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  الفهــــرس
  
 

    
  2-1     المستقلمدقق الحسابات تقرير -

  3  "أ"     2014 كانون األول  31كما في الموحد   المركز الماليقائمة -

  4  "ب"     2014كانون األول  31 المنتهية فيللسنة  الموحد  الدخلقائمة -

  5  "ج"  2014كانون األول  31 المنتهية فيللسنة شامل الموحد ال الدخل قائمة -

  6  "د"  2014 كانون األول  31المنتهية في  للسنة  الملكية الموحد التغيرات في حقوققائمة -

  7  "هـ"  2014كانون األول  31المنتهية في  للسنة ة الموحد التدفقات النقديةقائمة -

  34-8             الموحدة الماليةالقوائم حول إيضاحات -
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   المستقلتقرير مدقق الحسابات
  

  أعضاء الهيئة العامة المحترمين/ السادة
  شركة فلسطين للتأمين

  المساهمة العامة المحدودة
   فلسطين–رام اهللا 

  

  :مقدمة
تي تتكون من    وال لشركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة،       المالية الموحدة المرفقة   القوائملقد قمنا بتدقيق    

 الدخل والدخل الشامل الموحد، التغيرات قوائموكل من  2014  كانون األول31 المركز المالي الموحد كما في قائمة
 المنتهية بذلك التـاريخ، وملخـص للـسياسات          المالية في حقوق الملكية الموحدة، والتدفقات النقدية الموحدة للسنة       

  .رىالمحاسبية الهامة، وإيضاحات تفسيرية أخ
  

  :مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقـارير الماليـة         

وتشمل هذه المسؤولية تصميم، تطبيق واالحتفاظ برقابة داخليـة لغرض إعداد وعرض البيانات الماليـة بـصورة                
يةً من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية اإلدارة اختيار وإتباع            عادلة خال 

  .سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف
  

  :مسؤولية مدقق الحسابات
بتدقيقنا وفقاً للمعـايير الدوليـة للتـدقيق،     استنادا إلى تدقيقنا، لقد قمنا القوائمإن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه   

وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحـصول علـى                
  .تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية

تـستند  .  الماليـة القوائمدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بينات ت       
 الماليـة،  القـوائم اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في            

تبـار  وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحـسابات فـي االع   . سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ       
 الماليـة، وذلـك لغـرض تـصميم         للقوائمإجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة باإلعداد والعـرض العادل         

. إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لـدى الـشركة                
بعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المت      

  .وكذلك تقييم العرض اإلجمالي للبيانات المالية
  رأيناإلبداءوفي اعتقادنا أن المعلومات التي حصلنا عليها ونتائج أعمال التدقيق الذي قمنا به تشكل أساسا معقوال 

  . المالية المرفقةالقوائم في المتحفظ
  أساس التحفظ

، لم تتوصل الشركة حتى تاريخ أصدار التقرير إلى تسويات نهائية مع )16(كما هو مشار إلية في إيضاح رقم   -
لم نستطع مـن  . 2014 كانون األول 31 وحتى  2005دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة للفترة منذ عام         

حيث أن المبلغ . القيمة المضافةخالل إجراءات التدقيق التاكد من مدى كفاية مخصص ضريبة الدخل وضريبة  
الفعلي لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشركة يتم أقرارة بشكل نهائي بعد المفاوضات               

  .مع دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة
زامية للمركبات صدر تقرير الخبير اإلكتواري الخاص بالتأمينات االل، )27(كما هو مشار إليه في إيضاح رقم  -

 وسلم لإلدارة العامـة     2014  لعام وتأمين العمال والتأمينات العامة األخرى عن أعمال شركة فلسطين للتامين         
وقد قامت الشركة خالل    الفنية،   للتأمين في هيئة سوق رأس المال حيث أظهر التقرير عجزاً في االحتياطيات           

عـن  معالجة العجز الظاهر في تقرير الخبير اإلكتواري على  باالتفاق مع هيئة سوق رأس المال      2014العام  
 . 2015 خالل سنة  وما قبلها2014سنة 
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 مذكرة تفاهم مع الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حـوادث الطـرق تـم              2007وقعت الشركة في عام      -
مـن الرصـيد   )  دوالر أمريكـي   2,921,098ما يعادل مبلغ    ( شيقل جديد    11,187,805بموجبها حسم مبلغ    

 تلقت الشركة كتابا مـن رئـيس مجلـس إدارة الـصندوق             2009 نيسان   6المستحق على الشركة، وبتاريخ     
 2007الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق يفيد بعدول الصندوق عن التفاهمات التي تمت فـي عـام                 

وبناء علـى مـا   .  أعالة2007ويطالب الشركة بسداد الرصيد المستحق عليها بما فية الحسم الذي تم في سنة   
، كما تطالب 2007سبق فأن الشركة لم تقم بإعادة إثبات مبلغ الحسم الذي حصلت علية من الصندوق في سنة          

. 2007الشركة الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق اإللتزام بالتفاهم الذي تم التوصل في عام 
ق للصندوق الفلسطيني لتعويض ضـحايا حـوادث      وبالتالي فأن الخسائر المتراكمة من جهة والرصيد المستح       

 سـتزيد بمبلـغ     2013 كـانون األول     31 و 2014 كانون االول  31 المنتهية في    للسنةالطرق من جهة ثانية     
 .  دوالر أمريكي في حال تم أثبات مبلغ الحسم أعاله2,921,098

  
  :الـرأي

لية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهريـة، المركـز           الما القوائم، فإن   أعالهبرأينا وباستثناء ما تم اإلشارة الية       
، ونتائج أعماله   2014 كانون األول    31 كما في    لشركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة،     المالي الموحد   

  .وتدفقاته النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية
  
 2009لسنة  ) ت/3(رقم   الشركة بالنسبة المقررة لهامش المالءة حسب تعليمات اإلدارة العامة للتأمين            لم تلتزم  -

  .2005 لسنة 20والصادرة بمقتضى المادة الخامسة من قانون التأمين رقم 
  
  

  طالل أبو غزاله وشركاه
  251/1997رخصة رقم 

  
  

  مـال ملحـجم
  )100/98(محاسب قانوني مرخص رقم 

  2015 كانون الثاني 29 في رام اهللا
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   2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      الموجودات
      لةموجودات غير متداو

  673,280   793,832  4 ممتلكات ومعدات
 13,986,220  15,909,090  5 إستثمارات عقارية
 353,184  336,135  6 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشاملموجودات مالية 

 15,012,684  17,039,057    مجموع الموجودات غير المتداولة
      موجودات متداولة

 9,878,972  8,403,802  7 مدينة ذمم
  146,746   160,508   8 ذمم معيدي التأمين

 1,806,419  1,811,617  12 موجودات عقود التأمين
 175,400  321,604  9 أرصدة مدينة أخرى

 1,801,883  1,777,888      قصيرة األجل–شيكات برسم التحصيل 
 1,433,337  250,000  10  تستحق خالل فترة أكثر من ثالث شهورودائع لدى البنوك

 2,094,008  2,822,685  10 النقد والنقد المعادل
 17,336,765  15,548,104    مجموع الموجودات المتداولة

 32,349,449  32,587,161   مجموع الموجودات
      والمطلوبات حقوق الملكية
      حقوق الملكية

 5,000,000  5,000,000  1 رأس المال المدفوع
 803,055  1,053,483  18 إحتياطي إجباري

 )717,269(  )1,325,698(   فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 64,406  74,747  6 إحتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع

 )1,344,110(  909,741    متراكمة )خسائر(أرباح 
 3,806,082  5,712,273   صافي حقوق الملكية

      
      المطلوبات

      مطلوبات غير متداولة
 626,615  761,266  11 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 626,615  761,266    مجموع المطلوبات غير المتداولة
      مطلوبات متداولة

 17,949,840  16,598,731  12 مطلوبات عقود التأمين
 1,289,789  59,196  13 ذمم معيدي التأمين

 1,799,302  1,993,419  14 ذمم دائنة
 56,134  784,625  15 تسهيالت إئتمانية

 1,408,446  1,386,744  16 مخصص الضرائب
 3,496,968  2,885,183  17 أرصدة دائنة أخرى
  1,916,273   2,405,724     شيكات برسم الدفع

 27,916,752  26,113,622    مجموع المطلوبات المتداولة
 28,543,367  26,874,888   مجموع المطلوبات

 32,349,449  32,587,161   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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   2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 
          

 7,309,282  8,455,766  19 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 )535,809(  )613,571(  19 إجمالي  أقساط  معيدي التأمين
 6,773,473  7,842,195   إجمالي األقساط المحتفظ بها

 )730,337(  )464,637(  19 مكتسبةالالتغير في أقساط غير 
 2,228,801  2,088,202  19 رسوم التأمين

 8,271,937  9,465,760   صافي أقساط التأمين المكتسبة
 46,583  59,140  19 عموالت تأمين مكتسبة

  )995,995(   )1,314,234(    العموالت المدفوعة
 7,322,525  8,210,666   صافي األقساط المكتسبة بعد العموالت

      المطالبات المتكبدة
 )4,344,130(  )7,936,379(  19 المطالبات المسددة

 245,306  1,766,661  19 المطالبات المسددةحصة معيدي التأمين من 
 )4,098,824(  )6,169,718(   صافي المطالبات المسددة

 2,766  35,549  19  إدعاءات تحت التسويةالتغير في إحتياطي
 )4,096,058(  )6,134,169(   طالبات المتكبدةصافي الم

  صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية الموزعة
 3,226,467  2,076,497  19 على فروع التأمين

 )2,527,109(  )3,201,577(  22 والعموميةحصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية 
 المصاريف اإلدارية أعمال التأمين بعد أرباح )خسائر (صافي

  699,358   )1,125,080(     الموزعة على فروع التأمين
          :المصاريف واإليرادات غير الموزعة

 55,027  41,555  20 ستثمارات اإلعوائد 
 )2,711(  3,723,841  5 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 )97,049(  )92,724(  7 إسترداد تدني ذمم مدينة) مخصص(
 )216,725(  303,356  21 أخرى) مصاريف(إيرادات 

 )337,877(  )346,669(  22  غير موزعة على فروع التأمينوعموميةمصاريف إدارية 
 100,023  2,504,279    السنة قبل الضرائبربح

  )63,642(   -  16 مصروف الضرائب
 36,381  2,504,279   السنة  ربح

 0.007  0.501  23 السنة  ربحالمخفضة للسهم منة األساسية والحص
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   2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 
         

 36,381  2,504,279   السنة  ربح 
       

      :بنود الدخل الشامل األخرى
 19,903  10,341  6 التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 

 304,008  )608,429(   فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 323,911  )598,088(   لسنةبنود الدخل الشامل األخرى ل
 360,292  1,906,191   إجمالي الدخل الشامل للسنة
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رأس المال 

  المدفوع
إحتياطي 
  إجباري

  فروقات ترجمة
  عمالت أجنبية

إحتياطي 
موجودات مالية 

  متوفرة للبيع
خسائر ( 

   )متراكمة
صافي حقوق 

 الملكية
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

2014            
 3,806,082  )1,344,110(  64,406  )717,269(  803,055  5,000,000 2014 كانون الثاني 1الرصيد في 
 2,504,279  2,504,279  -  -  -  -  ربح السنة 

  -   )250,428(  -  -   250,428  -  إحتياطي إجباري للسنه
 )598,088(  -  10,341  )608,429(  -  -  بنود الدخل الشامل األخرى
 1,906,191  2,253,851  10,341  )608,429(  250,428  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 5,712,273  909,741  74,747  )1,325,698(  1,053,483  5,000,000 2014 كانون األول 31الرصيد في 

