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  حدة المرحلية الموجزةالمو القوائم المالية الموحدةمراجعة تقرير 
  

  السادة/ أعضاء الهيئة العامة المحترمين
  الشركة العالمية للتأمين

  المساهمة العامة المحدودة 
  فلسطين –رام هللا 

  
، المكونة فلسطين –الشركة العالمية للتأمينالمرفقة  الموحدة المرحلية الموجزةالقوائم المالية  راجعنالقد 
، ومن قائمة الدخل والدخل 2022آذار  31كما في وحدة المرحلية الموجزة قائمة المركز المالي الممن 

قائمة التدفقات وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية الموجزة والمرحلية الموجزة الشامل 
   وااليضاحات حولها.  المنتهية بذلك التاريخاشهر  ةلفترة الثالثالنقدية الموحدة المرحلية الموجزة 

  
وفقا  الموحدة المرحلية الموجزة القوائم المالية الموحدةان مجلس االدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه 

"التقارير المالية المرحلية". ان مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه  34لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  مراجعتنا. استنادا الى الموحدة المرحلية الموجزة القوائم المالية الموحدة

  
  نطاق المراجعة

ً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة  "مراجعة المعلومات المالية  2410لقد جرت مراجعتنا وفقا
المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة. "ان عملية مراجعة المعلومات المرحلية تتثمل في القيام 

ؤولين عن االمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات باستفسارات بشكل أساسي من االشخاص المس
تحليلة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا 
لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة االمور 

  من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولهاالهامة التي 
 
  

  النتيجة
 الموحدة المرحلية الموجزةالقوائم المالية بناء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن 

  .34سبة الدولي رقم المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحا
  

  طالل أبوغزالة وشركاه
 251/1997رخصة رقم 

  
  

  جمـال ملحـم
  )100/98محاسب قانوني مرخص رقم (

  فلسطين –رام هللا 
  2022أيار  12رام هللا في 
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  الشركة العالمية المتحدة للتأمين 
   المساهمة العامة المحدودة 

  فلسطين  –رام هللا 
  قائمة "هـ" – 2022أذار  31في المنتهية أشهر  ةلفترة الثالثقائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة 

اذار         31 إيضاح 
2022  

 

اذار      31 
2021  

  دوالر امريكي  التشغيلية من األنشطة التدفقات النقدية الناتجة 
 مراجعة غير مدققة

 
  دوالر امريكي

غير مراجعة 
 مدققة

       
 860,365  975,949  قبل الضرائب (قائمة ب)الفترةربح

     تعديالت:
 100,000  20,000 8  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 --  3,586  خسائر تقييم إستثمارات مالية من خالل قائمة الدخل
 (66,511)  (20,917)  أرباح بيع إستثمارات مالية من خالل قائمة الدخل

 69,830  84,675 4  استهالكات ممتلكات ومعدات
 84,539  100,818 19  مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

 1,048,223 1,164,111 العمليات التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوباتالواردة من التدفقات النقدية
 (2,004,851)  (3,581,191)   النقص في الذمم المدينة)الزيادة(

 (346,821)  (805,205)  المدينة(الزيادة) النقص في ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين
 (114,781) (510,601)   أخرى (الزيادة) في أرصدة مدينة

 1,139,844  268,384   النقص (الزيادة) في شيكات برسم التحصيل
 (681,879)  (1,472,467)   في الذمم الدائنةالزيادة

 140,745  291,336  الدائنة(النقص) في ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين
 547,589  (1,414,531)   (الزيادة) في موجودات عقود إعادة التأمين
 (319,769)  3,289,521   (النقص) الزيادة في مطلوبات عقود التأمين

 (11,915)  330,014  (النقص) الزيادة في مخصصات وأرصدة دائنة اخرى
قبل الضرائبالواردة من األنشطة التشغيلية (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية

 (603,615)  (2,440,629)  وتعويضات نهاية الخدمة المدفوعة
 (22,752)  (202) 19  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  (378,200)   --  ضرائب مدفوعة
 (1,004,567)  (2,440,831)  صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية

    التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة االستثمارية
 - - (454,078)  رات مالية من خالل قائمة الدخلإستثماشراء

 229,458  539,205   بيع إستثمارات مالية من خالل قائمة الدخل
 - -  (2,251)  شراء اراضي

 (56,587)  (92,518) 4  شراء ممتلكات ومعدات
 172,871  (9,642) األنشطة االستثمارية الواردة منصافي التدفقات النقدية 

    نقدية الناتجة عن األنشطة التمويليةالتدفقات ال
  --  (223,054)  ودائع لدى البنوك

 --  (1,108,804)  توزيعات أرباح
  148,571   136,453   الزيادة في شيكات آجلة الدفع

  (107,193)  1,744,316    صافي التغير في التسهيالت البنكية
 41,378  548,911 يليةالواردة من األنشطة التمو صافي التدفقات النقدية

 (790,318)  (1,901,562)  في النقد وما في حكمه (النقص)صافي
 2,491,313 3,380,140     الفترةالنقد وما في حكمه في بداية 

 1700,995 1,478,578   الفترةالنقد وما في حكمه في نهاية 
  

  مة""إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائ
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  الشركة العالمية المتحدة للتأمين 
  المساهمة العامة المحدودة 

  فلسطين  –رام هللا 
  المرحلية الموجزة القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 

  
  نشاط الشركةوتأسيس  .1

كشركة مساهمة عامة  1964) لسنة 12تأسست الشركة العالمية المتحدة للتأمين بموجب قانون الشركات رقم (  .أ
 .2010آذار  24) بتاريخ 562601302سجلت في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (و
 

تمت الموافقة على تحويل شركة أمالك لإلستثمار العقاري والتجارة من شركة  2021تشرين االول  13بتاريخ   .ب
الشركات إدارة  -مساهمة خصوصية محدودة الى شركة مساهمة عامة ومسجلة لدى وزارة االقتصاد الوطني

) 1سهم بواقع ( 2,000,000دوالر أمريكي موزعة على  2,000,000برأس مال  562601559تحت رقم 
 دوالر امريكي لكل سهم.

