 281,097 - - - 281,097  5,320,851 نوات بعد ثالث س
 5,340,779 - - - -  5,340,779 بعد أربع سنوات 

 7,284,629 761,329 515,902 385,522 281,097  5,340,779 التوقعات الحالية لإلدعاءات المتراكمة 
 6,825,810 560,768 438,809 367,285 225,010  5,233,938 الدفعات المتراكمة 

       
كما ظهر في بيان المركز المالي زاماإللت

        الموحد
 458,819 200,561 77,093 18,237 56,087  106,841 إدعاءات مبلغ وغير مبلغ عنها 

الفانض (العجز) في التقدير األولي
  - (23,120) 2,920 3,501  5,028 للمخصص

 
 :فرع تأمين الحريق

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

              
 1,082,3971,082,397 755,103 1,180,373 287,249  9,974,150  كما في نهاية السنة 

 750,027 - 750,027 1,196,441 260,861  9,899,141 بعد سنة 
 1,182,146 - - 1,182,146 202,010  9,964,886 بعد سنتين 

 196,727 - - - 196,727  9,996,643 بعد ثالث سنوات 
 9,983,537 - - - -  9,983,537 بعد أربع سنوات 

1,082,39713,194,834 750,027 1,182,146 196,727  9,983,537 التوقعات الحالية لإلدعاءات المتراكمة 
12,050,177 541,509 590,527 1,051,297 196,492  9,670,352 الدفعات المتراكمة 

       
ان المركز المالياإللتزام كما ظهر في بي

        دالموح
 1,144,657 540,888 159,500 130,849 235  313,185 إدعاءات مبلغ وغير مبلغ عنها 

(العجز) الفانض في التقدير األولي
  - 5,076 (1,773) 90,522  (9,387) للمخصص
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  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

 :فرع التأمين البحري
 

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

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

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

 1,387,835 65,129 51,505 34,065 311,777  925,359 التوقعات الحالية لإلدعاءات المتراكمة 
 1,374,276 54,579 47,748 34,065 308,468  929,416 الدفعات المتراكمة 

       
كما ظهر في بيان المركز المالي اإللتزام
        الموحد

 13,559 10,550 3,757 - 3,309  (4,057) إدعاءات مبلغ وغير مبلغ عنها 
الفانض (العجز) في التقدير األولي

  - (2,891) (15,071) 10,947  54,363 للمخصص
 

 فرع التأمين الصحي
 

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

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

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

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

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

       
اإللتزام كما ظهر في بيان المركز

        المالي الموحد
 1,006,473 994,051 1,093 924 -  10,405 غ عنها غ  وغير مبلإدعاءات مبل

الفانض في التقدير األولي
  - 359,663 1,537,994 1,076,380  330,822 للمخصص

 
  : قرار حول االفتراضياتاألسلوب المستخدم في اتخاذ 

  تعقيد تحليل الحساسية الكمية. إلى المخاطر المصاحبة لهذه العقود التأمينية معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي تؤدي 
المتعلقة بالتأمين. يتم استخراج بيانات داخلية في الغالب  االدعاءات  لقياس  و األكتوارية  تستخدم المجموعة افتراضات تستند إلى مزيج من التقارير الداخلية  

ا خالل نهاية السنة للحصول على بيانات عن العقود التي يتم الشهرية بالمجموعة وفحص عقود التأمين الفعلية التي تم تنفيذهاالدعاءات من تقارير 
  لمطالبات. حتفاظ بها. قامت المجموعة بمراجعة العقود الفردية وتعرضها الفعلي لاال
 

  مخاطر إعادة التأمين
طراف أخرى نشاطها العادي مع أفي اتفاقيات خالل  المجموعةلتقليل احتمال التعرض لمخاطر الخسارة الناتجة عن مطالبات تأمينية كبيرة، تدخل 

لناتجة من  ألغراض إعادة التأمين. إن ترتيبات إعادة التأمين تلك توفر تنوعا أكبر في األعمال وتمكن اإلدارة من السيطرة على الخسائر المحتملة ا
وعقود إعادة التأمين االختيارية بموجب االتفاقيات  لتأمين يتم إنجازهامن معامالت إعادة ا اً المخاطر الكبيرة وتوفر فرصا إضافية للنمو. إن جزءاً كبير

 . المجموعةوإعادة تأمين الخسائر الزائدة عن تقديرات 
  

مسؤولة أمام حاملي وثائقها عن   المجموعةمن التزاماتها تجاه المؤمنين لديها، وتظل  المجموعةإن عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين ال تعفي 
 بموجب عقد إعادة التأمين.  ازاماتهن عليه بقدر عجز شركة إعادة التأمين في الوفاء بالتالجزء المعاد التأمي 

 
بتقييم األوضاع المالية لمعيدي التأمين   المجموعةاالئتمان، تقوم للحد من مخاطر تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة لعدم مالءة معيدي التأمين ومن مخاطر 

 بمراقبة تركز مخاطر االئتمان. المجموعةود إعادة التأمين على مجموعة من معيدي التأمين وتقوم الذين تتعامل معهم وكذلك يتم توزيع عق
    



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019كانون األول  31ة الموحدة للسنة المنتهية في البيانات المالي

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

  مخاطر إعادة التأمين (تابع)
 

  حساسية مخاطر التأمين 
  

ت األخرى المؤثرة ثابتة. التأمين مع بقاء جميع المتغيراإيرادات  التغير الممكن المعقول في أسعار أقساط اإلكتتاب على صافي  أثر  ح  فيما يلي جدول يوض
 ر النقص المتوقع في أسعار أقساط اإلكتتاب مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:إن أث 

 
  2019 2018 
      

 نسبة التغير  نوع التأمين
 األقساط المكتتبة
 ورسوم التأمين

 األثر على صافي
 إيرادات التأمين

 األقساط المكتتبة
 ورسوم التأمين 

 صافي األثر على
 إيرادات التأمين 

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

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

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

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

  5,207,192 4,161,936 5,096,308 4,284,805 
  

المتكبدة مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة  االدعاءات  على صافي  المسددة  االدعاءات  التغير الممكن المعقول في تكلفة  أثر  فيما يلي جدول يوضح  
  مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:المسددة االدعاءات  النقص المتوقع في تكلفةأثر  ثابتة. إن  

 
2019 2018 

 نسبة التغير نوع التأمين
االدعاءات المسددة 

 للسنة
األثر على صافي  
 االدعاءات المتكبدة

االدعاءات المسددة 
 للسنة 

األثر على صافي  
 االدعاءات المتكبدة

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

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

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

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

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

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

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

  
 تتركز مطلوبات عقود التأمين وفقاً لنوع التأمين كما يلي:

 
 2019 2018 

 نوع التأمين
إجمالي مطلوبات 

 عقود التأمين
المعاد المطلوبات

 الصافي هاتأمين
 إجمالي مطلوبات

 عقود التأمين 
 المطلوبات

 الصافي  المعاد تأمينها 
              

32,593,639 697,032 36,469,61433,290,671 725,612 37,195,226 فرع تأمين السيارات 
 2,073,073221,407 2,294,480 268,313 2,417,306 2,685,619 فرع تأمين الحريق 
 6,179,044 387,362 6,566,406 6,834,340 349,792 7,184,132 فرع تأمين العمال 

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

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

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

 54,330,146 6,446,732 47,883,41448,896,714 5,339,09543,557,619
    



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019كانون األول  31ة الموحدة للسنة المنتهية في البيانات المالي

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

 مطلوبات عقود التأمين تتركز داخل األراضي الفلسطينية. جميع
 

  الرقابية  المخاطر
 

تقوم بإدارة األمور بكفاءة لمصلحتهم.   المجموعةتهتم السلطات الرقابية أساساً بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين وتقوم بمراجعة هذه الحقوق لضمان أن  
النظم ال تستوجب   ة من السيولة لمقابلة االلتزامات غير المتوقعة. هذهمتحتفظ بنسبة مالئ  المجموعة ت الوقت تهتم السلطات بالتأكد من أن وفي ذا

خاطر  فحسب، ولكنها تنص أيضاً على بعض األحكام المقيدة (مثل، هامش المالءة المالي) وذلك للتقليل من م  المجموعةالمصادقة والمراقبة على أنشطة  
  عدم القدرة على الوفاء من قبل شركات التأمين بااللتزامات غير المتوقعة عند نشوئها. 

  
  المخاطر المالية 

 
رقابة وضبط المخاطر وإجراء التوزيع  المجموعةضمن إستراتيجية محددة وتتولى إدارة  الماليةسياسات مالية إلدارة المخاطر  مجموعةالتتبع 

  مخاطر السوق (مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر التغير  :المالية الموجودات المالية والمطلوبات المالية، وتشمل المخاطراالستراتيجي األمثل لكل من 
  ومخاطر االئتمان. أسعار األسهم، ومخاطر العمالت األجنبية) ومخاطر السيولة يف
  

  مخاطر السوق 
 

األسهم، ومخاطر العمالت    لمالية نتيجة للتغير في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعارهي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات ا
  تنشأ مخاطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة واالستثمار في األسهم، ويتم مراقبة هذه المخاطر وفقا لسياسات وإجراءات .االجنبية

 . المجموعةمحددة من قبل إدارة 
  

  فائدةسعار ال مخاطر أ
 

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

لسنة واحدة، ويتم احتسابها على الموجودات   المجموعةدخل بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على  الموحد الدخل بيانحساسية 
دة هو مساوي ومعاكس ألثر  . إن أثر النقص في أسعار الفائ2018و  2019كانون األول    31والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغيرة كما في  

  :دة المبينة أدناهالزيا
 
األثر على بيان الدخل التغير في سعر الفائدة 

 دوالر أمريكي    العام 
      

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

 
  مخاطر التغير في أسعار األسهم

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

 
  األثر على بيان الدخل  األثر على حقوق الملكية التغير في المؤشر 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  2019
        

 235,300  - %10 سطين بورصة فل
 345,529  - %10 أجنبية أسواق مالية 

  
 الدخلبيان األثر على   األثر على حقوق الملكية  التغير في المؤشر  

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   2018
        

 196,551  37,641 % 10 بورصة فلسطين 
 597,444  -  % 10 أسواق مالية أجنبية 

    



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019كانون األول  31ة الموحدة للسنة المنتهية في البيانات المالي

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

   (تابع)  المخاطر المالية
  

  مخاطر العمالت األجنبية 
 

، مع بقاء جميع الموحد مقابل العمالت األجنبية على بيان الدخل الدوالر األمريكيفيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف 
  ر الزيادة المبينة أدناه:المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار صرف العمالت األجنبية مساوي ومعاكس ألث 

  

2019 

الزيادة في سعر 
صرف العمالت 
األجنبية مقابل 

األثر على بيان الدخل  الدوالر األمريكي
 دوالر أمريكي   
     

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

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

 395  %10 ري لایر قط
 720  %10  مصري جنيه 

  
 

2018 

الزيادة في سعر صرف
العمالت األجنبية مقابل

 األثر على بيان الدخل  الدوالر األمريكي
 دوالر أمريكي   
     

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

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

 33  % 10  قطري لایر 
 147  % 10  جنيه مصري 

 
  السيولة  مخاطر -

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

  
هري وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات عند نشوئها. إن معظم الودائع احتياجاتها للسيولة على أساس ش المجموعةتراقب 

  حق خالل فترات ال تتجاوز ثالثة أشهر. تست الموحد  المركز المالي بيانفي تاريخ   اكم للمجموعةألجل العائدة 
  

اق األداة المالية يوضح الجدول التالي ملخص الستحقاق األدوات المالية. يتم تحديد االستحقاق التعاقدي لألدوات المالية بناء على المدة المتبقية الستحق
  . المجموعةة في  لمالية بهدف التأكد من توفر السيولة الالزمبمراقبة استحقاق األدوات ا المجموعةالمالية. تقوم إدارة   البياناتمن تاريخ 

    



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019كانون األول  31ة الموحدة للسنة المنتهية في البيانات المالي