 
رأس المال 

  المدفوع
إحتياطي 
  إجباري

  فروقات ترجمة
  عمالت أجنبية

طي إحتيا
موجودات مالية 

  متوفرة للبيع
خسائر  (

   )متراكمة
صافي حقوق 

 الملكية
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

2013            
 3,445,790  )1,376,853(  44,503  )1,021,277(  799,417  5,000,000 2013 كانون الثاني 1الرصيد في 
 36,381  36,381  -  -  -  -  ربح السنة 

  -   )3,638(  -  -   3,638  -  إحتياطي إجباري للسنه
 323,911  -  19,903  304,008  -  -  بنود الدخل الشامل األخرى
 360,292  32,743  19,903  304,008  3,638  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 3,806,082  )1,344,110(  64,406  )717,269(  803,055  5,000,000 2013 كانون األول 31الرصيد في 
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   2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

         يةنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من األ
 100,023  2,504,279    السنة قبل الضرائب ربح

      :تعديالت
  )646,552(   -    تعديالت سنوات سابقة

  84,144   89,666   إستهالكات 
 )2,711(   )3,723,841(   لة لإلستثمارات العقاريةالتغير في القيمة العاد

 )55,027(  )41,555(   عوائد استثمارات
 50,456  267,269   مخصص تعويض نهاية الخدمة

 97,049  92,724   تدني ذمم مدينة  مخصص
 -  8,931   أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات) خسائر(
   )802،527(  )372,618( 

      :جودات والمطلوبات التشغيليةالتغير في المو
 )2,628,366(  2,179,812   األرصدة المدينة
 )1,346,490(  )452,021(   األرصدة الدائنة

 2,377,829  )1,356,307(   التغير في احتياطيات التأمين
  )145,647(  )47,068(   دفعات تعويض نهاية الخدمة

 قبل يةنشطة التشغيلألا في التدفقات النقدية المستخدمةصافي 
 )2,115,292(  )478,111(   الضرائب

 (27,036)   )23,855(   ضرائب مدفوعة
 )2,142,328(  )501,966(   يةنشطة التشغيلاأل في التدفقات النقدية المستخدمةصافي 

      
      بةنشطة اإلستثمارالتدفقات النقدية من األ
 )112,538(  )352,507(   شراء ممتلكات ومعدات

 ـ  43,595    بيع ممتلكات ومعدات
  39,258   17,049    بالقيمة العادله من خالل قائمة الدخل الشاملشراء موجودات مالية بيع 
 ـ  )11,747(   شراء إستثمارات عقاريةبيع 

 55,027  41,555   عوائد إستثمارات مقبوضة
 )18,253(  )262,055(   يةثمارنشطة اإلستاأل فيالتدفقات النقدية المستخدمة صافي 

      
 )2,160,581(  )764,021(    للسنةفي النقد والنقد المعادل )النقص(صافي 

 )292,746(  1,492,698   فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 4,547,335  2,094,008   النقد والنقد المعادل في بداية السنة

 2,094,008  2,822,685  )10( النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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  :امـــع .1

  1994 شباط 7بتاريخ ) الشركة(تأسست شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة 
 لدى مراقب الشركات )563200906(وسجلت تحت رقم  كشركة مساهمة خصوصية محدودة

 بتغيير وضعها القانوني من شركة 1995 أيلول 10قامت الشركة بتاريخ  .في مدينة غزة
  .مساهمة خصوصية محدودة إلى شركة مساهمة عامة محدودة

 2010طين لألوراق المالية خالل عام تم إدراج أسهم الشركة للتداول في سوق فلس.  
  يتركز نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين وإعـادة التأمين وجميع أصناف

 بيت ، نابلس،أشغال الضمان والتعويض بكافة أنواعها من خالل فروعها في كل من رام اهللا
 . وغزة جنين، الخليل، قلقيلية، طولكرم،لحم

  على 2013و 2014 كانون األول 31 موظفاً كما في 107 و118بلغ عدد موظفي الشركة 
 2014 كانون األول 31 كما في 37 و32بلغ عدد وكالء ومنتجي الشركة كما التوالي، 

  . على التوالي2013و
  د دوالر أمريكي للسهم الواح1 سهم بقيمة اسمية 5,000,000يتألف رأس مال الشركة من، 

 دوالر 5,000,000المالية  بياناتال في تاريخ مدفوع كمارأس مال الشركة المكتتب والبلغ 
سرائيلي عار تحويل الدوالر الى الشيقل اإلسرائيلي حسب أساإلمسجل بالشيقل وهو امريكي 
 .التسديدبتاريخ 

  على رفع رأس مال 18/12/2014 بتاريخ 6/2014وافق مجلس اإلدارة في إجتماعة رقم 
  دوالر أمريكي5,000,000ي البالغ ال الشركة الحالمن رأس م% 30الشركة بما ال يقل عن 

  . وسيتم عرضها على الهيئة العامة الغير عادية للموافقه عليه
  2015 آذار 20بتاريخ الشركة إدارة مجلس  من قبل  الموحدة الماليةالقوائمتم إقرار هذه 

 .2015لسنة ) 1(بجلسته رقم 
 المالية بتاريخ القوائم إلدارة العامة للتأمين على ا–الفلسطينية مال  التم موافقة هيئة سوق رأس 

 .PCMA/DIWAN/3085/2015 بموجب كتاب رقم  2015 آذار 24
  

   المالية الموحدةالقوائم .2
شركة األبراج (تها التابعة  وشرك المالية لشركة فلسطين للتأمينالقوائم المالية الموحدة القوائمتشمل 

 المالية للشركة القوائمحيد تم تو. 2014 كانون األول 31 كما في) الفلسطينية للتنمية العقارية
تها التابعة على أساس تجميع كل بند من موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة مع وشرك

 التابعة، بعد استبعاد كافة أرصدة الحسابات ةبنود موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشرك
  . التابعةشركةمعامالت فيما بين الشركة والالجارية وال

  :شركة األبراج الفلسطينية للتنمية العقارية -
 كشركة مساهمة 2011 حزيران 15تأسست شركة األبراج الفلسطينية للتنمية العقارية بتاريخ 

.  لدى مراقب الشركات في مدينة رام اهللا562512368خصوصية محدودة وسجلت تحت رقم 
 دوالر أمريكي للسهم الواحد، 1اسمية  سهم بقيمة 1,000,000يتألف رأسمال الشركة من 

من أهم غايات الشركة تملك وشراء وبيع . %99 بنسبة وهي مملوكة لشركة فلسطين للتأمين
  .والمتاجرة باألراضي والعقارات والشقق
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الشركات التابعة هي الشركات التي تمتلك الشركة األم القدرة على التحكم في سياساتها المالية 
، مع العلم بأن الشركة ابعة في مناطق السلطة الفلسطينيةالشركة وشركتها التتعمل . والتشغيلية

  .غير ناشطة منذ تأسيسها وحتى تاريخ إعداد البيانات المالية
  

 السياسات المحاسبية .3
   الموحدة الماليةالقوائمأسس إعداد  .1.3

 معايير مجلسصادرة عن  الوفقاً لمعايير التقارير المالية الدوليةالموحدة  المالية القوائمتم إعداد 
  .المحاسبة الدولية

وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية بإستثناء الموجودات المالية المتوفرة الموحدة  المالية القوائمتم إعداد 
  . الموحدة الماليةالقوائم والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ العقاريةللبيع واإلستثمارات 

  . المالية بالدوالر األمريكيالبياناتيتم إعداد واس للشركة يمثل الشيقل اإلسرائيلي عملة األس
  
  التغييرات في السياسات المحاسبية .2.3

 المالية للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامها القوائمإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 
 المعدلة التالية خالل بتطبيق المعاييرالشركة  المالية للسنة السابقة، باستثناء قيام القوائمإلعداد 

  :السنة
  ) المعدل(اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة : 24معيار المحاسبة الدولي رقم 
  )المعدل( العرض -األدوات المالية : 32معيار المحاسبة الدولي رقم 

  المعدل(عرض بنود الدخل الشامل األخرى ) 1(معيار المحاسبة  الدولي رقم*(  
 المعدل( المالية بياناتإفصاحات ال) 7( رقم ةلدوليمعيار التقارير المالية ا( 
 البيانات المالية الموحدة ) 10( رقم ةمعيار التقارير المالية الدولي 
 اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى) 12( رقم ةمعيار التقارير المالية الدولي  
  قياس القيمة العادلة) 13(معيار التقارير المالية الدولية رقم  

إلى تغيير طريقة عرض بنود الدخل ) 1( التغير في معيار المحاسبة الدولي رقم يقضي* 
الشامل األخرى في مجموعات، بأن يتم فصل تلك البنود التي يمكن قيدها أو إعادة تصنيفها في 

سيؤثر هذا التعديل . قائمة الدخل في المستقبل عن البنود األخرى التي ال يمكن إعادة تصنيفها
  . ن يؤثر على أداء الشركة أو مركزها الماليعلى العرض ول

  
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم 

إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها، . الشركةتبنيها بعد من قبل 
 المالية بياناتركز أو األداء المالي أو حول افصاحات العند سريان مفعولها، أثر على الم

  :شركةلل
  األدوات المالية ) 9(معيار التقارير المالية الدولية رقم** 
بصيغته الحالية المرحلة األولى لإلحالل محل ) 9(يمثل معيار التقارير المالية الدولية رقم   **

عيار أثر مرحلة األولى من هذا السيكون لتطبيق الم). 39(معيار المحاسبة الدولي رقم 
على تصنيف وقياس الموجودات المالية للشركة، ومن غير المحتمل أن يكون لتطبيقه أثر 

ستعمل الشركة على تحديد أثر التطبيق بالتزامن مع صدور . على المطلوبات المالية
هذا سيصبح . المراحل التالية من المعيار وذلك إلظهار صورة شاملة عن أثر التطبيق

  .2015 كانون الثاني 1المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في 
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  األسس والتقديرات  .3.3
وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام الموحدة  المالية القوائمإن إعداد 

اح عن جتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصابتقديرات و
كما أن هذه التقديرات واإلجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف . اإللتزامات المحتملة

. والمخصصات وكذلك في التغييرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق الملكية
جتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات اوبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام و

إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل . تقبلية وأوقاتهاالنقدية المس
متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن 

  .التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل
  :ات الرئيسية التي قامت بها الشركةتفاصيل اإلجتهاد يلي فيما

  القيمة العادلة لألدوات المالية
 قائمةعندما ال يمكن الحصول على القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في 

من األسواق النشطة، يتم إستخدام تقنيات تقييم مثل نموذج خصم الموحد المركز المالي 
  .التدفقات النقدية

الت المستخدمة في هذه النماذج تكون مأخوذة من األسواق حيثما كان ذلك ممكناً، إن المدخ
إن هذه . يتم اإلعتماد على درجة من التقديرات واألحكام للوصول إلى القيمة العادلة

التقديرات تشمل تأثير عوامل على المدخالت المستخدمة، مثل مخاطر السيولة ومخاطر 
  .اإلئتمان والتقلبات األخرى

ن التغير في اإلفتراضات حول هذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة لألدوات إ
  .المالية

 الموجودات المالية تدني قيمة
 القيمة منخفضة كإستثمارات للبيع مالية متوفرة اإلستثمارات المصنفة كموجودات الشركة تعتبر
 أدلة وجود عند أو التكلفة من أقل إلى العادلة في القيمة لفترة طويلة أو تدني هام وجود عند

  .التدني على أخرى موضوعية
بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في  تقوم إدارة الشركة