 
، على توزيع أسهم منحة مجانية 2021نيسان  13وافقت الهيئة العامة، باجتماعها الغير عادي المنعقد بتاريخ   .ج

دوالر أمريكي إلى  10,560,000أس مال الشركة من % من رأس مال الشركة، حيث تم زيادة ر5بواقع 
 سهم (القيمة اإلسمية للسهم دوالر أمريكي واحد). 11,088,000دوالر أمريكي مقسمة على  11,088,000

 
  من أهم غايات الشركة:  .د

 .ممارسة جميع أعمال التأمين وإعادة التأمين وأعمال الضمان والتعويض 
 كة قد تساعدها على تحقيق أغراضها و/أو تندمج مع أي شركة أن تؤسس و/أو تشارك في تأسيس أي شر

و/أو شركات أخرى مساهمة عامة أو محدودة المسؤولية وأن تمتلك األسهم في الشركات المساهمة و/أو 
 محدودة المسؤولية.

 
إن المركز الرئيسي للشركة هو في مدينة نابلس، ويحق للشركة فتح فروع لها في األراضي الفلسطينية   .ه

 ارجها.وخ
 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء، ويكون رئيس المجلس هو المفوض بالتوقيع عن   .و
الشركة ويمثلها لدى الغير وكافة الجهات الرسمية، كما يحق لرئيس مجلس اإلدارة تفويض كل أو بعض من 

إلى الغير حسب القرار الذي يتخذه مجلس صالحياته المتعلقة باألمور المالية أو اإلدارية أو أية أمور أخرى 
  اإلدارة.

 
كانون األول  31) موظفا كما في 233، و(2022 اذار 31) موظفا كما في 235بلغ عدد موظفي الشركة (  .ز

)  فرعاً 19، وتعمل الشركة من خالل وكالئها وفروعها ومكاتبها المنتشرة في فلسـطين والبالغ عددها (2021
 كانون األول 31) وكيال كما في 38) فرعا ومكتبا و(16مقابل ( 2022 اذار 31ما في )  وكيال ك36ومكتباً و(

2021. 
 

  .2022أيار  15إدارة الشركة بتاريخ تم اعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة من قبل   .ح
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  المرحلية القوائم المالية الموحدة .2

ا  للشركةالمرحلية الموحدة القوائم المالية تشمل  ة له ة التابع ركاتها التابع العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة (الشركة) وش
د  القوائم المالية الموحدة. يتم توحيد 2021اذار  31و  2022آذار  31كما في  للشركة وشركاتها التابعة على أساس تجميع كل بن

ة من موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة مع بنود موجودات ومط لوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة، بعد استبعاد كاف
 أرصدة الحسابات الجارية والمعامالت فيما بين الشركة والشركات التابعة.

  لقد كانت نسب ملكية الشركة المباشرة وغير المباشرة في رأسمال شركاتها التابعة كما يلي:
  

رأس المال  نسبة الملكية  رقم السجل  إسم الشركة
 بهالمصرح

رأس المال 
  النشاط الرئيسي   المدفوع

الك  ركة أم ش
تثمار  لالس
اري  العق

والتجارة *

562601559 98% 2,000,000 
  

2,000,000  
  

تثمارات  االس
  العقارية والتجارة

وب  ركة غل ش
  فلسطين –مــد 

562512129 90% 500,000 
  دوالر

500,000  
  دوالر

دمات  إدارة خ
أمين  ات الت ومطالب

  الصحي
  

  :2022آذار  31لي ملخص قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركات التابعة كما في فيما ي
  

-شركة غلوب مد    شركة أمالك 
  فلسطين

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي 
  897,820    14,546,363  موجودات متداولة

  39,803   5,892,624  موجودات غير متداولة
  207,214    11,314,648  مطلوبات متداولة

  1,050,113    --  مطلوبات غير متداولة
  (319,704)    9,124,339  مجموع حقوق الملكية

 
  :2022آذار  31فيما يلي ملخص قائمة الدخل للشركات التابعة للسنة المنتهية في 

-شركة غلوب مد    شركة أمالك 
  فلسطين

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي 
  202,439    88,923  إيرادات تشغيلية وأخرى

  (181,923)    (73,818)  ريف إدارية وعموميةمصا
  (4,838)    --  أرباح تقييم فروقات العملة

  15,678    15,105  الربح للسنة
  14,110    14,803  العائد لمساهمي الشركة األم
  1,568    302  العائد لجهات غير مسيطرة

 
 

 السياسات المحاسبية .3
 

  المرحلية القوائم المالية الموحدةاعداد أسس  .1.2
لمحاسبة رافقا لمعياو 2022آذار  31لمنتهية في  اشهر أ ةة الثالثلفترة لموجزالمرحلية ة الموحدالمالية ائم القواد اعدإتم  -

ت لمعلومااكافة ة لموجزالمرحلية المالية ائم القواال تتضمن  - ."لمرحليةالمالية اير رلتقاا" (34)قم رلي ولدا
 31لسنوية للشركة كما في المالية ائم القواتها مع اءيجب قرولسنوية اية لمالائم القواد المطلوبة العدت االيضاحاوا

على ا مؤشرورة ال تمثل بالضر  2022آذار  31لمنتهية في اشهر أ ةل الثالثعماأنتائج إن كذلك  2022ول الن اكانو
 .2022ول الن اكانو 31لتي ستنتهي في المالية المتوقعة للسنة النتائج ا

ً لمبدأ الكلفة التاريخية  المرحلية لية الموحدةالقوائم الماتم إعداد  - باستثناء الموجودات المالية المتوفرة للبيع وفقا
  الموحدة. القوائم المالية الموحدةواالستثمارات العقارية والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ 

وتمثل العملة الرئيسية المرحلية   القوائم المالية الموحدةإن الدوالر األمريكي هو عملة األساس وكذلك عملة إظهار  -
 للشركة.
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ي  رحليةالم القوائم المالية الموحدةتشمل  ا ف ق سيطرة 2022آذار  31للشركة وشركاتها التابعة كم ى الشركة  تتحق عل
  المستثمر فيها إذا وفقط إذا كانت الشركة لديها:

 درة على توجيه نشاطات الشركة المستثمر فيها)النفوذ على الشركة المستثمر فيها (الحقوق القائمة تعطي الشركة الق  
 عندما يكون للشركة الحق في العوائد المتغيرة نتيجة سيطرتها على الشركة المستثمر بها  
  نفوذها على هذه الشركة. خالللها القدرة على التأثير على هذه العوائد من  

تثمر ب ركة المس ى الش يطرة عل ك الس ا تمتل ركة أنه د الش ام تعتق ويت. بشكل ع وق التص ي حق ة ف ا أغلبي د امتالكه ا عن ه
ة الشركة  وعندما تكون ي رأسنسبة ملكي ن  ف ل م ا أق تثمر به ال الشركة المس ين االم ذ الشركة بع ة تأخ ارغلبي  اإلعتب

  ما إذا تحققت السيطرة على الشركة المستثمر بها والتي تشمل ما يلي: جميع الحقائق والظروف لتقييم
 في الشركة المستثمر بها األخرينمع المساهمين التعاقدية  اإلتفاقيات.  
 الحقوق الناتجة عن اتفاقيات تعاقدية أخرى.  
 .حقوق تصويت الشركة وحقوق التصويت المحتملة 

  
ى  دل عل ائق أو ظروف ت ي حال وجود حق ا ف تثمر به تقوم الشركة بإعادة تقييم قدرتها على السيطرة في الشركة المس

د أعالهالسيطرة المذكورة  إلثبات الثالثتغير في أحد العناصر  دأ توحي دة. يب ة الموح وائم المالي ركات  الق دة للش الموح
ول د حص ي التابعة عن ى السيطرة وينته ة الشركة عل ى شركاتها التابع دانها للسيطرة عل د فق د عن تم إضافة .  التوحي ي

خالل ذ عليها أو التي تم التخلص منها ستحوااالوالمصاريف للشركات التابعة التي تم الموجودات والمطلوبات والدخل 
الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة وحتى تاريخ فقدانها. يتم تسجيل أثر التغير  القوائم المالية الموحدةفي  الفترة

  ت بين المالكين.الفقدان السيطرة عليها) كمعام في نسبة الملكية في الشركة التابعة (دون
ركاتها تم استبعاد كافة االرصدة وا ركة وش ين الش لمعامالت واالرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت ب

  بالكامل.األرباح وتوزيعات التابعة 
   

ات  هرة) والمطلوب ا الش ا فيه ودات (بم تبعاد الموج تم اس ة ي ركات التابع ى الش يطرة عل ة الس دان المجموع ال فق ي ح ف
وق  ة لحق ن اللشركة التابعة والقيمة الدفتري ز م ائض أو العج د الف تم قي يطرة، وي ر المس ات غي تبعاد إلالجه ة س ي قائم ف

  قيد أي استثمار متبقي بالقيمة العادلة. . يتمالدخل الموحدة
  

  
  . التغييرات في السياسات المحاسبية2.2

كانت متفقة مع تلك  الفترةلهذه للشركة  الموحدة المرحلية الموجزةالقوائم المالية متبعة في إعداد إن السياسات المحاسبية ال
 .2021كانون األول  31في  كما في القوائم المالية الموحدةالتي تم استخدامها إلعداد 

  ) عقود اإليجار16معيار التقارير المالية الدولي (
سات مؤسال) وذلك لحين صدور معيار عن هيئة المحاسبة و16قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( 

  المالية االسالمية.
) "عقود اإليجار" 17) "االيجارات" بدالً من معيار المحاسبة الدولي رقم (16حل معيار التقارير المالية الدولي رقم (

) "تحديد ما إذا كان االتفاق يحتوي على عقد ايجار" وتفسيرات 4وتفسير لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم (
) "تقييم محتوى العمليات 27الحوافز" ورقم ( –) "عقود االيجار التشغيلية 15معايير المحاسبة الدولية رقم ( لجنة تفسير

التي تتضمن الصيغة القانونية لعقود اإليجار". يحدد المعيار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح 
  ف بمعظم عقود اإليجار وفقًا لنموذج موحد في قائمة المركز المالي.لإليجارات. ويتطلب المعيار من المستأجرين االعترا

) لم يتغير إلى حد كبير بالمقارنة مع 16إن االعتراف بعقود االيجار للمؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم (
كعقود تشغيلية أو تمويلية  ). سيستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار إما17متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (

). وبالتالي، لم يؤثر تطبيق معيار التقارير 17باستخدام مبادئ مماثلة لتلك المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي رقم (
  ) على عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المؤجر.16المالية الدولي رقم (

كانون  1) بطريقة األثر الرجعي المعدل بتاريخ التطبيق في 16ولي رقم (قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الد
. قررت الشركة استخدام طريقة االنتقال العملية والتي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها 2019الثاني 

ة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية ) وتفسيرات لجن17سابقًا على أنها عقود إيجار وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (
  ) في تاريخ التطبيق. 4رقم (

  
  عقود اإليجار التي تم االعتراف بها سابقاً كعقود إيجار تشغيلية• 

قامت الشركة باالعتراف بموجودات حق استخدام االصول ومطلوبات اإليجار لعقود اإليجار التي تم تصنيفها سابقًا كعقود 
باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود ايجار األصول منخفضة القيمة. تم االعتراف بموجودات  إيجار تشغيلية،

حقوق االستخدام لمعظم عقود اإليجار بناًء على القيمة الدفترية كما لو ان المعيار كان مطبقًا منذ بداية العقد، بصرف النظر 
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ركة باالعتراف بأصل حق االستخدام لبعض عقود اإليجار عن استخدام معدل االقتراض بتاريخ التطبيق. قامت الش
باستخدام قيمة التزام اإليجار بعد تعديلها بقيمة مدفوعات اإليجار المقدمة وقيمة اإليجارات المستحقة ذات الصلة والمعترف 

مخصومة باستخدام معدل  بها سابقًا. تم االعتراف بالتزامات اإليجار بناًء على القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية،
  االقتراض بتاريخ التطبيق.