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

   (تابع)  المخاطر المالية
  

  (تابع)  مخاطر العمالت األجنبية
  

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

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

 5,808,289 5,094,059 513,750 200,480  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل موجودات مالية 
 20,344,667 - 17,475,170 2,869,497  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 9,290,070 - - 9,290,070  ذمم مدينة 
 6,446,732 - - 6,446,732  موجودات عقود إعادة التأمين 

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

 18,581,105 - 491,266 18,089,839  شيكات برسم التحصيل 
 21,379,057 - - 21,379,057  النقد والنقد المعادل 

 85,274,248 6,656,731 18,480,186 60,137,331  مجموع الموجودات المالية 
      

 54,330,146 - - 54,330,146  مطلوبات عقود التأمين 
 3,133,200 - - 3,133,200  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة 
 64,673 - - 64,673  الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 5,820,345 - - 5,820,345  ذمم دائنة 
 2,493,787 -  -  2,493,787  أرصدة دائنة أخرى 

 65,842,151 -  -  65,842,151  مجموع المطلوبات المالية 
  19,432,097  6,656,731  18,480,186 ) 5,704,820(  فجوة االستحقاق 
  19,432,097 12,775,366 ) 5,704,820(  الفجوة التراكمية 

  
 

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

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

 7,939,950 6,579,542 703,035 657,373  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 16,267,922 - 15,873,094 394,828  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 8,087,616 - - 8,087,616  ذمم مدينة 
 5,339,095 - - 5,339,095  موجودات عقود إعادة التأمين 

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

 13,321,267 - 364,536 12,956,731  شيكات برسم التحصيل 
 22,834,897 - - 22,834,897  المعادل النقد والنقد 

 77,748,002 9,017,555 16,940,665 51,789,782  مجموع الموجودات المالية 
      

 48,896,714 - - 48,896,714  مطلوبات عقود التأمين 
 3,214,482 - - 3,214,482  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة 

 113,013 - - 113,013  طويلة األجلالجزء المتداول من القروض 
 4,975,937 - - 4,975,937  ذمم دائنة 

 1,864,196 - - 1,864,196  أرصدة دائنة أخرى 
 59,064,342 - - 59,064,342  مجموع المطلوبات المالية 

 18,683,660 9,017,555 16,940,665 (7,274,560)  فجوة االستحقاق 
  18,683,660 9,666,105 (7,274,560)  الفجوة التراكمية 

    



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019كانون األول  31ة الموحدة للسنة المنتهية في البيانات المالي

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

   (تابع)  المخاطر المالية
 

  مخاطر اإلئتمان  -
  

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

  .الموحد المالي
  

  :والتي عليها خطر إئتمان تحتفظ بها المجموعة  المالية التياألدوات يوضح الجدول التالي ملخص لفئات 
  

جودة االئتمان الضمان مقابل األصول  2018  2019  البيان
              

 عالي     22,464,807  21,101,873 النقد والنقد المعادل (بإستثناء نقد في الصندوق)
 عالي     13,321,267   18,581,105  شيكات برسم التحصيل  

 عالي     8,087,616    9,290,070  ذمم مدينة 

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

 عالي   من األقساط 
 عالي     16,267,922    20,344,667  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 عالي     5,339,095    6,446,732  موجودات عقود إعادة التأمين 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان
 عالي     2,678,225    1,604,026   سندات أجنبية   –الدخل

 
  لمواجهة هذه المخاطر تم اتخاذ اإلجراءات التالية: 

  
  :النقد المعادلالنقد و   ) 1(
  
  الخطر. وم المجموعة بربط ودائعها مع البنوك المحلية والعالمية ذات السمعة الجيدة لفترات قصيرة ومتوسطة األجل و بعمالت مختلفة لتقليل هذا تق
  
  شيكات برسم التحصيل والذمم المدينة:   ) 2(
  

والتي تتمتع بالسمعة الممتازة وتحاول المجموعة اختيار نوعية  ا تقوم المجموعة باستالم شيكات من عمالئها وتقوم بإيداعها في البنوك التي تتعامل معه
القائمة   العمالء الذين يتعاملون معها بحيث أن معظم عمالئها من المؤسسات واألفراد ذوي السمعة الجيدة وتستخدم دائرة التحصيل قائمة خاصة تسمى

وقد وفرت المجموعة طاقم من القانونيين والمحامين    .تزاماتهم وترفض التعامل معهمال الذين من الممكن أن ال يسددوا    حتملينمال  السوداء لمعرفة العمالء
  .وضمن إجراءاتهم القانونية في المحافظة على حقوق المجموعة يقومون ذوي االختصاص الذين 

  
  : التأمينوموجودات عقود إعادة وإعادة التأمين المدينة التأمين ذمم شركات   ) 3(
  

باالدعاءات د مع شركات إعادة تأمين عالمية تصنف من الدرجة األولى لتعويض خسائر عقود التأمين وتبقى المجموعة ملتزمة بالتعاق المجموعةتقوم 
  جميعها سواء تمكن معيدو التأمين من الوفاء بالتزاماتهم تجاهها أو لم يتمكنوا.

  
من األقساط المعاد تأمينها على جميع أنواع التأمين باستثناء أقساط  % 40ة تقوم بحجز وبالرغم من التصنيف العالي لهذه الشركات إال أن المجموع

  % من األقساط ويتم الحجز لمدة عام لضمان الوفاء بااللتزامات المستحقة على المعيدين. 25البحري حيث أن قيمة الحجز تمثل 
  
  : موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  ) 4(
  

) حتى تضمن استرجاع كافة أموالها وحقوقها والحصول على العائد  -BB( عن  عالميال ال يقل تصنيفهاار في سندات عالمية قامت المجموعة باالستثم
  .المناسب

  
  : موجودات مالية بالكلفة المطفأة  ) 5(
  

ها وحقوقها والحصول على العائد  حتى تضمن استرجاع كافة أموال) -BBالعالمي عن ( قامت المجموعة باالستثمار في سندات عالمية ال يقل تصنيفها
  المناسب. كما ويتم االستثمار في شركات إقليمية وعالمية ذات السمعة الجيدة. 

    



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019كانون األول  31ة الموحدة للسنة المنتهية في البيانات المالي

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

  إدارة رأس المال 
  

ويعظم حقوق  المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط  المجموعة يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال 
  المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف اإلقتصادية وطبيعة العمل. لم تقم    المجموعةكية. تقوم  المل

يكلة رأس المال  ت واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية. إن البنود المتضمنة في هبإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسا
من خالل بيان الدخل التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية  إحتياطي  واالختياري  واإلحتياطي  اإلجباري  واإلحتياطي  تتمثل في رأس المال المدفوع  

 2019كانون األول  31كما في دوالر أمريكي  39,002,851و دوالر أمريكي  42,160,228بمجموع  وأسهم الخزينة واألرباح المدورة الشامل
  على التوالي. 2018و
 

في فلسطين. تعمل المتطلبات واألنظمة على وصف إجراءات الموافقة والمراقبة   اإلدارة العامة للتأمينلمتطلبات وأنظمة    المجموعة هذا وتخضع أنشطة  
لية من قبل شركات التأمين لمواجهة المطلوبات المستقبلية  وتفرض متطلبات معينة مثل هامش المالءة وكفاية رأس المال للحد من خطر عدم المالءة الما

 عندما تظهر. 
  

  المالية  لألدوات العادلة القيمة
  

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

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 2018  2019  2018  2019 ت ماليةموجودا

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 2,438,013   1,562,672   2,438,013   1,562,672 الشامل 

 7,939,950   5,808,289    7,939,950   5,808,289بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل   موجودات مالية
 16,267,922   20,344,667    16,267,922    20,344,667 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  9,290,070 ذمم مدينة 
  

8,087,616  
  

9,290,070   8,087,616 
  6,446,732 موجودات عقود إعادة التأمين 

  
5,339,095  

  
6,446,732   5,339,095 

  1,852,189 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة  
  

1,506,736  
  

1,852,189   1,506,736 
  9,467 أرصدة مدينة أخرى 

  
12,506  

  
9,467 12,506 

  18,581,105 شيكات برسم التحصيل 
  

13,321,267  
  

18,581,105 13,321,267 
  21,379,057 النقد والنقد المعادل 

  
22,834,897  

  
21,379,057   22,834,897 

 85,274,248  
  

77,748,002  
  

85,274,248   77,748,002 
          مطلوبات مالية

 48,896,714   54,330,146   48,896,714    54,330,146 مطلوبات عقود التأمين 
 3,214,482   3,133,200    3,214,482   3,133,200 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة 
 113,013   64,673    113,013    64,673  الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 4,975,937   5,820,345    4,975,937    5,820,345 ذمم دائنة  
 1,864,196   2,493,787    1,864,196    2,493,787 أرصدة دائنة اخرى 

 65,842,151    59,064,342    65,842,151   59,064,342 
 

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

  
المعادل والشيكات برسم التحصيل وموجودات عقود إعادة التأمين وذمم شركات   إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والنقد والنقد

لتأمين واألرصدة الدائنة األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك التأمين وإعادة التأمين المدينة والدائنة والذمم الدائنة ومطلوبات عقود ا
  رة األجل.لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصي 

 
  ان الدخلبالقيمة العادلة من خالل بي والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية  -

 .الموحدة التي لها أسعار سوقية وفقاً ألسعار تداولها في تاريخ البيانات المالية
 

التي ال يوجد لها أسعار سوقية بالكلفة لعدم القدرة على تحديد قيمتها   لقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملباتم إظهار الموجودات المالية  -
 ة الشركة بأن القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.العادلة بشكل موثوق هذا وتعتقد إدار

 
  التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية: تستخدم المجموعة 

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

    



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019كانون األول  31ة الموحدة للسنة المنتهية في البيانات المالي

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

  (تابع)  المالية لألدوات العادلة القيمة
 

للموجودات   و الشاملبالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  المالية دام المستوى األول لتحديد ولالفصاح عن القيم العادلة للموجوداتتم خالل العام استخ 
  التي لها أسعار سوقية. المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 
التي ليس لها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل لة للموجودات المالية عن القيم العادولالفصاح تم خالل العام استخدام المستوى الثالث لتحديد 

  أسعار سوقية. 
  

  لإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية.  الثالث المستوى   استخدامالعام  خاللتم 
 

 المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  المجموع 2019
             

لية بالقيمة العادلة من خالل بيان موجودات ما
        الدخل الشامل

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

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

 الدخل
        

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

 -   -   1,604,026    1,604,026 سندات أجنبية 
 5,808,289    5,808,289     -     -  

 7,370,961    5,808,289   -   1,562,672 
 

 المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول   المجموع  2018
             

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان
 خل الشامل الد

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

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

 الدخل 
        

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

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

 7,939,950    7,939,950    -    - 

 10,377,963    8,659,428     -    1,718,535  
  

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

  والتقديرات األسس  .4
  

  :المجموعة بها قامت التي الرئيسية االجتهادات تفاصيل يلي فيما
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية 
  

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

المستخدمة، مثل مخاطر السيولة ر عوامل على المدخالت على درجة من التقديرات واألحكام للوصول إلى القيمة العادلة. إن هذه التقديرات تشمل تأثي 
  ومخاطر اإلئتمان والتقلبات األخرى. إن التغير في اإلفتراضات حول هذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة لألدوات المالية. 

