ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺄﺳﺳت ﺷرﻛﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﻋﺎم  1994ﻛﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة ،وﯾﺑﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً  7.2ﻣﻠﯾون
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ،وھﻲ ﻣﺟﺎزة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ھﯾﺋﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺗﺣت )إﺟﺎزة رﻗم  (3وﻣﺳﺟﻠﺔ
ﻟدى ﻣراﻗب اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﺣت رﻗم ) ،(563200906وﻗد أﺳﺳﮭﺎ ﻧﺧﺑﺔ ﻣﻣﯾزة ﻣن رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن واﻟذﯾن
ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺧﺑرات ادارﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت.
وﻗد ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﮫ ﻛﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺣرﯾق واﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺣوادث
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺑﺣري واﻟﺟوي واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛﺑﺎت ،وﻛذﻟك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻏﯾر
اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘررھﺎ ﻣﺟﻠس اﻻدارة ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون.
وﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن  25ﻋﺎﻣﺎ ً ﺗﻌﻣل ﺷرﻛﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﺧﺑراﺗﮭﺎ واﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن
اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧرﯾﺟﯾن وذوي اﻟﺧﺑرة واﻟﻛﻔﺎءة.
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟوطن ﻣن ﺧﻼل ﻓروﻋﮭﺎ وﻣﻛﺎﺗﺑﮭﺎ ووﻛﻼءھﺎ اﻟﻣﻧﺗﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
وﻗطﺎع ﻏزة ،واﻟﺗﻲ وﺟدت ﻣن أﺟل اﻟﺗﺳﮭﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن .
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ:
ﺗوﻓﯾر اﻷﻣﺎن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن أﻓﺿل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم وﻣﺗطﻠﺑﺎت
أﻋﻣﺎﻟﮭم .ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺄﻓﺿل اﻟﺣﻠول اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة.
رؤﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ:
أن ﻧﻛون اﻟﺷرﻛﺔ اﻟراﺋدة واﻷﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ،وأن ﻧﻛون ﺧﯾﺎر ﻛل ﻣواطن ﯾرﻏب ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت
اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﺑﻣﺎ ﯾﻌزز ﺷﻌﺎرﻧﺎ )أﻧﺗم ﻣﻌﻧﺎ ﺑﺄﻣﺎن(.
ھوﯾﺗﻧﺎ وﻗﯾﻣﻧﺎ:
• ﺿﻣﺎن وأﻣﺎن واھﺗﻣﺎم
• أھل ﻟﻠﺛﻘﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
• ﺧﺑرة وأﺻﺎﻟﺔ
• ﺟودة واﺑﺗﻛﺎر ﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻣﺗطورة
اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘﯾم:
ﺗﻠﺗزم ﺷرﻛﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ ﺗﺟﺎه ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻣؤﻣن ﻟﮭم :اﻟﺗزاﻣﻧﺎ ﺗﺟﺎه زﺑﺎﺋﻧﻧﺎ ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﻛوﻧﮭم ﻣﺣور اھﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ،ﻧﻠﺗزم ﺑﺗﻘدﯾم أﻓﺿل اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣؤﻣن ﻟﮭم ،واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭم وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎھﮭم.
ﻣوظﻔﯾﻧﺎ :اﻟﺗزاﻣﻧﺎ ﺗﺟﺎه ﻣوظﻔﯾﻧﺎ ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﻛوﻧﮭم رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ،ﺣﯾث ﺗﻠﺗزم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب
وﺗطوﯾر ﻗدرات وﻣﮭﺎرات ﻣوظﻔﯾﮭﺎ ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﻣرﯾﺣﺔ وﻣﺷﺟﻌﺔ ﻟﻼﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر.
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن :اﻟﺗزاﻣﻧﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﯾﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﺳﻌﻲ اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﻟﻌواﺋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭم ،ﻣن ﺧﻼل
اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ وﻋدم ﺗﻌرﯾض اﻟﺷرﻛﺔ ﻷﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﻗد ﺗؤدي ﻟﺧﺳﺎرﺗﮭﺎ.
اﻟﺟﮭﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ :ﺗﻘدﯾم أﻓﺿل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻻﻓﺻﺎح وﺗطﺑﯾق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧظم واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﻣن
ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ :وﯾﺗﻣﺛل ﺑﺗﻌزﯾز ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺑدﻋم وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎدرات واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ.
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اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻻدارة
اﻻﺳم
#
ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺣﺳﯾن أﺑو ﻋوض
1
اﺣﻣد ﺳﻠﯾم ﺣﺳﯾن اﺑوﻋﯾده
2
ﯾﺣﯾﻰ ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾم اﺑوﻋﯾده
3
اﻟﺳﯾد ﻓﺿل زﯾدان
4
ﻣﺣﻣود ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﺑود
5
راﺋد ﻣﺣﻣود رﺿوان زﯾﺎدة
6
ودﯾﻊ ﻣﺣﻣد ﺷﻌﺑﺎن اﻟﻣﺻري
7

اﻟﻣﻧﺻب  /اﻟﺻﻔﺔ
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻻدارة
ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻻدارة
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة  /اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ادارة
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة

اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن
اﻻﺳم
#
اﻟﺳﯾد اﺳﺣق أﺑو ﻋوض
1

اﻟﻣﻧﺻب  /اﻟﺻﻔﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ
اﻻﺳم
#
اﻟﺳﯾد اﺑراھﯾم زﻏرة
1
2

اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن زﯾد

اﻟﻣراﻗب اﻟﻌﺎم
ﻣدﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ

اﻻدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

اﻻﺳم

اﻟﺳﯾد ﯾﺣﯾﻰ أﺑو ﻋﯾدة
اﻟﺳﯾد ﺣﻣزة ﺷروف
اﻟﺳﯾد واﺋل ﺧﻠﯾل
اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾد
اﻟﺳﯾد ﺧﻠﯾل ﺣﺎج ﻋﻠﻲ
اﻟﺳﯾد ﻋﺎدل ﻋﺳﺎف
اﻟﺳﯾد ﺳﺎﻣر اﻟزق
اﻟﺳﯾد ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺷﻌﯾﺑﻲ
اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﮭﺎدي ﻗﻌﻘور
اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ
اﻟﺳﯾدة ﻧﺟﯾﺎ ﻋدﯾﻠﻲ
اﻟﺳﯾد ﺧﯾر أﺑو زﻋرور
اﻟﺳﯾد ﻋﯾﺳﻰ أﺑو ﻣﺎرﯾﺔ

ﺳوﺳن أﺑو ﺟودة

اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظﯾﻔﻲ

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة  /اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم
ﻧﺎﺋب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم/اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم
ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﺷؤون اﻻﻧﺗﺎج
ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷؤون اﻟﻔﻧﯾﺔ
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻣدﯾر إدارة اﻟﺣوادث واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت
ﻣدﯾر داﺋرة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣدﯾر داﺋرة اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣدﯾر داﺋرة اﻟﺷؤون اﻻدارﯾﺔ
ﻣدﯾر داﺋرة اﻟﺗﺳوﯾق وﺗطوﯾر اﻻﻋﻣﺎل
ﻣدﯾر داﺋرة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻣدﯾر داﺋرة اﻟوﻛﻼء ووﺳطﺎء اﻟﺗﺄﻣﯾن
ق.أ ﻣدﯾر اﻟداﺋرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻣدﯾر داﺋرة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ
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ﻣدراء ﻓروع وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺷرﻛﺔ
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

اﻻﺳم
اﻟﺳﯾد أﺣﻣد رﺿوان
اﻟﺳﯾد ﻣروان ﺟرار
اﻟﺳﯾد ﺻدﻗﻲ اﻟﻌﻛر
اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﮭﻧدي
اﻟﺳﯾد ھﯾﺛم ﺷواھﻧﺔ
اﻟﺳﯾدة رﻧﺎ دروﯾش
اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺑرادﻋﯾﺔ
اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣود اﻟﺷوا
اﻟﺳﯾد رﺳﻼن ﯾﺎﺳﯾن
اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ ﺷﺗﯾﮫ
اﻟﺳﯾد ﺣﺎزم ﺑدر
اﻟﺳﯾد ﺧﺎﻟد ﺷﺣﺎدة
اﻟﺳﯾد ﻋﻣر اﺑراھﯾم
اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد زﯾد
اﻟﺳﯾد ﻓرﺣﺎن ﺻﻼح اﻟدﯾن
اﻟﺳﯾدة ﺳﻌﺎد ﺳﻣﺎﻋﻧﺔ
اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻣطر
اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺎر

اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظﯾﻔﻲ
ﻣدﯾر ﻓرع اﻟﺑﯾرة
ﻣدﯾر ﻓرع ﺟﻧﯾن
ﻣدﯾر ﻓرع ﻧﺎﺑﻠس
ﻣدﯾر ﻓرع طوﻟﻛرم
ﻣدﯾر ﻓرع ﻗﻠﻘﯾﻠﯾﺔ
ﻣدﯾر ﻓرع ﺑﯾت ﻟﺣم
ﻣدﯾر ﻓرع اﻟﺧﻠﯾل
ﻣدﯾر ﻓرع ﻏزة
ﻣدﯾر ﻓرع ﺳﻠﻔﯾت
ﻣدﯾر ﻣﻛﺗب ﺣوارة
ﻣدﯾر ﻣﻛﺗب أرﯾﺣﺎ
ﻣدﯾر ﻣﻛﺗب ﺑﯾﺗوﻧﯾﺎ
ﻣدﯾر ﻣﻛﺗب ﺑدﯾﺎ
ﻣدﯾر ﻣﻛﺗب اﻻرﺳﺎل
ﻣدﯾر ﻣﻛﺗب ﺣزﻣﺎ
ﻣدﯾر ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – طوﻟﻛرم
ﻣدﯾر ﻣﻛﺗب اﻟﻌﯾزرﯾﺔ
ﻣدﯾر ﻣﻛﺗب ﺑﯾت ﻓﺟﺎر

اﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ ﺷرﻛﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن
ﺗﺗﻠﺧص اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺷرﻛﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق رؤﯾﺗﮭﺎ ورﺳﺎﻟﺗﮭﺎ واھداﻓﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
 .1اﺳﺗﻐﻼل ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﮭﺎ وﻛﺎﻓﺔ اﻟطﺎﻗﺎت واﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﺷرﻛﺔ راﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺑﺗﻛﺎر وﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة.
 .2اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ وذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﻣﻼﺋﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 .3اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ،واﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة.
 .4ﺗﻌزﯾز ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻔروع ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗﺢ ﻓروع وﻣﻛﺎﺗب ﺟدﯾدة ﻟﺗﻐطﻲ ﻣﻌظم أﻣﺎﻛن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ
اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺧطط ﻣدروﺳﺔ.
 .5ﺗﻌظﯾم اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن وﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺟدد.
 .6اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﻗدرات اﻟﻣوظﻔﯾن وﻛﻔﺎءﺗﮭم ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذي
ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ،وﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻣل ﺑروح اﻟﻔرﯾق اﻟواﺣد.
ً
 .7ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﺧطر ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷﻛﺛر رﺑﺣﺎ واﻷﻗل
ﺧطورة.
 .8ﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺳرﻋﺔ دﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت دون أي ﺗﺄﺧﯾر ،واﻟﺑدء ﺑﺗطﺑﯾق اﺟراءات
ﺿﺑط اﻟﺟودة ،وﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺗطورة.
 .9اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗطوﯾر أﻧظﻣﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﺣﺳﯾن أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻹدارﯾﺔ ،وزﯾﺎدة ﺟودة وﺳرﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ ﻓروع
اﻟﺷرﻛﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن وﻛﻼﺋﮭﺎ.
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رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ
ﺑﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرح ﺑﮫ واﻟﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل  7.2ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ.
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻷﺑراج اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ،ﺗﺄﺳﺳت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2011/6/15ﺣﯾث ﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن
اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  %99ﻣن رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ .وﻣن أھم ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻣﻠك وﺷراء وﺑﯾﻊ واﻟﻣﺗﺎﺟرة
ﺑﺎﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﺳﺗﺋﺟﺎر وﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳﻛن أو رھن اﻷراﺿﻲ واﻟﺷﻘق واﻟﻌﻘﺎرات وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭذا اﻟﻧﺷﺎط
ﻣن ﺧدﻣﺎت أو ﻏﯾرھﺎ.
ﻣﻌﺎﯾر إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋﻣﻠﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
 .1ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.
 .2ﯾﻣﺛل اﻟﺷﯾﻛل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻋﻣﻠﮫ اﻷﺳﺎس وﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ.
اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﮫ اﻟﺟوھرﯾﺔ:
ﻻ ﺗوﺟد ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺳوى ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﮫ ﺑﺈداﻋﺎءات اﻟﺣوادث وھﻲ ﻣن ﺻﻠب ﻋﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ،وﻗد أﺧذت اﻹﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻔﻧﯾﮫ
ﻟﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ ،وﻗد رﻓﻌت اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧرﯾن وﺗﻣﺛل ھذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟذﻣم واﻟﻣﺳﺗردات ﻋن
اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻣﻊ اطراف اﺧرى.
ﻣﻌﺎﯾر إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋﻣﻠﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
 .3ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.
 .4ﯾﻣﺛل اﻟﺷﯾﻛل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻋﻣﻠﮫ اﻷﺳﺎس وﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ.
اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:
ﻻ ﺗوﺟد ﺻﻔﻘﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗذﻛر ﻣﻊ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻋدا ﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻻﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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تقرير مراجعة القوائم المالية الموحده المرحلية الموجزة
السادة /أعضاء الهيئة العامة المحترمين
شركة فلسطين للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
رام هللا – فلسطين
لقد راجعنا القواام الاالةو الااحود الارحلةو الاواجة الارفقو لشرركة فلسرطين للترأمين المسراهمة العامرة
المحدودة ،رام هللا – فلسطين ،والاكان من قاما الاركة الاالي الااحود الارحلةو الاواجة كاوا فوي 30
أيلووا  2020وقاما و الوودال والوودال ال ووامل الااحوود وقاما و اليرةوورا فووي حقووام الايووالاةن الااحوود
الارحلةو الاواجة وقاماو اليودفقا النقديو الااحود الارحلةو الاواجة لفيور الييوع أشورر الانيرةو لو ل
الياريخ واإليضاحا حالرا.
إن مجلس اإلدار ميؤو عن إعداد وعور لو القواام الاالةو الااحود الارحلةو الاواجة وفقوا لاعةوار
الاحاسو الودولي رقو " 34اليقووارير الاالةو الارحلةو " .إن ميووؤولةينا لووي الياجوول إلو نيةجو حووا لو
القاام الاالة الااحد الارحلة الااجة اسينادا إل مراجعينا.
نطاق المراجعة
لقـد جر مراجعينوا وفقوا ل للاعةوار الودولي الايعلول لعالةوا الاراجعو " 2410مراجعو الاعلاموا الاالةو
الارحلة من ق ل مدقل الحيالا الاييقل للان أ " .إن عالةو مراجعو الاعلاموا الاالةو الارحلةو يا ول
فووي القةوواس لاسيفيووارا ل ووكل أساسووي موون الشووعا الايووؤولةن عوون المووار الاالةو والاحاسو ة و ةوول
إجراءا حلةلة وإجراءا مراجع أارى .إن ن ام أعاا الاراجع أقل لك ةر من ن ام أعاوا اليودقةل
اليي ي وفقا لاعايةر اليدقةل الدولة ولاليالي ال اكننا أعاوا الاراجعو مون الح وا علو أكةودا حوا
كاف الموار الرامو اليوي مون الااكون حديودلا مون او أعاوا اليودقةل ،وعلةوب ف ننوا ال ن ود رأ ودقةل
حالرا.
أساس التحفظ
كاا لا م ار إلةب في إيضاح رق ( ،)16ل ياجل ال رك حي اريخ إجدار اليقرير إل يايا نرامةو
مع دامر ي ضري الدال والقةا الاضاف لليوناا  2016و 2017و 2018و .2019كاوا لو نيوي ع مون
ا إجراءا اليدقةل اليأكد من مدى كفاي مع ص ضوري الودال وضوري القةاو الاضواف  ،حةو أن
الا لوو الفعلووي لضووري الوودال والقةاوو الاضوواف الايوويحق علوو ال وورك يووي إقوورار ل ووكل نرووامي لعوود
الافاوضا مع دامر ضري الدال والقةا الاضاف .
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النتيجة
لناء عل مراجعينا ولاسي ناء ما اإلشار الةب أع  ،ل يييرع اني النا أي أمار جعلنا نعيقود لوأن القواام
الاالة الااحد الارحلة الااجة الارفق ل يي إعدادلا من كاف النااحي الجالري وفقا لاعةار الاحاسو
الدولي رق .34
ل ليةس ال ورك لالنيو الاقورر لروامم الاو ء حيوم علةاوا اإلدار العامو لليوأمةن رقو ( ) /3ليون
 2009وال ادر لاقيض الااد العاميو مون قوانان اليوأمةن رقو  20ليون  ،2005كاوا أن نيو اليوةال
كانت أقل من ( )1ماا يعكس وجاد م كل جدي لدى ال رك فةاا ييعلل لاليةال .