  .للسنة الموحد الدخل بيانقيمتها ويتم أخذ هذا التدني في 
 المدينة الذمم تدني قيمة

 تحصيل المحتمل من يكون ال عندما تحصيلها الممكن دينةالم للذمم تقدير بعمل الشركة تقوم
 الهامة غير للمبالغ بالنسبة أما فردي، أساس على الهامة للمبالغ يتم التقدير. بالكامل المبالغ

 على بناء مخصص لها ويحتسب جماعية بصورة فيتم تقديرها طويلة مدة منذ السداد ومستحقة
  .عليها مضت التي الزمنية الفترة

 مار اإلنتاجية للموجودات الملموسةألعا
 والمعدات بشكل دوري لغايات احتساب للممتلكاتتقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية 

االستهالكات السنوية إعتماداً على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية 
  . الموحد الدخلبيانإلى )  وجدتإن(المتوقعة في المستقبل، ويتم أخذ خسارة التدني 

  االستثمارات العقارية
  .دارة على تقديرات خبراء عقاريين في تقييم االستثمارات العقاريةاإلتعتمد 

 إحتياطي اإلدعاءات تحت التسوية
 المتعلقة اإلفتراضات على بناء المدفوعة غير إحتياطي اإلدعاءات تحت التسوية تقدير يتم

 بموجب المطالبات من والناشئة وأطراف أخرى التأمين وثائق لحاملي قةالمستح المبالغ بتقدير
  . التأمين عقود

  
يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الشركة إعتماداً على دراسة قانونية معدة من 

الشركة والتي بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمـل حدوثها في المستقبل، ويعاد قبل محامي 
  .لك الدراسات بشكـل دوريالنظر في ت
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 تاريخ حتى لغ عنها يبلم والتي المتكبدة للمطالبات المتوقعة النهائية كلفة التقديرات عمل يتم
عنها  المبلغ المطالبات غير كلفة بتقدير اإلدارة تقوم حيث ، الموحد الماليةبياناتال إعداد

 الحوادث ها لسداد تعويضاتمحددة على أساس الخبرة السابقة وتقديرات إحصائيات باستخدام
 على بالضرورة التقديرات هذه تحتسب.  الماليةالقوائم تاريخ في كما عنها يبلغ ولم حدثت التي

 القيم تختلف وقد هذا. التيقن وعدم التقدير من متفاوتة وبدرجات بعوامل عديدة تتعلق إفتراضات
  .في المستقبل تعديلها يتم والتي التقديرات هذه من الفعلية

  احتياطي األخطار السارية
يتم احتساب احتياطي االخطار السارية في نهاية السنة لفروع التأمين بنسبة عدد األيام 

  . المتبقية من كل وثيقة تأمين بعد نهاية السنة
  مخصص الضرائب

تستخدم الشركة تقديرات معينة لتحديد مخصص ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 
 المالية وفقاً لألنظمة والقوانين المعمول بها في مناطق السلطة الواجب تحميله للسنة

  . تعتقد إدارة الشركة بأن هذه التقديرات واالفتراضات معقولة. الفلسطينية
  

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية .4.3
  تحقق اإليرادات 

 عقود التأمين
) ساط تأمين مكتسبةأق(يتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة عن عقود التأمين كإيرادات للسنة 

يتم تسجيل . على أساس الفترات الزمنية المستحقة وبما يتناسب مع فترة التغطية التأمينية
 ةبيانات المالية الموحدأقساط التأمين غير المكتسبة من خالل عقود التأمين كما في تاريخ ال

  ). إحتياطي األخطار السارية(ضمن المطلوبات كأقساط تأمين غير مكتسبة 
 على الدخل الموحدبيان  قيد اإلدعاءات ومصاريف تسويات الخسائر المتكبدة ضمن يتم

أساس قيمة اإللتزام المتوقع للتعويض العائد إلى حملة عقود التأمين أو إلى أطراف أخرى 
  .متضررة

  إيرادات الفوائد 
 المعدل يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها بإستخدام طريقة العائد الفعلي، بناء على

المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود 
  .المالي نسبة إلى صافي قيمته الدفترية

  إيرادات أرباح أسهم 
تتحقق أرباح أو خسائر تداول اإلستثمارات في الموجودات المالية عند إتمام عملية التداول، 

 .ح توزيعات األسهم من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق إلستالمهاويتم اإلعتراف بأربا
  تحقق المصاريف

يتم إطفاء كافة العموالت والتكاليف األخرى للحصول على وثائق التأمين الجديدة أوالمجددة 
ويتم اإلعتراف بالمصاريف األخرى بناء على أساس .  في سنة حدوثها الدخل الموحدبيانفي 

  .االستحقاق
  عويضات التأمينت

تتكون تعويضات التأمين من اإلدعاءات المدفوعة خالل السنة والتغير في مخصص 
  . اإلدعاءات تحت التسوية

تشمل تعويضات التأمين كل المبالغ المدفوعة خالل العام، سواء كانت تخص السنة الحالية أو 
سوية كافة االدعاءات تمثل اإلدعاءات تحت التسوية أعلى قيمة مقدرة لت. السنوات السابقة

.  ولكن لم يتم تسويتها بعد المركز المالي الموحدبيانالناتجة عن أحداث حصلت حتى تاريخ 
يتم إحتساب االدعاءات تحت التسوية على أساس أفضل معلومات متوفرة كما في تاريخ 

  . المالية الموحد وتشمل مخصص لالدعاءات غير المبلغ عنهابياناتال
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 وعامةمصاريف إدارية 
يتم توزيع المصاريف اإلدارية والعامة على فروع التأمين بنسبة إجمالي األقساط المتحققة من 

  . على اجمالي األقساط المتحققةكل فرع من فروع التأمين
 مالية موجودات في إستثمارات

 لتزاماإل تاريخ وهو العملية تاريخ في المالية للموجودات العادية والبيع الشراء عمليات قيد يتم
 يتم التي تلك هي المالية للموجودات العادية والبيع الشراء عمليات إن .المالية الموجودات بشراء

 عليه متعارف هو لما وفقاً أو للقوانين وفقاً المحددة الفترة خالل المالية الموجودات تحويل فيها
 مصاريف إضافة ويتم ة،العادل بالقيمة الشراء عند المالية الموجودات قيد يتم .السوق أنظمة في

 يتم والتي الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات باستثناء المباشرة، اإلقتناء
 أو المطفأة بالكلفة المالية الموجودات جميع قيد الحقا يتم .العادلة بالقيمة مبدئي بشكل قيدها
 .العادلة القيمة

 الفعلية الفائدة وطريقة المطفأة بالكلفة مالية موجودات
 :التاليان الشرطان تحقق إذا المطفأة بالكلفة الدين أدوات قياس يتم
 على للحصول باألصل اإلحتفاظ إلى يهدف أعمال نموذج ضمن الدين بأداة اإلحتفاظ يتم أن 

 .تعاقدية نقدية تدفقات
  محددة ختواري في النقدية التدفقات من اإلنتفاع حق لألداة التعاقدية الشروط تعطي أن 

 .القائم الرصيد على وفائدة األصل من دفعات تمثل والتي
 مصاريف إليها مضافاً العادلة بالقيمة مبدئياً تقاس السابقين الشرطين تحقق التي الدين أدوات إن

 الموحدة الدخل قائمة خالل من الموجودات هذه تصنيف الشركة اختيار حالة باستثناء( اإلقتناء
 بعد الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة بالكلفة قياسها الحقا ويتم ،)أدناه مبين هو كما

 .الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام الفوائد بإيرادات اإلعتراف يتم .التدني تنزيل
 العادلة بالقيمة مالية موجودات إلى المطفأة الكلفة من الدين أدوات تصنيف بإعادة الشركة تقوم
 وبالتالي المبدئي لإلعتراف األعمال نموذج من الهدف تغير إذا الموحدة الدخل ةقائم خالل من
 استخدامها يتم التي الفائدة نسبة هو الفعلي الفائدة معدل إن.مناسبة المطفأة الكلفة طريقة تكون ال

 معينة، حاالت في أقل فترة أو الدين، أداة عمر فترة على المستقبلية النقدية التدفقات لخصم
 .المبدئي اإلعتراف تاريخ في الدفترية القيمة ساويلت

 المذكورة المطفأه الكلفة شروط حققت دين أداة تصنيف الشركة تستطيع المبدئي اإلعتراف عند
 أو إزالة إلى ذلك أدى إذا الموحدة الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة مالية كموجودات أعاله

 هذا عن التراجع الحقاً الشركة تستطيع ال .لمحاسبيا التطابق عدم من كبير بشكل التخفيف
 .التصنيف

 في تدٍن مخصص أي تنزيل بعد المبلغ بكامل استحقاقها تاريخ حسب المدينة الكمبياالت قيد يتم
 تحصيل يصبح عندما تحصيلها في المشكوك الديون مخصص تقدير يتم .الكمبياالت هذه قيمة
 أي تنزيل بعد للعمالء الصادرة الفواتير بمبلغ مدينةال الذمم تظهر .محتمل غير الذمم هذه

 عندما بها المشكوك للذمم مخصص احتساب يتم .تحصيلها في المشكوك للذمم مخصصات
 .تحديدها عند المعدومة الديون تُشطب .المبلغ كامل تحصيل المرجح غير من يصبح

 الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات
 مالية أدوات أو المطفأه الكلفة شروط تحقق ال التي الدين أدوات المالية لموجوداتا هذه تمثل
 الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة تصنيفها الشركة اختارت ولكن المطفأه الكلفة شروط تحقق

 دين أداة أية بتصنيف الشركة تقم لم .العادلة بالقيمة وتقاس المبدئي اإلعتراف عند الموحدة
 الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة مالية كموجودات المطفأة بالكلفة دين أدوات شروط تحقق

  .الموحدة
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 بالقيمة المصنفة الدين أدوات تصنيف إعادة الشركة على يترتب المبدئي، لإلعتراف الحقاً
 من الهدف تغير عند .المطفأة بالكلفة دين أدوات إلى الموحدة الدخل قائمة خالل من العادلة
 أدوات تصنيف إعادة للشركة يحق ال .بالتحقق تبدأ المطفأة الكلفة شروط فإن األعمال نموذج
 من العادلة بالقيمة دين كأدوات تصنيفها المبدئي اإلعتراف عند الشركة اختارت التي الدين
 .الموحدة الدخل قائمة خالل
 مالية كموجودات العادلة يمةبالق الملكية أدوات بتصنيف المبدئي اإلعتراف عند الشركة تقوم

 أغراض لغير بها المحتفظ اإلستثمارات باستثناء الموحدة الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة
 الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة الموجودات هذه تصنيف يتم حيث المتاجرة،
   .األخرى

 أو ربح أي قيد ويتم العادلة بالقيمة دةالموح الدخل قائمة خالل من المالية الموجودات قياس يتم
 قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية للموجودات العادلة القيمة في التغير عن ناتجة خسارة
 .الموحدة الدخل قائمة في الدخل

 المستثمر الشركات من المالية األدوات في اإلستثمار من األسهم توزيعات بأرباح اإلعتراف يتم
 .الموحدة الدخل قائمة في الستالمها حق نشوء عند بها

 الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات
 الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة الملكية أدوات بتصنيف المبدئي اإلعتراف عند الشركة تقوم

 ذلكك عنه، التراجع يمكن وال حدة على أداة كل أساس على التصنيف هذا يتم .األخرى الشامل
 كأدوات الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة بها محتفظ ملكية أداة تصنيف الشركة تستطيع ال

 .األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة مالية
 إليها مضافاً العادلة بالقيمة مبدئياً األخرى الشامل الدخل بنود خالل من الملكية أدوات قياس يتم