  
  تدني في قيمة االستثمارات 

  
  )الدين(أدوات  المطفأه  بالكلفهوالموجودات المالية  ن الدخل الشاملة العادلة من خالل بياموجودات مالية بالقيم اإلستثمارات المصنفة ك المجموعةتعتبر 

  لتدني. كاستثمارات متدنية القيمة عند وجود تدني جوهري أو مستمر في القيمة العادلة إلى أقل من الكلفة أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى على ا
    



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019كانون األول  31ة الموحدة للسنة المنتهية في البيانات المالي

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 
  (تابع) والتقديرات األسس  .4

  
  ملموسة األعمار اإلنتاجية للموجودات ال

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

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

  مخصص تدني الذمم المدينة 
  

أدلة موضوعية بأن بعض هذه الديون لن  المجموعةخدماتها لقاعدة من عمالئها ضمن شروط تسهيالت معينة. عندما يتوفر لدى إدارة  المجموعةتقدم 
  المشكوك في تحصيلها. تستخدم تقديرات معينة، بناء على خبرات سابقة، لتحديد مبالغ الديون المجموعةيتم تحصيلها، فإن إدارة 

  
 االستثمارات العقارية 

  
المال الفلسطينية. تستند القيم العادلة على القيم السوقية.   يتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات عن طريق مخمنين عقارات معتمدين من هيئة سوق راس

ييم بين البائع والمشتري الراغبين في معاملة تجارية حرة بعد التسويق المناسب والتي تكون بمثابة المبلغ المقدر الذي يمكن في مقابله مبادلة العقار في التق
  الذي يتصرف فيه األطراف عن معرفة واطالع.

 
  مطلوبات عقود التأمين مخصص 

  
اف أخرى والناشئة من  بناء على اإلفتراضات المتعلقة بتقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين وأطر  مطلوبات عقود التأمينمخصص يتم تقدير 
  المجموعةونية معدة من قبل محامي إعتماداً على دراسة قان  المجموعةبموجب عقود التأمين. يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد االدعاءات 

مل تقديرات للتكلفة المتوقعة للمطالبات  والتي بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري. يتم ع
غير المبلغ عنها باستخدام إحصائيات االدعاءات  دارة بتقدير تكلفة  ، حيث تقوم اإلالموحد  المتكبدة والتي لم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد بيان المركز المالي

تتعلق بعوامل عديدة وبدرجات متفاوتة   ات بالضرورة على إفتراضات. تحتسب هذه التقديروتقارير اإلكتواري المختص  محددة على أساس الخبرة السابقة
  هذه التقديرات والتي يتم تعديلها في المستقبل. عن  من التقدير وعدم التيقن. هذا وقد تختلف القيم الفعلية 

  
  مخصص الضرائب 

  
  يير المحاسبية. يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروف الضرائب وفقاً لألنظمة والقوانين والمعا

  



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

�
  معدات آالت وو ممتلكات  .5

 
  – تفاصيل البند 

  

   المبنى 
  

  سيارات  أثاث وأجهزة
مباني المكاتب 

 المجموع برامج الكمبيوتر   وديكورات
            الكلفة:

 8,370,686  206,287  3,659,767  797,680   2,553,817   1,153,135 2019كانون الثاني  1كما في 
  367,966  95,936  73,444  -    190,299    8,287  ت اإلضافا

  ) 38,135(  -   ) 16,396(  ) 21,739(   -     -   اإلستبعادات 
  8,700,517  302,223  3,716,815  775,941   2,744,116    1,161,422  2019كانون األول  31كما في 

             االستهالك المتراكم: 
 4,186,848  155,423  1,244,413  318,416   2,030,405   438,191 2019كانون الثاني  1كما في 

  464,387  29,036  196,123  78,831   134,019    26,378  اإلضافات 
  ) 34,129(  -   ) 12,390(  ) 21,739(   -     -   اإلستبعادات 

  4,617,106  184,459  1,428,146  375,508   2,164,424    464,569  2019كانون األول  31كما في 
             مة الدفتريةصافي القي

 4,083,411  117,764  2,288,669  400,433  579,692   696,853 2019كانون األول  31كما في 
  

   

اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة�



  المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين الوطنية 
  2019كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  حات للبيانات المالية الموحدةاإليضا 
 

  
 – تفاصيل البند 

 المجموع   برامج الكمبيوتر    مباني المكاتب وديكورات    سيارات  أثاث وأجهزة     المبنى 
          الكلفة:
  -   2018كانون الثاني    1كما في  

 7,150,499  194,304  3,646,294  761,110  2,548,791 -  قبل التعديل   
  1,135,450   -    -    -   -   1,135,450  35إيضاح   – التعديل
  -   2018كانون الثاني    1كما في  
  8,285,949   194,304   3,646,294   761,110  2,548,791  1,135,450  المعدل 

  297,523  11,983  45,385  67,570  154,900  17,685  المعدل  - اإلضافات
  ) 212,786(  -   ) 31,912(  ) 31,000(  ) 149,874(  -   اإلستبعادات 

  8,370,686  206,287  3,659,767  797,680  2,553,817  1,153,135 2018كانون األول    31كما في  
           االستهالك المتراكم: 

  -   2018كانون الثاني    1كما في  
  3,537,122   133,649   1,074,786   269,076  2,059,611  -      قبل التعديل

  408,762   -    -    -   -   408,762  35إيضاح   – التعديل
  -   2018كانون الثاني    1كما في  
 3,945,884 133,649 1,074,786 269,076  2,059,611 408,762 المعدل 

  431,147  21,774  191,729  75,817  112,398  29,429  المعدل  - اإلضافات
  ) 190,183(  -   ) 22,102(  ) 26,477(  ) 141,604(  -   اإلستبعادات 

  4,186,848  155,423  1,244,413  318,416  2,030,405  438,191 2018كانون األول    31كما في  
           المعدل - صافي القيمة الدفترية

 4,183,838  50,864  2,415,354  479,264 523,412 2018714,944كانون األول    31كما في  
 

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



  المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين الوطنية 
  2019كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

  استثمارات عقارية   .6
 

  العقارية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.   تقع االستثمارات
  

ً لتقارير ثالثة مخمنين متخصصين، وتقوم الشركة باحتساب معدل الثالثة تخمينات  لتقييم هذه يتم تسجيل االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة وفقا
ن قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والتي تحمل مؤهالت مهنية مستقلة معتمدة ماالستثمارات العقارية. تم إجراء التقييمات من قبل جهات تقييم 

نت بمعرفتها في  مناسبة ومعترف بها وخبرة في موقع االستثمار العقاري قيد التقييم. وعند التوصل إلى قيم السوق التقديرية، فإن جهات التقييم قد استعا 
ومن باب التحوط، فقد قرر مجلس اإلدارة إثبات ما نسبته  ابق للمعامالت المشابهة. على التاريخ السالسوق وحكمها الشخصي المهني ولم تعتمد فقط 

    .2019كانون األول  31كما في دوالر أمريكي  25,271,312% من القيمة العادلة التي احتسبها المخمنين المختصين والبالغة 90
  

  : العقارية في القيمة العادلةفيما يلي ملخص الحركة على االستثمارات 
 

   المباني    األراضي  
كانون 31كما في 

   2019األول 
كانون 31كما في 

 2018األول 
 ) 35(معدل إيضاح          
           

 18,406,370   18,051,926   7,956,904   10,095,022 الرصيد في بداية السنة
 80,243  1,800,610  27,744   1,772,866 إضافات خالل السنة 
 501,343  1,111,425  172,782  938,643 لعادلة صافي أرباح القيمة ا

 (936,030)  -  -  - إستبعادات خالل السنة 
 18,051,926  20,963,961  8,157,430  12,806,531  المجموع

  
ح للشركة في  قطعة أرض تقع في منطقة جفنا حيث تم رهنها لصالح بنك فلسطين بالكامل كضمان للقرض الممنو العقارية *مدرج ضمن االستثمارات

  .2019كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  1,091,658، يبلغ قيمتها العادلة 2015شهر آب 
 

 موجودات ضريبية مؤجلة .7
 

  :المؤجلة الضريبية الموجودات حساب على الحركة تفاصيل يلي فيما
  

 
كانون 31كما في 

  2019األول 
ثانيكانون ال   1كما في    

2019    
كانون 31كما في 

  2018ول األ
ثانيكانون ال  1كما في    

2018  
  ) 35 إيضاح(معدل    ) 35 إيضاح(معدل           
               

 1,421,028  1,463,945   1,670,312   1,924,880 الرصيد في بداية السنة 
  42,917   206,367    254,568    226,067 إضافات

 1,463,945  1,670,312   1,924,880   2,150,947 الرصيد في نهاية السنة
  

  إيجار - االستخدام حق موجودات .8
  

  – تفاصيل البند 
 

 
كانون األول  31كما في  
2019    

ثانيكانون ال  1كما في 
2019  

كانون 31كما في   
  2018األول 

           
 -   -    1,339,341 الرصيد في بداية السنة 

  -    1,339,341    -   "اإليجارات"   16تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  أثر
  -    -     117,279 اإلضافات 

 -    -     ) 131,522( هالكات اإلست
 -   1,339,341   1,325,098 الرصيد في نهاية السنة

  
   



  المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين الوطنية 
  2019كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

  استثمار في شركات حليفة  .9
 

 - تفاصيل البند 

  نسبة الملكية  بلد التأسيس 
كانون 31كما في 

    2019األول 
كانون 31كما في 

  2018األول 
             

 430,790   430,790   % 31  فلسطين  الت العامة (*) شركة الدار للمقاو
الشركة الوطنية الفلسطينية إلدارة التأمينات

  550,234   678,316  % 49  فلسطين  )(نات هيلث  والنفقات الصحية والطبية

     1,109,106   981,024  
  ) 430,790(   ) 430,790(     تدني قيمة االستثمارات 

     678,316   550,234  
  

  ستثمار. قامت المجموعة بأخذ مخصصات بالكامل مقابل استثمارها في شركة الدار للمقاوالت العامة بسبب توقف هذه الشركة عن العمل وتدني قيمة اال  (*)
 

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

 
كانون 31كما في 

    2019األول 
كانون 31كما في 

  2018األول 
       

 550,234 الرصيد في بداية السنة 
 

466,543 
 83,691  167,282  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة 

 -   ) 39,200(  توزيع أرباح نقدية من شركات حليفة 
  678,316 الرصيد في نهاية السنة

 
550,234  

  
 :من موجودات ومطلوبات الشركة الحليفة المجموعةفيما يلي حصة 

كانون 31كما في 
  2019األول 

كانون 31كما في 
  2018األول 

 96,583   188,901  موجودات غير متداولة  
  1,170,159    1,443,136  موجودات متداولة 
  ) 719,438(    ) 844,620(  مطلوبات متداولة 

     :الشركة الحليفةفيما يلي حصة المجموعة من نتائج أعمال 
  

 673,063 اإليرادات 
 

673,020 
  83,691    167,282  خل السنة صافي د

 
   المطفأه بالكلفة مالية موجودات .10
  

  البند ما يلي: هذا يشمل
  

 
كانون األول  31كما في  
2019    

ثانيكانون ال  1كما في 
2019  

كانون 31كما في   
  2018األول 

           
 16,267,922  16,267,922   20,442,037 سندات مالية أجنبية 

 -    ) 68,726(    ) 97,370( لكلفة المطفأه تدني موجودات مالية با مخصص
 20,344,667   16,199,196  16,267,922 
  

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

  خالل السنة: ه مخصص تدني موجودات مالية بالكلفة المطفأفيما يلي ملخص الحركة التي تمت على 
  

 
كانون األول  31كما في  
2019    

ثانيكانون ال  1كما في 
2019  

كانون 31كما في   
  2018األول 

           
 -   -    68,726  الرصيد في بداية السنة 

  -    68,726    28,644  تدني المخصص 
  -   68,726   97,370  الرصيد في نهاية السنة

  
   



  المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين الوطنية 
  2019كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 
  بيان الدخل الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  .11

  
  :يلي كما محلية شركات أسهم في استثمارات البند هذا يشمل

 
كانون األول  31كما في  
2019    

ثانيكانون ال  1كما في 
2019  

كانون 31كما في   
  2018األول 

           
 719,478  -    -  مدرجة أسهم 

 1,718,535   1,586,396    1,562,672 (*)  أسهم غير مدرجة
 2,438,013  1,586,396   1,562,672 ية السنةالرصيد في نها