طالل أبوغزالة وشركاه
رخصة رقم 1997/251
شريف الخطيب
محاسب قانوني مرخص رقم ()2020/106
رام هللا – فلسطين
 25رين االو 2020
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شركة فلسطين للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
رام الله – فلسطين
قائمة المركز المالي الموحده المرحلية الموجزة كما في  30أيلول  – 2020قائمة "أ"
 30أيلول 2020

الموجودات
موجودات غير متداولة
مايلكا ومعدا
اسي اارا عقاري
ماجادا مالة لالقةا العادل من ا قاما الدال ال امل
شةكا لرس اليح ةل ييحل لعد عاس
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
ذم مدين
ذم شركا اليأمةن ومعةد اليأمةن
ماجادا عقاد اليأمةن
أرجد مدين أارى
شةكا لرس اليح ةل – ق ةر الجل
ودامع لدى ال ناك ييحل ا فير أك ر من ث ث شرار
النقد والنقد الاعاد
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس الاا الادفاع
احيةاطي إج ار
أجن ة
فروقا رجا عا
احيةاطي ماجادا مالة لالقةا العادل من ا قاما الدال ال امل
اليرةر الايراك في القةا العادل للا اني
أرلاح ميراكا – قاما "ج"
صافي حقوق الملكية
المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
مع ص عايض نراي العدم
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
م لالا عقاد اليأمةن
ذم شركا اليأمةن ومعةد اليأمةن
ذم دامن
إمياانة
يرة
مع ص الضرامم
أرجد دامن أارى
شةكا لرس الدفع
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إيضاح

مراجعة غير
مدققة
دوالر أمريكي

 31كانون
األول 2019

مدققة
دوالر أمريكي

4
5
6

5,500,312
13,934,487
267,602
238,892
19,941,293

4,740,792
13,894,215
297,495
18,932,502

7
8
12
9

9,575,110
340,518
5,224,027
1,928,603
13,330,385
250,000
7,629,181
38,277,824
58,219,117

7,588,272
1,149,994
3,235,731
1,460,715
7,838,899
250,000
7,751,360
29,274,971
48,207,473

1
18

7,200,000
1,649,703
)(47,332
)(35,273
680,771
1,820,424
11,268,293

7,200,000
1,649,703
)(86,154
)(4,505
680,771
756,844
10,196,659

10
10

6
19

11

1,665,014
1,665,014

1,500,820
1,500,820

12
13
14
15
16
17

30,140,598
718,379
3,256,288
4,507,361
1,931,944
2,257,700
2,473,540
45,285,810
46,950,824
58,219,117

24,211,450
779,131
2,545,754
2,991,946
1,170,008
1,629,751
3,181,954
36,509,994
38,010,814
48,207,473

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة"

4

شركة فلسطين للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
رام الله – فلسطين
قائمة الدخل الموحده المرحلية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30أيلول  – 2020قائمة "ب"
مراجعة غير مدققة

إجاالي أقياط اليأمةن الاكيي
إجاالي أقياط معةد اليأمةن
إجمالي األقساط المحتفظ بها
اليرةر في أقياط غةر الاكيي
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عااال أمةن مكيي
العااال الادفاع
صافي األقساط المكتسبة بعد العموالت
المطالبات المتكبدة
الا ال ا الايدد
ح معةد اليأمةن من الا ال ا الايدد
صافي المطالبات المسددة
اليرةر في احيةاطي ادعاءا حت اليياي والاييردا
صافي المطالبات المتكبدة
صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية الموزعة
على فروع التأمين
ح فروع اليأمةن من الا اريف اإلداري والعاامة
صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية الموزعة على
فروع التأمين
المصاريف واإليرادات غير الموزعة:
عاامد االسي اارا
(مع ص) دني ذم مدين
مع ص ذم شركا إعاد اليأمةن
إيرادا (م اريف) أارى
(م اريف) إداري وعاامة غةر مازع عل فروع اليأمةن
ربح الفترة قبل الضرائب
مع ص ضري الدال وضري القةا الاضاف
ربح الفترة
الح الساسة والاعفض للير من رلح الفير

 30أيلول
2020

 30أيلول
2019

إيضاح

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

20
20

24,730,990
)(1,775,085
22,955,905
)(1,325,602
21,630,303
172,671
)(2,513,982
19,288,992

18,739,425
)(1,646,359
17,093,066
)(2,496,194
14,596,872
126,032
)(1,898,399
12,824,505

20
20

)(10,529,704
707,298
)(9,822,406
)(2,520,998
)(12,343,404

)(9,231,532
2,438,537
)(6,792,995
)(1,404,645
)(8,197,640

20
23

6,945,588
)(3,483,055

4,626,865
)(3,423,488

3,462,533

1,203,377

8,694
)(990,805
)(138,475
55,861
)(582,222
1,815,586
)(752,006
1,063,580
%14.77

18,590
)(597,190
)(448,895
175,882
))61,703
114,179
0.016%

20
20

20

21
7
8
22
23
16
24

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة"
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شركة فلسطين للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
رام الله – فلسطين
قائمة الدخل الشامل الموحده المرحلية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30أيلول  – 2020قائمة "ج"
مراجعة غير مدققة

إيضاح
ربح الفترة بعد الضرائب
بنود الدخل الشامل األخرى:
اليرةر في القةا العادل للااجادا الاالة
أجن ة
فروقا رجا عا
بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

6

 30أيلول
2020

 30أيلول
2019

دوالر أمريكي
1,063,580

دوالر أمريكي
114,179

)(30,768
38,822
8,054
1,071,634

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة"

)(31,244
671,561
640,317
754,496
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شركة فلسطين للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
رام الله – فلسطين
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحده المرحلية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30أيلول  – 2020قائمة "د"
مراجعة غير مدققة

رأس المال
المدفوع
دوالر أمريكي
 30أيلول 2020
رجةد  1كانان ال اني 2020
رلح الفير
لناد الدال ال امل الارى
إجاالي الدال ال امل للفير
الرصيد في نهاية الفترة
 30أيلول 2019
الرجةد في  1كانان ال اني 2019
ايار الفير
لناد الدال ال امل الارى
إجاالي الدال ال امل للفير
الرصيد في نهاية الفترة

احتياطي
إجباري
دوالر أمريكي

احتياطي
موجودات مالية
متوفرة للبيع
دوالر أمريكي

فروقات ترجمة
عمالت أجنبية
دوالر أمريكي

أرباح متراكمة
دوالر أمريكي

صافي حقوق
الملكية
دوالر أمريكي

7,200,000

1,649,703

)(86,154

-

-

-

-

7,200,000

1,649,703

38,822
38,822
)(47,332

)(30,768
)(30,768
645,498

1,063,580
1,820,424

7,200,000

1,601,346

)(821,327

34,095

321,633

8,335,747

-

-

671,561
671,561

)(31,244
)(31,244

114,179
114,179

114,179
640,317
754,496

7,200,000

1,601,346

)(149,766

2,851

435,812

9,090,243

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة"

676,266

756,844
1,063,580
-

10,196,659
1,063,580
8,054
1,071,634
11,268,293
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شركة فلسطين للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
رام الله – فلسطين
قائمة التدفقات النقدية الموحده المرحلية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30أيلول
 – 2020قائمة "هـ"
مراجعة غير مدققة

إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
رلح الفير ق ل الضرامم
تعديالت:
اسير كا
عاامد اسي اارا
مع ص عايض نراي العدم
مع ص دني ذم مدين واعاد أمةن
(أرلاح) ايامر لةع أجا ثالي

 30أيلول
2020
دوالر أمريكي

 30أيلول
2019
دوالر أمريكي

1,815,586

175,882

162,267
)(8,694
171,440
1,129,280
)(31,404
3,238,475

136,548
)(18,590
321,258
)(129,820
1,375
486,653

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
الرجد الادين
الرجد الدامن
اليرةر في احيةاطةا اليأمةن
دفعا عايض نراي العدم
صافي النقد(المستخدم في) األنشطة التشغيلية قبل الضرائب
ضرامم مدفاع
صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

)(8,504,908
636,719
3,940,852
)(12,975
)(701,837
)(57,472
)(759,309

)(7,557,718
200,093
5,173,350
)(192,578
)(1,890,200
)(61,703
)(1,951,903

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء مايلكا ومعدا
ماجادا مالة ميافر لل ةع
عاامد اسي اارا مق اض
اليرةر في االسي اارا العقاري
الايح ل من لةع أجا ثالي
صافي النقد (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

)(919,062
-8,694
)(40,272
48,850
)(901,790

)(65,708
)(24,062
18,590
30,605
)(40,575

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
امياانة
يرة
صافي النقد الوارد من األنشطة التمويلية

1,515,415
1,515,415

2,185,877
2,185,877

)(145,684
23,505
7,751,360
(7,629,181 )10

193,399
)(193,724
7,105,203
7,104,878

صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل للفترة
أجن ة
فروقا رجا عا
النقد والنقد الاعاد في لداي الفير
النقد وأشباه النقد في نهاية الفترة

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذا القائمة"
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شركة فلسطين للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
رام الله – فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحده
.1







-





عـــام:
أسيت شرك فلي ةن لليأمةن الايالا العام الاحدود (ال رك ) لياريخ  7ش اط 1994
ك رك ميالا ا اجة محدود وسجلت حت رق ( )563200906لدى مراقم ال ركا
في مدين غة  .قامت ال رك لياريخ  10أيلا  1995ليرةةر وضعرا القاناني من شرك
ميالا ا اجة محدود إل شرك ميالا عام محدود .
إدراج أسر ال رك لليداو في سام فلي ةن لألورام الاالة ا عاس .2010
ييركة ن اط ال رك الرمةيي في مةاول أعاا اليأمةن وإعـاد اليأمةن وجاةع أجناف أشرا
فروعرا في كل من راس هللا ،ناللس ،لةت لح ،
الضاان واليعايض لكاف أنااعرا من ا
طالكرس ،قلقةلة  ،العلةل ،جنةن وغة .
لل عدد ماظفي ال رك  152و  146ماظفا ل كاا في  30أيلا  2020و 31كانان الو
 2019عل الياالي ،كاا لل عدد الاس اء ووك ء ومنيجي ال رك  39و 38كاا في  30أيلا
 2020و 31كانان الو  2019عل الياالي.
ييألف رأس ما ال رك من  7,200,000سر لقةا اساة  1دوالر أمريكي للير الااحد ،لل
رأس ما ال رك الاكييم والادفاع كاا في اريخ القاام الاالة  7,200,000دوالر أمريكي
ولا ميجل لال ةقل الجديد حيم أسعار حايل الدوالر إل ال ةقل الجديد لياريخ الييديد.
إن الحرك عل حياب رأس الاا ا الفير كانت كاا يلي:
 31كانون
 30أيلول
األول 2019
2020
دوالر أمريكي
عدد االسهم
7,200,000
7,200,000
7,200,000
رجةد لداي الفير
زياد عل رأس الاا
7,200,000
7,200,000
7,200,000
المجمــوع
قامت ال رك ا سن  2017ولناء عل قرار الرةئ العام الرةر عادي لياريخ  13ااز
 2017لةياد رأس ما ال رك لني  %20من رأس الاا الادفاع وال ال  5,000,000دوالر
ازيع أسر مجانة عل الايالاةن كاا لياريخ إجيااع الرةئ العام
امريكي وذل من ا
الانعقد في  13ااز  2017لة ح رأس ما ال رك الادفاع  6,000,000سراا لقةا اساة
دوالر امريكي واحد لكل سر  ،وقد ح لت ال رك عل شراد زياد رأس الاا من وزار
االقي اد الاطني من  5ملةان سر إل  6ملةان سر لااجم كيالر لياريخ  2017/8/8وماافق
لةئ سام رأس الاا الفلي ةنة لااجم كيالر لياريخ .2017/8/13
كاا قامت ال رك ا سن  2018ولناء عل قرار الرةئ العام الرةر عادي لياريخ  29نةيان
 2018لةياد رأس ما ال رك لني  %20من رأس ما ال رك الادفاع وال ال
ازيع أسر مجانة عل الايالاةن كاا لياريخ
 6,000,000دوالر امريكي وذل من ا
اجيااع الرةئ العام الانعقد في  29نةيان  2018لة ح رأس ما ال رك الادفاع
 7,200,000سراا لقةا اساة دوالر امريكي واحد لكل سر  ،وقد ح لت ال رك عل شراد
زياد رأس الاا من وزار االقي اد الاطني من  6ملةان سر إل  7.2ملةان سر لااجم
كيالر لياريخ  2018/5/13وماافق لةئ سام رأس الاا الفلي ةنة لااجم كيالر لياريخ
.2018/4/16
إقرار ل القاام الاالة الااحد الارحلة الااجة للفير الاالة الانيرة في  30أيلا 2020
من ق ل إدار ال رك لياريخ  27رين الو .2020
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ماافق لةئ سام رأس الاا الفلي ةنة – اإلدار العام لليأمةن عل ن ر القاام الاالة