 الخسائر أو األرباح قيد ويتم العادلة بالقيمة الموجودات هذه قياس يتم الحقاً .اإلقتناء مصاريف
 إحتياطي حساب في األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة القيمة في التغير عن الناتجة
 تصنيف إعادة يتم ال الموجودات هذه من التخلص عند .العادلة القيمة في المتراكم التغيير
 قائمة إلى العادلة القيمة في المتراكم التغير إحتياطي حساب في سابقاً المقيدة خسائرال أو األرباح
 .المدورة األرباح حساب في مباشرة قيدها يتم بل الموحدة الدخل

 عند بها المستثمر الشركات من الملكية أدوات في اإلستثمار من األسهم توزيعات عوائد قيد يتم
 من لجزء كاسترداد العوائد هذه اعتبرت إذا إال الموحدة، دخلال قائمة في الستالمها حق نشوء
 .اإلستثمار قيمة
 المطفأه بالكلفة المقيدة المالية الموجودات تدني
 لتحديد المدينة، الذمم فيها بما المطفأه، بالكلفة المالية الموجودات تقييم المالية القوائم بتاريخ يتم
 عندما متدنية المالية الموجودات اعتبار يتم .قيمتها في تدٍن وجود يثبت دليل هناك كان إذا فيما

 للموجودات المبدئي اإلعتراف بعد حصلت أحداث أو لحدث نتيجة موضوعي، دليل هناك يكون
 .المتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات على ويؤئر المالية،
 المالية الموجودات استبعاد

 لهذه النقدية التدفقات من لإلنتفاع التعاقدي الحق انتهاء عند المالية الموجودات استبعاد يتم
 منشأة إلى الملكية وعوائد المخاطر وجميع المالية الموجودات تحويل عند أو الموجودات،

 وأبقت األساسية والعوائد المخاطر كل إبقاء أو بتحويل الشركة قيام عدم حال في .أخرى
 ويتم الموجودات في المتبقية لشركةا حصة تسجيل يتم المحولة، الموجودات على السيطرة
 الملكية وعوائد المخاطر كل الشركة أبقت إذا .دفعها المتوقع المبالغ بقيمة المطلوبات تسجيل
  .المالية الموجودات تسجيل في الشركة تستمر المحولة، المالية الموجودات لملكية
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   لألدوات الماليةالقيمة العادلة
الموحدة لألدوات المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة   الماليةقوائمالإن أسعار اإلغالق بتاريخ 

  .العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية
في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالية أو عدم 

  :نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها
  .السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبيرمقارنتها بالقيمة  -
تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة  -

 .مالية مشابهة لها
تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار  -

خاطر أو منافع متوقعة عند تقدير قيمة األدوات المالية، وفي حال العوامل السوقية وأية م
وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد 

  .تنزيل أي تدني في قيمتها
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناء على التدفقات النقدية المتوقعة  -

  .  باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطرمخصومةال
  تدني وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية

 المالية القوائمتقوم الشركة بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ 
في قيمتها إفرادياً أو على شكل الموحدة لتحديد فيما إذا كانت هنالك مؤشرات تدل على تدٍن 

مجموعة، وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من أجل 
  .تحديد خسارة التدني

  :يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي
بناء على تقدير التدفقات النقدية : تدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالكلفة المطفأة -

  .لمخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصليا
يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في : تدني الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة -

 الدخل بيانالسجالت والقيمة العادلة، بعد تنزيل أي خسائر تدني معترف بها سابقاً في 
  .الموحد

اء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية بن: تدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالكلفة -
  .المتوقعة مخصومة بسعر السوق الحالي للعائدات على موجودات مالية مشابهة

 كما يتم تسجيل أي وفر في الفترة الالحقة  الدخل الموحدبيانيتم تسجيل التدني في القيمة في 
 باستثناء أسهم الشركات دالدخل الموحبيان نتيجة التدني السابق في الموجودات المالية في 

  . المتوفرة للبيع
 

  اإلستثمارات العقارية
تتم رسملة كلفة . يتم قياس اإلستثمارات العقارية مبدئياً بالكلفة مضافاً إليها تكاليف اإلقتناء

إستبدال مكونات اإلستثمارات العقارية إذا إستوفت شروط اإلعتراف؛ وال تشمل كلفة 
بعد اإلعتراف المبدئي، يتم إظهار . ف الخدمة اليوميةاإلستثمارات العقارية مصاري

  الماليةالقوائماإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تعكس ظروف السوق في تاريخ 
يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات . الموحدة

  .ة حدوث التغير في فتر الموحد الدخلبيانالعقارية في 
يتم إستبعاد اإلستثمارات العقارية عند التخلي عنها أو عند إيقافها عن الخدمة بشكل دائم على 

رباح أيتم قيد أية . أن ال يكون هناك توقع لتدفق منفعة اقتصادية مستقبلية نتيجة التخلي عنها
في فترة حدوث حد المو الدخل بيانأو خسائر ناتجة من إستبعاد اإلستثمارات العقارية في 

 .اإلستبعاد
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   والمعداتالممتلكات
 وأي خسائر تدني متراكمة  والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكمتظهر الممتلكات

 والمعدات عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة ستهالك الممتلكات، ويتم إفي القيمة الدفترية
  :وقع كما يليالقسط الثابت وفقا للعمر اإلنتاجي المت

 سنوات  
 50 مباني

 17 أثاث ومفروشات
 10-5 أجهزة مكتبية

 5 أجهزة الحاسب اآللي 
 7 مركبات

 7 تحسينات مأجور
 والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات في سة تدني القيمة الدفترية للممتلكاتيتم درا

عند وجود أحد هذه األدلة . الظروف تشير إلى عدم توافر إمكانية إسترداد قيمتها الدفترية
وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة 

 قيدالقيمة "المتوقع إستردادها وهي القيمة العادلة مخصوماً منها مصاريف البيع أو 
 . ، أيهما أعلى"االستخدام

 والمعدات التي يتم التعامل تبدال مكونات الممتلكاتلمتكبدة إلسيتم إحتساب ورسملة التكاليف ا
يتم رسملة النفقات . معها بشكل منفصل، كما يتم شطب القيمة الدفترية ألي جزء مستبدل

. األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكات والمعدات
  . الموحدلدخل ابيانيتم إثبات جميع النفقات األخرى في 

 التأمين إعادة
 تمثل موجودات. تقوم الشركة بالحد من مخاطر التأمين من خالل عقد إتفاقيات إعادة التأمين

 المبالغ تقدير يتم .التأمين إعادة شركات من ادهادالمبالغ الممكن إستر عقود إعادة التأمين
 ةصص اإلدعاءات المسددتتناسب مع مخ من شركات إعادة التأمين بطريقة إستردادها الممكن

 . وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبةالتأمين إعادة لعقد  ووفقاًةوغير المسدد
 المالية بياناتاليتم إجراء مراجعة للتدني في موجودات عقود إعادة التأمين القائمة بتاريخ 

ظهور دليل يحدث التدني عند .  أو عندما ينشأ مؤشر على التدني خالل السنةالموحدة
 لشروط عقد إعادة التأمين موضوعي يبين أن الشركة قد ال تسترد المبالغ المستحقة وفقاً

وعند إمكانية قياس األثر على هذه المبالغ التي ستتسلمها الشركة من معيدي التأمين بشكل 
  . الموحد الدخلبيانموثوق، يتم تسجيل خسارة التدني في 

 وثائق حملة تجاه ومسؤوليتها إلتزاماتها من الشركة  تعفي ال التأمين إعادة عقود ترتيبات إن
 .التأمين
التأمين التي تتحملها  أعباء من لكل بالنسبة اإلجمالي أساس على التأمين ومطالبات أقساط تظهر

  .المعاد تأمينها الشركة وتلك
  مدينةالتأمين الذمم 

قيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو  بالتدرج الذمم المدينة عندما تصبح مستحقة وتسجل مبدئياً
يتم دراسة تدني القيمة الدفترية . التي سوف يتم استالمها مقابل وثائق الـتأمين المصدرة

للذمم المدينة عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية تحصيل قيمتها الدفترية ويتم أخذ 
. يحدث فيها التدنيفي السنة التي الموحد  الدخل بيانمخصص بقيمة التدني ويحمل على 
 .تُشطب الديون المعدومة عند تحديدها

  النقد والنقد المعادل 
 التدفقات النقدية يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى إعداد بيانلغرض 

البنوك وودائع قصيرة األجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل بعد تنزيل األرصدة 
  .مقيدة السحب
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  لتزامات عقود التأمين ا 
  . وتحميل أقساط التأمين عند توقيع عقد التأمينالتأمينيتم اإلعتراف بالتزامات عقود 

المالية  بالفترة المتعلق المكتتبة التأمين أقساط من الجزء غير المكتسبة التأمين أقساط تمثل
ير مكتسبة غ تأمين الالحقة نتيجة وثائق تأمين سارية وتسجل ضمن المطلوبات كأقساط

 النتهاء مدة وثيقة المتبقية، وتحتسب على أساس عدد األيام )إحتياطي األخطار السارية(
  . الموحدة الماليةبياناتالتأمين بعد تاريخ ال

غير  المتكبدة للمطالبات التقديرية كلفةالاالدعاءات تحت التسوية  إحتياطيإجمالي  يمثل
 وذلك لحاملي لم يتم أم عنها التبليغ تم  سواء الموحد المركز الماليبيان تاريخ في كما المسددة

 إدارة المطالبات ذات الصلة، مطروح أخرى باإلضافة إلى مصاريف وأطراف التأمين عقود
 .مستردة أخرى مبالغ وأي الحادث من منها قيمة المستردات

مالية  الالبيانات تاريخ في كما المسددة غير عنها المبلغ لإلدعاءات المخصصات تحتسب
بمفردها بناء على تقارير الخبراء والمحامين وخبرة  كل حالة تقدير أساس  علىالموحدة

   . الشركة وتقديراتها
 الشركة السابقة خبرة علىبناء   غير المبلغ عنها اإلدعاءاتمخصص  تقدير وتسجيل يتم

بيان المركز  تاريخ في كما عنها يبلغ ولم حدثت التي الحوادث وتقديراتها لسداد تعويضات
  .المالي الموحد

 التأمين إلتزامات كفاية اختبار
 كافية المحتسبة التأمين التزامات كانت ما إذا  بتقييم المالية الموحدةالبيانات بتاريخ الشركة تقوم
 عن نتج إذا .التأمين عقود بموجب المستقبلية النقدية للتدفقات التقديرات الحالية باستخدام وذلك
 المقدرة النقدية التدفقات ضوء في غير كافية التأمين إللتزامات الدفترية القيمة نأ التقييم هذا

 . الموحد الدخلبيان في النقص بكامل اإلعتراف يتم المستقبلية، للمطالبات
  ذمم دائنة ومستحقات

عن عقود لاللتزامات والمستحقات يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل 
 للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبلالتأمين باإلضافة 

 .الدائنون
 التقاص
  المركز الماليبيانالتقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية في  إجراء ال يتم
تسويتها على أساس  إال عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم الموحد

  .التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات يتم في نفس الوقت
  مخصص الضرائب

تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة 
 تالبياناوالذي يتطلب االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ ) 12(الدولي رقم 

 عدم تسجيل الشركةإرتأت إدارة . المالية الموحدة كموجودات أو مطلوبات ضريبية مؤجلة
الموجودات الضريبية المؤجلة بسبب عدم التيقن من إمكانية اإلستفادة من هذه المنافع خالل 

تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة . فترة زمنية محددة
 المالية بياناترباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في الللضريبة، وتختلف األ

الموحدة ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة 
للتنزيل في السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أو خسائر متراكمة مقبولة ضريبياً أو بنود 