  قامت الشركة أيضا باستخدام الحلول العملية المتاحة وفقأ للمعيار بحيث:
  استخدمت معدل خصم واحد ألي مجموعة من عقود اإليجار والتي لها خصائص متشابهة. -
  في تاريخ التطبيق.استبعدت الشركة التكاليف المباشرة األولية عند قياس حق استخدام األصل  -
استخدمت الشركة معلومات الحقة عند تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد  -

  اإليجار.
 

فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للشركة والتي تم تطبيقها من تاريخ تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 
)16:(  

 م األصولحق استخدا
تقوم الشركة باالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي، التاريخ الذي يكون األصل فيه قابل 
لالستخدام). يتم االعتراف بحق استخدام األصل بالتكلفة، بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني في القيمة، ويتم 

 التزامات عقود اإليجار. تعديل القيمة عند إعادة تقييم
 

تتضمن تكلفة حق استخدام األصل قيمة التزامات عقود اإليجار المعترف بها، باإلضافة الى التكاليف األولية المباشرة 
المتكبدة، ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، مطروحاً منها أي حوافز مستلمة متعلقة بعقد االيجار. في 

ن الشركة متيقنة من الحصول على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة العقد، يتم استهالك قيمة حق استخدام حال لم تك
االصل المعترف به على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإليجار أيهما أقل. تخضع 

 موجودات حق استخدام األصل إلى اختبار التدني في القيمة.
  

 التزامات عقود اإليجار 
تقوم الشركة في تاريخ بدء عقد اإليجار، باالعتراف بالتزامات عقد اإليجار بالقيمة الحالية المخصومة لدفعات اإليجار التي 
يتعين دفعها خالل مدة العقد. تتضمن دفعات اإليجار الدفعات الثابتة (والتي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة) 

ً م نها حوافز اإليجار المستحقة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشرات أو نسب متفق عليها وفقاً مطروحا
لشروط العقد، والمبالغ المتوقع تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيضاً قيمة ممارسة خيار 

إلى قيمة غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت الشركة تنوي أن  الشراء والذي من المؤكد أن تمارسه الشركة باإلضافة
 تمارس خيار اإلنهاء وفقاً لشروط العقد.

  
يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقاً لشروط العقد كمصاريف 

 الى دفع تلك المبالغ. في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي
 

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة لغايات خصم دفعات االيجار المستقبلية معدل االقتراض عند 
بدء اإليجار إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد. الحقاً يتم زيادة التزامات اإليجار بقيمة الفائدة 

ستحقة ويتم تخفيضها بقيمة دفعات اإليجار الفعلية. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار الم
إذا كان هناك أي تعديل أو تغيير على مدة اإليجار أو عند حدوث أي تغيير على الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات 

% في 5لمتعلق بشراء األصل. بلغ معدل الخصم المستخدم لغايات خصم دفعات اإليجار إيجار ثابتة أو عند تغير التقييم ا
 سنوات. 7حين بلغ معدل الفترة الزمنية المتوقعة لدفعات اإليجار المستقبلية 

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة

اإليجار قصيرة األجل على بعض عقود اإليجار قصيرة األجل (أي:  تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء المتعلق باالعتراف بعقود
شهراً أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار شراء األصل). كما تقوم الشركة أيضاً  12عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 

لتي تعتبر منخفضة بتطبيق اإلعفاء المتعلق بعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة على بعض عقود اإليجار لألصول ا
القيمة. يتم االعتراف بدفعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود أيجار األصول منخفضة القيمة كمصروف إيجار 

  على أساس القسط الثابت وعلى مدة اإليجار.
  

 التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد
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لشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء، مع األخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار تقوم ا
تمديد عقد اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار، أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان 

رسة هذا الخيار. بموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى الشركة الحق في استئجار من المؤكد أالّ تقوم الشركة بمما
 األصول لفترات إضافية. تقوم الشركة ببعض التقديرات عند تقييم ما إذا كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد.

ادياً لممارسة خيار التجديد. وهذا يعني، أن الشركة تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزاً إقتص
ً لتاريخ البدء، تقوم الشركة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف الواقعة  الحقا
تحت سيطرتها األمر الذي قد يؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (على سبيل المثال، تغيير في 

 العمل). استراتيجية
قامت الشركة بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار نظراً ألهمية هذه األصول في عملياتها التشغيلية. إن مدة 
العقد غير القابلة لإللغاء لبعض هذه األصول تعتبر قصيرة نسبياً وفي حال الغاء تلك العقود فإن العمليات التشغيلية ستتأثر 

  وجود بدائل لتلك األصول.بشكل سلبي في حال عدم 
 

 عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل –تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  لجنة-) 23تفسير رقم (
يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تؤثر 

). ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار 12لدولي رقم (على تطبيق معيار المحاسبة ا
) وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة غير المؤكدة. 12المحاسبة الدولي رقم (

على حدا أو اعتبارها مع معالجات  يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة
  ضريبية أخرى. 

 لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة.
 

  المعايير الصادرة وغير المطبقة
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتفسيرات والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من 
قبل الشركة. إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها، عند سريان مفعولها، أثر على المركز أو 

 األداء المالي أو حول افصاحات القوائم المالية الموحدة للشركة. سيتم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافدة المفعول.
  