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

مكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية. تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة التدني المتراكم لعدم القدرة على تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق بسبب عدم إ
  رياً عن قيمتها الدفترية.العادلة لهذه اإلستثمارات ال تختلف جوه

  
  خالل السنة:مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل الفيما يلي الحركة التي تمت على الموجودات 

  

 
 كانون 31كما في 

    2019األول 
ثانيكانون ال 1كما في 
2019  

كانون   31كما في   
  2018األول 

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

خسائر التدني في قيمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان
  -     -  الدخل الشامل 

 
)42,801 ( 

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

بالقيمة العادلة من خاللالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 
  ) 132,139(    ) 13,724( بيان الدخل الشامل 

 
154,940  

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

 
كانون األول  31كما في  
2019    

ثانيكانون ال  1كما في 
2019  

كانون 31كما في   
  2018األول 

           
 170,403  325,343   ) 149,865( في بداية السنة  الرصيد

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

  ) 132,139(   ) 13,724( بيان الدخل الشامل 
 

154,940  
  325,343  ) 149,865(   ) 163,589( سنة الرصيد في نهاية ال 

  
  التحصيل برسم شيكات .12
  

  – تفاصيل البند 
 

 
كانون األول  31كما في  
2019    

ثانيكانون ال  1كما في 
2019  

كانون 31كما في   
  2018األول 

           
 13,321,267  13,321,267   19,015,673 شيكات برسم التحصيل 

  -    ) 305,475(    ) 434,568( تدني شيكات برسم التحصيل  مخصص

 18,581,105   13,015,792  13,321,267 
    



  المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين الوطنية 
  2019كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 
  (تابع) شيكات برسم التحصيل  .12
  

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

 
كانون األول  31كما في  
2019    

ثانيكانون ال  1كما في 
2019  

كانون 31كما في   
  2018األول 

           
 -   -    305,475  لرصيد في بداية السنة ا

  -    305,475    129,093  تدني المخصص 
  -   305,475   434,568  الرصيد في نهاية السنة

  
  وطويلة األجل كما يلي: قصيرةتوزع شيكات برسم التحصيل 

 

كانون 31كما في 
   2019األول 

كانون 31كما في 
 2018األول 

     
 13,321,267  18,581,105  شيكات برسم التحصيل 

 ) 12,956,731(  ) 18,089,839( األجل  قصيرةشيكات برسم التحصيل 
 364,536  491,266 طويلة األجل  شيكات برسم التحصيل

  
  مقيد السحب نقد .13

 
 - تفاصيل البند 

 
كانون 31كما في 

    2019األول 
كانون 31كما في 

  2018األول 
       

 500,000 500,000  وديعة محجوزة ألمر الهيئة * 
 2,853 35,173  مقيد السحب بموجب حجوزات محاكم **نقد 

535,173 502,853 
 

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

  مسبقة من قبل الهيئة.
  

لبنوك الفلسطينية مقيد السحب بموجب قرارت محاكم قضائية مقابل قضايا تعويضات مرفوعة وذلك ضمن النشاط الطبيعي نقد لدى ا البند مثلي(**) 
 . للمجموعة

 
  ت مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلموجودا .14

 
  – تفاصيل البند 

 
كانون األول  31كما في  
2019    

ثانيكانون ال  1كما في 
2019  

كانون 31كما في   
  2018األول 

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

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

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

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

 
كانون األول  31كما في  
2019    

ثانيكانون ال  1كما في 
2019  

ونكان 31كما في   
  2018األول 

 9,377,277  7,939,950   8,659,428  الرصيد في بداية السنة 
 2,298,555   -     551,112  مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل شراء موجودات 

 ) 2,803,073(   -     ) 3,770,151(  بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 -   719,478    -   ) 9تقارير المالية رقم ( أثر تطبيق المعيار الدولي لل 

لمالية بالقيمة العادلة من خاللا التغير في القيمة العادلة للموجودات 
  -     367,900  بيان الدخل 

 
(932,809)  

 7,939,950  8,659,428   5,808,289  الرصيد في نهاية السنة
    



  المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين الوطنية 
  2019كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 
 ذمم مدينة  .15

 
  – تفاصيل البند 

 

 
كانون األول  31كما في  
2019    

ثانيكانون ال  1في كما 
2019  

كانون 31كما في   
  2018األول 

           
 8,613,093  8,613,093   10,248,128 ذمم عمالء

  465,672   465,672    525,733 ذمم حكومية 
  10,773,861    9,078,765   9,078,765  

  ) 991,149(   ) 1,383,871(    ) 1,483,791( مخصص تدني ذمم

 9,290,070   7,694,894  8,087,616  
 

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

  

 
كانون األول  31كما في  
2019    

ثانيكانون ال  1كما في 
2019  

كانون 31كما في   
  2018األول 

           
 996,342  991,149   1,383,871  الرصيد في بداية السنة 

  -    392,722    100,385  مخصص تدني ذمم
  ) 5,193(   -     ) 465(  ديون معدومة 

  991,149  1,383,871   1,483,791  الرصيد في نهاية السنة
  

 تدني الموجودات المالية 
  

سائر االئتمانية المتوقعة يعتمد على احتمالية التعثر والتي قامت المجموعة بتطبيق نموذج النهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتساب الخ 
بناًء على خصائص المخاطر تحتسب وفقا للمخاطر االئتمانية والعوامل اإلقتصادية ونسبة الخسارة بإفتراض التعثر والتي تعتمد على تجميع الذمم المدينة  

فقد قامت المجموعة بتبني نموذج رياضي مبني على األسس المذكورة آنفا إلحتساب الخسائر   االئتمانية المتشابهة وعدد أيام التأخر في السداد ، وبناء عليه
كانون االول   31و 2019كانون الثاني  1متوقعة كما فيوكما هو مبين ادناه تم قياس الخسائر االئتمانية ال  ،)9االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار رقم ( 

2019 :  

 

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

يوجد توقع يتم شطب الذمم المدينة عندما ال يكون هناك احتمال الستردادها. تضم المؤشرات التي تُشير إلى أنه ال  .40هو مشار اليه في ايضاح رقم 
 360لمدة تزيد عن معقول لالسترداد، من بين أمور أخرى، تعثر المدين في االتفاق على خطة سداد مع المجموعة والتعثر في سداد الدفعات التعاقدية 

  يوماً. تظهر مصارف التدني للذمم المدينة في بيان الدخل والدخل الشامل الموحد.
  

 ة القياس السابق لتدني الموجودات المالي 
    استخدمت إدارة المجموعة تقديرات معينة، بناًء على خبرات سابقة، لتحديد مبالغ الديون المشكوك في تحصيلها.

 2019كانون االول  31
  مبالغ غير

 مستحقة 
  30–1من 
 يوم 

  60-31من 
 يوم 

  90-61من 
 يوم 

  120-91من 
 يوم 

- 121من 
 يوم  365

  365اكثر من 
 المجموع  يوم 

                 ذمم عمالء 
  % 37.55 % 36.91 % 37.55 % 26.58 % 20.19 % 15.32 %2.19 معدل الخسارة المتوقع
 10,248,128 1,067,003 1,123,638 260,424 491,992 496,539 1,060,557 5,747,975 إجمالي المبلغ المسجل

 1,432,335 400,675 414,703 97,793 130,757 100,231 162,524 125,652 مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها 
                  حكومية ذمم 

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

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

 2019 ثانيكانون ال 1
مبالغ غير  

 مستحقة 
  30–1من 
 يوم 

  60-31من 
 يوم 

  90-61من 
 يوم 

  120-91من 
 يوم 

- 121من 
 يوم  365

  365اكثر من 
 المجموع  يوم 

                 الء ذمم عم
    % 40.80  % 40.71  % 40.80  % 28.33  % 21.10  % 15.77 %2.30 معدل الخسارة المتوقع
 8,613,093 521,774 1,468,249 170,984 312,476 833,500 710,820  4,595,290 إجمالي المبلغ المسجل

 1,362,234 212,902 597,662 69,767 88,524 175,837 112,062 105,480 مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها 
                  حكومية ذمم 

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

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



  المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين الوطنية 
  2019كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 
 وموجودات عقود إعادة التأمين مطلوبات  .16
 

  - تفاصيل البند 
  كانون 31كما في  

   2019األول  
كانون 31كما في 

 2018األول 
      مطلوبات عقود التأمين:

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

  31,487,794    34,895,165  صافي احتياطي االدعاءات تحت التسوية 
  16,284,286    17,768,397  احتياطي األخطار السارية 

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

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

      :موجودات عقود التأمين

 2,665,692   3,473,283 احتياطي االدعاءات تحت التسوية 
  2,246,101    2,419,470  احتياطي األخطار السارية 

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

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

      صافي مطلوبات عقود التأمين:

 28,822,102   31,421,882 احتياطي االدعاءات تحت التسوية 
  14,038,185    15,348,927  ارية احتياطي األخطار الس

  Pure (  1,103,858    691,679احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها ( 
  5,653    8,747  االحتياطي الحسابي لتأمين الحياة 

  43,557,619    47,883,414  مجموع صافي مطلوبات عقود التأمين
 

     :والمستردات المشاركات ايضاح* 

 
  كانون 31كما في 

   2019األول  
كانون 31كما في 

 2018األول 
  2,480,340    2,753,942  والمستردات من أفراد و شركات تأمين محلية  المشاركات
  1,358,267    1,447,902  الطرق  حوادث مصابي لتعويض الفلسطيني الصندوق  من المستردات
  -     -   أخرى  جهات من المستردات

  ) 1,358,267(    ) 1,447,902(  المخصص : ينزل
  2,480,340    2,753,942  والمستردات شاركاتالم صافي

 
 احتياطي االدعاءات تحت التسوية -

  
  :يلي كما التأمين لفروع احتياطي االدعاءات تحت التسوية من التأمين معيدي وحصة المجموعة حصة بلغت

 
 اإلجمالي حصة معيدي التأمين حصة المجموعة 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
             

 25,194,23322,988,013 697,032 725,612 22,290,981 24,468,621 ن السياراتفرع تأمي
 5,506,786  6,161,289 348,627  347,655  5,158,159  5,813,634 فرع تأمين العمال 

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

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

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

 -   -  -   -   -   -  فرع تأمين الحياة

 32,525,740  29,513,781  4,024,365 3,083,74836,550,105 32,597,529 
    



  المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين الوطنية 
  2019كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

 أقساط غير مكتسبة (إحتياطي األخطار السارية) -
  

  :يلي كما التأمين  لفروع )السارية  األخطار تياطياح ( المكتسبة غير األقساط من التأمين معيدي وحصة المجموعة حصة بلغت
 
 اإلجمالي حصة معيدي التأمين حصة المجموعة 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
             

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

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

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

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

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

 15,357,674  14,043,838  2,422,367  2,255,347 17,780,041  16,299,185 
 
 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة  .17
  

  – تفاصيل البند 
  

  كانون 31كما في 
   2019األول  

كانون 31كما في 
 2018األول 

      
 1,238,068   1,483,009 شركات التأمين المحلية 
  268,668  369,180 شركات إعادة التأمين 

1,852,189  1,506,736  
  
 أخرى  مدينة أرصدة -) 18إيضاح ( .18
 

  – تفاصيل البند 
  

  كانون 31كما في 
   2019األول  

كانون 31كما في 
 2018األول 

      
  1,144,725    1,219,461 إيرادات مستحقة وغير مقبوضة  

  297,542    186,482 مصاريف مدفوعة مقدما
  12,506    9,467 تأمينات مستردة 

 1,415,410  
  

1,454,773  
 

 والنقد المعادل نقد ال .19
  

   – تفاصيل البند 
  كانون 31كما في 

   2019األول  
كانون 31كما في 

 2018األول 
      

 370,090   277,184 نقد في الصندوق 
  956,689    590,202 نقد لدى البنوك 

  21,508,118    20,511,671  البنوك تستحق خالل ثالثة شهور (*) ودائع لدى 

 21,379,057  
  

22,834,897  
  

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

  



  المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين الوطنية 
  2019كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 
 (تابع)  والنقد المعادلالنقد   .19

  
 توزع الودائع محليا وخارجيا كما يلي:ت

 
كانون  31كما في 

    2019األول 
ثانيكانون ال 1كما في 
2019  

كانون   31كما في   
  2018األول 

           
 20,012,102  20,012,102   17,467,546 ودائع لدى بنوك محلية 

 1,496,016  1,496,016    3,315,841  ودائع لدى بنوك خارجية 
  -    ) 274,374(    ) 271,716( ودائعتدني  مخصص

 20,511,671   21,233,744  21,508,118 
  

 خالل السنة: ودائعفيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني 
  

 
كانون األول  31كما في  
2019    

ثانيكانون ال  1كما في 
2019  

كانون 31كما في   
  2018األول 

           
 -   -    274,374  الرصيد في بداية السنة 

 -    274,374    ) 2,658(  تدني المخصص 
  -   274,374   271,716  الرصيد في نهاية السنة

 
 ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد فإن النقد والنقد المعادل يشمل:

 
كانون األول  31كما في  
2019    

ثانيكانون ال  1كما في 
2019  

نكانو 31كما في   
  2018األول 

           
  22,834,897   22,834,897    21,379,057  النقد والنقد المعادل 

 -    ) 274,374(    ) 2,658(  تدني ال(استرداد)/ مخصص 
21,376,399   22,560,523  22,834,897  

 
  أرباح نقدية موزعة .20

 
% من رأس المال   22.5 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  2020آذار    24في  للهيئة العامة خالل اجتماعها الذي سينعقد    سيتقدم مجلس إدارة المجموعة بإقتراح

 . 2019دوالر أمريكي عن نتائج أعمال المجموعة لسنة  3,375,000المدفوع بإجمالي مبلغ 
 

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

 
% من رأس المال المدفوع 25توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  2018آذار  29المنعقد بتاريخ  قررت الهيئة العامة للمجموعة في اجتماعها

  .2017أعمالها لعام  دوالر أمريكي عن نتائج 3,000,000بإجمالي مبلغ 
 

  احتياطيات .21
  

  إحتياطي إجباري 
 

% من األرباح السنوية لحساب اإلحتياطي اإلجباري وال يجوز 10اع المعمول به في فلسطين، يتم اقتط 1964) لسنة  12وفقاً لقانون الشركات رقم ( 
  كما ال يجوز توزيع اإلحتياطي اإلجباري على المساهمين. وقف هذا اإلقتطاع قبل أن يبلغ مجموع اإلحتياطي المتجمع ما يعادل ربع رأس المال،

وقف هذا اإلقتطاع قبل أن يبلغ مجموع   ساب اإلحتياطي اإلجباري على أن ال يتم% من األرباح السنوية لح 10وفقاً للنظام الداخلي للمجموعة، يتم اقتطاع 
  اإلحتياطي المتجمع ما يعادل نصف رأس المال.

  
  ختياري إإحتياطي 

 
دوالر إلى حساب االحتياطي االختياري بحيث يصبح  1,750,000إضافة مبلغ  2014آذار  27قد في لهيئة العامة خالل اجتماعها الذي عُ ا  قررت

بناء على قرار الهيئة العامة المنعقدة   دوالر أمريكي إلى هذا الحساب  1,250,000مبلغ  تم تحويلمع العلم بأنه  .دوالر أمريكي 3,000,000 رصيده 
اإلدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل او أي جزء منه كأرباح لألغراض التي يقررها مجلس  اإلختياري  يستخدم اإلحتياطي  .  2012آذار    24اريخ  بت

   على المساهمين.
    



  المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين الوطنية 
  2019كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 
  مخصص تعويض نهاية الخدمة  .22
 

  – تفاصيل البند   
  كانون 31كما في 

   2019األول  
كانون 31كما في 

 2018األول 
      

 3,705,652   4,025,551 رصيد بداية السنة 
 648,235   645,795 إضافات خالل السنة 
  ) 328,336(    ) 390,392( المدفوع خالل السنة 

  4,025,551    4,280,954 الرصيد في نهاية السنة
 

 ضريبية مؤجلة طلوباتم .23
 

  :المؤجلة الضريبية المطلوبات حساب على الحركة تفاصيل يلي فيما

 
نونكا 31كما في 

    2019األول 
كانون 31كما في 

  2018األول 

ثانيكانون ال  1كما في    
2018   
  35إيضاح  –معدل 

           
 -   1,200,906   1,153,358 الرصيد في بداية السنة 

  1,200,906       167,710 إضافات
 -   ) 47,548(   -  إطفاءات 

 1,200,906  1,153,358   1,321,068 الرصيد في نهاية السنة
 

  إيجار باتمطلو .24
  

 - تفاصيل البند 
كانون األول  31كما في  
2019  

ثانيكانون ال  1كما في 
2019  

كانون 31كما في   
  2018األول 

           
 -   -    1,275,252 الرصيد في بداية السنة 

  -    1,275,252    -   "اإليجارات"   16تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  أثر
  -    -    117,279 إضافات خالل السنة 

  -    -     56,748  فوائد اإليجارات 
 -    -     ) 170,766( المدفوع خالل السنة 

 -   1,275,252   1,278,513 الرصيد في نهاية السنة
           

           من ضمنها هناك:
  -    94,567    108,524 مطلوبات اإليجار المتداولة 

  -    1,180,685    1,169,989 مطلوبات اإليجار غير المتداولة 
  1,278,513    1,275,252    -  

 
  األجلقروض طويلة  .25

  

  تفاصيل البند: 
  كانون 31كما في 

   2019األول  
كانون 31كما في 

 2018األول 
     

 177,687  64,673  قروض طويلة األجل من بنوك محلية 
 ) 113,013(  ) 64,673( الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

  -  64,674 
  

  لقروض حسب سنة االستحقاق: فيما يلي أرصدة ا

  
كانون 31كما في 

   2019األول 
كانون 31كما في 

 2018األول 
       

2019   -   113,013 
2020  64,673  64,674 

  64,673   177,687 
    



  المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين الوطنية 
  2019كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 
  (تابع) قروض طويلة األجل  .25
  

دوالر أمريكي لتمويل شراء المعدات ذات  500,000بلغ بم  أحد البنوك المحليةاتفاقية قرض طويل األجل مع  2015وقعت المجموعة خالل شهر آب  -
% متناقصة ويسدد القرض بموجب  5تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مبانيها. يستحق على القرض فائدة سنوية بمعدل  أجل  الصلة بأنظمة كفاءة الطاقة من  

 2019ي  خالل عام  دوالر أمريكي    107,439و  113,014مبلغ    سديدقسطاً شهرياً بعد فترة سماح لمدة ثالثة شهور من تاريخ صرف التمويل. تم ت  57
  . للمجموعة. تم الحصول على القرض بضمانة رهن أرض تابعة  على التوالي 2018و
  

ينية والمدعوم من سلطة الطاقة الفلسط   مبنى المجموعةجل تنفيذ مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة في  أبالحصول على هذا القرض من  المجموعة  قامت  
  .وبالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بحيث تقوم سلطة الطاقة الفلسطينية بتسديد الفائدة المترتبة على القرض كدعم وتشجيع للمشروع 

 
  الدائنة  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين .26
 

  – تفاصيل البند   
كانون 31كما في 

   2019األول 
كانون 31كما في 

 2018األول 
      

 2,014,067   1,919,340 كات إعادة التأمين شر
  84,288    106,614 احتياطي كلفة إعادة التأمين (*) 

  979,846    1,050,152 احتياطي أقساط غير مكتسبة لعمليات إعادة التأمين (**) 
  136,281    57,094 شركات التأمين المحلية(***) 

 3,133,200    3,214,482  
  

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

  
من   % 25 نسبةالبحري، حيث تحتفظ المجموعة بط التأمين % من قيمة األقساط المعاد تأمينها لجميع أنواع التأمين، باستثناء أقسا40يمثل هذا البند  (**)

  .% 0.5نسبتها األقساط المعاد تأمينها لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك يتم تحريرها لشركات إعادة التأمين بفائدة 
  

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

  دائنة  ذمم .27
 

  – تفاصيل البند 
   

كانون 31كما في 
   2019األول 

كانون 31كما في 
 2018األول 

      
 4,281,018   4,995,869 ذمم دائنة 

  694,919    824,476 توزيعات أرباح مستحقة غير مدفوعة 

 5,820,345    4,975,937  
  
  مخصص الضرائب  .28
  

  كما يلي: 2018و 2019كانون األول   31المنتهية في لقد كانت الحركة على حساب مخصص الضرائب خالل السنة 
 

 
كانون 31كما في 

   2019األول 
كانون األول 31كما في 
2018 

      
 ) 695,443(   ) 35,603(  الرصيد بداية السنة 
 (1,208,810)   (986,507)  التسديد خالل السنة 

 1,868,650   1,751,450  للسنة التخصيص 
  ) 35,603(    729,340  ة السنة الرصيد دائن/ (مدين) في نهاي

    



  المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين الوطنية 
  2019كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

 (تابع) مخصص الضرائب  .28
  

 ما يلي: الموحد  الدخل بيانالضرائب الظاهر في يمثل مصروف 
 

 
كانون األول  31كما في  
2019   

كانون 31كما في 
 2018األول 

      
 206,367   226,067  مؤجلة إضافات موجودات ضريبية 

  47,548    ) 167,710(  (إضافات)/إطفاءات مطلوبات ضريبية مؤجلة 
  ) 1,868,650(    (1,751,450)  التخصيص للسنة 

  ) 1,614,735(    (1,693,093)  مصروف الضرائب للسنة
  

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

 
كانون األول  31كما في  
2019   

كانون 31كما في 
 2018األول 

      
  5,510,876   8,786,383  الضرائب)   الربح المحاسبي للمجموعة (قبل

  922,470   (3,653,942)  صافي (الخسائر)/األرباح غير الخاضعة للضريبة 
 ً   1,564,274   1,992,208  مصروفات غير مقبولة ضريبيا
  7,997,620   7,124,649  المضافة الربح الخاضع لضريبة القيمة 

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

  (186,645)   (32,750)  الربح غير الخاضع لضريبة الدخل 
  6,284,747   5,612,847 الربح الخاضع لضريبة الدخل 

  (942,712)  (841,927)  ضريبة الدخل 
  (2,892)  (2,517)  ضريبة تأمينات الحياة

  (77,967)  (88,894)  ضريبة االقتطاعات 
  (2,021,423)   (1,854,958)  جموع ضريبة الدخل والقيمة المضافة المحتسبةم

  45,882   42,279  تقاص مع ضريبة األمالك
  106,891   61,229  خصميات ضريبة الدخل

  (1,868,650)   (1,751,450)  الضرائبمصروف 
  % 33.9   %19.9  نسبة الضريبة الفعلية

  
  .  2016 للعام رتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة عن نتائج أعمالهاتسوية نهائية مع دائإلى المجموعة  توصلت

  
 أرصدة دائنة أخرى .29
 

 – تفاصيل البند 

  
كانون 31كما في 

   2019األول 
كانون 31كما في 

 2018األول 
       

 856,893  1,301,551 مصاريف مستحقة 
 173,500  213,350 مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 628,736  749,771  عمالءأرصدة مستحقة لل
 304,976  331,755  مخصص إجازات ومكافآت موظفين مستحقة 

 219,995  141,851  إيرادات مقبوضة مقدما
 186,788  210,860  صندوق االدخار
 18,279  18,255  أمانات الوكالء 

 203,541  148,956  على الرواتب  الضريبة المضافة

  3,116,349   2,592,708 
  
 قطاعات األعمالمعلومات  .30

تأمين وهي تأمين السيارات وتأمين الحريق وتأمين العمال والمسؤولية المدنية والتأمينات الهندسية  الألغراض إدارية يتم تنظيم المجموعة لتشمل قطاعات أعمال  
االستثمارات العقارية. يمثل الجدول قطاع  وثمارات األخرى  إلى إدارة اإلستباإلضافة  والتأمين البحري والتأمين الصحي وتأمين الحياة والتأمينات العامة األخرى،  

   ادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال المجموعة.التالي ملخص إير



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019كانون األول  31لسنة المنتهية في البيانات المالية الموحدة ل

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

 :2019كانون األول  31يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال التأمين للسنة المنتهية في 
  

  عمال  مةتأمينات عا  هندسي   بحري    حريق   سيارات  
مسؤولية 

  حياة  صحي   مدنية
االستثمارات  

  المجموع  االستثمار   العقارية 
                         

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

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

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

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

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

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

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

 2,435,931 - - - - 66,569 44,410 927,214 699,070 45,801 641,439 11,428  حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة
)192,483()1,996,165()251,611()173,814()19,422()133,732()6,54218,66(  صافي االدعاءات المسددة  )6,548,942(- - - )27,982,711(

)3,952,576( - - -)94,125( 17,509)654,503()804,935(29,49384,616)324,411()2,206,220(  التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية
ين من احتياطي االدعاءاتالتأمالتغير في حصة معيدي 

)20,558( 285,687 28,580  تحت التسوية  )60,899(  762,206 )972(  )53,427(  - - - - 940,617 
)228,401()2,651,640()294,340()150,097()10,487()172,456()20,844,182(  صافي االدعاءات المتكبدة  )6,643,067(- - - )30,994,670(

التأمين قبل المصاريف اإلداريةأرباح أعمال صافي 
 10,624,682 - - 7,861 454,080 498,338 1,194,467 624,706 649,752 313,919 1,159,497 5,722,062  الموزعة

)158,566()671,604()348,510()224,119()56,892()496,434()5,157,461(  حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة  )388,652()4,654(- - )7,506,892(
صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية

 3,117,790 - - 3,207 65,428 339,772 522,863 276,196 425,633 257,027 663,063 564,601  الموزعة
 2,530,317 2,494,261 36,056 - - - - - - - - - عوائد االستثمارات

(40)(40) - - - - - - - - - - بيع ممتلكات ومعدات )خسائر(
 167,282 - 167,282 - - - - - - - - - حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة حليفة

 2,357,439 2,379,413)21,974( - - - - - - - - - فروقات عملةأرباح  
 1,111,425 - 1,111,425 - - - - - - - - - عقارية الالقيمة العادلة لالستثمارات  أرباح  

 449,265 - 449,265 - - - - - - - - - إيرادات القطاعات أخرى
)691,631( (565,035)(126,596) - - - - - - - - -مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين

(255,464)(251,333))4,131( - - - - - - - - -  القيمةصافي خسائر انخفاض 
  8,786,383  4,057,266  1,611,327 3,207 65,428 339,772 522,863 276,196 425,633 257,027 663,063 564,601 صافي الدخل قبل الضرائب  

    



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019كانون األول  31لسنة المنتهية في البيانات المالية الموحدة ل

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

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

  حياة  صحي ولية مدنية مسؤ  عمال  تأمينات عامة  هندسي    بحري   حريق  سيارات 
االستثمارات 

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

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

 28,954,014 3,782,048 498,571 1,370,370 2,198,802 4,264,763 1,013,209 8,765,839 33,561 - - 50,881,177 
)285,749()165,826()1,451,154()787,410()323,831()2,964,961()1,331,571(إجمالي أقساط معيدي التأمين  )65,970()12,359(- - )317,388,8(

)73,290( - - 3,922)10,367( (18,065) 21,002(36,232)(10,880)(4,333)(18,337) - حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة 
  )1,331,571()2,983,298()328,164()798,290()1,487,386()144,824()303,814(  )76,337()8,437(- - (7,462,121)

 43,419,056 - - 25,124 8,689,502 709,395 4,119,939 711,416 572,080 170,407 798,750 27,622,443  التأمين المكتسبة قبل العموالت  صافي أقساط
 1,274,784 - - 413 - 56,750 - 190,653 226,698 139,082 661,188 - عموالت إعادة تأمين مكتسبة 

)31,919()144,825()29,534()48,848()2429,()84,293()1,459,829( العموالت المدفوعة   )37,301(- - - )1,845,791(
 42,848,049 - - 25,537 8,652,201 734,226 3,975,114 872,535 749,930 300,247 1,375,645 26,162,614  صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

  االدعاءات المسددة
)17,853,503
()973,137()66,048()321,922()698,714()1,944,953()371,796(  )9,719,349(- - - )31,949,422(

 2,127,566 - - - - 49,494 81,091 518,927 265,980 46,234 843,329 322,511 حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة
)322,302()1,863,862(),787179()55,942()19,814()129,808()17,530,992(  صافي االدعاءات المسددة   )9,719,349(- - - )29,821,856(

)346,772(  التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية  335,819 7,095 )156,763(  )389,583(  )99,230(  319,536 1,401,130 85,000 - - 1,156,232 
التغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات  

)93,429( 157,008 392,969 137,613)5,010()306,785()3,91520(  تحت التسوية   )523,333()68,000(- - )512,882(
)96,195()1,806,084()176,401()75,092()17,729()100,774()18,081,679(  المتكبدةاالدعاءات صافي    )8,841,552(17,000 - - )29,178,506(

مصاريف اإلدارية  التأمين قبل الصافي أرباح أعمال  
 13,669,543 - - 42,537)189,351( 638,031 2,169,030 696,134 674,838 282,518 1,274,871 8,080,935  الموزعة

)157,244()681,251()351,971()224,303()61,391()485,192()4,704,782(  حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة  )621,038()5,900(- - )7,293,072(
صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية  

 6,376,471 - - 36,637 (810,389) 480,787 1,487,779 344,163 450,535 221,127 789,679 3,376,153  الموزعة
  1,390,977  1,309,118 81,859 - - - - - - - - -  عوائد االستثمارات

 107,927(14,603) 122,530 - - - - - - - - - أرباح بيع ممتلكات ومعدات
 83,691 - 83,691 - - - - - - - - - حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة حليفة

(2,845,747)(2,833,569))12,178( - - - - - - - - - فروقات عملة )خسائر(
01,3435 - 501,343 - - - - - - - - - لالستثمارات عقاريةأرباح القيمة العادلة   

 585,869 - 585,869 - - - - - - - - - إيرادات القطاعات أخرى
)689,655()124,548()531,141( - - - - - - - - -مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين 

,583,2211 36,637(810,389) 480,787 1,487,779 344,163 450,535 221,127 789,679 3,376,153 صافي الدخل قبل الضرائب    )178,0872,(5,510,876 
 
 
 



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  يضاحات للبيانات المالية الموحدةاإل
 
  ةامالمصاريف اإلدارية والع .31

  
   – تفاصيل البند 

2019   2018  
  ) 35 إيضاح(معدل      

 4,467,334   4,654,138 رواتب وأجور 
  528,376    557,432 ضريبة القيمة المضافة على الرواتب 

  242,437    61,785 إيجارات  خدمات
  431,147   464,387 استهالكات 

  307,361    167,150 دعاية وإعالن وتسويق
  51,454    67,923 فوائد وعموالت بنكية 

  164,091    149,818 ماء وكهرباء ومحروقات
  128,146    138,204 صيانة وتصليحات

  278,194    258,283 اتصاالت 
  153,621    201,535 تنقالت 

  85,296    74,772 مصاريف السيارات 
  208,133    230,374 مصاريف ضيافة وتنظيف 

  87,539    108,719 أتعاب مهنية 
  71,746    79,041 مصاريف تدريب 
  76,470    70,465  ضريبة األمالك

  122,138    110,649 رسوم واشتراكات 
  133,578    126,556 قرطاسية ومطبوعات

  210,200    210,141 مصاريف التأمين 
  46,767    58,571 تبرعات

  173,500    213,350 ات أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة و بدل حضور اجتماع
 -    131,522 موجودات حق االستخدام  استهالكات  مصروف
 -     56,748  اإليجارات  فوائد  مصاريف

 15,199  6,960  مصاريف أخرى

 8,198,523    7,982,727  
  

 :التأمين فروع على والعامة اإلدارية المصاريف توزيع يلي فيما
 

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

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

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

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

  7,293,072    7,506,892  التأمينإجمالي الموزع على فروع 
  689,655    691,631 مصاريف غير موزعة على فروع التأمين 

 7,982,727    8,198,523  إجمالي المصاريف اإلدارية والعامة
 

  عوائد االستثمارات .32
  

  – بند تفاصيل ال
 2019   2018 

 321,137   190,786  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بيع  أرباح
  427,135    179,560  عوائد توزيعات أسهم

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

  813,605    859,487  الودائع ألجل عوائد 
  804,710    932,584 عوائد السندات 

  2,530,317   1,390,977  
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  القيمة انخفاض خسائر صافي .33
  

  – تفاصيل البند 
 2019   2018 
       

 -    100,385  15ح ايضا –زيادة مخصص التدني في الذمم المدينة 
  -     129,093  12ايضاح  –زيادة مخصص التدني في الشيكات برسم التحصيل 

  -     ) 2,658(  19 ايضاح –التدني في الودائع استرداد  
  -     28,644  10ايضاح  –زيادة مخصص التدني في الموجودات المالية بالكلفة المطفأة 

  255,464    -  
  
  المساهمين للشركة األم خالل السنة حصة السهم من األرباح الخاصة بحقوق .34
 

 األساسي للسهم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة خالل السنة على النحو التالي: تم احتساب عائد الربح 
 

 العائد لمساهمي الشركة من العمليات المستمرة وغير المستمرة  -
 
 2019   2018 
  ) 35(معدل إيضاح       
        

 6,989,086  الدخل العائد لمساهمي الشركة األم صافي
 

3,813,126 
  14,958,259    15,000,000  المتوسط المرجح لألسهم المكتتب بها 

 0.255   0.466  العائد لمساهمي الشركة
 
  المقارنة و إعادة بيان القوائم المالية للسنة السابقة رقامأ .35

 

ً  القيود لبعض المحاسبية لجةالمعا  تقييم بإعادة المجموعة قامت 2019 عام خالل  المحاسبية، السياسات" 8 رقم المعيار المحاسبي الدولي مع وتماشيا
 المالية للسنة المالية الموحدة البيانات في الواردة االخطاء لتصحيح المالية الموحدة   البيانات بيان اعادة تم "واألخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات
 .كما يلي: 2018االول  كانون 31 في المنتهية

في ضوء اتضاح بعض الممارسات الضريبية الخاصة بتطبيق قانون ضريبة الدخل الفلسطيني وبناًء على آخر المخالصات الضريبية التي توصلت   .1
اية الخدمة والمطلوبات لها المجموعة، قامت اإلدارة وبأثر رجعي باحتساب وتسجيل الموجودات الضريبية المؤجلة الالزمة اإلضافية على تعويضات نه

تم بيانها في   2017كانون االول  31الضريبية المؤجلة الالزمة اإلضافية على العقارات االستثمارية. إن تاثير هذه التعديالت للفترات السابقة حتى 
  . 2018كانون الثاني  1بيان المركز المالي كما في 

٪ من قيمة المبنى) مبنى شركة األبراج  23كة األم (حوالي ء المستأجر من قبل الشركذلك، في السنوات السابقة، صنفت ادارة المجموعة الجز  .2
"الممتلكات واآلالت والمعدات". ونتيجة لذلك ،  16الوطنية (الشركة الحليفة) ضمن بند اإلستثمارات العقارية خالفا لمتطلبات لمعيار المحاسبة الدولي 

الجزء المستأجر من المبنى من بند العقارات االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة   ة السابقة وإعادة تصنيفقامت اإلدارة وبأثر رجعي باحتساب أرقام السن
تم بيانها في  2017كانون االول  31إلى بند الممتلكات واآلالت والمعدات المدرجة بالتكلفة التاريخية. إن تاثير هذه التعديالت للفترات السابقة حتى 