الااحد الااجة لل رك للفير الانيرة في  30أيلا  2020لياريخ  27رين الو 2020
لااجم كيالر رق .س.ر.ف/دياان .2020 /16952
 .2القوائم المالية الموحده
ال القاام الاالة الااحد القاام الاالة ل رك فلي ةن لليأمةن وشركيرا اليالع (شرك اللراج
الفلي ةنة لليناة العقاري ) كاا في  30أيلا  .2020احةد القاام الاالة لل رك وشركيرا اليالع
عل أساس جاةع كل لند من ماجادا وم لالا ونيامج أعاا ال رك مع لناد ماجادا
فةاا
وم لالا ونيامج أعاا ال رك اليالع  ،لعد اسي عاد كاف أرجد الحيالا الجاري والاعام
لةن ال رك وال رك اليالع .
 شركة األبراج الفلسطينية للتنمية العقارية:أسيت شرك اللراج الفلي ةنة لليناة العقاري لياريخ  15أيلا  2011ك رك ميالا
ا اجة محدود وسجلت حت رق  562512368لدى مراقم ال ركا في مدين راس هللا.
ييألف رأساا ال رك من  1,000,000سر لقةا اساة  1دوالر أمريكي للير الااحد ،ولي
مالاك ل رك فلي ةن لليأمةن لني  .%99من أل غايا ال رك ال وشراء ولةع والاياجر
لالراضي والعقارا وال قل.
ال ركا اليالع لي ال ركا اليي ايل ال رك الس القدر عل اليحك في سةاسا را الاالة
والي رةلة  .عال ال رك وشركيرا اليالع في مناطل اليل الفلي ةنة  ،مع العل لأن ال رك
غةر ناش من أسةيرا وحي اريخ إعداد القاام الاالة .
 .3السياسات المحاسبية

 .1.3أسس اإلعداد

إعداد القاام الاالة الااحد الارحلة الااجة لفير الييع أشرر الانيرة في  30أيلا
 2020وفقا لاعةار الاحاس الدولي رق (" )34اليقارير الاالة الارحلة ".
ال يضان القاام الاالة الااحد الارحلة الااجة كاف الاعلاما وااليضاحا الا لال
العداد القاام الاالة الااحد اليناي ويجم قراء را مع القاام الاالة الااحد اليناي لل رك
كاا في  31كانان االو  2019ك ل إن نيامج أعاا الييع أشرر الانيرة في  30أيلا 2020
ال ا ل لالضرور مؤشرا عل النيامج الاياقع للين الاالة اليي سينيري في  31كانان االو
.2020
إعداد القاام الاالة الااحد الارحلة الااجة وفقا ل لا دأ الكلف الياريعة لاسي ناء
الااجادا الاالة الايافر لل ةع واالسي اارا العقاري واليي ظرر لالقةا العادل لياريخ
القاام الاالة الااحد الارحلة الااجة .
إن ال ةقل الجديد لا عال الساس لل رك ويي اعداد القاام الاالة لعال الدوالر االمريكي.

 .2.3أسس إعداد القوائم المالية الموحده الموجزة

ال القاام الاالة الااحد الارحلة الااجة القاام الاالة لل رك وشركا را اليالع كاا في
 30أيلا  2020يحقل سة ر عل ال رك الايي ار فةرا إذا وفقط إذا كانت ال رك لديرا:
 النفاذ عل ال رك الايي ار فةرا (الحقام القاما ع ي ال رك القدر عل اجةب ن اطاال رك الايي ار فةرا)
 عندما يكان لل رك الحل في العاامد الايرةر نيةج سة ر را عل ال رك الايي ار لرا لرا القدر عل اليأثةر عل ل العاامد من االل نفاذلا عل ل ال رك .ل كل عاس عيقد ال رك أنرا ايل الية ر عل ال رك الايي ار لرا عند اميالكرا أغل ة في
حقام الي ايت .وعندما كان ني ملكة ال رك في رأس ما ال رك الايي ار لرا أقل من
االغل ة أا ال رك لعةن اإلعي ار جاةع الحقامل والظروف ليقةة ما إذا حققت الية ر عل
ال رك الايي ار لرا واليي ال ما يلي:
 اإل فاقةا اليعاقدي مع الايالاةن الارين في ال رك الايي ار لرا الحقام النا ج عن ا فاقةا عاقدي أارى -حقام ايت ال رك وحقام الي ايت الاحيال .
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قاس ال رك ل عاد قةة قدر را عل الية ر في ال رك الايي ار لرا في حا وجاد حقامل أو
ظروف د عل رةر في أحد العناجر ال ث إلث ا الية ر الا كار أع  .ي دأ احةد
القاام الاالة الااحد الارحلة الاعي ر لل ركا اليالع عند ح ا ال رك عل الية ر
وينيري الياحةد عند فقدانرا للية ر عل شركا را اليالع  .يي إضاف الااجادا والا لالا
والدال والا اريف لل ركا اليالع اليي االسيحااذ علةرا أو اليي اليعلص منرا ا
الفير \ الين في القاام الاالة الااحد الارحلة الااجة من اريخ الح ا عل الية ر
وحي اريخ فقدانرا .يي يجةل أثر اليرةر في ني الالكة في ال رك اليالع (دون فقدان
لةن الاالكةن.
الية ر علةرا) كاعام
واالرلاح والعيامر غةر الايحقق النا ج عن الاعام
اسي عاد كاف االرجد والاعام
لةن ال رك وشركا را اليالع و ازيعا الرلاح لالكامل.
في حا فقدان الاجااع الية ر عل ال ركا اليالع يي اسي عاد الااجادا (لاا فةرا
ال رر ) والا لالا لل رك اليالع والقةا الدفيري لحقام الجرا غةر الاية ر  ،ويي قةد
الفامض أو العجة من اإلسي عاد في قاما الدال الااحد الارحلة  .يي قةد أ اسي اار مي قي
لالقةا العادل .
 .3.3التغييرات في السياسات المحاسبية

إن اليةاسا الاحاس ة الاي ع في إعداد القاام الاالة الارحلة الااجة لل رك كانت ميفق
مع ل اليي اسيعدامرا إلعداد القاام الاالة كاا في  30أيلا  2019و 31كانان االو
.2019

تفسير رقم (- )23لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة
الدخل

ياضح ل ا اليفيةر الاعالج الاحاس ة لضري الدال عند وجاد درج من عدس اليأكد فةاا
ةل معةار الاحاس الدولي رق ( .)12ال ين ل اليفيةر
ييعلل لالضري واليي ؤثر عل
عل الضرامم والرساس غةر الايضان في ن ام معةار الاحاس الدولي رق ( )12وال يضان
مي ل ا ااج للرساس والرراما الايعلق لالاعالجا الضري غةر الاؤكد  .يجم عل
الان أ حديد ما إذا كان يجم اعي ار كل معالج ضري ة غةر مؤكد عل حدا أو اعي ارلا مع
معالجا ضري ة أارى.
عل القاام الاالة الااحد .
ل ينيج أ أثر عن ةل ل اليعدي

المعايير الصادرة وغير المطبقة

أجدر مجلس معايةر الاحاس الدولة لعض الاعايةر واليفيةرا واليي ال ةا غةر ناف
الافعا ول يي نةرا لعد من ق ل ال رك  .إن الاعايةر اليالة لي اليي ياقع إدار ال رك لأن
يكان لي ةقرا ،عند سريان مفعالرا ،أثر عل الاركة أو الداء الاالي أو حا اف احا القاام
ح نافد الافعا .
ةل ل الاعايةر عندما
الاالة الااحد لل رك  .سةي

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين

يقدس المعيار نموذجال شام ل ل ع راف والقياس والعر واإليضاحا الم علق لعقود ال أمين.
ويح ل ا المعيار مح معيار ال قارير المالي الدولي رقس ( – )4عقود ال أمين .ينطلل المعيار
عل جميع أنواع عقود ال أمين (مث عقود الحيا وغيرلا من عقود ال أمين الملاشر وعقود
الضمانا
إعاد ال أمين) دون النظر للمنشأ المجدر لعقد ال أمين ،كما ينطلل عل لع
والدوا المالي ال ي حم ااجي المشارك  .إن اإلطار العاس للمعيار ي ضمن اس اداس طريق
الرسوس الم رير وطريق وزيع القساط.
سي س طليل ل ا المعيار اع لارا ل من  1كانون الثاني  2023مع أرقاس المقارن  ،مع السماح
لال طليل الملكر شريط أن كان المنشأ قد طلق معيار ال قارير المالي الدولي رقس ()9
ومعيار ال قارير المالي الدولي رقس ( )15قل أو مع طليل معيار ال قارير المالي الدولي رقس
( .)17سيقاس الشرك لعم قييس مفج ل أثير معيار ال قارير المالي الدولي رقس (.)17
اليي طرأ عل الاعةار رق  9مع
ولالرغ من ان ال رك ل ق لالي ةل الا كر لليعدي
ةل الاعةار رق  17في اريخ نفاذ إال انرا سيقاس في اليناا القادم وحي ماعد الي ةل
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اإللةامي للاعةار في سن  2023ليكاين الاع ص ال زس لاااجر أ عجازا
عل الاعةار.
ل اليعدي

عص

ةل

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3تعريف "األعمال"

عل عريف "العاا " في معةار اليقارير الاالة
أجدر الاجلس الدولي للاحاس عدي
الدولي رق ( – )3اندماج العاا لاياعد الان آ عل حديد ما إذا كانت مجااع الن
والااجادا الاييحاذ علةرا ين ل علةرا عريف "العاا " أس ال .و اضح ل اليعدي
الحد الدن لاي ل ا العاا  ،و ح ف قةة ما إذا كان الا اركةن في اليام قادرين عل
اجةرا لاياعد الان آ عل
اسي دا أ عناجر أعاا غةر ماجاد  ،و ضةف اليعدي
قةة ما إذا كانت العالة الاييحاذ علةرا جالري  ،و حديد عريفا العاا والاعرجا ،
وإضاف ااي ار ركةة القةا العادل االايةار .
أو الحداث الارى اليي حدث عند أو
ل لأثر مييق لي عل الاعام
نظرأ لن اليعدي
في اريخ
لعد اريخ الي ةل الولي ،فلن ينيج أثر عل ال رك من ةل ل اليعدي
االنيقا .

 .4.3األسس والتقديرات

إن إعداد القاام الاالة الااحد و ةل اليةاسا الاحاس ة يي لم من إدار ال رك القةاس
ليقديرا واجيرادا ؤثر في م ال الااجادا والا لالا الاالة واإلف اح عن اإلليةاما
ا
الاحيال  .كاا أن ل اليقديرا واإلجيرادا ؤثر في اإليرادا والا اريف والاع
وك ل في اليرةةرا في القةا العادل اليي ظرر ضان حقام الالكة  .ول كل اا يي لم
من إدار ال رك إجدار أحكاس واجيرادا لام ليقدير م ال اليدفقا النقدي الاييق لة
وأوقا را .إن اليقديرا الا كار م نة لالضرور عل فرضةا وعاامل ميعدد لرا درجا
ميفاو من اليقدير وعدس اليةقن وإن النيامج الفعلة قد عيلف عن اليقديرا وذل نيةج
اليرةرا الناجا عن أوضاع وظروف ل اليقديرا في الاييق ل.
فةاا يلي فاجةل اإلجيرادا الرمةية اليي قامت لرا ال رك :
القيمة العادلة لألدوات المالية

عندما ال ياكن الح ا عل القةا العادل للااجادا والا لالا الاالة الظالر في قاما
الاركة الاالي الااحد من الساام الن  ،يي اسيعداس قنةا قةة م ل نااذج ا اليدفقا
النقدي .
ل
الاييعدم في ل النااذج كان مأااذ من الساام حة اا كان ذل ماكنا ،يي
إن الادا
ال
اإلعيااد عل درج من اليقديرا والحكاس للاجا إل القةا العادل  .إن ل اليقديرا
الاييعدم  ،م ل معاطر اليةال ومعاطر اإلمياان واليقل ا
أثةر عاامل عل الادا
الارى.
إن اليرةر في اإلفيراضا حا ل العاامل ياكن أن يؤثر عل القةا العادل لألدوا الاالة .
تدني قيمة الموجودات المالية

عي ر ال رك االسي اارا الا نف كااجادا مالة ميافر لل ةع كاسي اارا منعفض القةا
عند وجاد دني لاس أو لفير طايل في القةا العادل إل أقل من اليكلف أو عند وجاد أدل
ماضاعة أارى عل اليدني.
قاس إدار ال رك لاراجع دوري للااجادا الاالة واليي ظرر لالكلف ليقدير أ دني في
قةايرا ويي أا ل ا اليدني في قاما الدال الااحد للين .
تدني قيمة الذمم المدينة

قاس ال رك لعال قدير لل م الادين الااكن ح ةلرا عندما ال يكان من الاحيال ح ةل
الا ال لالكامل .يي اليقدير للا ال الرام عل أساس فرد  ،أما لالني للا ال غةر الرام
ومييحق اليداد من مد طايل فةي قديرلا ل ار جااعة ويحييم لرا مع ص لناء عل
الفير الةمنة اليي مضت علةرا.
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األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة

قاس اإلدار ل عاد قدير العاار اإلنياجة للاايلكا والاعدا ل كل دور لرايا احيياب
االسير كا اليناي إعياادا ل عل الحال العام ليل الااجادا و قديرا العاار اإلنياجة
الاياقع في الاييق ل ،ويي أا ايار اليدني (إن وجد ) إل قاما الدال الااحد.
االستثمارات العقارية

عياد االدار في حديد القة العادل ل سي اارا العقاري عن طريل معانةن عقارا معيادين
من ق ل لةئ سام رأس الاا الفلي ةنة .
احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية

يي قدير احيةاطي اإلدعاءا حت اليياي غةر الادفاع لنا لء عل اإلفيراضا الايعلق ليقدير
الا ال الاييحق لحاملي وثامل اليأمةن وأطراف أارى والناشئ من الا ال ا لااجم عقاد
اليأمةن.
يي كاين مع ص لقاء القضايا الاقام ضد ال رك إعياادا ل عل دراس قانانة معد من ق ل
ي ال رك واليي لااج را يي حديد الاعاطر الاحياـل حدوثرا في الاييق ل ،ويعاد النظر
محام ّ
في ل الدراسا ل كـل دور .
يي عال قديرا الكلف النرامة الاياقع للا ال ا الايك د واليي ل ي ل عنرا حي اريخ
إعداد القاام الاالة الااحد  ،حة قاس اإلدار ليقدير كلف الا ال ا غةر الا ّل عنرا لاسيعداس
إح امةا محدد عل أساس الع ر اليالق و قديرا را ليداد عايضا الحاادث اليي حدثت
ول ي ل عنرا كاا في اريخ القاام الاالة  .حييم ل اليقديرا لالضرور عل إفيراضا
يعلل لعاامل عديد ولدرجا ميفاو من اليقدير وعدس اليةقن .ل ا وقد عيلف القة الفعلة من
ل اليقديرا واليي يي عديلرا في الاييق ل.