  نيلتأمود ا) عق17( مقر ليدولا لماليةا ريرلتقاا ريامع
 لمح رلمعياا هذا ليحو. نلتأميا ودبعق لمتعلقةا تيضاحاواإل رضلعوا سيالقراف والالعت مالً شا جاًوذنم رلمعياا دميق

 ةلحياا ودعق لمث( نلتأميا ودعق واعنأ جميع على رلمعياا بقطين. نيلتأمود اعق –) 4( مقر ليدولا لماليةا ريرلتقاا رمعيا
 ضبع على بقطين كما ن،لتأميا دلعق درةلمصا ةللمنشأ ظرلنا دون) نلتأميا دةعاإ ودعقو رةلمباشا نيلتأما ودعق نم رهاغيو
 رةلمتغيا ومسرلا يقةطر دامستخا نيتضم رللمعيا ملعاا راطإلا إن. كةرلمشاا يةخاصل لتي تحما لماليةا دواتألوا تلضماناا

 .طألقساا يعوزت يقةوطر
 أن ةطيرش رلمبكا يقبطبالتح لسماامع ، نةرلمقام اقاأرمع  2023 لثانيا ونكان 1 نم راً باعتا رلمعياا هذا بيقطت ميتس

 يقبطمع تل أو ) قب15( مقر ليدولا لماليةا ريرلتقاا ريامع) و9( مقر ليدولا لماليةا ريرلتقاا رمعيا تبقط قد ةلمنشأا تكون
 .)17( مقر ليدولا لماليةا ريرلتقاا رمعيا رلتأثي لمفص مييتقل كة بعمرلش). ستقوم ا17( مقر ليدولا لماليةا ريرلتقاا رمعيا

 في 17 رقم المعيار تطبيق مع 9 رقم المعيار على طرأت التي للتعديالت المبكر بالتطبيق تقم لم الشركة ان من وبالرغم
 المخصص بتكوين 2023 سنة في للمعيار اإللزامي التطبيق موعد وحتى القادمة السنوات في ستقوم انها إال نفاذه تاريخ
  .المعيار على التعديالت هذه تطبيق تخص عجوزات أي لمواجهة الالزم

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

اندماج  –) 3أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم (
عمال لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف األ

"األعمال" أم ال. وتوضح هذه التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال، وتحذف تقييم ما إذا كان المشاركين في السوق 
، وتضيف التعديالت توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير موجودة

كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية، وتحديد تعريفات األعمال والمخرجات، وإضافة اختبار تركيز القيمة العادلة 
  االختياري.

د أو بعد تاريخ التطبيق نظرأ ألن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث عن
 األولي، فلن ينتج أثر على الشركة من تطبيق هذه التعديالت في تاريخ االنتقال.
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  األسس والتقديرات  .1.3
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في 

ت المالية واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة. كما أن هذه التقديرات واإلجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبا
اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغييرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق الملكية. وبشكل 

قات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن خاص يتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدف
التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل 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.
  تفاصيل اإلجتهادات الرئيسية التي قامت بها الشركة: فيما يلي

  
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية
عندما ال يمكن الحصول على القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحد من 

  النقدية. األسواق النشطة، يتم استخدام تقنيات تقييم مثل نموذج خصم التدفقات
 إن المدخالت المستخدمة في هذه النماذج تكون مأخوذة من األسواق حيثما كان ذلك ممكناً، يتم اإلعتماد على درجة من

التقديرات واألحكام للوصول إلى القيمة العادلة. إن هذه التقديرات تشمل تأثير عوامل على المدخالت المستخدمة، مثل 
  التقلبات األخرى.السيولة ومخاطر اإلئتمان و مخاطر

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

 الموجودات المالية تدني قيمة
 أو تدني هام وجود عند القيمة منخفضة كاستثمارات للبيع مالية متوفرة االستثمارات المصنفة كموجودات الشركة تعتبر

  التدني. على أخرى موضوعية أدلة وجود عند أو التكلفة من أقل إلى العادلة القيمة في لفترة طويلة
بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم أخذ هذا التدني  تقوم إدارة الشركة

  في قائمة الدخل الموحد للسنة.
 

 المدينة الذمم تدني قيمة
بالكامل. يتم التقدير  المبالغ تحصيل المحتمل من يكون ال عندما تحصيلها الممكن المدينة للذمم تقدير بعمل الشركة تقوم

 فيتم تقديرها بصورة طويلة مدة منذ السداد ومستحقة الهامة غير للمبالغ بالنسبة أما فردي، أساس على الهامة للمبالغ
  عليها. مضت التي الزمنية الفترة على بناء مخصص لها ويحتسب جماعية

 
 األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات السنوية 
م أخذ خسارة التدني (إن إعتماداً على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويت

  وجدت) إلى قائمة الدخل الموحد.
 

 االستثمارات العقارية
هيئة سوق رأس قبل  منعن طريق مخمنين عقارات معتمدين  العقارية تحديد القيم العادلة لالستثماراتتعتمد االدارة في 
 المال الفلسطينية.

  
 احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية

 لحاملي المستحقة المبالغ بتقدير المتعلقة اإلفتراضات على بناءً  المدفوعة غير ءات تحت التسويةاحتياطي اإلدعا تقدير يتم
  التأمين.  عقود بموجب المطالبات من والناشئة وأطراف أخرى التأمين وثائق

ة والتي يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الشركة إعتماداً على دراسة قانونية معدة من قبل محامّي الشرك
  بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمـل حدوثها في المستقبل، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكـل دوري.

 ،ةالقوائم المالية الموحد إعداد تاريخ حتى لم يبلغ عنها والتي المتكبدة للمطالبات المتوقعة النهائية تقديرات الكلفة عمل يتم
محددة على أساس الخبرة السابقة وتقديراتها  إحصائيات عنها باستخدام المبّلغ البات غيرالمط كلفة بتقدير اإلدارة تقوم حيث

 على بالضرورة التقديرات هذه القوائم المالية. تحتسب تاريخ في كما عنها يبلغ ولم حدثت التي الحوادث لسداد تعويضات
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 التقديرات هذه من الفعلية القيم تختلف وقد ن. هذاالتيق وعدم التقدير من متفاوتة وبدرجات بعوامل عديدة تتعلق إفتراضات
 في المستقبل. تعديلها يتم والتي

  
  احتياطي األخطار السارية

لفروع التأمين بنسبة عدد األيام المتبقية من كل وثيقة تأمين  الفترة /يتم احتساب احتياطي االخطار السارية في نهاية السنة
 .  التفرة /بعد نهاية السنة

 
  رائبمخصص الض

  .المالية بما يخصها من مصروف الضرائب وفقاً لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبيةفترة يتم تحميل ال
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية .2.3

 
  تحقق اإليرادات

 عقود التأمين
ترات الزمنية يتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة عن عقود التأمين كإيرادات للسنة (أقساط تأمين مكتسبة) على أساس الف

المستحقة وبما يتناسب مع فترة التغطية التأمينية. يتم تسجيل أقساط التأمين غير المكتسبة من خالل عقود التأمين كما في 
  تاريخ القوائم المالية الموحدة ضمن المطلوبات كأقساط تأمين غير مكتسبة (احتياطي األخطار السارية). 