 . 2018ي كانون الثان 1ي كما في بيان المركز المال

 : 2018 الثاني كانون 1 في كما وحداألرباح المتراكمة وبنود بيان المركز المالي الم على التعديالت أثر يلي فيما
 

 بعد التعديل   2تعديل رقم     1تعديل رقم    قبل التعديل 
 1,463,945   -    42,917   1,421,028  موجودات ضريبية مؤجلة 

 (1,200,906)   -    (1,200,906)   -  ة مؤجلة مطلوبات ضريبي 
 (1,475,561)   -   83,989   (1,559,550)  يين مسيطرالحقوق غير 

 1,135,450   1,135,450   -   - المباني 
 (408,762)    (408,762)  -   - المباني  -استهالك متراكم 

 18,406,370   (1,705,859)  -   20,112,229 المباني  -استثمارات عقارية  
 14,857,672   (979,171)  (1,074,000)   16,910,843  متراكمة اح أرب
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 : 2018 األول كانون 31 في واألرباح المتراكمة كما وحدعلى بيان المركز المالي الم التعديالت أثر يلي فيما
 

 

  : 2018 األول كانون 31 كما في دوح على بيان الدخل الم التعديالت أثر يلي فيما
 

 
  : 2018 األول كانون 31كما في  سنةوالحصة األساسية والمخفضة للسهم من دخل ال  الموحدعلى بيان الدخل  التعديالت أثر يلي فيما

 
 بعد التعديل التعديل قبل التعديل

           
 3,813,126  114,196  3,698,930  السنة صافي دخل 

 0.255  0.008  0.247  السنة الحصة األساسية والمخفضة للسهم من دخل 
  
  ت مع جهات ذات عالقةمعامال .36

 
دارة العليا  يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإل

بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل    عليها أو لهم القدرة على التأثير بها. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقةوأية شركات يسيطرون  
  مجلس إدارة المجموعة. 

  
 بيع عقود تأمين:   )أ

  
 2018   2019   طبيعة العالقة 
           

 190,755   196,138   شركة شقيقة   شركة القدس للمستحضرات الطبية 
  60,455    73,943    أعضاء مجلس إدارة  شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية 

  15,568    19,688   شركة شقيقة   تحدة لألوراق المالية شركة الم
  29,815    32,134   شركة حليفة   الشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية 

  119,631    160,983   شركة شقيقة   للتجارة العامة  شركة مسروجي
  4,423    4,449   أعضاء مجلس إدارة  أخرى 

    487,335  
  

420,647  
 

  مات:عقود خد  )ب
 2018   2019   طبيعة العالقة 
           

 678,084   673,288   شركة حليفة   الشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية 
  

   

 بعد التعديل   2تعديل رقم     1 تعديل رقم   قبل التعديل 
 1,670,312   -   47,575   1,622,737 موجودات ضريبية مؤجلة 
 (1,153,358)   -   (1,153,358)   -  مطلوبات ضريبية مؤجلة 

 35,603   -   147,387   (111,784)  مخصص الضرائب (دائن)/مدين 
 (1,550,454)   -   69,741   (1,620,195)  يين مسيطرالحقوق غير 

 1,153,135   1,153,135   -   - ي المبان
 (438,191)   (438,191)   -   - المباني  -استهالك متراكم 

 18,051,926   (1,765,264)   -   19,817,190 المباني  -استثمارات عقارية  
 12,442,258   (1,050,320)   (888,655)   14,381,233  أرباح متراكمة 

 بعد التعديل   2تعديل رقم     1تعديل رقم    قبل التعديل 
 253,915  -  52,206  201,709  إطفاءات موجودات ضريبية مؤجلة 

 (1,868,650)  -  147,387  (2,016,037)  مصروف الضرائب 
 (83,015)  -  (14,248)  (68,767)  يين مسيطرالحقوق غير 

أرباح القيمة العادلة من   –لقطاعات أخرى إيرادات ا 
 1,087,212  (41,720)  -  1,128,932  االستثمارات العقارية 

مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع 
 (689,655)  (29,429)  -  (660,226)  التأمين 

 3,813,126  (71,149)  185,345  3,698,930  صافي دخل السنة 
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 مدينة: الذمم ال  )ج
 2018   2019  طبيعة العالقة 
          

 -   شركة شقيقة  شركة القدس للمستحضرات الطبية 
  

6,015 
  19,220    16,125   أعضاء مجلس إدارة  شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية 

  1,524   شركة شقيقة   شركة المتحدة لألوراق المالية 
  

484  
  20,281    25,319   شركة شقيقة   شركة مسروجي للتجارة العامة 

  8,409   أعضاء مجلس إدارة  أخرى 
  

4,141  

   51,377  
  

50,141  
 

 لدائنة: الذمم ا  )د
 2018   2019   طبيعة العالقة 
           

 1,561,210   حليفة شركة   الشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية 
 

1,019,341 
 -   173,654   شركة شقيقة   شركة القدس للمستحضرات الطبية 

 694,919  824,476   مساهمي المجموعة   توزيعات أرباح مستحقة غير مدفوعة 
     2,559,340   1,714,260 

 
  

 روض لجهات ذات عالقة:ق  )ه
  

 2019  طبيعة العالقة 
 

2018 
         

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

 رواتب ومنافع اإلدارة العليا  )و
   

 2019 طبيعة العالقة
 

2018 
        

 825,739   778,216  إدارة عليا  منافع قصيرة األجل 
  200,165    194,800  إدارة عليا  ة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمةحص

  173,500    213,350  أعضاء مجلس إدارة مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة  
  
  الشركة التزامات محتملة على .37
  

وذلك ككفاالت دخول   بنوك محليةلدى  باتها البنكية أصدرتها الشركة من حسا تتمثل بقيمة الكفاالت البنكية التي الشركةيوجد إلتزامات محتملة على 
 .على التوالي  2018و 2019كانون األول  31كما في  دوالر أمريكي 665,395و 641,354 . بلغت قيمة هذه اإللتزاماتعطاءات للمؤمن لهم

  
  الشركة على المقامة القضايا .38
  

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

  
  الجغرافية المنطقة في المخاطر تركز .39
  

ً  ويؤثر ألنشطتها الشركة خطر ممارسة من يزيد المنطقة في واالقتصادي السياسي الوضع استقرار عدم ن. إلسطين ف في أنشطتها المجموعة تمارس  سلبا
  .أدائها على

 
  التغيرات في السياسات المحاسبية  .40
  

  "األدوات المالية" – 9معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  

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

ب    -  40اإليضاحين  لم يتم تعديل األرقام المقارنة للبيانات المالية للسنة السابقة نتيجة للتغييرات في السياسات المحاسبية للمجموعة. وكما هو موضح في  
يل األرقام المقارنة. وعليه فإن التعديالت الناتجة عن القواعد د) بشكل عام دون تع9أدناه، اختارت المجموعة تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم( 

، لكن تم االعتراف بها في بيان التغيرات في حقوق 2018كانون األول  31الجديدة لم يتم اعادة االعتراف بها في بيان المركز المالي الموحد كما في 
  . 2019كانون الثاني  1ما في كالملكية الموحد كتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة 

  
تفاصيل  التالي التعديالت التي قامت بها الشركة لكل بند من البنود. البنود التي لم تتأثر بالتغيير غير مدرجة. التعديالت موضحة بمزيد من ال  الجدوليبين  

   :وفق المعيار أدناه
  

 

  2018كانون األول  31
  كما تم االعتراف بها سابقا

   (مدققة) 
التقارير الماليةمعيار 

   )9الدولي رقم (
2019كانون الثاني    1

 (مدققة) 
        الموجودات

 1,924,880  254,568   1,670,312  موجودات ضريبية مؤجلة 
 16,199,196  ) 68,726(   16,267,922  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 1,586,396  ) 851,617(   2,438,013  الشامل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 8,659,428   719,478   7,939,950  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 7,694,894   ) 392,722(   8,087,616  ذمم مدينة 
 13,015,792   ) 305,475(   13,321,267  شيكات برسم التحصيل 

 22,560,523   ) 274,374(   22,834,897  النقد والنقد المعادل 
         

         حقوق الملكية
 ) 149,865(   ) 475,208(   325,343  القيمة العادلة احتياطي 

 11,998,598   ) 443,660(   12,442,258  األرباح المدورة 
 

  أثر تطبيق المعيار   ) ب
  

والتصنيف والقياس للموجودات والمطلوبات    ) والذي يتعلق باالعتراف39المحاسبي الدولي رقم () محل معيار  9يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم (
  المالية، وإلغاء االعتراف باألدوات المالية، وانخفاض قيمة الموجودات المالية، ومحاسبة التحوط.

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

ج) أدناه. وفقاً لألحكام االنتقالية لمعيار    -  40وتعديالت على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية. إن السياسات المحاسبية الجديدة مبينة في اإليضاح (
  ألرقام المقارنة للسنة السابقة. ، لم يتم تعديل ا 9التقارير المالية الدولي رقم 

  
لى سياسة محاسبة المجموعة للمطلوبات المالية، نظراً ألن المتطلبات الجديدة تؤثر فقط على سياسة محاسبة المطلوبات المالية المصنفة  ليس هناك تأثير ع

دولي رقم ستبدال قواعد إلغاء اإلدراج من المعيار المحاسبي البالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و ليس لدى المجموعة مثل هذه المطلوبات. تم ا
  "االعتراف والقياس" ولم تتغير هذه القواعد.   :) األدوات المالية39(
  

، شيكات هالمطفأ) هي الذمم المدينة، الموجودات المالية بالقيمة 9فيما يتعلق بالموجودات المالية والتي تأثرت بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (
مع مراعاة أن األنواع األخرى للموجودات المالية تخضع أيضاً إلى متطلبات انخفاض القيمة بموجب معيار التقارير برسم التحصيل والودائع لدى البنوك،  

  ). 9المالية الدولية رقم ( 
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  :  2019كانون الثاني  1جموعة كما في ) على حقوق الملكية للم9فيما يلي التأثير الكلي لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (

  
إحتياطي القيمة العادلة  األرباح المدورة   
        

  325,343    12,442,258    2018كانون األول  31األرصدة الختامية كما في 
      التعديالت

زيادة مخصص التدني في الذمم المدينة من تاريخ اعتماد معيار التقارير المالية الدولي رقم
)9 (    )392,722 (     -  

زيادة مخصص التدني في الشيكات برسم التحصيل من تاريخ اعتماد معيار التقارير المالية
  -     ) 305,475(   ) 9الدولي رقم (

  -     ) 274,374(   ) 9تاريخ اعتماد معيار التقارير المالية الدولي رقم (زيادة مخصص التدني في الودائع من 
لمالية بالكلفة المطفأة من تاريخ اعتماد معيار التقاريرزيادة مخصص التدني في الموجودات ا

  -     ) 68,726(   ) 9المالية الدولي رقم ( 
بيان الدخل الشامل  من تاريخالتغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل 

  ) 475,208(    343,069   ) 9اعتماد معيار التقارير المالية الدولي رقم (
  -     254,568   لمخصصات على الموجودات الضريبية أثر زيادة ا

  ) 475,208(    ) 443,660(   9إجمالي التعديالت من تاريخ اعتماد معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  ) 149,865(    11,998,598   2019كانون الثاني  1االفتتاحية  لألرباح المدورة كما في األرصدة 

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

  
ديد للخسارة  خضعت الموجودات المالية والتي تشمل الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل والودائع والموجودات المالية بالكلفة المطفأة للنموذج الج 

وفقاً لمعيار التقارير المالية تعين على المجموعة مراجعة منهجية انخفاض القيمة لديها ). ي 9االئتمانية المتوقعة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (
ة. ). وتم اإلفصاح في اإليضاح أعاله عن تأثير التغيرات في منهجية انخفاض القيمة على األرباح المدورة واحتياطي القيمة العادلة للمجموع 9الدولي رقم ( 

ً في حين أن األنواع األخرى للموجودا  )، ولكن ناتج خسارة 9لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (  ت المالية تخضع أيضاً إلى متطلبات انخفاض القيمة وفقا
 انخفاض القيمة المحددة لهذه الموجودات المالية ليس لها أثر مادي على البيانات المالية.  