احتياطي األخطار السارية

يي احيياب احيةاطي االا ار الياري في نراي الين لفروع اليأمةن لني عدد الياس الاي قة
من كل وثةق أمةن لعد نراي الين .
مخصص الضرائب

يي حاةل الين الاالة لاا يع را من م روف الضرامم وفقا ل لألنظا والقاانةن والاعايةر
الاحاس ة .

 .5.3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تحقق اإليرادات
عقود التأمين

يي يجةل أقياط اليأمةن النا ج عن عقاد اليأمةن ك يرادا للين (أقياط أمةن مكيي ) عل
أساس الفيرا الةمنة الاييحق ولاا ييناسم مع فير الير ة اليأمةنة  .يي يجةل أقياط
عقاد اليأمةن كاا في اريخ القاام الاالة الااحد ضان
اليأمةن غةر الاكيي من ا
الا لالا كأقياط أمةن غةر مكيي (احيةاطي الا ار الياري ).
يي قةد اإلدعاءا وم اريف يايا العيامر الايك د ضان قاما الدال الااحد عل أساس
قةا االليةاس الاياقع لليعايض العامد إل حال عقاد اليأمةن أو إل أطراف أارى ميضرر .
إيرادات الفوائد

يي إث ا إيرادا الفاامد عند حققرا لاسيعداس طريق العامد الفعلي ،لنا لء عل الاعد الاييعدس
اليدفقا النقدي الاييق لة الاياقع ا العار اإلنياجي الاياقع للااجاد الاالي ني
لع
إل جافي قةايب الدفيري .
إيرادات أرباح أسهم

يحقل أرلاح أو ايامر داو االسي اارا في الااجادا الاالة عند إ ااس عالة اليداو  ،ويي
االعيراف لأرلاح ازيعا السر من ال ركا الايي ار لرا عند ن اء حل إلسي مرا.
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تحقق المصاريف

يي إطفاء كاف العااال واليكالةف الارى للح ا عل وثامل اليأمةن الجديد أوالاجدد في
قاما الدال الااحد في سن حدوثرا .ويي االعيراف لالا اريف الارى لنا لء عل أساس
االسيحقام.
تعويضات التأمين

الادفاع ا

الفير \ الين واليرةر في مع ص

يكان عايضا اليأمةن من اإلدعاءا
اإلدعاءا حت اليياي .
ال عايضا اليأمةن كل الا ال الادفاع ا الفير \ الين  ،سااء كانت عص الين
الحالة أو اليناا اليالق  .ا ل اإلدعاءا حت اليياي أعل قةا مقدر ليياي كاف
االدعاءا النا ج عن أحداث ح لت حي اريخ قاما الاركة الاالي الااحد ولكن ل يي
ياييرا لعد .يي إحيياب االدعاءا حت اليياي عل أساس أفضل معلاما ميافر كاا في
اريخ القاام الاالة الااحد و ال مع ص ل دعاءا غةر الا ل عنرا.
مصاريف إدارية وعامة

يي ازيع الا اريف اإلداري والعام عل فروع اليأمةن لني إجاالي القياط الايحقق من
كل فرع من فروع اليأمةن عل إجاالي القياط الايحقل .
استثمارات في موجودات مالية

يي قةد عالةا ال راء وال ةع العادي للااجادا الاالة في اريخ العالة ولا اريخ االليةاس
ل راء الااجادا الاالة  .إن عالةا ال راء وال ةع العادي للااجادا الاالة لي ل اليي يي
فةرا حايل الااجادا الاالة ا الفير الاحدد وفقا ل للقاانةن أو وفقا ل لاا لا ميعارف علةب
في أنظا اليام .يي قةد الااجادا الاالة عند ال راء لالقةا العادل  ،ويي إضاف م اريف
االقيناء الا اشر  ،لاسي ناء الااجادا الاالة لالقةا العادل من ا قاما الدال واليي يي
قةدلا ل كل م دمي لالقةا العادل .يي الحقا قةد جاةع الااجادا الاالة لالكلف الا فأ أو القةا
العادل .
موجودات مالية بالكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعلية

يي قةاس أدوا الدين لالكلف الا فأ إذا حقل ال رطان اليالةان:
 أن يي االحيفاظ لأدا الدين ضان نااذج أعاا يردف إل االحيفاظ لالجل للح ا عل
دفقا نقدي عاقدي .
 أن ع ي ال روط اليعاقدي لألدا حل االنيفاع من اليدفقا النقدي في ااريخ محدد واليي ا ل
دفعا من الجل وفامد عل الرجةد القام .
إن أدوا الدين اليي حقل ال رطةن اليالقةن قاس م دمةا ل لالقةا العادل مضافا ل إلةرا م اريف
نةف ل الااجادا من ا قاما الدال الااحد
االقيناء (لاسي ناء حال اايةار ال رك
كاا لا م ةن أدنا ) ،ويي الحقا قةاسرا لالكلف الا فأ لاسيعداس طريق معد الفامد الفعلي لعد
نةيل اليدني .يي االعيراف ل يرادا الفاامد لاسيعداس طريق معد الفامد الفعلي.
نةف أدوا الدين من الكلف الا فأ إل ماجادا مالة لالقةا العادل
قاس ال رك ل عاد
من ا قاما الدال الااحد إذا رةر الردف من نااذج العاا ل عيراف الا دمي ولاليالي ال
كان طريق الكلف الا فأ مناس .إن معد الفامد الفعلي لا ني الفامد اليي يي اسيعدامرا
اليدفقا النقدي الاييق لة عل فير عار أدا الدين ،أو فير أقل في حاال معةن ،
لع
ليياو القةا الدفيري في اريخ االعيراف الا دمي.
نةف أدا دين حققت شروط الكلف الا فأ الا كار
عند االعيراف الا دمي يي ةع ال رك
أع كااجادا مالة لالقةا العادل من ا قاما الدال الااحد إذا أدى ذل إل إزال أو
اليعفةف ل كل ك ةر من عدس الي الل الاحاس ي .ال يي ةع ال رك الحقا ل اليراجع عن ل ا
الي نةف.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ا ل ل الااجادا الاالة أدوا الدين اليي ال حقل شروط الكلف الا فأ أو أدوا مالة
نةفرا لالقةا العادل من ا قاما الدال
حقل شروط الكلف الا فأ ولكن اايار ال رك
الااحد عند االعيراف الا دمي و قاس لالقةا العادل .ل ق ال رك لي نةف أي أدا دين حقل
قاما الدال
شروط أدوا دين لالكلف الا فأ كااجادا مالة لالقةا العادل من ا
الااحد .
نةف أدوا الدين الا نف لالقةا
الحقا ل ل عيراف الا دمي ،يير م عل ال رك إعاد
العادل من ا قاما الدال الااحد إل أدوا دين لالكلف الا فأ .عند رةر الردف من
نةف أدوا
نااذج العاا ف ن شروط الكلف الا فأ دأ لاليحقل .ال يحل لل رك إعاد
الدين اليي اايار ال رك عند االعيراف الا دمي نةفرا كأدوا دين لالقةا العادل من ا
قاما الدال الااحد .
قاس ال رك عند االعيراف الا دمي لي نةف أدوا الالكة لالقةا العادل كااجادا مالة
لالقةا العادل من ا قاما الدال الااحد لاسي ناء االسي اارا الاحيفظ لرا لرةر أغرا
لناد الدال ال امل
نةف ل الااجادا لالقةا العادل من ا
الاياجر  ،حة يي
الارى.
يي قةاس الااجادا الاالة من ا قاما الدال الااحد لالقةا العادل ويي قةد أ رلح أو
ايار نا ج عن اليرةر في القةا العادل للااجادا الاالة لالقةا العادل من ا قاما
الدال في قاما الدال الااحد .
يي االعيراف لأرلاح ازيعا السر من االسي اار في الدوا الاالة من ال ركا الايي ار
لرا عند ن اء حل السي مرا في قاما الدال الااحد .
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

قاس ال رك عند االعيراف الا دمي لي نةف أدوا الالكة لالقةا العادل من ا لناد الدال
ال امل الارى .يي ل ا الي نةف عل أساس كل أدا عل حد وال ياكن اليراجع عنب ،ك ل ال
نةف أدا ملكة محيفظ لرا لالقةا العادل من ا قاما الدال كأدوا
يي ةع ال رك
مالة لالقةا العادل من ا لناد الدال ال امل الارى.
يي قةاس أدوا الالكة من ا لناد الدال ال امل الارى م دمةا ل لالقةا العادل مضافا ل إلةرا
م اريف االقيناء .الحقا ل يي قةاس ل الااجادا لالقةا العادل ويي قةد الرلاح أو العيامر
النا ج عن اليرةر في القةا العادل من ا لناد الدال ال امل الارى في حياب احيةاطي
نةف
اليرةةر الايراك في القةا العادل .عند اليعلص من ل الااجادا ال يي إعاد
الرلاح أو العيامر الاقةد سالقا ل في حياب احيةاطي اليرةر الايراك في القةا العادل إل قاما
الدال الااحد لل يي قةدلا م اشر في حياب الرلاح الادور .
يي قةد عاامد ازيعا السر من االسي اار في أدوا الالكة من ال ركا الايي ار لرا عند
ن اء حل السي مرا في قاما الدال الااحد  ،إال إذا اعي ر ل العاامد كاسيرداد لجةء من
قةا االسي اار.
تدني الموجودات المالية المقيدة بالكلفة المطفأة

يي لياريخ القاام الاالة قةة الااجادا الاالة لالكلف الا فأ  ،لاا فةرا ال م الادين  ،ليحديد
فةاا إذا كان هناك دليل ي ت وجاد دن في قةايرا .يي اعي ار الااجادا الاالة ميدنة عندما
يكان لناك دلةل ماضاعي ،نيةج لحدث أو أحداث ح لت لعد االعيراف الا دمي للااجادا
الاالة  ،ويؤثر عل اليدفقا النقدي الاييق لة الاياقع .
استبعاد الموجودات المالية

يي اسي عاد الااجادا الاالة عند انيراء الحل اليعاقد ل نيفاع من اليدفقا النقدي لر
الااجادا  ،أو عند حايل الااجادا الاالة وجاةع الاعاطر وعاامد الالكة إل من أ
أارى .في حا عدس قةاس ال رك ليحايل أو إلقاء كل الاعاطر والعاامد الساسة وألقت
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ال رك الاي قة في الااجادا ويي
الية ر عل الااجادا الاحال  ،يي يجةل ح
يجةل الا لالا لقةا الا ال الاياقع دفعرا .إذا ألقت ال رك كل الاعاطر وعاامد الالكة
لالكة الااجادا الاالة الاحال  ،ييار ال رك في يجةل الااجادا الاالة .
القيمة العادلة لألدوات المالية

الاالة في أساام ن







ا ل القةا

إن أسعار اإلغ م لياريخ القاام الاالة الااحد لألدوا
العادل لألدوا الاالة اليي لرا أسعار ساقة .
في حا عدس افر أسعار معلن أو عدس وجاد داو ن ط ل عض الدوا الاالة أو عدس ن اط
اليام يي قدير قةايرا العادل لعد طرم منرا:
مقارنيرا لالقةا الياقة الحالة لدا مالة م الر لرا إل حد ك ةر.
حلةل اليدفقا النقدي الاييق لة وا اليدفقا النقدي الاياقع لني مييعدم في أدا مالة
م الر لرا.
ردف طرم اليقةة إل الح ا عل قةا عادل عكس اقعا اليام و أا لاالعي ار العاامل
الياقة وأي معاطر أو منافع مياقع عند قدير قةا الدوا الاالة  ،وفي حا وجاد أدوا
مالة ييع ر قةاس قةايرا العادل ل كل يعياد علةب يي إظرارلا لاليكلف لعد نةيل أ دني في
قةايرا.
يي قدير القةا العادل لل ناد العاضع للفامد لنا لء عل اليدفقا النقدي الاياقع الاع ام
لاسيعداس نفس أسعار الفامد ل ناد حال نفس ال روط وجفا الاعاطر.
تدني وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية

للااجادا الاالة في اريخ القاام الاالة
د عل دن في قةايرا إفراديا ل أو عل شكل
ف نب يي قدير القةا القالل ل سيرداد من أجل

قاس ال رك لاراجع القة الا ي في اليج
الااحد ليحديد فةاا إذا كانت لنال مؤشرا
مجااع  ،وفي حال وجاد م ل ل الاؤشرا
حديد ايار اليدني.
يي حديد م ل اليدني كاا يلي:
 دني قةا الااجادا الاالة اليي ظرر لالكلف الا فأ  :لنا لء عل قدير اليدفقا النقدي
الاع ام ليعر الفامد الفعلي الجلي.
 دني الااجادا الاالة اليي ظرر لالقةا العادل  :يا ل الفرم لةن القةا الا ي في اليج
والقةا العادل  ،لعد نةيل أ ايامر دني معيرف لرا سالقا ل في قاما الدال الااحد.
 دني قةا الااجادا الاالة اليي ظرر لالكلف  :لنا لء عل القةا الحالة لليدفقا النقدي الاياقع
مع ام ليعر اليام الحالي للعامدا عل ماجادا مالة م الر .
يي يجةل اليدني في القةا في قاما الدال الااحد كاا يي يجةل أ وفر في الفير ال حق
نيةج اليدني اليالل في الااجادا الاالة في قاما الدال الااحد لاسي ناء أسر ال ركا
الايافر لل ةع.
االستثمارات العقارية