  .غراض ضريبيةليست خاضعة أو مقبولة التنزيل أل
  .تحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة وفقاَ للقوانين واألنظمة السارية المفعول

 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 لقانون العمل الساري المفعول في يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً

  .خصيص راتب شهر عن كل سنة خدمةتفلسطين على أساس 
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  لقطاعاتمعلومات ا
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات 

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

 . عمل في بيئات إقتصاديةبقطاعاتلمتعلقة  تلك ا وعوائد تختلف عن
  العمالت األجنبية 

 )العملة األساس (يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الشيقل اإلسرائيلي
يتم . خالل السنة إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة

ة وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى تحويل الموجودات والمطلوبات النقدي
 المالية بياناتالفي نهاية السنة إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 

  .  الموحد الدخلبيانتظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في . الموحدة
ر األمريكي، تم تحويل بنود الموجودات بعملة الدوالالموحدة  المالية بياناتألغراض إعداد ال

والمطلوبات من عملة الشيقل اإلسرائيلي إلى عملة الدوالر األمريكي وفقاً ألسعار الصرف 
 وتم تحويل بنود حقوق الملكية بإستخدام أسعار  المالية الموحدةالبياناتالسائدة في تاريخ 
 بإستخدام معدل أسعار الصرف حد المو الدخلبيانوكذلك تم تحويل بنود . الصرف التاريخية

ة في بند مستقل ضمن حقوق يتم إظهار فروقات ترجمة العمالت األجنبي. خالل السنة
، وكانت أسعار الصرف مقابل الشيقل الجديد كما بتاريخ الفترة المالية على النحو الملكية
  :التالي

   كانون األول 31  
  النسبة  2014  2013  
  %  شيقل جديد  شيقل جديد  
  )6.70(  3.90  3.48  لدوالر األمريكيا

  )6.48(  5.50  4.91  الدينار األردني
  

  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
يتم إحتساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى 

  .مساهمي الشركة على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام
 احتساب الربح المخفض للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة يتم
) بعد األخذ في االعتبار العوائد والفوائد وأية إيرادات أو نفقات تخص األسهم القابلة للتحويل(

على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافاً إليه المعدل المرجح لعدد األسهم 
  .دية التي يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عاديةالعا
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   ومعداتممتلكات .4
 

  مباني
أثاث 

  ومفروشات
  أجهزة
  مكتبية

حاسب الأجهزة 
  مركبات  لي اآل

تحسينات 
 المجموع  مأجور

 دوالر أمريكي  الر أمريكيدو  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
              

              الكلفة
 1,864,547  133,152  117,520  492,387  394,317  269,584  457,587 2014 كانون الثاني 1كما في 
 352,507  37,544  111,422  30,954  22,659   13,894  136,034 إضافات 
 )92,556(  )5,124(   )86,304(  -  )997(  )131(   -  إستبعادات

 )222,127(  )16,999(   )14,717(  )55,566(  )44,242(  )30,161(  )60,442( فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 1,902,371  148,573  127,921  467,775  371,737  253,186  533,179 2014األول   كانون31كما في 

              اإلستهالك المتراكم
  1,191,267  78,001  34,884  430,709  340,473  190,110  117,090 2014انون الثاني  ك1كما في 

 89,666  9,151  15,791  26,339  17,532  11,730  9,123 اإلستهالك للسنة
 )40,030(  )4,433(  )34,600(  -  )997(  -  -  إستبعادات

 )132,364(  )8,788(  )2,156(  )47,644(  )38,772(  )21,646(  )13,358( فروقات ترجمة عمالت أجنبية
  1,108,539  73,931  13,919  409,404  318,236  180,194  112,855 2014األول   كانون31كما في 

  صافي القيمة الدفترية 
 793,832  74,642  114,002  58,371  53,501  72,992  420,324 2014 كانون األول 31

  
دوالر  697,417  مبلغ2013 و2014 كانون األول 31والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت تستخدم في عمليات الشركة كما في  الممتلكاتبلغت كلفة 

  .  على التوالي،دوالر أمريكي 725,078أمريكي ومبلغ 
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  مباني
أثاث 

  ومفروشات
  أجهزة
  مكتبية

أجهزة الحاسب 
  مركبات  اآللي 

تحسينات 
 المجموع  مأجور

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
              

              الكلفة
 1,630,660  119,595  42,091  438,430  358,704   244,922   426,918 2013 كانون الثاني 1كما في 
 112,538  4,787  69,797  21,652  9,490   6,812  -- إضافات 

 121,349  8,770   5,632  32,305  26,123  17,850  30,669 فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 1,864,547  133,152  117,520  492,387  394,317  269,584  457,587 2013األول   كانون31كما في 

              اإلستهالك المتراكم
 1,031,319  66,116  22,493  378,056  298,534  165,416  100,704 2013ن الثاني  كانو1كما في 

 84,144  6,878  10,449  25,314  20,323  12,358  8,822 اإلستهالك للسنة
 75,804  5,007  1,942  27,339  21,616  12,336  7,564 فروقات ترجمة عمالت أجنبية

  1,191,267  78,001  34,884  430,709  340,473  190,110  117,090 2013األول   كانون31كما في 
  صافي القيمة الدفترية 

 673,280  55,151  82,636  61,678  53,844  79,474  340,497 2013 كانون األول 31
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  إستثمارات عقارية .5
حيث يتم  وبيرزيت أريحا ، في أراٍض في كل من مدن رام اهللا الشركةيمثل هذا البند إستثمارات

  :كما يلي ي بناء على تقارير خبراء عقاريين معتمدينضتقدير القيمة العادلة لهذه األرا
 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 13,051,429  13,986,220 الرصيد في بداية السنة
 )2,711(  3,723,841 التغير في القيمة العادلة خالل السنة

  --   11,747  إضافات
 937,502  )1,812,718( ات ترجمة عمالت أجنبيةفروق

 13,986,220  15,909,090 الرصيد في نهاية السنة
  
  بالقيمة العادله من خالل قائمة الدخل الشاملموجودات مالية  .6

 :يشمل هذا البند إستثمارات في أسهم شركات محلية كما يلي
  2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 353,184  336,135   أسهم مدرجة
  336,135  353,184 

  
  :كانت كما يلي من خالل قائمة الدخل الشامل المالية احتياطي الموجوداتإن الحركة على حساب 

  2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 44,503  64,406  الرصيد في بداية السنة
 )3,251(  18,821  التغير في القيمة العادلة

 23,154  )8,480(  وقات ترجمة عمالت أجنبيةفر
 64,406  74,747  الرصيد في نهاية السنة

  
  ذمم مدينة .7

  2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

  10,347,267   8,666,539   حملة الوثائقمستحق من 
  4,039,595   3,233,571    والوسطاء والمنتجينمستحق من الوكالء

   11,900,110  14,386,862 
 )4,507,890(  )3,496,308(  مخصص تدني ذمم مدينة 

  8,403,802  9,878,972 
  

 .األجل بطبيعتها قصيرة مخصص تدني في القيمة وهي أي خصم بعد بالصافي المدينة الذمم تدرج
 31 دوالر أمريكي كما في 3,496,308ذمم التأمين متدنية القيمة مبلغ مخصص بلغ إجمالي قيمة 

  . 2013 كانون األول 31 دوالر أمريكي كما في 4,507,890 مقابل مبلغ 2014ون األول كان
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  :الحركة التي تمت على مخصص تدني الذمم المدينة خالل السنةملخص فيما يلي 
  2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 5,395,144  4,507,890  الرصيد في بداية السنة
  97,049   92,724   خالل السنة)إسترداد(تخصيص 

 )1,374,493(  )665,869(  الديون المشطوبة خالل السنة
 390,190  )438,437(  فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 4,507,890  3,496,308  الرصيد في نهاية السنة
لحصول احيث تقوم حالياً ب بتغيير سياسة الشركة فيما يخص الضمانات 2012تم البدء في نهاية عام 

  . من الزبائن الذين ال يقومون بتسديد أرصدتهم وقت حدوثهاوشيكات على كمبياالت 
  
  ذمم معيدي التأمين  .8

 كانون 31 دوالر أمريكي كما في 160,508ذمم شركات التأمين المحلية بمبلغ يشمل هذا البند 
 .2013 كانون األول 31 دوالر أمركي كما في 146,746 ومبلغ 2014األول 

  
   مدينة أخرىأرصدة .9

  2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 436  2,872  ذمم موظفين
 66,905  92,073  مصاريف مدفوعة مقدماً
 21,416  9,418  مستردات تأمين مستحقة

 86,643  217,241  أخرى
  321,604  175,400 

 
  النقد والنقد المعادل .10

  : النقد والنقد المعادل مما يليألغراض قائمة التدفقات النقدية، يتألف
  2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 18,815  20,493  نقد في الصندوق 
 601,145  131,637  حسابات جارية لدى البنوك

  152,130  619,960 
   2,920,555  1,724,048ودائع لدى البنوك 

  2,344,008   3,072,685   المجموع
 )  )250,000(  )250,000حب نقد مقيد الس
  2,822,685  2,094,008 

 بنوك ودائع لدى بنوك محلية بالدوالر األمريكي تستحق خالل فترة ثالث شهور  تمثل الودائع لدى
بلغ متوسط سعر الفوائد السنوية على أرصدة الودائع .  الموحدة الماليةالبياناتأو أقل من تاريخ 

  .2014 كانون األول 31للسنة المنتهية في % 2.5 - %2 لدى البنوك نسبة
   ًيمثل النقد مقيد السحب قيمة وديعة محجوزة ألمر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وفقا

  .للمتطلبات القانونية
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  مخصص تعويض نهاية الخدمة .11
  2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 676,745  626,615  الرصيد في بداية السنة
 50,456  267,269  إضافات خالل السنة
 )145,647(  )47,068(  المدفوع خالل السنة

 45,061  )85,550(  فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 626,615  761,266  الرصيد في نهاية السنة

 
  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين .12
  2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

    مطلوبات عقود التأمين
 13,502,415 11,869,774  إحتياطي إدعاءات تحت التسوية 
 931,325 1,156,053  إحتياطي إدعاءات غير مبلغ عنها

 3,516,100 3,572,904  )احتياطي األخطار السارية (أقساط غير مكتسبة
  16,598,731 17,949,840 

    موجودات عقود إعادة التأمين
إحتياطي إدعاءات تحت  حصة معيدي التأمين من

 1,543,615  1,568,167  التسوية
 مكتسبةالحصة معيدي التأمين من أقساط غير 

 262,804 243,450  )احتياطي األخطار السارية(
  1,811,617 1,806,419 

     صافي مطلوبات عقود التأمين 
 11,958,800  10,301,607  إحتياطي إدعاءات تحت التسوية 
 931,325  1,156,053  إحتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها

 3,253,296  3,329,454  )احتياطي األخطار السارية(أقساط غير مكتسبة 
  14,787,114  16,143,421 

  
 حتياطي اإلدعاءات تحت التسويةإ  

  : التأمين كما يليبلغت حصة الشركة وحصة معيدي التأمين من إحتياطي ادعاءات تحت التسوية لفروع
 اإلجمالي  حصة معيدي التأمين   حصة الشركة 
 2014  2013  2014  2013  2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 11,963,173 10,596,196  1,277,714  1,415,791  10,685,459  9,180,405 فرع تأمين المركبات
 33,276 14,744  26,597  11,795  6,679  2,949 فرع تأمين النقل البحري

 108,007 69,631  79,919  52,555  28,088  17,076 فرع تأمين الحريق والسرقة
 909,960 844,902  ـ  -  909,960  844,902  فرع تأمين العمال