لخسائر المتكبدة ضمن قائمة الدخل الموحد على أساس قيمة االلتزام المتوقع يتم قيد اإلدعاءات ومصاريف تسويات ا
  للتعويض العائد إلى حملة عقود التأمين أو إلى أطراف أخرى متضررة.

  إيرادات الفوائد 
النقدية  يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها باستخدام طريقة العائد الفعلي، بناًء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات

  المستقبلية المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود المالي نسبة إلى صافي قيمته الدفترية.
 

  إيرادات أرباح أسهم 
تتحقق أرباح أو خسائر تداول االستثمارات في الموجودات المالية عند إتمام عملية التداول، ويتم االعتراف بأرباح 

 لمستثمر بها عند نشوء حق إلستالمها.توزيعات األسهم من الشركات ا
 

  تحقق المصاريف
يتم إطفاء كافة العموالت والتكاليف األخرى للحصول على وثائق التأمين الجديدة أوالمجددة في قائمة الدخل الموحد في 

  سنة حدوثها. ويتم االعتراف بالمصاريف األخرى بناًء على أساس االستحقاق.
 

  تعويضات التأمين
  والتغير في مخصص اإلدعاءات تحت التسوية.  الفترة /السنة ات التأمين من اإلدعاءات المدفوعة خاللتتكون تعويض

، سواء كانت تخص السنة الحالية أو السنوات السابقة.  الفترة /السنة تشمل تعويضات التأمين كل المبالغ المدفوعة خالل
االدعاءات الناتجة عن أحداث حصلت حتى تاريخ قائمة  تمثل اإلدعاءات تحت التسوية أعلى قيمة مقدرة لتسوية كافة

المركز المالي الموحد ولكن لم يتم تسويتها بعد. يتم إحتساب االدعاءات تحت التسوية على أساس أفضل معلومات متوفرة 
  وتشمل مخصص لالدعاءات غير المبلغ عنها. ةكما في تاريخ القوائم المالية الموحد

  
 وعموميةمصاريف إدارية 

  تم توزيع المصاريف اإلدارية والعمومية للسنة على فروع التأمين المختلفة وذلك كما يلي:ي
  % منها لقائمة الدخل الموحدة مباشرة.10يحمل   -أ
% منها على فروع التأمين بنسبة األقساط األساسية لكل فرع منسوبة لمجموع األقساط األساسية، فيما عدا 90يحمل   -ب

  .الفترة لمصاريف الفعلية الخاصة بها خاللحيث يتم تحميل ا التأمين الصحي وتأمين الحياة
 

 مالية موجودات في استثمارات
 .المالية الموجودات بشراء االلتزام تاريخ وهو العملية تاريخ في المالية للموجودات العادية والبيع الشراء عمليات قيد يتم
 الفترة المحددة خالل المالية الموجودات تحويل فيها يتم التي تلك هي المالية للموجودات العادية والبيع الشراء عمليات إن

 ً ً  أو للقوانين وفقا  ويتم بالقيمة العادلة، الشراء عند المالية الموجودات قيد يتم .السوق أنظمة في عليه متعارف هو لما وفقا
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 بشكل قيدها يتم الدخل والتي قائمة اللخ من العادلة بالقيمة المالية الموجودات باستثناء المباشرة، االقتناء مصاريف إضافة
 .العادلة القيمة أو المطفأة بالكلفة المالية الموجودات جميع قيد الحقا يتم .العادلة بالقيمة مبدئي
 

 الفعلية الفائدة وطريقة المطفأة بالكلفة مالية موجودات
 :التاليان الشرطان تحقق إذا المطفأة بالكلفة الدين أدوات قياس يتم
 تعاقدية. نقدية تدفقات على للحصول باألصل االحتفاظ إلى يهدف أعمال نموذج ضمن الدين بأداة االحتفاظ يتم أن 
  األصل من دفعات تمثل والتي محددة تواريخ في النقدية التدفقات من االنتفاع حق لألداة التعاقدية الشروط تعطي أن 

 .القائم الرصيد على وفائدة
ً  تقاس السابقين شرطينال تحقق التي الدين أدوات إن ً  العادلة بالقيمة مبدئيا  االقتناء (باستثناء حالة مصاريف إليها مضافا

 قياسها بالكلفة الحقا ويتم أدناه)، مبين هو كما الموحدة الدخل قائمة خالل من الموجودات هذه تصنيف الشركة اختيار
 الفائدة طريقة معدل باستخدام الفوائد بإيرادات االعتراف يتم .التدني تنزيل بعد الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة
 .الفعلي

الدخل  قائمة خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات إلى المطفأة الكلفة من الدين أدوات تصنيف بإعادة الشركة تقوم
 معدل إن.مناسبة المطفأة الكلفة طريقة تكون ال وبالتالي المبدئي لالعتراف األعمال نموذج من الهدف تغير إذا الموحدة

 أقل فترة أو أداة الدين، عمر فترة على المستقبلية النقدية التدفقات لخصم استخدامها يتم التي الفائدة نسبة هو الفعلي الفائدة
 .المبدئي االعتراف تاريخ في الدفترية القيمة لتساوي معينة، حاالت في
مالية  كموجودات أعاله المذكورة المطفأة الكلفة شروط حققت دين أداة تصنيف الشركة تستطيع المبدئي االعتراف عند