يي قةاس االسي اارا العقاري م دمةا ل لالكلف مضافا ل إلةرا كالةف االقيناء .ي رسال كلف
اسي دا مكانا االسي اارا العقاري إذا اسيافت شروط االعيراف؛ وال ال كلف
االسي اارا العقاري م اريف العدم الةامة  .لعد االعيراف الا دمي ،يي إظرار االسي اارا
العقاري لالقةا العادل واليي عكس ظروف اليام في اريخ القاام الاالة الااحد  .يي إث ا
الرلاح أو العيامر النا ج عن اليرةر في القةا العادل ل سي اارا العقاري في قاما الدال
الااحد في فير حدوث اليرةر.
يي اسي عاد االسي اارا العقاري عند اليعلي عنرا أو عند إيقافرا عن العدم ل كل دام عل أال
يكان لناك اقع ليدفل منفع اقي ادي مييق لة نيةج اليعلي عنرا .يي قةد أي أرلاح أو ايامر
نا ج من اسي عاد االسي اارا العقاري في قاما الدال الااحد في فير حدوث االسي عاد.
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الممتلكات والمعدات

ظرر الاايلكا والاعدا لالكلف لعد نةيل االسير ك الايراك وأ ايامر دني ميراكا في
القةا الدفيري  ،ويي اسير ك الاايلكا والاعدا عندما كان جالة ل سيعداس ل ريق القيط
ال الت وفقا للعار اإلنياجي الاياقع كاا يلي:
م اني
أثاث ومفروشا
أجرة مكي ة
أجرة الحاسم اآللي
مرك ا
حيةنا مأجار

سنوات
50
17
10-5
5
7
7

يي دراس دني القةا الدفيري للاايلكا والاعدا عند وجاد أحداث أو رةرا في الظروف
ةر إل عدس اافر إمكانة اسيرداد قةايرا الدفيري  .عند وجاد أحد ل الدل وعندما ةيد
القةا الدفيري عن القةا الاياقع اسيردادلا ،يي عفةض القةا الدفيري للقةا الاياقع
اسيردادلا ولي القةا العادل مع اما ل منرا م اريف ال ةع أو "القةا قةد االسيعداس" ،أيراا
أعل .
يي احيياب ورسال اليكالةف الايك د السي دا مكانا الاايلكا والاعدا اليي يي اليعامل
معرا ل كل منف ل ،كاا يي ش م القةا الدفيري ل جةء ميي د  .يي رسال النفقا
الارى ال حق فقط عند زياد الانافع االقي ادي الاييق لة الايعلق لالاايلكا والاعدا  .يي
إث ا جاةع النفقا الارى في قاما الدال الااحد.
إعادة التأمين

قاس ال رك لالحد من معاطر اليأمةن من ا عقد ا فاقةا إعاد اليأمةن .ا ل ماجادا
عقاد إعاد اليأمةن الا ال الااكن اسيردادلا من شركا إعاد اليأمةن .يي قدير الا ال الااكن
اسيردادلا من شركا إعاد اليأمةن ل ريق يناسم مع مع ص اإلدعاءا الايدد وغةر
الايدد ووفقا ل لعقد إعاد اليأمةن وح معةد اليأمةن من القياط غةر الاكيي .
يي إجراء مراجع لليدني في ماجادا عقاد إعاد اليأمةن القاما لياريخ القاام الاالة الااحد
أو عندما ين أ مؤشر عل اليدني ا الين  .يحدث اليدني عند ظرار دلةل ماضاعي ي ةن أن
ال رك قد ال ييرد الا ال الاييحق وفقا ل ل روط عقد إعاد اليأمةن وعند إمكانة قةاس الثر
عل ل الا ال اليي سيييلارا ال رك من معةد اليأمةن ل كل ماثام ،يي يجةل ايار
اليدني في قاما الدال الااحد.
إن ر ة ا عقاد إعاد اليأمةن ال عفي ال رك من اليةاما را وميؤولةيرا جا حال وثامل
اليأمةن.
ظرر أقياط وم ال ا اليأمةن عل أساس اإلجاالي لالني لكل من أع اء اليأمةن اليي يحالرا
ال رك و ل الاعاد أمةنرا.
ذمم التأمين المدينة

ح مييحق و يجل م دمةا ل لالقةا العادل للا ال الاييلا أو اليي
درج ال م الادين عندما
ساف يي اسي مرا مقالل وثامل الـيأمةن الا در  .يي دراس دني القةا الدفيري لل م الادين
عند وجاد أدل ةر إل عدس إمكانة ح ةل قةايرا الدفيري ويي أا مع ص لقةا اليدني
ويحال عل قاما الدال الااحد في الين اليي يحدث فةرا اليدني ُ .م الديان الاعدوم عند
حديدلا.
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النقد والنقد المعادل

لرر إعداد قاما اليدفقا النقدي ي ال النقد والنقد الاعاد النقد في ال ندوم وأرجد لدى
ال ناك وودامع ق ةر الجل ييحل ا فير ث ث شرار أو أقل لعد نةيل الرجد مقةد
اليحم والادامع الاحيفظ لرا لك ر من ث ث أشرر.
التزامات عقود التأمين

يي االعيراف لاليةاما عقاد اليأمةن عند اقةع عقد اليأمةن و حاةل أقياط اليأمةن.
ا ل أقياط اليأمةن غةر الاكيي الجةء من أقياط اليأمةن الاكيي الايعلل لالفير الاالة
ال حق نيةج وثامل أمةن ساري و يجل ضان الا لالا كأقياط أمةن غةر مكيي
(احيةاطي الا ار الياري ) ،و حييم عل أساس عدد الياس الاي قة النيراء مد وثةق اليأمةن
لعد اريخ القاام الاالة الااحد .
يا ل إجاالي احيةاطي االدعاءا حت اليياي الكلف اليقديري للا ال ا الايك د غةر الايدد
كاا في اريخ قاما الاركة الاالي الااحد سااء الي لة عنرا أس ل يي وذل لحاملي عقاد
اليأمةن وأطراف أارى لاإلضاف إل م اريف إدار الا ال ا ذا ال ل  ،م روح منرا قةا
الاييردا من الحادث وأ م ال أارى مييرد .
ا لإلدعاءا الا ّل عنرا غةر الايدد كاا في اريخ القاام الاالة الااحد
حييم الاع
عل أساس قدير كل حال لافردلا لنا لء عل قارير الع راء والاحامةن وا ر ال رك
و قديرا را.
يي قدير و يجةل مع ص اإلدعاءا غةر الا ل عنرا لنا لء عل ا ر ال رك اليالق
و قديرا را ليداد عايضا الحاادث اليي حدثت ول ي ل عنرا كاا في اريخ قاما الاركة
الاالي الااحد.
اختبار كفاية إلتزامات التأمين

قاس ال رك لياريخ القاام الاالة الااحد ليقةة إذا ما كانت اليةاما اليأمةن الاحيي كافة
وذل لاسيعداس اليقديرا الحالة لليدفقا النقدي الاييق لة لااجم عقاد اليأمةن .إذا نيج عن
ل ا اليقةة أن القةا الدفيري الليةاما اليأمةن غةر كافة في ضاء اليدفقا النقدي الاقدر
للا ال ا الاييق لة  ،يي االعيراف لكامل النقص في قاما الدال الااحد.
ذمم دائنة ومستحقات

يي إث ا الا لالا للا ال الاييحق اليداد في الاييق ل ل ليةاما والاييحقا عن عقاد
اليأمةن لاإلضاف لل ضامع أو العدما الاييلا سااء ات أو ل ي الا ال لرا من ق ل
الدامنان.
التقاص

ال يي إجراء اليقا لةن الااجادا الاالة والا لالا الاالة في قاما الاركة الاالي الااحد
إال عندما يافر الحقام القانانة الالةم وك ل عندما يي ياييرا عل أساس اليقا أو يكان
حقل الااجادا و ياي الا لالا يي في نفس الاقت.
مخصص الضرائب

قاس ال رك لاقي اع مع ص لضري الدال وفقا ل لقانان ضري الدال.
حيم م اريف الضرامم الاييحق عل أساس الرلاح العاضع للضري  ،و عيلف الرلاح
العاضع للضري عن الرلاح الاعلن في القاام الاالة لن الرلاح الاعلن ال إيرادا غةر
ااضع للضري أو م اريف غةر قالل للينةيل في الين الاالة وإناا في سناا الحق أو
ايامر ميراكا مق ال ضري ةا ل أو لناد لةيت ااضع أو مق ال الينةيل لغرا ضري ة .
حيم الضرامم لااجم النيم الضري ة الاقرر وفقا َ للقاانةن والنظا الياري الافعا .
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مخصص تعويض نهاية الخدمة

يي اليع ةص ليعايض نراي العدم للااظفةن وفقا لقانان العال اليار الافعا في فلي ةن
وعل أساس ع ةص ثل الرا م اإلجاالي عن كل سن للااظف ال أمض في ال رك
ااس سناا فأقل ،وثل ي الرا م اإلجاالي عن كل سن للااظف ال أمض في ال رك أك ر
من ااس سناا وأقل من ع ر سناا  ،ورا م إجاالي عن كل سن للااظف ال أمض
أك ر من ع ر سناا في ال رك .
و اليع ةص ليعايض نراي العدم للااظفةن في اليناا اليالق عل أساس ع ةص
را م شرر عن كل سن ادم .
معلومات القطاعات

ق اع العاا يا ل مجااع من الااجادا والعالةا
ادما ااضع لاعاطر وعاامد عيلف عن ل الايعلق
الق اع الجررافي ير ط ليقدي منيجا أو ادما في
وعاامد عيلف عن ل الايعلق لق اعا عال في لةئا

اليي يرك معا ل في قدي منيجا
لق اعا أارى.
لةئ اقي ادي محدد ااضع لاعاطر
إقي ادي .
أو

العمالت األجنبية

الارى غةر ال ةقل الجديد (العال الساس) ا
اليي ي لالعا
يي حايل الاعام
ل
الفير \ الين إل ال ةقل الجديد وفقا لسعار ال رف اليامد في اريخ الاعامل  .يي حايل
الارى في نراي
الااجادا والا لالا النقدي و ل اليي ييحل الق ض أو الدفع لالعا
الفير \ الين إل ال ةقل الجديد وفقا ل لسعار ال رف اليامد في اريخ القاام الاالة الااحد .
ظرر فروقا اليحايل من رلح أو ايار في قاما الدال الااحد.
حايل لناد الااجادا
إعداد القاام الاالة الااحد لعال الدوالر المريكي،
لغرا
والا لالا من عال ال ةقل الجديد إل عال الدوالر المريكي وفقا ل لسعار ال رف اليامد
في اريخ القاام الاالة الااحد و حايل لناد حقام الالكة لاسيعداس أسعار ال رف
حايل لناد قاما الدال الااحد لاسيعداس معد أسعار ال رف ا
الياريعة  .وك ل
الجن ة في لند مييقل ضان حقام الالكة  ،وكانت
الين  .يي إظرار فروقا رجا العا
أسعار ال رف مقالل ال ةقل الجديد كاا لياريخ الفير الاالة عل النحا اليالي:

الدوالر االمريكي
الدينار الردني

 30أيلول
2020
شيقل جديد
3.45
4.86

 31كانون االول
2019
شيقل جديد
3.46
4.88

%
()0.05
()0.05

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة /السنة

الساسة للير في الرلاح من ا قيا رلح الفير \ الين العامد إل
يي احيياب الح
الفير  /الين  .يي احيياب
ميالاي ال رك عل الاعد الارجح لعدد السر العادي ا
الرلح الاعفض للير من ا قيا رلح الين العامد إل ميالاي ال رك (لعد الا في
االعي ار العاامد والفاامد وأي إيرادا أو نفقا عص السر القالل لليحايل) عل الاعد
الارجح لعدد السر العادي ا العاس مضافا ل إلةب الاعد الارجح لعدد السر العادي اليي
يجم إجدارلا فةاا لا حايل السر القالل لليحايل إل أسر عادي .
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 .4ممتلكات ومعدات
ييألف ل ا ال ند ماا يلي:
مباني
دوالر أمريكي

أثاث
ومفروشات
دوالر أمريكي

أجهزة
مكتبية
دوالر أمريكي

أجهزة الحاسب
اآللي
دوالر أمريكي

مركبات
دوالر أمريكي

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2020

4,530,771

269,283

330,565

249,170

344,641

إضافا
إسي عادا
أجن ة
فروقا رجا عا
الرصيد كما في  30أيلول 2020
االستهالك المتراكم

581,918
18,193
5,130,882

6,349

10,669

45,674

-

-

-

836
276,468

1,051
342,285

1,119
295,963

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2020

380,672

تحسينات
مأجور
دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

219,047

5,943,477

الكلفة

االسير ك للفير
إسي عادا
أجن ة
فروقا رجا عا
الرصيد كما في  30أيلول 2020
صافي القيمة الدفترية
 30أيلا 2020

121,583

214,548

10,200

15,023

208,353
17,989

133,276
)(99,680

141,176

919,062

-

1,291
379,528

1,863
362,086

)(99,680
24,353
6,787,212

179,812

97,717

1,202,685

10,701

162,269
)(82,234
4,180

70,308
1,715
452,695

-

-

-

441

12,338

)(10,826

38,048
)(82,234
138

374

132,224

241,909

215,516

135,764

108,792

1,286,900

4,678,187

144,244

100,376

80,447

243,764

253,294

5,500,312

-

للرت كلف الاايلكا والاعدا الاييرلك لالكامل واليي ما زالت ييعدس في عالةا ال رك م ل  447,489دوالر أمريكي كاا في  30أيلا  2020وم ل 392,724
دوالر أمريكي كاا في  31كانان الو .2019
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مباني
دوالر أمريكي

أثاث
ومفروشات
دوالر أمريكي

أجهزة
مكتبية
دوالر أمريكي

أجهزة الحاسب
اآللي
دوالر أمريكي

مركبات
دوالر أمريكي

تحسينات
مأجور
دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

الكلفة
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019

اليرةر الايراك في القةا العادل
إضافا
إسي عادا
أجن ة
فروقا رجا عا
الرصيد كما في  31كانون األول
2019
االستهالك المتراكم
الرجةد كاا في  1كانان ال اني
2019
االسير ك للين
إسي عادا
أجن ة
فروقا رجا عا
الرصيد كما في  31كانون األول
2019
صافي القيمة الدفترية
 31كانون األول 2019