 167,079 97,215  ـ  -  167,079  97,215  فرع تأمين المسؤولية المدنية
 137,460 148,427  20,557  11,075  116,903  137,352 فرع التأمينات العامة األخرى

 179,049 94,825  138,828  76,951  40,221  17,874 فرع التأمين الهندسي
 4,411 3,834  ـ  -  4,411  3,834 فرع التأمين الصحي

 10,301,607  11,958,800  1,568,167  1,543,615  11,869,774  13,502,415 
 



23 

  

  ساريةالخطار األإحتياطي (أقساط غير مكتسبة( 
 )احتياطي األخطار السارية   (بلغت حصة الشركة وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة         

  :لفروع التأمين كما يلي
 اإلجمالي  حصة معيدي التأمين   حصة الشركة 
 2014  2013  2014  2013  2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 3,269,401  3,258,855  185,998  146,648  3,083,403  3,112,207 فرع تأمين المركبات
 4,860  5,111  3,889  4,089  971  1,022 فرع تأمين النقل البحري

 42,814  47,414  35,351  39,716  7,463  7,698 تأمين الحريق والسرقةفرع 
 87,561  141,243  6,380   6,356  81,181  134,887  فرع تأمين العمال

 16,838  23,087  925  1,039  15,913  22,048  فرع المسؤولية المدنية
 29,818  32,294  7,978  9,632  21,840  22,662 فرع التأمينات العامة األخرى

 26,095  42,105  22,283  35,970  3,812  6,135 فرع التأمين الهندسي
 38,713  22,795  -  -  38,713  22,795 فرع التأمين الصحي

 3,329,454  3,253,296  243,450  262,804  3,572,904  3,516,100 
  

 ذمم معيدي التأمين .13
 2014  2013 
 مريكيدوالر أ  دوالر أمريكي 

 1,289,789  59,196 شركات إعادة تأمين خارجية
 59,196  1,289,789 
  

 ذمم دائنة .14
 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 615,269  302,630 موردين وكراجات
 1,070,031  1,033,896 مرافق طبية

 12,072  642,386 عمالء منوعون
 101,930  14,507 مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

 1,993,419  1,799,302 
  

 تسهيالت إئتمانية  .15
 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 21,334  113,680 حسابات جارية مكشوفة
  670,945  34,800حساب جاري مدين 

 784,625  56,134 
 تسهيالت جاري مدين من بنك محلي بسقف  حساب على2014 حصلت الشركة خالل عام 

  %.1.25 دوالر أمريكي، بسعر فائدة ليبور شهر واحد مضافاً إليه 1,025,641
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  مخصص الضرائب  .16
  :لقد كانت الحركة على مخصصات الضرائب خالل السنة كما يلي

 2014  2013 
  ضريبة 

  الدخل
ضريبة القيمة 

  المضافة
  

  المجموع
  

 المجموع
 ريكيدوالر أم  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 1,280,836  1,408,446  1,014,903  393,543 السنةالرصيد في بداية 
 (27,036)  )23,855(  )4,302(  )19,553(  السنةسلفيات مدفوعة خالل

 63,642  165,449  -  165,449 )**إعادة تصنيف (إضافات
 91,004  )163,296(  )108,944(  )54,352( فروقات ترجمة عمالت أجنبية 

 1,408,446  1,386,744   901,657  485,087 صيد في نهاية السنةالر
  
قامت الشركة بعمل تسوية مع دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة عن األعـوام مـن                *  

مـن  عن األعوام ، وقد بدأت الشركة بالعمل على إنهاء ملفها الضريبي          2004 لغاية العام    1994
  .المتوقعةإضافية تحسبا للتسويات الضريبية  وأخذت مخصصات 2013 لغاية 2005

  تمثل اإلضافات على مخصص ضريبة الدخل قيمة مخصص ضريبة دخل عن سـنوات سـابقة               **
ونتيجة التفاهمات مـع وزارة الماليـة تـم فـصل           , ة تم إقفالة سابقا في ذمة وزارة المالي       والذي

  مخصص ضريبة الدخلالمخصص عن الذمة المدينة لوزارة المالية وإعادة تصنيفة ضمن 
  أرصدة دائنة أخرى  .17

  2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 2,042,337 1,881,404  قيمة المضافة على الرواتبالضريبة 
     101,994  465,733لتعويض مصابي حوادث الطرقالصندوق الفلسطيني 

 439,444 328,610  رسوم وطوابع مستحقة
 59,570 84,728  قة ضريبة دخل رواتب مستح

 188,702 223,152  مصاريف مستحقة
  62,305  79,969   مخصص أجازات

 238,877 185,326  أخرى
  2,885,183 3,496,968 
  
   لقد كانت الحركة على حساب الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق خالل السنة كما

  :يلي
  2014  2013 
 ر أمريكيدوال  دوالر أمريكي  

  )105,503(   465,733  الرصيد في بداية السنة
 898,805  978,526  اإلضافات خالل السنة 

 )314,304(  )1,320,139(  المسدد خالل السنة
 )13,265(  )22,126(  فروقات ترجمة عمالت أجنبية

  465,733   101,994  الرصيد في نهاية السنة
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 إحتياطي إجباري .18
من % 10 المعمول به في فلسطين، يتم اقتطاع 1964لسنة ) 12( الشركات رقم وفقاً لقانون

األرباح السنوية لحساب اإلحتياطي اإلجباري وال يجوز وقف هذا اإلقتطاع قبل أن يبلغ مجموع 
اإلحتياطي المتجمع ما يعادل ربع رأس المال، كما ال يجوز توزيع اإلحتياطي اإلجباري على 

  .المساهمين
  

  قطاعات األعمال معلومات  .19
 تـم تنظـيم    اإلدارة العامة للتأمين،– وبناء على متطلبات هيئة سوق رأس المال إدارية ألغراض

 تـأمين الحريـق     ،البحريالنقل   تأمين   ،هي المركبات وأعمال تأمين     قطاعات ثمانيةالشركة لتشمل   
التـأمين   و  التأمين الهندسـي   ،ةالتأمينات العام  ، تأمينات المسؤولية المدنية   ،تأمينات العمال  ،والسرقة
  .للشركة التحليلية للتقارير األساس القطاعات هذه تشكل .الصحي
 توجد وال بالشركة، الخاصة النقدية واألموال اإلستثمارات إدارة على للشركة األخرى العمليات تشتمل

 .مال الشركةيمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أع. القطاعات بين معامالت
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  :2014 كانون األول 31يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

    العمال   حريق وسرقة  بحرينقل    مركبات 
  المسؤولية
   المدنية

  التأمينات
  صحي  هندسي   العامة األخرى

قطاع اإلستثمار 
  والخزينة

تعديالت 
 المجموع   وأستبعادات

  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
دوالر 
  دوالر أمريكي  أمريكي

دوالر 
 دوالر أمريكي  أمريكي

                      
 8,455,766  ـ  ـ  58,120  156,536   65,746  50,744  305,619  101,747   14,303  7,702,951 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

لتأمين  (613,571)  ـ  ـ  ـ  (235,249)   (22,997)  (6,728)  (20,901)  (83,800)  29,211  (273,107) إجمالي  أقساط  معيدي ا
 7,842,195  ـ  ـ  58,120  (78,713)   42,749  44,016   284,718   17,947  43,514  7,429,844 إجمالي األقساط المحتفظ بها

ةالالتغير في أقساط غير   (464,637)  ـ  ـ  12,799  (2,978)   )3,457(  )8,550(   (68,031)   (1,131)  (170)  (393,119) مكتسب
 2,088,202  ـ  ـ  65,059  77,618   23,323  29,547   229,206   36,909  5,361  1,621,179 رسوم التأمين

 9,465,760  ـ  ـ  135,978  (4,073)   62,615  65,013   445,893   53,725  48,705  8,657,904 ين المكتسبةصافي أقساط التأم
 59,140  ـ  ـ  ـ  29,618   7,083  ـ   ـ   19,403  3,036  ـ عموالت تأمين مكتسبة

 (1,314,234)  ـ  ـ  (507)  (26,305)   (5,166)  (8,289)   (39,672)   (12,493)  (854)   (1,220,948) العموالت المدفوعة
 8,210,666  ـ  ـ  135,471  (760)   64,532  56,724   406,221   60,635  50,887  7,436,956  صافي األقساط المكتسبة بعد العموالت

   ـ  ـ                 المطالبات المتكبدة
 (7,936,379)  ـ  ـ  (70,384)  (134,331)   (8,918)  (52,084)   (208,645)   (67,541)  (13,176)  (7,381,300) المطالبات المسددة

دي التأمين من المطالبات المسددة  1,766,661  ـ  ـ  ـ  106,913   6,696  ـ   ـ   54,959  10,541   1,587,552 حصة معي
 (6,169,718)  ـ  ـ  (70,384)  (27,418)   (2,222)  (52,084)   (208,645)   (12,582)  (2,635)  (5,793,748) صافي المطالبات المسددة

 35,549  ـ  ـ  112  19,625   (35,993)  56,507   (35,882)   8,701  3,280  19,199 التغير في إحتياطي مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 (6,134,169)  ـ  ـ  (70,272)  (7,793)   (38,215)  4,423   (244,527)   (3,881)  645  (5,774,549) صافي المطالبات المتكبدة

صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية 
  2,076,497  ـ  ـ  65,199  (8,553)   26,317  61,147   161,694   56,754  51,532  1,662,407  الموزعة على فروع التأمين

مصاريف اإلدارية  حصة فروع التأمين من ال
 (3,201,577)  ـ  ـ  (22,007)  (59,269)   (24,893)  (19,213)   (115,715)   (38,524)  (5,415)  (2,916,541) والعمومية

أعمال التأمين بعد المصاريف ) خسائر(صافي 
                      اإلدارية الموزعة على فروع التأمين
  )(1,125,080  ـ  ـ   43,192  (67,822)   1,424   41,934  45,979  18,230   46,117  (1,254,134)  :المصاريف واإليرادات غير الموزعة

د   41,555  ـ   41,555  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ ستثمارات اإلعوائ
 3,723,841  ـ   3,723,841  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ *التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

ريف(إيرادات  303,356  ـ  303,356  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ   أخرى)مصا
ة  (92,724)   (92,724)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ مخصص تدني ذمم التأمين المدين

 غير موزعة على وعموميةمصاريف إدارية 
ن  (346,669)  (346,669)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  فروع التأمي

                       
 2,504,279  (439,393)   4,068,752  43,192   )67,822(    1,424   41,934   45,979   18,230   46,117   )1,254,134( ربح السنة قبل الضرائب 
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  :2013 كانون األول 31يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال الشركة للسنة المنتهية في 

    العمال   حريق وسرقة  بحرينقل    مركبات 
  المسؤولية
   المدنية

  التأمينات
  صحي  هندسي   خرىالعامة األ

  قطاع اإلستثمار
   والخزينة

  تعديالت 
 المجموع   وأستبعادات

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
                      

 7,309,282  -   -   74,338  71,356   68,968  30,901  234,349  87,802  10,889   6,730,679 لي أقساط التأمين المكتتبةإجما
لتأمين  (535,809)  -   -   -  (61,826)   (24,216)  (3,363)  (12,592)  (78,414)  (10,379)  (345,019) إجمالي  أقساط  معيدي ا
 6,773,473  -  -  74,338  9,530   44,752  27,538   221,757   9,388  510   6,385,660 إجمالي األقساط المحتفظ بها

ةالالتغير في أقساط غير   (730,337)  -  -  8,598  (282)   67  (3,998)   18,976   1,272  (34)  (754,936) مكتسب
 2,228,801  -  -  33,236  28,499   25,157  18,711   188,464   32,787  3,628  1,898,319 رسوم التأمين