 ال .التطابق المحاسبي عدم من كبير بشكل التخفيف أو إزالة إلى ذلك أدى إذا الموحدة الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة
ً  الشركة تستطيع  .التصنيف هذا عن التراجع الحقا
 

 الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات
 الكلفة المطفأة شروط تحقق مالية أدوات أو المطفأة الكلفة شروط تحقق ال التي الدين أدوات المالية الموجودات هذه تمثل
 .العادلة وتقاس بالقيمة المبدئي االعتراف عند الموحدة الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة تصنيفها الشركة اختارت ولكن

 خالل من بالقيمة العادلة مالية كموجودات المطفأة بالكلفة دين أدوات شروط تحقق دين أداة أية بتصنيف شركةال تقم لم
  .الموحدة الدخل قائمة
 ً  قائمة الدخل خالل من العادلة بالقيمة المصنفة الدين أدوات تصنيف إعادة الشركة على يترتب المبدئي، لالعتراف الحقا

 ال .تبدأ بالتحقق المطفأة الكلفة شروط فإن األعمال نموذج من الهدف تغير عند .المطفأة كلفةبال دين أدوات إلى الموحدة
 العادلة بالقيمة كأدوات دين تصنيفها المبدئي االعتراف عند الشركة اختارت التي الدين أدوات تصنيف إعادة للشركة يحق
 .الموحدة الدخل قائمة خالل من

 خالل قائمة من العادلة بالقيمة مالية كموجودات العادلة بالقيمة الملكية أدوات بتصنيف ئيالمبد االعتراف عند الشركة تقوم
 العادلة الموجودات بالقيمة هذه تصنيف يتم حيث المتاجرة، أغراض لغير بها المحتفظ االستثمارات باستثناء الموحدة الدخل

   .األخرى الشامل الدخل بنود خالل من
 في عن التغير ناتجة خسارة أو ربح أي قيد ويتم العادلة بالقيمة الموحدة الدخل قائمة خالل من يةالمال الموجودات قياس يتم

 .الموحدة الدخل قائمة في الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية للموجودات العادلة القيمة
حق  نشوء عند بها المستثمر شركاتال من المالية األدوات في االستثمار من األسهم توزيعات بأرباح االعتراف يتم

 .الموحدة الدخل قائمة في الستالمها
 

 الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات
 يتم هذا .األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة الملكية أدوات بتصنيف المبدئي االعتراف عند الشركة تقوم

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

ً  األخرى الشامل الدخل بنود خالل من الملكية أدوات قياس يتم ً  العادلة بالقيمة مبدئيا ً  .االقتناء مصاريف إليها مضافا  الحقا
 بنود من خالل العادلة القيمة في التغير عن الناتجة الخسائر أو األرباح قيد ويتم العادلة بالقيمة الموجودات هذه قياس يتم

 يتم ال هذه الموجودات من التخلص عند .العادلة القيمة في المتراكم التغيير احتياطي حساب في األخرى الشامل الدخل
ً  المقيدة الخسائر أو األرباح تصنيف إعادة  الدخل قائمة إلى القيمة العادلة في المتراكم التغير احتياطي حساب في سابقا

 .المدورة األرباح حساب في مباشرة قيدها يتم بل الموحدة
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 الستالمها في حق نشوء عند بها المستثمر الشركات من الملكية أدوات في االستثمار من األسهم توزيعات عوائد قيد يتم
 .االستثمار قيمة من لجزء كاسترداد العوائد هذه اعتبرت إذا إال الموحدة، الدخل قائمة

 
 المطفأة بالكلفة المقيدة المالية الموجودات تدني

 هناك دليل كان اإذ فيما لتحديد المدينة، الذمم فيها بما المطفأة، بالكلفة المالية الموجودات تقييم المالية القوائم بتاريخ يتم
 أحداث أو نتيجة لحدث موضوعي، دليل هناك يكون عندما متدنية المالية الموجودات اعتبار يتم .قيمتها في تدنٍ  وجود يثبت

 .المتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات على ويؤثر المالية، للموجودات المبدئي االعتراف بعد حصلت
 
  

 المالية الموجودات استبعاد
 عند تحويل أو الموجودات، لهذه النقدية التدفقات من لالنتفاع التعاقدي الحق انتهاء عند المالية الموجودات عاداستب يتم

 إبقاء كل أو بتحويل الشركة قيام عدم حال في .أخرى منشأة إلى الملكية وعوائد المخاطر وجميع المالية الموجودات
 في الموجودات المتبقية الشركة حصة تسجيل يتم المحولة، موجوداتال على السيطرة وأبقت األساسية والعوائد المخاطر

 المالية لملكية الموجودات الملكية وعوائد المخاطر كل الشركة أبقت دفعها. إذا المتوقع المبالغ بقيمة المطلوبات تسجيل ويتم
  المالية. الموجودات تسجيل في الشركة تستمر المحولة،

  
 القيمة العادلة لألدوات المالية

إن أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية الموحدة لألدوات المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة 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 
  ة طرق منها:العادلة بعد

 .مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير  
 .تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها 
 عتبار العوامل السوقية وأية مخاطر تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باال

أو منافع متوقعة عند تقدير قيمة األدوات المالية، وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد 
  عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

 التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام نفس أسعار  يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناًء على
 الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر. 

  
  تدني وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية

انت تقوم الشركة بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ القوائم المالية الموحدة لتحديد فيما إذا ك
هنالك مؤشرات تدل على تدٍن في قيمتها إفرادياً أو على شكل مجموعة، وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات فإنه يتم تقدير 

  القيمة القابلة لالسترداد من أجل تحديد خسارة التدني.
  يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:

  ًعلى تقدير التدفقات النقدية المخصومة بسعر الفائدة تدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالكلفة المطفأة: بناء 
  الفعلي األصلي.

  تدني الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة: يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة العادلة، بعد
  تنزيل أي خسائر تدني معترف بها سابقاً في قائمة الدخل الموحد.