3,542,820
680,771
307,180

246,350
1,525
21,408

272,492
33,385
24,688

211,612
18,618
18,940

321,930
27,171
)(32,213
27,753

159,046
44,787
15,214

4,754,250
680,771
125,486
)(32,213
415,183

4,530,771

269,283

330,565

249,170

344,641

219,047

5,943,477

279,444
74,626
26,602

100,828
11,642
9,113

188,909
20,171
5,468

160,162
22,050
26,141

123,451
47,069
)(2,818
12,110

82,609
7,705
7,403

935,403
183,263
)(2,818
86,837

380,672

121,583

214,548

208,353

179,812

97,717

1,202,685

4,150,099

147,700

116,017

40,817

164,829

121,330

4,740,792

للرت كلف الاايلكا والاعدا الاييرلك لالكامل واليي ما زالت ييعدس في عالةا
 336,591دوالر أمريكي كاا في  31كانان الو .2018

ال رك م ل  392,724دوالر أمريكي كاا في  31كانان الو  2019وم ل
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 .5استثمارات عقارية
أ .يا ل ل ا ال ند اسي اارا
العلةل كاا يلي:

ال رك في أرا

في كل من مدن راس هللا ،أريحا ولةرزيت ودورا
 30أيلول 2020
دوالر أمريكي

 31كانون
األول 2019

دوالر أمريكي

الرجةد في لداي الفير  /الين
اليرةر في القةا العادل ا الفير
أجن ة
فروقا رجا عا
40,272
13,934,487
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
ب .يضان االسي اارا العقاري أر مالاك لالكامل من ق ل شرك اللراج الفلي ةنة لليناة
العقاري (ال رك اليالع ) لا ل  1,288,979دوالر أمريكي ميجل لالقةا العادل .
13,894,215

 .6موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
أ .ي ال ل ا ال ند اسي اارا في أسر شركا محلة كاا يلي:

أسر مدرج

 30أيلول 2020
دوالر أمريكي
267,602
267,602

12,785,633
1,108,582
13,894,215

 31كانون
األول 2019

دوالر أمريكي
297,495
297,495

ب .إن الحرك عل حياب احيةاطي الااجادا الاالة من ا قاما الدال ال امل كانت كاا يلي:
 30أيلول
 31كانون
2020
األول 2019
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
34,095
الرجةد في لداي الفير
)(4,505
)(40,276
)(30,490
اليرةر في القةا العادل
1,676
))278
أجن ة
فروقا رجا عا
)(4,505
)(35,273
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
 .7ذمم مدينة
أ .ييألف ل ا ال ند ماا يلي:

مييحل من حال الاثامل
مييحل من الاك ء والانيجةن والاس اء

 30أيلول
2020
دوالر أمريكي
8,620,846
5,390,705
14,011,551
)(4,436,441
9,575,110

 31كانون
األول 2019

دوالر أمريكي
7,068,896
3,951,519
11,020,415
)(3,432,143
7,588,272

مع ص ديان م كاك في ح ةلرا
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
أ مع ص ديان م كاك في ح ةلرا ولي ق ةر
ب .درج ال م الادين لال افي لعد ا
الجل ل ةعيرا.
ج .ييضان الرجةد الاييحل من حال الاثامل م ل  8,428,415شةقل جديد لاا يعاد م ل
 2,443,019دوالر أمريكي قةا الرجةد الاييحل عل الاؤسيا الحكامة كاا في  30أيلا
( 2020م ل  7,691,141شةقل جديد لاا يعاد م ل  2,222,873دوالر أمريكي كاا في 31
كانان الو .)2019
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الفير :

د .فةاا يلي ملعص الحرك اليي ات عل مع ص ديان م كاك في ح ةلرا ا
 30أيلول
2020
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
الرجةد في لداي الفير  /الين
3,827,280
3,432,143
140,056
990,805
اليرةر ا الفير
)(844,639
)(5,026
الديان الا ال ا الفير
309,446
18,519
أجن ة
فروقا رجا عا
3,432,143
4,436,441
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
قاس ال رك حالةا ل لالح ا عل كا ةاال وشةكا من الةلامن ال ين ال يقامان لييديد أرجد ر
وقت حدوثرا كضاانا .
 .8ذمم شركات التأمين ومعيدي التأمين مدينة
ييألف ل ا ال ند ماا يلي:
 30أيلول
 31كانون
2020
األول 2019
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
135,538
شركا أمةن محلة
236,168
1,014,456
شركا أمةن أجن ة
244,029
مع ص ذم شركا إعاد اليأمةن
)(139,679
1,149,994
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
340,518
 .9أرصدة مدينة أخرى
ييألف ل ا ال ند ماا يلي:
 30أيلول
 31كانون
2020
األول 2019
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
266,582
261,900
ذم ماظفةن
م اريف مدفاع مقدما ل
238,583
311,652
14,213
14,255
مييردا أمةن مييحق
مييردا عل ال ندوم الفلي ةني ليعايض م الي
239,747
حاادث ال رم
625,722
768,761
أمانا وحجازا
315,615
332,288
أارى
1,460,715
1,928,603
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
 .10النقد والنقد المعادل
أ .لغرا قاما اليدفقا النقدي  ،ييألف النقد والنقد الاعاد ماا يلي:
 30أيلول
 31كانون
2020
األول 2019
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
665,180
220,810
نقد في ال ندوم
81,562
200,773
حيالا جاري لدى ال ناك
746,742
421,583
4,262,672
2,950,237
ودامع لدى ال ناك (ب)
2,991,946
4,507,361
إمياانة (ج)
ودامع مقةد اليحم مقالل يرة
8,001,360
7,879,181
المجمــوع
)(250,000
نقد مقةد اليحم (د)
)(250,000
7,751,360
7,629,181
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
 31كانون
األول 2019
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ب .ا ل الادامع لدى لناك ودامع لدى لناك محلة لالدوالر المريكي ييحل ا فير شرر واحد.
إمياانة قةا ودامع مقةد لناك محلة ولي قةا اليقف
ج .ا ل الادامع مقةد اليحم مقالل يرة
الاييرل كاا لياريخ  30أيلا ( 2020إيضاح .)15
د .يا ل النقد مقةد اليحم قةا وديع محجاز لمر لةئ سام رأس الاا الفلي ةنة وفقا ل
للاي ل ا القانانة .
 .11مخصص تعويض نهاية الخدمة
ييألف ل ا ال ند ماا يلي:

الرجةد في لداي الفير  /الين
إضافا ا الفير
الادفاع ا الفير
أجن ة
فروقا رجا عا
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
 .12مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين
أ .ييألف ل ا ال ند ماا يلي:

 30أيلول
2020
دوالر أمريكي
1,500,820
171,440
)(12,975
5,729
1,665,014

 30أيلول 2020
دوالر أمريكي
مطلوبات عقود التأمين
إجاالي إحيةاطي اإلدعاءا حت اليياي
ينة جافي الا اركا والاييردا  -ب
صافي إحتياطي اإلدعاءات تحت التسوية
احيةاطي الا ار الياري
احيةاطي إدعاءا غةر الا ل عنرا ()Pure
مجموع مطلوبات عقود التأمين
موجودات عقود إعادة التأمين
احيةاطي اإلدعاءا حت اليياي
احيةاطي الا ار الياري
مجموع موجودات عقود التأمين
صافي مطلوبات عقود التأمين
احيةاطي إدعاءا حت اليياي
احيةاطي الا ار الياري
احيةاطي إدعاءا غةر الا ل عنرا ()Pure
صافي مطلوبات عقود التأمين

 31كانون
األول 2019

دوالر أمريكي
1,208,608
424,148
)(242,503
110,567
1,500,820
 31كانون
األول 2019

دوالر أمريكي

18,625,700
)(1,769,497

14,467,829
()1,700,416

16,856,203
12,763,647
520,748
30,140,598

12,767,413
11,169,883
274,154
24,211,450

4,102,493
1,121,534
5,224,027

2,341,050
894,681
3,235,731

12,753,710
11,642,113
520,748
24,916,571

10,426,363
10,275,202
274,154
20,975,719
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ب .المشاركات والمستردات
ليألف ل ا ال ند ماا يلي:

الا اركا والاييردا من أفراد وشركا أمةن محلة
الاييردا من ال ندوم الفلي ةني ليعايض م الي
حاادث ال رم
الاييردا من جر أارى
إجاالي الا اركا والاييردا
ينة الاع ص
صافي المشاركات والمستردات

 30أيلول
2020
دوالر أمريكي
1,312,048

دوالر أمريكي
1,160,344

151,768
552,058
2,015,874
)(246,377
1,769,497

151,330
634,407
1,946,081
)(245,665
1,700,416

ج .احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية
للرت ح ال رك وح معةود اليوأمةن مون احيةواطي ادعواءا
يلي:
حصة الشركة

 31كانون
األول 2019

حوت الييواي لفوروع اليوأمةن كاوا

حصة معيدي التأمين

 30أيلول
2020

 31كانون
األول 2019

 30أيلول
2020

 31كانون
األول 2019

دوالر أمريكي
10,037,610
فرع أمةن الارك ا
2,928
فرع أمةن النقل ال حر
42,336
فرع أمةن الحريل واليرق
1,239,237
فرع أمةن العاا
فرع أمةن الايؤولة الادنة 299,432
فرع اليأمةنا العام الارى 148,907
77,649
فرع اليأمةن الرندسي
905,611
فرع اليأمةن ال حي
12,753,710
المجمــوع

دوالر أمريكي
8,368,307
971
41,059
1,506,655
227,204
74,308
48,899
158,960
10,426,363

دوالر أمريكي
3,225,864
5,623
210,058
343,692
15,678
301,578
4,102,493

دوالر أمريكي
1,748,949
3,884
202,774
159,711
12,217
213,515
2,341,050

اإلجمالي

 30أيلول
2020

 31كانون
األول 2019

دوالر أمريكي دوالر أمريكي
10,117,256 13,263,474
4,855
8,551
243,833
252,394
1,666,366
1,582,929
227,204
299,432
86,525
164,585
262,414
379,227
158,960
905,611
12,767,413 16,856,203

د .أقساط غير مكتسبة (احتياطي األخطار السارية)
للرووت ح و ال وورك وح و معةوود اليووأمةن موون القيوواط غةوور الاكيي و (احيةوواطي الا ووار
الياري ) لفروع اليأمةن كاا يلي:
حصة الشركة

 30أيلول
2020
دوالر أمريكي
9,418,897
فرع أمةن الارك ا
7,753
فرع أمةن النقل ال حر
24,702
فرع أمةن الحريل واليرق
709,086
فرع أمةن العاا
101,587
فرع الايؤولة الادنة
فرع اليأمةنا العام الارى 132,546
49,431
فرع اليأمةن الرندسي
1,198,111
فرع اليأمةن ال حي
11,642,113
المجمــوع

حصة معيدي التأمين

اإلجمالي

 31كانون
األول 2019

 30أيلول
2020

 31كانون
األول 2019

 30أيلول
2020

 31كانون
األول 2019

دوالر أمريكي
7,766,660
4,359
18,606
674,449
79,073
142,452
40,406
1,549,197
10,275,202

دوالر أمريكي
654,790
7,753
144,879
49,295
7,062
84,861
172,894
1,121,534

دوالر أمريكي
539,928
4,441
115,801
46,887
5,497
29,611
152,516
894,681

دوالر أمريكي
10,073,687
15,506
169,581
758,381
108,649
217,407
222,325
1,198,111
12,763,647

دوالر أمريكي
8,306,588
8,800
134,407
721,336
84,570
172,063
192,922
1,549,197
11,169,883
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ه .مستردات موقوفة:
عفةض إحيةاطي اإلدعاءا حت اليياي لقةا الاييردا والا ارك من شركا اليأمةن
الاحلة وال ندوم الفلي ةني ليعايض م الي حاادث ال رم لا ل إجاالي  2,015,874دوالر
احييالب لنا لء عل رأ
أمريكي ( 6,954,765شةقل جديد) مع اما ل منرا قةا اليحاط ال
الايي ار القاناني والدامر القانانة وإدار ال رك  ،وذل لقةا  246,377دوالر أمريكي
( 850,000شةقل جديد).
 .13ذمم شركات التأمين ومعيدي التأمين دائنة
ييألف ل ا ال ند ماا يلي:

 30أيلول
2020
دوالر أمريكي
537,333
181,046
718,379

شركا امةن محلة
شركا إعاد أمةن اارجة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة
 .14ذمم دائنة
ييألف ل ا ال ند ماا يلي:

دوالر أمريكي
471,701
307,430
779,131

 30أيلول
2020
دوالر أمريكي
872,580
1,979,057
404,651
3,256,288

ماردين وكراجا
مرافل ط ة
عا ء مناعان
الرصيد في نهاية الفترة /السنة
 .15تسهيالت ائتمانية
ييألف ل ا ال ند ماا يلي:

 31كانون
األول 2019

 31كانون
األول 2019

دوالر أمريكي
915,577
1,332,967
297,210
2,545,754

 30أيلول
2020
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
2,405,826
4,085,740
586,120
421,621
2,991,946
4,507,361
ك ف حياب من لن محلي ليقف 10,000,000
 31كانون
األول 2019

حيالا جاري مك اف 
حياب جار مدين 
الرصيد في نهاية الفترة /السنة
 ح لت ال رك ا عاس  2020عل يرة
شةقل جديد لدون أجار.
جار مدين من لن محلي ليقف 3,000,000
** ح لت ال رك ا سن  2020عل يرة
شةقل جديد.
 .16مخصص الضرائب
ا الضرامم ا الفير كاا يلي:
لقد كانت الحرك عل مع
ضريبة
الدخل
دوالر أمريكي
702,613
الرجةد في لداي الفير
)(28,736
دفعا وسلفةا ا الفير
404,739
إضافا
أجن ة 5,306
فروقا رجا عا
الرصيد في نهاية الفترة /السنة 1,083,922

 30أيلول 2020
ضريبة القيمة
المضافة
دوالر أمريكي
467,395
)(28,736
404,739
4,624
848,022

 31كانون
األول 2019

المجموع
المجموع
دوالر أمريكي دوالر أمريكي
810,510 1,170,008
)(62,048
)(57,472
342,160
809,478
79,386
9,930
1,170,008 1,931,944
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* ل ق ال رك لعال معال نرامة مع دامر ضري الدال وضري القةا الاضاف عن اليناا
 2016و 2017و 2018و 2019وجار العال عل إعداد ياي مع دامر ضوري الودال وضوري
القةاو الاضوواف لليووناا الا و كار  ,لو نيووي ع موون او إجووراءا اليوودقةل اليأكوود موون موودى كفايو
مع ص ضري الودال وضوري القةاو الاضواف  ,حةو أن الا لو الفعلوي لضوري الودال وضوري
القةا الاضاف الايويحق علو ال ورك عون اليوناا  2016و  2017و  2018و 2019يوي إقورار
ل كل نروامي لعود الافاوضوا موع دامور ضوري الودال وضوري القةاو الاضواف مون ق ول الايي وار
الضري ي لل رك .
 .17أرصدة دائنة أخرى
ييألف ل ا ال ند ماا يلي:

ضري القةا الاضاف عل الروا م
ال ندوم الفلي ةني ليعايض م الي حاادث ال رم
ضري روا م مييحق
م اريف ورساس مييحق
مع ص أجازا
أارى
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

 30أيلول
2020
دوالر أمريكي
129,497
256,550
522,628
907,720
134,605
306,700
2,257,700

 31كانون
األول 2019

دوالر أمريكي
91,629
249,386
424,399
481,592
176,492
206,253
1,629,751
الفير

* لقد كانت الحرك عل حياب ال ندوم الفلي ةني ليعايض م الي حاادث ال رم ا
كاا يلي:
 30أيلول
 31كانون
2020
األول 2019
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
168,830
الرجةد في لداي الفير  /الين
249,386
1,420,693
1,277,053
اإلضافا ا الفير
)(1,356,807
)(1,508,346
الايدد ا الفير
239,747
الاييردا من ال ندوم الفلي ةني ( إيضاح رق )9
16,670
)(1,290
أجن ة
فروقا رجا عا
249,386
256,550
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
 .18احتياطي إجباري
وفقا ل لقانان ال ركا رق ( )12لين  1964الاعاا لب في فلي ةن ،يي اقي اع  %10من الرلاح
اليناي لحياب االحيةاطي اإلج ار وال يجاز وقف ل ا االقي اع ق ل أن ي ل مجااع االحيةاطي
الايجاع ما يعاد رلع رأس الاا  ،كاا ال يجاز ازيع االحيةاطي اإلج ار عل الايالاةن.
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 .19االرباح المتراكمة
ييا ل ل ا ال ند الرلاح الايرجد عن نيامج اعاا الفير الحالة لاإلضاف لألرلاح الرةر مازع عل
الايالاةن والايرجد من اليناا اليالق .
ةل الاعةار
و عي ر إجاالي قةا الرلاح الايراكا كاا في  30أيلا  2020مقةد لالكامل لغرا
الدولي إلعداد اليقارير الاالة رق ( )9حي قامت ال رك لعال دراس إلحيياب ةل ل ا الاعةار كاا
في  31كانان الو  2018حة نيج عن الدراس عجة لقةا  2,916,450دوالر امريكي كاا في اريخ
الدراس  ،لاإلضاف لي ةل معةار رق ( )17وذل عندما يكان واجم الي ةل في سن .2023

 .20معلومات قطاعات األعمال
نظة ال رك
لغرا إداري ولنا لء عل مي ل ا لةئ سام رأس الاا – اإلدار العام لليأمةن،
لي ال ثاانة ق اعا أعاا أمةن ولي الارك ا  ،أمةن النقل ال حر  ،أمةن الحريل واليرق  ،أمةنا
العاا  ،أمةنا الايؤولة الادنة  ،اليأمةنا العام  ،اليأمةن الرندسي واليأمةن ال حي .كل ل
الق اعا الساس لليقارير اليحلةلة لل رك .
يال العالةا الارى لل رك عل إدار االسي اارا والماا النقدي العاج لال رك  ،وال اجد
لةن الق اعا  .يا ل الجدو اليالي ملعص إيرادا ونيامج أعاا ق اعا أعاا ال رك .
معام
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يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال الشركة للفترة المنتهية في  30أيلول :2020

إجاالي أقياط اليأمةن الاكيي
إجاالي أقياط معةد اليأمةن
إجمالي األقساط المحتفظ بها
اليرةر في أقياط غةر الاكيي
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عااال أمةن مكيي
العااال الادفاع
صافي األقساط المكتسبة بعد العموالت
المطالبات المتكبدة
الا ال ا الايدد
ح معةد اليأمةن من الا ال ا الايدد
صافي المطالبات المسدّدة
اليرةر في احيةاطي م ال ا م ل عنرا وغةر ميدد
والاييردا
صافي المطالبات المتكبدة
صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية الموزعة
على فروع التأمين
ح فروع اليأمةن من الا اريف اإلداري والعاامة
صافي (خسائر) أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية
الموزعة على فروع التأمين
المصاريف واإليرادات غير الموزعة:
عاامد االسي اارا
إيرادا (م اريف) أارى
مع ص دني ذم مدين
م اريف إداري وعاامة غةر مازع عل فروع اليأمةن
ربح (خسارة) الفترة قبل الضرائب

صحي
دوالر أمريكي

قطاع االستثمار
والخزينة
دوالر أمريكي

مركبات
دوالر أمريكي

نقل بحري
دوالر أمريكي

حريق وسرقة
دوالر أمريكي

العمال
دوالر أمريكي

المسؤولية
المدنية
دوالر أمريكي

التأمينات
العامة األخرى
دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

هندسي
دوالر أمريكي

-

24,730,990
)(1,775,085
22,955,905
)(1,325,602
21,630,303
172,671
)(2,513,982
19,288,992

19,246,219
()851,142
18,395,077
()1,615,675
16,779,402
()2,109,310
14,670,092

40,748
()13,812
26,936
()3,352
23,584
3,442
()4,291
22,735

411,555
()271,090
140,465
()5,990
134,475
62,901
()52,711
144,665

1,578,129
()34,112
1,544,017
()32,400
1,511,617
()128,989
1,382,628

249,763
()21,772
227,991
111,328
339,319
()27,486
311,833

581,586
()269,098
312,488
()123,189
189,299
28,502
()26,045
191,756

549,867
()314,059
235,808
()8,834
226,974
77,826
()46,389
258,411

2,073,123
2,073,123
352,510
2,425,633
()118,761
2,306,872

)(10,529,704
707,298
)(9,822,406

()7,108,484
559,972
)(6,548,512

-

()40,992
43,458
2,466

()578,088
)(578,088

()28,648
)(28,648

()3,333
2,152
)(1,181

()82,094
101,716
19,622

()2,688,065
)(2,688,065

-

()1,817,073
)(8,365,585

))1,936
)(1,936

()1,148
1,318

211,970
)(366,118

()70,953
)(99,601

()73,741
)(74,922

()28,362
)(8,740

()739,755
)(3,427,820

-

)(2,520,998
)(12,343,404

6,304,507
)(2,710,593

20,799
)(5,739

145,983
)(57,962

1,016,510
)(222,260

212,232
)(35,176

116, 834
)(81,909

249,671
)(77,442

)(1,120,948
)(291,974

-

6,945,588
)(3,483,055

3,593,914

15,060

88,021

794,250

177,056

34,925

172,229

)(1,412,922

-

3,462,533

3,593,914

15,060

88,021

794,250

177,056

34,925

172,229

)(1,412,922

8,694
55,861
()1,129,280
()582,222
()1,646,947

8,694
55,861
()1,129,280
()582,222
1,815,586
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يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال الشركة للفترة المنتهية في  30أيلول :2019

13,951,017
)(854,345
13,096,672
)(1,763,611
11,333,061
)(1,581,816
9,751,245

19,816
)(8,579
11,237
)(1,317
9,920
2,268
)(2,017
10,171

339,242
)(250,319
88,923
)(2,721
86,202
44,822
)(40,476
90,548

1,636,286
)(25,258
1,611,028
)(223,633
1,387,395
106
)(99,587
1,287,914

194,812
)(7,711
187,101
22,532
209,633
4,433
)(19,899
194,167

399,285
)(245,754
153,531
)(111,889
41,642
12,733
)(42,623
11,752

452,588
)(254,393
198,195
)(8,386
189,809
61,670
)(34,094
217,385

1,746,379
1,746,379
)(407,169
1,339,210
)(77,887
1,261,323

-

18,739,425
)(1,646,359
17,093,066
)(2,496,194
14,596,872
126,032
)(1,898,399
12,824,505

)(6,538,493
1,448,594
)(5,089,899
)(315,958
)(5,405,857

)(3,122
2,497
)(625
1,671
1,046

)(31,200
31,041
)(159
)(16,005
)(16,164

)(694,853
807,122
112,269
)(1,172,301
)(1,060,032

)(40,414
)(40,414
)(13,725
)(54,139

)(14,943
2,471
)(12,472
14,534
2,062

)(182,216
146,812
)(35,404
12,736
)(22,668

)(1,726,291
)(1,726,291
84,403
)(1,641,888

-

)(9,231,532
2,438,537
)(6,792,995
)(1,404,645
)(8,197,640

4,345,388
)(2,509,699

11,217
)(3,187

74,384
)(61,963

227,882
)(290,385

140,028
)(31,820

13,814
)(78,478

194,717
)(75,770

)(380,565
)(372,186

1,835,689

8,030

12,421

)(62,503

108,208

)(64,664

118,947

)(752,751

-

4,626,865
)(3,423,488

1,203,377

-

-

-

-

-

-

-

-

18,590

18,590

-

-

-

-

-

-

-

-

)(597,190

)(597,190

1,835,689

8,030

12,421

)(62,503

108,208

-

118,947

)(752,751

)(448,895
)(1,027,495

)(448,895

)(64,664

175,882
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 .21عوائد االستثمارات
ييألف ل ا ال ند ماا يلي:

إيرادا فاامد لنكة
عاامد ازيعا أسر
الرصيد في نهاية الفترة
 .22إيرادات (مصاريف) أخرى
ييألف ل ا ال ند ماا يلي:

أرلاح (ايامر) فروقا عال
(م اريف) إيرادا أارى
الرصيد في نهاية الفترة
 .23مصاريف إدارية وعمومية
ييألف ل ا ال ند ماا يلي:

روا م ومنافع الااظفةن*
ضري القةا الاضاف عل الروا م
عايض نراي العدم
وسفر
م اريف سةارا ومااج
لريد ولرم ولا ف
إع نا
قرطاسةب وم اعا
اسير كا
إيجارا
رساس وراص واشيراكا
كررلاء ومةا
م اريف أمةن
جةان ونظاف
ضةاف
م اريف أارى
مصاريف إدارية وعمومية موزعة على فروع التأمين
م اريف مجلس اإلدار
أ عاب مرنة
فاامد وعااال لنكة
ميفرق
مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة على فروع التأمين
مجموع المصاريف اإلدارية والعمومية

 30أيلول
2020
دوالر أمريكي

 30أيلول
2019
دوالر أمريكي

3,485
5,209
8,694

10,600
7,990
18,590

 30أيلول
2020
دوالر أمريكي
)(36,884
92,745
55,861

 30أيلول
2020
دوالر أمريكي
1,997,969
351,597
171,440
163,312
133,279
13,574
99,492
162,267
97,072
62,568
43,104
85,675
35,101
20,992
45,613
3,483,055
77,145
331,017
52,598
121,462
582,222
4,065,277

 30أيلول
2019
دوالر أمريكي
)(577,366
)(19,824
)(597,190

 30أيلول
2019
دوالر أمريكي
1,796,306
328,186
321,167
209,952
122,761
86,888
48,190
136,548
58,846
60,913
39,838
108,595
41,986
34,235
29,077
3,423,488
103,155
210,652
33,969
101,119
448,895
3,872,383

*اشيالت م اريف روا م ومنافع الااظفةن عل روا م ومكافآ اإلدار الينفة ي .
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ازيع الا اريف اإلداري والعام عل فروع اليأمةن كاليالي:

فرع أمةن الارك ا
فرع أمةن النقل ال حر
فرع أمةن الحريل واليرق
فرع أمةن العاا
فرع الايؤولة الادنة
فرع اليأمةنا العام الارى
فرع اليأمةن الرندسي
فرع اليأمةن ال حي
الرصيد في نهاية الفترة
 .24الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة
ي ال ل ا ال ند ما يلي:

رلح الفير
الاياسط الارجح لعدد السر الاكييم لرا

الح

الساسة الاعفض للير من رلح الفير

 30أيلول
2020
دوالر أمريكي
2,710,593
5,739
57,962
222,260
35,176
81,909
77,442
291,974
3,483,055

 30أيلول
2019
دوالر أمريكي
2,509,699
3,187
61,963
290,385
31,820
78,478
75,770
372,186
3,423,488

 30أيلول
2020
دوالر أمريكي
1,063,580

 30أيلول
2019
دوالر أمريكي
114,179

سهم
7,200,000

سهم
7,200,000

دوالر أمريكي
14.77%

دوالر أمريكي
%0.016

 .25معامالت مع أطراف ذات عالقة
مع أطراف ذا ع ق عندما ي مع ال ركا الحلةف والايالاةن
كاعام
عي ر الاعام
الرمةيةةن واإلدار العلةا والرؤساء الينفة يةن وأي شركا يية رون علةرا أو لر القدر عل اليأثةر
مع الجرا ذا الع ق من ق ل إدار
لرا .يي اعيااد سةاسا السعار وال روط الايعلق لالاعام
ال رك .
مع الطراف ذا الع ق الايضان في قاما الاركة الاالي الااحد لي كاا يلي:
إن الاعام
 30أيلول
 30أيلول
2019
2020
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
طبيعة العالقة
1,421,438
1,263,987
ميالاان رمةيةان
ذم مدين – اليل الاطنة الفلي ةنة
72,999
147,556
ميالاان رمةيةان
ذم مدين – أعضاء مجلس اإلدار
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إن الاعام

إيرادا
م يريا

مع الطراف ذا الع ق الايضان في قاما الدال الااحد لي كاا يلي:
 30أيلول
2020
دوالر أمريكي
طبيعة العالقة
ميالاان
837,557
1,097,903
رمةيةان
ميالاان
389,895
498,724
رمةيةان

 30أيلول
2019
دوالر أمريكي

 .26القيمة العادلة لألدوات المالية
يا ل الجدو اليالي مقارن للقة الدفيري والقة العادل لألدوا الاالة  ،حيم جنفرا وقةايرا العادل
كاا في 30أيلا  2020و  31كانان الو :2019
القيمة الدفترية

موجودات مالية
النقد والنقد الاعاد
ماجادا مالة لالقةا العادل من ا
قاما الدال ال امل
مدرج
ذم مدين وشةكا لرس اليح ةل
ذم شركا اليأمةن
ماجادا عقاد إعاد اليأمةن
أرجد مدين أارى
المجمــوع
مطلوبات مالية
امياانة
يرة
ذم دامن وشةكا لرس الدفع
ذم شركا اليأمةن
م لالا عقاد اليأمةن
أرجد دامن أارى
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

القيمة العادلة

 30أيلول
2020

 31كانون
األول 2019

 30أيلول
2020

 31كانون
األول 2019

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

7,629,181

7,751,360

7,629,181

7,751,360

267,602
23,144,387
340,518
5,224,027
1,928,603
38,534,318

297,495
15,427,171
1,149,994
3,235,731
1,460,715
29,322,466

267,602
23,144,387
340,518
5,224,027
1,928,603
38,534,318

297,495
15,427,171
1,149,994
3,235,731
1,460,715
29,322,466

4,507,361
5,729,828
718,379
30,140,598
2,257,700
43,353,866

2,991,946
5,727,708
779,131
24,211,450
1,629,751
35,339,986

4,507,361
5,729,828
718,379
30,140,598
2,257,700
43,353,866

2,991,946
5,727,708
779,131
24,211,450
1,629,751
35,339,986

إظرار القة العادل للااجادا والا لالا الاالة وفقا ل للقة اليي ياكن أن ي لرا عالةا
جرا معنة ل ل  ،لاسي ناء عالةا ال ةع اإلج اري أو الي فة .
 إن القة العادل لل م الادين والااجادا الاالة الارى والنقد والنقد الاعاد والادامع ق ةر الجل
وال ةكا لرس اليح ةل وماجادا عقاد إعاد اليأمةن والا لالا الاالة الارى لي مقارل ل كل
ك ةر لقةارا الدفيري وذل لكان ل الدوا ذا فيرا سداد أو ح ةل ق ةر الجل.
حديد القةا العادل للااجادا الاالة الايافر لل ةع الادرج وفقا لسعار داولرا في اريخ القاام

الاالة .
حديد القةا العادل للااجادا الاالة الايافر لل ةع غةر الادرج لاسيعداس طرم قةة مناس

للاجا إل قةايرا العادل ل كل ماثام.