 8,271,937  -  -  116,172  37,747   69,976  42,251   429,197   43,447  4,104  7,529,043 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 46,583  -  -   -  15,275   4,400  -   -   24,642  2,276  (10) عموالت تأمين مكتسبة

 (995,995)  -  -  (32)  (4,463)   (4,347)  (3,655)   (20,057)   (8,528)  (1,063)  (953,850) العموالت المدفوعة
 7,322,525  -  -  116,140  48,559    70,029  38,596   409,140   59,561  5,317  6,575,183  صافي األقساط المكتسبة بعد العموالت

                      المطالبات المتكبدة
 (4,344,130)  -   -  (153,352)  (3,378)   (7,304)  (3,366)   (256,534)   (88,607)  (831)  (3,830,758) المطالبات المسددة

دة دي التأمين من المطالبات المسد  245,306  -  -   -  3,083   177,450  -   1,498   62,610  665   - حصة معي
 (4,098,824)  -  -  (153,352)  (295)   170,146  (3,366)   (255,036)   (25,997)  (166)  (3,830,758) صافي المطالبات المسددة

دعاءات تحت التسويةالتغير في إحتياطي   (1,465,444)  -  -   10,983  (141,458)  (603)   78,231   86,836  (82,577)  (26,928)  (1,389,928) إ
 1,468,210  -   -   -   133,828   -   -    -    77,041  25,639  1,231,702  إدعاءات تحت التسويةالتغير في إحتياطي حصة المعيد من 

  )4,096,058(  -  -   (142,369)  (7,925)   169,543  74,865   (168,200)   (31,533)  (1,455)  )3,988,984( صافي المطالبات المتكبدة
صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية الموزعة 

تأمين  3,226,467  -  -  (26,229)  40,634    239,572  113,461   240,940   28,028  3,862  2,586,199 على فروع ال
 (2,527,109)  -  -  (25,701)  (24,671)   (23,845)  (10,683)   (81,024)   (30,357)  (3,765)  (2,327,063) والعموميةحصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية 

ين بعد المصاريف اإلدارية أرباح أعمال التأم) خسائر(صافي 
 699,358  -  -  (51,930)  15,963   215,727  102,778  159,916   )(2,329  97  259,136 الموزعة على فروع التأمين

                           :المصاريف واإليرادات غير الموزعة
د   55,027  -  55,027  -  -   -  -   -   -  -  - ستثمارات اإلعوائ

ابعةخسائر ا  -  -  -  -  -   -  -   -   -  -  -  لشركات الت
رية  (2,711)  -  (2,711)  -  -   -  -   -   -  -  - التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقا

 (216,725)  -  (216,725)  -  -   -  -   -   -  -  -   أخرى)مصاريف(إيرادات
 -  -  -  -  -   -  -   -   -  -  -  خسائر عمليات التشغيل

ة  (97,049)  (97,049)  -  -  -   -  -   -   -  -  - مخصص تدني ذمم التأمين المدين
 (337,877)  (337,877)  -   -  -   -  -   -   -  -  -  غير موزعة على فروع التأمينوعموميةمصاريف إدارية 

  100,023  (434,926)  (164,409)  (51,930)  15,963   215,727  102,778  159,916  (2,329)  97  259,136 ربح السنة قبل الضرائب) خسارة(
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  ستثماراتاالعوائد  .20
  2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 49,793  36,253  إيرادات فوائد بنكية
 5,234  5,302  عوائد توزيعات أسهم

  41,555  55,027 
 

  إيرادات  أخرى )مصاريف( .21
  2014  2013 
 دوالر أمريكي  كيدوالر أمري  

 )217,817(  226,510  فروقات عملة) خسائر(أرباح 
 1,092  76,846  أخرى

  303,356  )216,725( 
 

  وعموميةمصاريف إدارية  .22
  2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 1,474,279  1,729,461  موظفينالرواتب ومنافع 
 228,421  298,546  ضريبة القيمة المضافة على الرواتب 

 57,243  271,195  تعويض نهاية الخدمة
 145,288  146,601   وسفرمصاريف سيارات ومواصالت

 155,268  138,015  بريد وبرق وهاتف
 18,467  50,276  إعالنات

 45,368  74,677  قرطاسية ومطبوعات
 84,144  89,666  إستهالكات

 111,660  120,041  إيجارات
 22,731  60,873  خص وإشتراكاترسوم ور

 38,364  37,877  كهرباء ومياه
 78,052  88,655   مصاريف تأمين
 31,686  30,324  صيانة ونظافة

 12,216  16,640  ضيافة
 23,922  48,730  أخرىمصاريف 

 موزعة على فروع وعمومية  مصاريف إدارية 
 2,527,109  3,201,577  التأمين 

 73,628  99,587  إلدارةمصاريف مجلس ا
 71,814  107,579  أتعاب مهنية

 154,221  52,196   فوائد وعموالت بنكية
 38,214  87,307  متفرقة 

 غير موزعة على وعموميةمصاريف إدارية 
 337,877  346,669  فروع التأمين

 2,864,986  3,548,246  والعموميةمجموع المصاريف اإلدارية 
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  :صاريف اإلدارية والعامة على فروع التأمين كالتاليتم توزيع الم
  2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 2,327,063  2,916,541  فرع تأمين المركبات
 3,765  5,415  فرع تأمين النقل البحري

 30,357  38,524  فرع تأمين الحريق والسرقة
 81,024  115,715   فرع تأمين العمال

 10,683  19,213   مسؤولية المدنيةفرع ال
 23,845  24,893  فرع التأمينات العامة األخرى

 24,671  59,269  فرع التأمين الهندسي
 25,701  22,007  فرع التأمين الصحي

  3,201,577  2,527,109 
 

  السنةربح الحصة األساسية والمخفضة للسهم من  .23
  :يشمل هذا البند ما يلي

 2014  2013 
  دوالر أمريكي   والر أمريكيد  
    

 36,381  2,504,279 ربح السنة 
       
  سهم   سهم  

 5,000,000  5,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها 
       
  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 0.007  0.501  السنة  ربح/)خسارة(الحصة األساسية المخفضة للسهم من 
 

  ف ذات عالقةمعامالت مع أطرا .24
تعتبر المعامالت كمعامالت مع أطراف ذات عالقة عندما تتم مع الشركات الحليفة والمساهمين 

 يتم إعتماد .الرئيسيين واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها
  .ن قبل إدارة الشركةسياسات األسعار و الشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة م
  :هي كما يلي ةالموحدإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي 

   2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  طبيعة العالقة 

ــة  ــم مدين ــة -ذم ــسلطة الوطني  ال
 5,770,109  5,118,583  مساهمون رئيسيون  الفلسطينية
 118,245  28,849  مساهمون رئيسيون أعضاء مجلس االدارة -ذمم مدينة 

 ـ  ـ  مساهمون رئيسيون مخصص تدني ذمم مدينة 
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  : هي كما يلية الموحدإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة الدخل
   2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  طبيعة العالقة 
      

 552,087  267,857  همون رئيسيونمسا إيرادات 
 277,037  206,099  مساهمون رئيسيون مشتريات

      مصروفات
 73,628  99,587   مصاريف مجلس اإلدارة

      :رواتب ومنافع اإلدارة العليا
 164,087  200,687   منافع قصيرة األجل

 10,940  50,896   مخصص تعويض نهاية الخدمة
 

 ة لألدوات الماليةالقيمة العادل .25
يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية، حسب صنفها وقيمتها 

  :2013 2014 كانون األول 31 العادلة كما في
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 2014  2013  2014  2013 
 ر أمريكيدوال  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

        موجودات مالية
 3,527,345  2,822,685  3,527,345  2,822,685 النقد والنقد المعادل

        موجودات مالية متوفرة للبيع
 353,184  336,135  353,184  336,135  مدرجة

 11,680,855  10,181,690  11,680,855  10,181,690  وشيكات برسم التحصيل ذمم مدينة
  146,746   160,508   146,746   160,508   معيدي التأمينذمم

 1,806,419  1,811,617  1,806,419  1,811,617 موجودات عقود اعادة التأمين
 175,400  321,604  175,400  321,604 أرصدة مدينة أخرى 

 15,634,239  17,689,949  15,634,239  17,689,949 
         مطلوبات مالية

 56,134  784,625  56,134  784,625 ئتمائيةتسهيالت إ
 3,715,575  4,399,143  3,715,575  4,399,143  وشيكات برسم الدفعذمم دائنة

 1,289,789  59,196  1,289,789  59,196 ذمم معيدي التأمين
 17,949,840  16,598,731  17,949,840  16,598,731 مطلوبات عقود التأمين

 3,496,968  2,885,183  3,496,968  2,885,183 أرصدة دائنة أخرى
 24,726,878  26,508,306  24,726,878  26,508,306 

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

  إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والنقد والنقد المعادل والودائع قصيرة
 التأمين والمطلوبات المالية األخرى هي  اعادةموجودات عقودواألجل والشيكات برسم التحصيل 

صيل قصيرة مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تح
 .األجل

  تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع المدرجة وفقا ألسعار تداولها في تاريخ
 . الماليةالبيانات
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  تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع غير المدرجة بإستخدام طرق تقييم مناسبة
 .وثوقللوصول إلى قيمتها العادلة بشكل م

  
  :التسلسل الهرمي للقيم العادلة

  : تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية
 ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية ) غير المعدلة(بإستخدام أسعار التداول : المستوى األول

 .نشطة لألدوات المالية
 ام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير بإستخد: المستوى الثاني

 .مباشر
 بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها: المستوى الثالث. 

 
   كانون 31 

 المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  2014األول 
 الر أمريكيدو  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

        موجودات مالية متوفرة للبيع
 -  -  336,135  336,135 مدرجة

 -  -  -  - غير مدرجة
  .لم يتم خالل العام إجراء تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني

 
  إدارة المخاطر .26

تيجية تحدد المخـاطر  تقوم الشركة بإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل إسترا  
وسبل مواجهتها وتخفيفها وذلك من خالل إدارة الشركة وأنظمة التقـارير حيـث يـتم مراجعـة              

لـى  إإضافة . المخاطر وتبني اإلجراءات الضرورية لمواجهتها والعمل على تخفيضها والحد منها   
 الرقابيـة   ن كافة مراكز العمل مسؤولة عن تحديد المخاطر المتعلقة بنشاطها ووضع الـضوابط            أ

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن تحديد ومراقبة         . المناسبة ومراقبة استمرارية فعاليتها   
  .المخاطر في الشركة

  
  قياس المخاطر وأنظمة التقارير

إن مراقبة المخاطر وإدارتها يتم من خالل مراقبة الحدود المسموح بها لكـل نـوع مـن أنـواع             
  .س إستراتيجية عمل الشركة وعوامل السوق المختلفة المحيطةالمخاطر وأن هذه الحدود تعك

يتم جمع المعلومات من الدوائر المختلفة لدى الشركة وتحليلها للتعرف على المخاطر المتوقعة التي 
  .يتم عرض وشرح هذه المعلومات على مجلس إدارة الشركة. قد تنجم عنها

ومخـاطر  التي تتمثل في مخـاطر الـسوق        تتعرض الشركة لمخاطر التأمين والمخاطر المالية و      
 من المستخدمة والطرق الشركة تواجهها التي للمخاطر ملخص يلي فيما. مخاطر االئتمانوالسيولة 

  .المخاطر هذه أثار من للتخفيف اإلدارة قبل
  

  مخاطر التأمين
 ومواعيـد  للتعويضات الفعلية المبالغ اختالف خطر هو الشركة تواجهه الذي الرئيسي التأمين خطر
 بهـا  المطالـب  المبالغ زيادة أو المطالبات تكرار حال الشركة، والذي يتأثر في عن توقعات دفعها