  
مدينة والشيكات برسم  ة، حيث يقوم هذا المنهج على قياس مخصص التدني للذمم القامت المجموعة بتطبيق منهجا مبسطا لقياس خسائر االئتمان المتوقع 

بالكلفة المطفأة    التحصيل (الخسارة المتوقعة) على اساس مدار عمر جميع الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل. أما بالنسبة للودائع والموجودات المالية
  االئتماني للبنوك او المدينين.  فقد تم تقدير الخسائر المتوقعة وفقا للتصنيف

  
 الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع الموجودات المالية الخاضعة بناًء على خصائص المخاطر االئتمانية المتشابهة وعدد أيام التأخرومن أجل قياس 

   في السداد.
  

  ذمم مدينة
  

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

  991,149  ) 39المحتسب وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( - 2018كانون األول  31كما في 
  392,722  األثر الناتج من التطبيق 

  1,383,871)9المالية الدولي رقم (المحتسب وفقاً لمعيار التقارير    -  2019كانون الثاني    1مخصص تدني الذمم المدينة االفتتاحي كما في  
  

ً لنموذج   392,722دوالر أمريكي. كانت الزيادة لتكون أقل بمبلغ  392,722تمت زيادة مخصص التدني للذمم المدينة بمبلغ  دوالر أمريكي وفقا
  ).39الخسارة المتكبدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( 

  
  برسم التحصيل شيكات

  
 1مع مخصص التدني للشيكات برسم التحصيل االفتتاحي كما في  2018كانون األول  31التدني للشيكات برسم التحصيل كما في تسوية مخصص 

  على النحو التالي: 2019كانون الثاني 
  

  -   ) 39المحتسب وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( - 2018كانون األول  31كما في 
  305,475  األثر الناتج من التطبيق 

المحتسب وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي  -  2019كانون الثاني    1مخصص تدني شيكات برسم التحصيل االفتتاحي كما في  
  305,475  ) 9رقم (

  
  دوالر أمريكي . 305,475تم تكوين مخصص التدني للشيكات برسم التحصيل بمبلغ  
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  ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة شهور -النقد والنقد المعادل 

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

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

  274,374  األثر الناتج من التطبيق 
  274,374  ) 9المحتسب وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( - 2019كانون الثاني  1الودائع االفتتاحي كما في مخصص تدني 

  
  دوالر أمريكي . 274,374تم تكوين مخصص التدني للودائع بمبلغ 

  
  الموجودات المالية بالكلفة المطفأة 

  
مع مخصص التدني للموجودات المالية بالكلفة المطفأة   2018كانون األول  31المطفأة كما في تسوية مخصص التدني للموجودات المالية بالكلفة 

  على النحو التالي: 2019كانون الثاني  1االفتتاحي كما في 
  

  -   ) 39وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( المحتسب - 2018كانون األول  31كما في 
  68,726  األثر الناتج من التطبيق 

المحتسب وفقاً لمعيار التقارير - 2019كانون الثاني  1مخصص تدني الموجودات المالية بالكلفة المطفأة االفتتاحي كما في 
  68,726  ) 9المالية الدولي رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  

  دوالر أمريكي . 68,726ت المالية بالكلفة المطفأة بمبلغ تم تكوين مخصص التدني للموجودا
  

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

 
  التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل 

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

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

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

  ) 132,139(  األثر الناتج من التطبيق 
كانون الثاني 1رصيد التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل االفتتاحي كما في 

  ) 149,865(  ) 9التقارير المالية الدولي رقم (المحتسب وفقاً لمعيار  - 2019
  

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

  الموجودات الضريبية المؤجلة 
  

كانون الثاني    1الموجودات الضريبية المؤجلة االفتتاحي كما في  مع رصيد    2018كانون األول    31تسوية رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة كما في  
  ى النحو التالي:عل 2019

  
  1,670,312  ) 39المحتسب وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( - 2018كانون األول  31كما في 

  254,568  األثر الناتج من التطبيق 
المحتسب وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي  -  2019كانون الثاني    1رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة االفتتاحي كما في  

  1,924,880  ) 9( رقم
  

  دوالر أمريكي. 254,568تم تعديل رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة بمبلغ 
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 2019  كانون الثاني 1السياسات المحاسبية المطبقة اعتباراً من  -"األدوات المالية" )، 9معيار التقارير المالية الدولي رقم (   ) ج
  

 وجودات الماليةالم
  

  التصنيف 
  

  ، قامت المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية حسب فئات القياس التالية: 2019كانون ثاني  1في 
 

  التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة (إما من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أو من خالل الربح أو الخسارة)؛ و 
 .التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة 
  

قدية. لم تطرأ أي تغييرات على  قامت الشركة بتحليل مفصل لنماذج اعمالها إلدارة الموجودات المالية باإلضافة إلى تحليل الشروط التعاقدية للتدفقات الن
 تصنيف وقياس المطلوبات المالية. 

  
  القياس

  
افاً إليها، في حالة أنها غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو عند االعتراف األولي؛ تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة مض

مباشرة إلى اقتناء تلك الموجودات المالية. يتم إدراج تكاليف معامالت الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  الخسارة تكاليف المعاملة التي تتسبب 
 سارة.من خالل الربح أو الخسارة في بيان الربح أو الخ 

  
  تدني قيمة الموجودات المالية 

  
) لنموذج "خسائر االئتمان المتوقع". ينطبق نموذج 39المعيار المحاسبي الدولي رقم () نموذج "الخسارة" في 9يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية (

وض والتعهدات. وقامت الشركة بتطبيق نهج مبسط لقياس خسائر تدني القيمة الجديد أيضاً على حسابات الذمم المدينة والودائع المصرفية وضمانات القر
  . االئتمان المتوقعة

 "اإليجارات" 16المالية رقم المعيار الدولي للتقارير 
  

ام ستخد يتم االعتراف باإليجارات بناًء على موجودات حق االستخدام والمطلوبات المقابلة في التاريخ الذي تكون فيه الموجودات المؤجرة متاحة ال
لتمويل في بيان الدخل على مدى فترة اإليجار.  المجموعة. يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم االعتراف بتكلفة ا

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

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

  يكون مالئماً، صافي القيمة الحالية لـ: تتضمن مطلوبات اإليجار، حيثما 
 
 .الدفعات الثابتة (تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر)، ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة  
  .دفعات إيجار متغيرة بناء على المؤشر أو المعدل  
  القيمة المتبقية. المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات  
 الشراء في حال كان المستأجر متأكداً إلى حد معقول من ممارسة هذا الخيار. سعر الممارسة لخيار  
  .دفعات عن غرامات فسخ عقد اإليجار، إذا كانت شروط اإليجار تشير إلى استخدام المستأجر هذا الخيار  
  

 اإليجار أو معدل االقتراض اإلضافي. تُخصم دفعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد 
  

شهراً أو أقل. الموجودات منخفضة القيمة هي عناصر ال تلبي الحد األدنى لرسملة المجموعة وتعتبر   12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار لمدة  
 بيان الدخل. ضة القيمة على أساس القسط الثابت في غير مهمة لبيان المركز المالي للشركة ككل. يتم االعتراف بدفعات اإليجار للموجودات منخف

  
  دفعات اإليجار المتغيرة 

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

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

بدء اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيارات التمديد. إذا كان هناك حدث جوهري أو تغير جوهري في الظروف  تقيم الشركة عند
 ضمن السيطرة، تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة الخيارات. 

  
 2019ل الشركة في المطبق من قب 16ر الدولي للتقارير المالية رقم المعيا

. وفقا ألحكام التحويل في 2019كانون الثاني  1"اإليجارات" منذ تاريخ تطبيقه اإللزامي في  16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
كانون  1تأثير على األرباح المدورة كما في الجديدة باستخدام منهج التحويل المبسط دون أي  ، تم تطبيق القواعد16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

متطلبات    2018وال تعكس المعلومات المعروضة لسنة    2018. ونتيجة لذلك، لم يتم إعادة بيان األرقام المقارنة في المعلومات المالية لسنة  2019الثاني  
"عقود   17بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم    2018لمعروضة لسنة  ، ولذلك ال يمكن مقارنتها مع المعلومات ا16رقم  المعيار الدولي للتقارير المالية  

 اإليجار". 
  

ما  ، والذي يغطي المحاسبة عن عقود اإليجار التمويلية والتشغيلية. ك17محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  16يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
عتراف بمطلوبات اإليجار فقط  فيما يتعلق باإليجارات التي كانت مصنفة كعقود إيجار تمويلية بموجب ، قامت المجموعة باال2018كانون األول    31في  

 والتي تم عرضها كجزء من ديون الشركة.  17المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

ات حق االستخدام المرتبطة بها فيما يتعلق بالعقود قامت الشركة باالعتراف بمطلوبات اإليجار وموجود،  16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
. تم قياس المطلوبات بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية، مخصومة  16التي تم إبرامها كإيجارات بموجب مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يتم قياس موجودات حق االستخدام المرتبطة بالقيمة المساوية لمطلوبات  %.5والبالغ  2019كانون الثاني  1اض اإلضافي في باستخدام معدل االقتر
 . 2019كانون الثاني  1اإليجار المعدلة بقيمة أي مبالغ مدفوعة مقدماً تتعلق بذلك اإليجار المدرج في بيان المركز المالي كما في 

  
مع مطلوبات اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقارير   17المحاسبي الدولي رقم سوية التزامات اإليجار التشغيلي بموجب المعيار تبين الجداول التالية ت

  : 2019كانون الثاني  1كما في  16المالية رقم 
 
 ايجار مكاتب  

 -  2018كانون األول  31التزامات اإليجار التشغيلي المفصح عنها كما في 
 1,618,966 الفتتاحي يضاف : التزامات اإليجار التشغيلي غير المدرجة في الرصيد ا

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

   من ضمنها: 
 94,567 مطلوبات اإليجار المتداولة 

 1,180,685  اإليجار غير المتداولة مطلوبات 
 

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

 دوالر أمريكي  1,339,341زيادة بواقع  -موجودات حق االستخدام 
 دوالر أمريكي  64,089انخفاض بواقع   -مبالغ مدفوعة مقدماً 

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

  ألول مرة، استخدمت الشركة الوسائل العملية التالية التي يسمح بها المعيار: 16عيار الدولي للتقارير المالية رقم عند تطبيق الم 
 

  واحد لمجموعة من عقود اإليجار ذات خصائص مشابهة إلى حد معقول. استخدام معدل خصم  
  ريخ التطبيق المبدئي.استبعاد التكاليف األولية المباشرة لقياس موجودات حق االستخدام كما في تا  
 .استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا تضمن العقد خيارات لتمديد مدة اإليجار أو إنهائها  
 ختيار، حسب فئة األصل األساسي، هو عدم فصل العناصر غير اإليجارية من عناصر اإليجار، ولكن يحتسب بدالً من ذلك أي عنصر من اال

 جار والعناصر غير اإليجارية المرتبطة به باعتبارها عنصر إيجار واحد.عناصر عقد اإلي
  

  : 2019كانون األول  31كما في  16جار بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يبين الجدول التالي حق االستخدام من الموجودات و مطلوبات اإلي
  

 ايجار مكاتب  
  

 1,325,098 2019ون األول كان 31موجودات حق االستخدام كما في 
  

31,278,51  2019كانون األول  31مطلوبات اإليجار كما في   
   من ضمنها هناك:
 108,524 المتداولة مطلوبات اإليجار 

91,169,98  مطلوبات اإليجار غير المتداولة   
  