الي اد لةن

33

التسلسل الهرمي للقيم العادلة:
ييعدس ال رك الييليل اليالي ليحديد واإلف اح عن القة العادل لدوا را الاالة :
ل
 الايياى الو  :لاسيعداس أسعار اليداو (غةر الاعدل ) لدوا مالة م الر ااما في أساام مالة
لألدوا الاالة .
ن
 الايياى ال اني :لاسيعداس مع ةا غةر أسعار اليداو ولكن ياكن م حظيرا ل كل م اشر أو غةر
م اشر.
 الايياى ال ال  :لاسيعداس مع ةا ال ييند ل ةانا سام ياكن م حظيرا.
 30أيلول
2020
دوالر أمريكي
ماجادا مالة لالقةا العادل من
ا قاما الدال ال امل
مدرج
غةر مدرج

ل يي ا

العاس إجراء حاي

المستوى األول
دوالر أمريكي

267,602

267,602

-

-

المستوى الثاني
دوالر أمريكي
-

المستوى الثالث
دوالر أمريكي
-

لدوا مالة لةن الاييايةن الو وال اني.

 .27إدارة المخاطر
قاس ال رك ل دار الاعاطر الايناع لاسامل ميعدد وذل من ا إسيرا ةجة حدد الاعاطر
وس ل مااجريرا و عفةفرا وذل من ا إدار ال رك وأنظا اليقارير حة يي مراجع الاعاطر
و ني اإلجراءا الضروري لاااجريرا والعال عل عفةضرا والحد منرا .إضاف إل أن كاف
مراكة العال ميؤول عن حديد الاعاطر الايعلق لن اطرا ووضع الضاالط الرقالة الاناس
ومراق اسياراري فعالةيرا .يعي ر مجلس إدار ال رك لا الايؤو عن حديد ومراق الاعاطر في
ال رك .
قياس المخاطر وأنظمة التقارير
إن مراق الاعاطر وإدار را يي من ا مراق الحدود الايااح لرا لكل ناع من أنااع الاعاطر
وأن ل الحدود عكس إسيرا ةجة عال ال رك وعاامل اليام الاعيلف الاحة .
يي جاع الاعلاما من الدوامر الاعيلف لدى ال رك و حلةلرا لليعرف عل الاعاطر الاياقع اليي
قد نج عنرا .يي عر وشرح ل الاعلاما عل مجلس إدار ال رك .
يعر ال رك لاعاطر اليأمةن والاعاطر الاالة واليي يا ل في معاطر اليام ومعاطر اليةال
ومعاطر االمياان .فةاا يلي ملعص للاعاطر اليي ااجررا ال رك وال رم الاييعدم من ق ل
اإلدار لليعفةف من أثار ل الاعاطر.
مخاطر التأمين
ااجرب ال رك لا ا ر ااي ف الا ال الفعلة لليعايضا ومااعةد
ا ر اليأمةن الرمةيي ال
دفعرا عن اقعا ال رك  ،وال ييأثر في حا كرار الا ال ا أو زياد الا ال الا الم لرا
والانافع الادفاع والي ارا الاييق لة للا ال ا طايل الجل ،ولاليالي ف ن لدف ال رك
الساسي لا ضاان وجاد احيةاطةا كافة لير ة ل الا ال ا .
عال ال رك عل اليعفةف من الاعاطر لينايع عقاد اليأمةن لديرا ،وكاا ان ل ا الينايع من الاعاطر
ضا من ا الداا في
يُ َحين من ا االايةار الدقةل السيرا ةجةا اليأمةن و نفة لا لعناي  ،وأي ل
ا فاقةا إعاد اليأمةن.
أعاا اليأمةن الرمةية لل رك لي اليأمةن ضد معاطر الارك ا  ،النقل ال حر  ،الحريل واليرق ،
العاا والايؤولة الادنة  ،اليأمةنا العام  ،الرندسي وال حي .عي ر عقاد اليأمةن ل ق ةر
الجل ويي سدادلا في العاد ا سن واحد من اريخ وقاع الحادث الاؤمن ،ول ا يياعد في
اليقلةل من ا ر اليأمةن.
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مخاطر إعادة التأمين
ليقلةل احياا اليعر لاعاطر العيار النا ج عن م ال ا أمةنة ك ةر  ،دال ال رك في
ا فاقةا ا ن اطرا العاد مع أطراف أارى لغرا إعاد اليأمةن .إن ر ة ا إعاد اليأمةن
افر ناع أك ر في العاا و اكن ال رك عل إدار العيامر الاحيال النا ج من الاعاطر الك ةر
إعاد اليأمةن يي إنجازلا لااجم اال فاقةا
و افر فرجا ل إضافة للناا .إن جةءا ل ك ةرا ل من معام
وعقاد إعاد اليأمةن االايةاري وا فاقةا فامض العيار .
إن عقاد اليأمةن الاحال إل معةد اليأمةن ال عفي ال رك من اليةاما را جا الاؤمنةن لديرا،
و ظل ال رك ميؤول أماس حاملي وثامقرا عن الجةء الاعاد اليأمةن علةب لقدر ف ل شرك إعاد
اليأمةن في الافاء لاليةاما را لااجم عقد إعاد اليأمةن.
للحد من معاطر عرضرا لعيامر ك ةر نيةج لعدس م ء معةد اليأمةن ومن معاطر االمياان ،قاس
ال رك ليقةة الوضاع الاالة لاعةد اليأمةن ال ين يعامل معر وك ل يي ازيع عقاد إعاد
اليأمةن عل مجااع من معةد اليأمةن و قاس ال رك لاراق ركة معاطر االمياان.
المخاطر الرقابية
ل
ري اليل ا الرقالة أساسا لحااي حقام حاملي وثامل اليأمةن و قاس لاراجع ل الحقام لضاان
أن ال رك قاس ل دار المار لكفاء لا لحير  .وفي ذا الاقت ري اليل ا لاليأكد من أن
ال رك حيفظ لني م ما من اليةال لاقالل االليةاما غةر الاياقع .
عضع ال رك لاي ل ا نظةاة داال فلي ةن .ل النظ ال يياجم الا ادق والاراق عل
ال رك فحيم ،ولكنرا نص أيضا ل عل لعض الحكاس الاقةد (م ل كفاي لامم الا ء )
أن
وذل لليقلةل من معاطر اليق ةر واإلعيار من ق ل شركا اليأمةن في الافاء لاالليةاما غةر
الاياقع عند ن امرا.
المخاطر المالية
ي ع ال رك سةاسا مالة إلدار الاعاطر الاعيلف ضان إسيرا ةجة محدد و يال إدار ال رك
رقال وض ط الاعاطر وإجراء اليازيع االسيرا ةجي الم ل لكل من الااجادا الاالة والا لالا
الاالة  ،و ال الاعاطر :معاطر اليام (معاطر أسعار الفامد  ،ومعاطر اليرةر لأسعار السر
ومعاطر العا ) ومعاطر اليةال ومعاطر االمياان.
مخاطر السوق
لي معاطر ل ب القةا العادل أو اليدفقا النقدي لألدوا الاالة نيةج لليرةر في أسعار اليام
الجن ة  ،و ن أ معاطر اليام نيةج وجاد
م ل أسعار الفامد وأسعار السر  ،وأسعار العا
واالسي اار في السر  ،ويي مراق ل الاعاطر وفقا ل
مراكة مفياح في أسعار الفامد والعا
ليةاسا وإجراءا محدد من ق ل إدار ال رك .
مخاطر أسعار الفائدة
يا ل حياسة قاما الدال الااحد لأثر اليرةرا الافيرض الااكن لأسعار الفاامد عل رلح
ال رك لين واحد  ،ويي احييالرا عل الااجادا والا لالا الاالة اليي حال سعر فامد ميرةر.
مخاطر السيولة
يا ل معاطر اليةال في عدس قدر ال رك عل افةر الياايل ال زس ليأدي اليةاما را في ااريخ
اسيحقاقرا ،وللاقاي من ل الاعاطر .قاس اإلدار لينايع م ادر الياايل وإدار الااجادا
والا لالا و ُمااما آجالرا واالحيفاظ لرجةد كاف من النقد والنقد الاعاد .
راقم ال رك احيةاجا را لليةال عل أساس شرر و قاس اإلدار لاليأكد من افر أماا كافة
لاقالل أ اليةاما عند ن امرا .إن معظ الادامع لجل العامد لل رك في اريخ قاما الاركة
الاالي الااحد ييحل ا فير ال يجاوز ث ث أشرر.
مخاطر االئتمان
معاطر االمياان لي الاعاطر اليي قد نج عن علف أو عجة ال رف اآلار لألدا الاالة عن الافاء
معاطر االمياان اليي يعر لرا
لاليةاما ب جا ال رك ماا يؤد إل حدوث ايامر .إن أق
ال رك لالني لجاةع فئا الااجادا الاالة اليي لدى ال رك ييا ل في القةا الدفيري اليي ظرر
في قاما الاركة الاالي الااحد.
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إدارة رأس المال
ييا ل الردف الرمةيي فةاا ييعلل ل دار رأساا ال رك لاليأكد من
م ما ل كل يدع ن اط ال رك ويعظ حقام الالكة .
ال زم في
قاس ال رك ل دار لةكل رأس الاا وإجراء اليعدي
عل اللداف واليةاسا
االقي ادي  .ل ق ال رك ل جراء أي عدي
رأس الاا ا الفير الانيرة في  30أيلا  2020والين الانيرة

الاحافظ عل نيم رأساا
ضاء اليرةرا في الوضاع
واإلجراءا الايعلق لرةكل
في  31كانان الو .2019

ييألف رأس ما ال رك من رأس الاا الادفاع واالحيةاطي اإلج ار وفروقا رجا عا
أجن ة واحيةاطي ماجادا مالة لالقةا العادل من ا قاما الدال ال امل والرلاح الايراكا
ال ال  11,268,293دوالر أمريكي كاا في  30أيلا  10,196,659( 2020دوالر أمريكي كاا
في  31كانان الو .)2019
ال رك ااضع لاي ل ا وأنظا لةئ سام رأس الاا في فلي ةن .عال الاي ل ا
أن
مي ل ا معةن م ل لامم الا ء
والنظا عل وجف إجراءا الااافق والاراق و فر
وكفاي رأس الاا للحد من ا ر عدس الا ء الاالة من ق ل شركا اليأمةن لاااجر الا لالا
الاييق لة عندما ظرر .حة قامت إدار ال رك لعال ا ب لاعالج النقص في لامم الا ء
و ةقرا لالينيةل مع اإلدار العام لليأمةن من اجل رفع الني إل  %150وفقا ل ليعلةاا رق
( ) /3لين  2009وال ادر لاقيض الااد العامي من قانان اليأمةن رق  20لين .2005
 .28القضايا المقامة على الشركة
ياجد قضايا مقام من ق ل ال رك ضد الرةر ومن ق ل الرةر ضد ال رك وذل ضان الن اط
ال ةعي لرا .وفي اعيقاد إدار ال رك  ،ووفقا ل لرأ الايي ار القاناني لل رك  ،ف ن الا ال الاياقع
دفعرا عل ل القضايا والنيامج اليي قد ير م علةرا لةس لرا أثةر جالر عل الاركة الاالي
لل رك ونيامج أعاالرا.
 .29تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
اارس ال رك أن يرا في فلي ةن .إن عدس اسيقرار الاضع اليةاسي واالقي اد في الان ق يةيد
من ا ر ماارس ال رك لن يرا ويؤثر سل ا ل عل أدامرا.
 .30األحداث الالحقة
فير القاام الاالة الااحد  ،أكد ظرار فايروس كارونا الاييجد
في م لع سن  2020وا
(كافةد –  )19واني ر ع ر مناطل جررافة ميعدد في العال  ،ولاليالي فقد فرضت الك ةر من الدو
ومن لةنرا فلي ةن قةادا عل الينقل واليفر لاإلضاف إل إجراءا الحجر ال حي ماا ي م في
اليجاري واإلقي ادي  .ومن
حال من عدس اإلسيقرار في اإلقي اد ككل وإض راب في الن
ال رك الي رةلة وإسي اارا را وإيرادا را ونيامج أعاالرا.
الاياقع ان يؤثر ل ا الحدث عل أن
وفي ل الارحل الا كر قاس إدار ال رك ليقةة أ أثةر محيال لر ا الحدث.
وسيااجل إدار ال رك مراق الاضع وإحاط جاةع أجحاب الا لح لأثرل ا الحدث عل الاركة
الاالي لل رك لاجرد اافر الاةيد من الاعلاما  .وقد ي لم اليرةةرا في الظروف إف احا
في القاام الاالة االولة الااحد الااجة لل رك للفيرا ال حق في
محين أو إث ا عدي
الين الاالة .2020
 .31األرقام المقارنة
نةف لعض أرقاس الاقارن ليي الل مع الي نةف الاعياد للفير الحالة .
إعاد