 الـشركة  هـدف  فـإن  وبالتالي األجل، طويلة للمطالبات المستقبلية المدفوعة والتطورات والمنافع
  .المطالبات هذه كافية لتغطية احتياطيات وجود ضمان هو األساسي

  
وكما ان هـذا التنويـع مـن     لديها، التأمين عقود بتنويع المخاطر من ى التخفيفالشركة عل تعمل

وأيضا من خـالل   بعناية، وتنفيذها التأمين الدقيق الستراتيجيات المخاطر يحسن من خالل االختيار
  .التأمين إعادة اتفاقيات الدخول في
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 ، الحريق والسرقة، النقل البحري،مخاطر المركبات ضد التأمين هي للشركة الرئيسية التأمين أعمال

 قـصيرة  هذه التأمين عقود تعتبر . الهندسي والصحي،التأمينات العامة، العمال والمسؤولية المدنية
 فـي  يساعد المؤمن، وهذا الحادث وقوع تاريخ من واحدة سنة خالل في العادة سدادها ويتم األجل
  .التأمين خطر من التقليل

  
 التأمين إعادة مخاطر

 فـي  الـشركة  كبيرة، تدخل تأمينية مطالبات عن الناتجة الخسارة لمخاطر التعرض احتمال ليللتق
التأمين  إعادة ترتيبات إن. التأمين إعادة ألغراض أخرى أطراف مع العادي نشاطها خالل اتفاقيات

 الكبيرة المخاطر من الناتجة المحتملة الخسائر  إدارةعلى الشركة وتمكن األعمال في أكبر تنوع توفر
 االتفاقيات بموجب إنجازها يتم التأمين إعادة معامالت من كبيراً جزءاً إن. للنمو إضافية وتوفر فرصاً

 .واتفاقيات فائض الخسارة التأمين االختيارية إعادة وعقود
  

 لديها، وتظل المؤمنين تجاه التزاماتها من الشركة تعفي ال التأمين معيدي إلى المحولة التأمين عقود إن
 في التأمين إعادة شركة فشل بقدر عليه التأمين المعاد الجزء عن وثائقها حاملي مسؤولة أمام الشركة
  .إعادة التأمين عقد بموجب بالتزاماتها الوفاء
 تقوم التأمين ومن مخاطر االئتمان، معيدي مالءة لعدم نتيجة كبيرة لخسائر تعرضها مخاطر من للحد

وكذلك يتم توزيع عقـود إعـادة    معهم تتعامل الذين لمعيدي التأمين ةالمالي األوضاع بتقييم الشركة
    .االئتمان مخاطر التأمين على مجموعة من معيدي التأمين وتقوم الشركة بمراقبة تركز

  
 الرقابية المخاطر

 لضمان الحقوق هذه بمراجعة وتقوم التأمين وثائق حاملي حقوق بحماية أساساً الرقابية السلطات تهتم
 أن من بالتأكد السلطات تهتم الوقت ذات وفي. لمصلحتهم بكفاءة األمور تقوم بإدارة لشركةا أن

 .المتوقعة غير االلتزامات السيولة لمقابلة من مالئمة بنسبة تحتفظ الشركة
  

على  والمراقبة المصادقة تستوجب ال النظم هذه. داخل فلسطين تنظيمية لمتطلبات الشركة تخضع
) هامش المالءة  كفايةمثل(المقيدة  األحكام بعض على أيضاً تنص ولكنها ،فحسب الشركة أنشطة
 غير بااللتزامات الوفاء في التأمين شركات قبل من واإلعسار مخاطر التقصير من للتقليل وذلك

  .نشوئها عند المتوقعة
 

 المالية المخاطر
محددة وتتولى إدارة الشركة تتبع الشركة سياسات مالية إلدارة المخاطر المختلفة ضمن إستراتيجية 

رقابة وضبط المخاطر وإجراء التوزيع االستراتيجي األمثل لكل من الموجودات المالية 
مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر التغير (مخاطر السوق : والمطلوبات المالية، وتشمل المخاطر

  .ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان) بأسعار األسهم ومخاطر العمالت
  

  السوق مخاطر 
هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار السوق 
مثل أسعار الفائدة وأسعار األسهم، وأسعار العمالت االجنبية، وتنشأ مخاطر السوق نتيجة وجود 

 اقبة هذه المخاطر وفقاًمراكز مفتوحة في أسعار الفائدة والعمالت واالستثمار في األسهم، ويتم مر
  .لسياسات وإجراءات محددة من قبل إدارة الشركة

  
  مخاطر أسعار الفائدة 

بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح الموحدة تتمثل حساسية قائمة الدخل 
فائدة على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر إحتسابها الشركة لسنة واحدة، ويتم 

 .رمتغي
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  مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ 

دارة الموجودات  تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإ.استحقاقها، وللوقاية من هذه المخاطر
  . ن النقد والنقد المعادل آجالها واالحتفاظ برصيد كاٍف مئمةوالمطلوبات وموا

 كافية أموال توفر من بالتأكد اإلدارة وتقوم شهري أساس على للسيولة احتياجاتها الشركة تراقب
قائمة المركز  تاريخ في للشركة العائدة ألجل الودائع معظم إن. عند نشوئها التزامات أي لمقابلة
  .أشهر ثالثة تتجاوز ال فترة خالل تستحقالموحدة  المالي

  

  مخاطر اإلئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن 

 تتعرض التي االئتمان مخاطر أقصى إن .الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما يؤدي الى حدوث خسائر
 التي الدفترية في القيمة ثليتمالشركة  لدى التي المالية الموجودات فئات لجميع بالنسبة الشركة لها

  . الموحدةقائمة المركز المالي في تظهر
  

  إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال 

  .مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق الملكية
  

راء التعديالت الالزمة في ضوء التغيرات في األوضاع        تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإج      
لم تقم الشركة بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجـراءات المتعلقـة             . االقتصادية

  .2013 و2014 كانون األول 31بهيكلة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في 
  

ياطي اإلجباري وفروقات ترجمة عمالت يتألف رأس مال الشركة من رأس المال المدفوع واالحت
 5,712,273 البالغ المتراكمة) الخسائر(األرباح أجنبية وإحتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع و

 31دوالر أمريكي كما في  3,806,082 مقابل 2014 كانون األول 31دوالر أمريكي كما في 
  . على التوالي2013 كانون األول

  

تعمل المتطلبات .  في فلسطينسوق رأس الماللبات وأنظمة هيئة أنشطة الشركة خاضعة لمتط
واألنظمة على وصف إجراءات الموافقة والمراقبة وتفرض متطلبات معينة مثل هامش المالءة 
وكفاية رأس المال للحد من خطر عدم المالءة المالية من قبل شركات التأمين لمواجهة المطلوبات 

دارة الشركة بتقديم خطتها لمعالجة النقص في هامش المالءة ستقوم ا. المستقبلية عندما تظهر
)  ت/ 3(وفقاً لتعليمات رقم % 150تأمين لتصل النسبة الى االدارة العامة لللتطبيقها بالتنسيق مع 

  .2005 لسنة 20 والصادرة بمقتضى المادة الخامسة من قانون التأمين رقم 2009لسنة 
  

  التزامات محتملة .27
 اإلكتواري الخاص بالتأمينات االلزامية للمركبات وتأمين العمال والتأمينات صدر تقرير الخبير

وسلم لإلدارة العامة للتأمين في هيئة  2014العامة األخرى عن أعمال شركة فلسطين للتامين لعام 
سوق رأس المال حيث أظهر التقرير عجزاً في االحتياطيات الفنية، وقد قامت الشركة خالل العام 

تفاق مع هيئة سوق رأس المال على معالجة العجز الظاهر في تقرير الخبير اإلكتواري باال 2014
 . 2015 خالل سنة وما قبلها 2014عن سنة 
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  لتعويض مصابي حوادث الطرقالصندوق الفلسطيني  .28
 مذكرة تفاهم مع الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث 2007وقعت الشركة في العام 

 جديد، شيقل 21,727,805 حساب الشركة المستحق لدى الصندوق بمبلغ الطرق لتسوية رصيد
 مسؤولية الشركة مقابل إلىوملفات قضايا ، حيث يتم بموجب هذا التفاهم نقل محفظة مطالبات

 شركة فلسطين للتامين بتسديد الرصيد المتبقي بمبلغ وقامت جديد، شيقل 11,187,805مبلغ 
  . 2006 كانون األول 31تحقات الصندوق حتى تاريخ  جديد كتسوية لمسشيقل 10,540,000

 الصندوق الفلسطيني لتعويض إدارة تلقت الشركة كتابا من رئيس مجلس 2009 نيسان 6وبتاريخ 
 جديد على حساب شركة فلسطين شيقل 11,187,805مصابي حوادث الطرق يفيد بقيد مبلغ 

 فيما بين 2007د تم توقيعها في سنة مذكرة التفاهم التي كان قعدولها عن للتامين وعلى أساس 
الصندوق  الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وشركة فلسطين للتأمين لتسوية رصيد 

 للتأمين فلسطينوقد أظهر المستشار القانوني لشركة  .2006 كانون األول 31الشركة حتى تاريخ 
عدم احتمال أن يترتب على بشكل واضح عدم وجود أساس في الواقع أو القانون للقضية، وكذلك 

  . أي استحقاق مالي نتيجة الدعوىالشركة
  . لمعالجة الخالف بين الصندوق والشركة باشراف هيئة سوق رأس المال الفلسطينيةءوعقد لقا

  
 شركةالقضايا المقامة على ال .29

قاً ، ووفالشركةوفي إعتقاد إدارة . وذلك ضمن النشاط الطبيعي لهاالشركة يوجد قضايا مقامة ضد 
، فإن المبالغ المتوقع دفعها على هذه القضايا والنتائج التي قد للشركةلرأي المستشار القانوني 

  . ونتائج أعمالها المالي للشركةتترتب عليها ليس لها تأثير جوهري على المركز
  

  تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .30
لسياسي واالقتصادي في المنطقة إن عدم استقرار الوضع ا. أنشطتها في فلسطينالشركة تمارس 

 .ألنشطتها ويؤثر سلباً على أدائها الشركةيزيد من خطر ممارسة 
  

  األرقام المقارنة .31
 .2014 لجعلها تتطابق مع التصنيف المعتمد في عام 2013تم إعادة تصنيف أرصدة عام 
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هاتف: 2942771-09       فاكس- 09-2948989

________________________________________
فرع جنين 

الشارع المتفرع من شارع يحيى عياش 
تلفون – 2434441-04       فاكس – 04-2438443

________________________________________



مكتب حلحول 
مقابل داخلية حلحول 

تلفاكس: 02-2211588 
________________________________________

مكتب حواره 
شارع القدس نابلس/ الشارع الرئيسي/ بجانب تكسي العباس

تلفاكس 09-2590535
________________________________________

مكتب بديا / سلفيت 
الشارع الرئيسي –  عمارة مجوهرات بديا 

تلفاكس: 09-2994079 
________________________________________

مكتب بيت أمر
الشارع الرئيسي – مدخل البلد

تلفاكس: 02-2521714
________________________________________

مكتب رام اهللا 
رام اهللا -  بالقرب من بنك االردن.

تلفاكس: 02-2988442
________________________________________

مكتب طوباس 
طوباس – الشارع الرئيسي

تلفاكس:  09-2573104
________________________________________

مكتب دوار الصحة
الخليل- دوار الصحة

تلفاكس: 02-2213087
________________________________________

مكتب دير دبوان 
رام اهللا - دير دبوان - الشارع الرئيسي

تلفاكس: 02-2897239

عناوين فروع  ومكاتب الشركة 
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