 ت المالية التي تظهر بالكلفة: بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بسعر تدني قيمة الموجودا
  السوق الحالي للعائدات على موجودات مالية مشابهة.

يتم تسجيل التدني في القيمة في قائمة الدخل الموحد كما يتم تسجيل أي وفر في الفترة الالحقة نتيجة التدني السابق في 
  ودات المالية في قائمة الدخل الموحد باستثناء أسهم الشركات المتوفرة للبيع. الموج
 

  االستثمارات العقارية
ً إليها تكاليف االقتناء. تتم رسملة كلفة استبدال مكونات االستثمارات  ً بالكلفة مضافا يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئيا

ل كلفة االستثمارات العقارية مصاريف الخدمة اليومية. بعد االعتراف العقارية إذا استوفت شروط االعتراف؛ وال تشم
المبدئي، يتم إظهار االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تعكس ظروف السوق في تاريخ القوائم المالية الموحدة. يتم 

العقارية في قائمة الدخل الموحد في فترة إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
  حدوث التغير.

يتم استبعاد االستثمارات العقارية عند التخلي عنها أو عند إيقافها عن الخدمة بشكل دائم على أال يكون هناك توقع لتدفق 
تثمارات العقارية في قائمة منفعة اقتصادية مستقبلية نتيجة التخلي عنها. يتم قيد أية أرباح أو خسائر ناتجة من استبعاد االس

  الدخل الموحد في فترة حدوث االستبعاد.
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  الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القيمة الدفترية، ويتم 

  سط الثابت وفقا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:استهالك الممتلكات والمعدات عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة الق
  %20-%6  األثاث والمفروشات

  %15  أجهزة الحاسوب
  %20  السيارات

  %10-%6  الديكورات والتحسينات
  %2  المباني

  
يتم دراسة تدني القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم توافر 

نية استرداد قيمتها الدفترية. عند وجود أحد هذه األدلة وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها، يتم إمكا
ً منها مصاريف البيع أو "القيمة قيد  تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المتوقع استردادها وهي القيمة العادلة مخصوما

 االستخدام"، أيهما أعلى. 
ورسملة التكاليف المتكبدة الستبدال مكونات الممتلكات والمعدات التي يتم التعامل معها بشكل منفصل، كما يتم  يتم احتساب

شطب القيمة الدفترية ألي جزء مستبدل. يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية 
  جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الموحد.المتعلقة بالممتلكات والمعدات. يتم إثبات 

 
 التأمين إعادة

المبالغ  عقود إعادة التأمين تقوم الشركة بالحد من مخاطر التأمين من خالل عقد اتفاقيات إعادة التأمين. تمثل موجودات
تتناسب  ادة التأمين بطريقةمن شركات إع استردادها الممكن المبالغ تقدير يتم التأمين. إعادة شركات من الممكن استردادها

ً  مع مخصص اإلدعاءات المسددة  التأمين وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة. إعادة لعقد وغير المسددة ووفقا
يتم إجراء مراجعة للتدني في موجودات عقود إعادة التأمين القائمة بتاريخ القوائم المالية الموحدة أو عندما ينشأ مؤشر على 

. يحدث التدني عند ظهور دليل موضوعي يبين أن الشركة قد ال تسترد المبالغ المستحقة وفقاً الفترة /ي خالل السنةالتدن
لشروط عقد إعادة التأمين وعند إمكانية قياس األثر على هذه المبالغ التي ستتسلمها الشركة من معيدي التأمين بشكل 

  الموحد. موثوق، يتم تسجيل خسارة التدني في قائمة الدخل
 التأمين. وثائق حملة تجاه ومسؤوليتها التزاماتها الشركة من تعفي ال التأمين إعادة عقود ترتيبات إن

المعاد  التأمين التي تتحملها الشركة وتلك أعباء من لكل بالنسبة اإلجمالي أساس على التأمين ومطالبات أقساط تظهر
 تأمينها.

  
 

  ذمم التأمين المدينة
دينة عندما تصبح مستحقة وتسجل مبدئياً بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو التي سوف يتم استالمها مقابل تدرج الذمم الم

وثائق الـتأمين المصدرة. يتم دراسة تدني القيمة الدفترية للذمم المدينة عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية تحصيل قيمتها 
التي يحدث فيها التدني. تُشطب الديون  الفترةحمل على قائمة الدخل الموحد في الدفترية ويتم أخذ مخصص بقيمة التدني وي

 المعدومة عند تحديدها.
 

  النقد والنقد المعادل 
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة 

  .والودائع المحتفظ بها ألكثر من ثالثة أشهر ور أو أقل بعد تنزيل األرصدة مقيدة السحباألجل تستحق خالل فترة ثالثة شه
 

  التزامات عقود التأمين 
  يتم االعتراف بالتزامات عقود التأمين عند توقيع عقد التأمين وتحميل أقساط التأمين.

المالية الالحقة نتيجة وثائق تأمين  بالفترة قالمتعل المكتتبة التأمين أقساط من الجزء غير المكتسبة التأمين أقساط تمثل
غير مكتسبة (احتياطي األخطار السارية)، وتحتسب على أساس عدد األيام  تأمين سارية وتسجل ضمن المطلوبات كأقساط

  المتبقية النتهاء مدة وثيقة التأمين بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة.
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قائمة  تاريخ في كما غير المسددة المتكبدة للمطالبات التقديرية وية الكلفةاالدعاءات تحت التس إجمالي احتياطي يمثل
 أخرى باإلضافة إلى مصاريف وأطراف التأمين عقود وذلك لحاملي لم يتم أم عنها التبليغ تم المركز المالي الموحد سواء

 مستردة. ىأخر مبالغ وأي الحادث من منها قيمة المستردات إدارة المطالبات ذات الصلة، مطروح
 كل حالة تقدير أساس تاريخ القوائم المالية الموحدة على في كما المسددة غير عنها المبّلغ لإلدعاءات المخصصات تحتسب

   بمفردها بناًء على تقارير الخبراء والمحامين وخبرة الشركة وتقديراتها. 
 وتقديراتها لسداد تعويضات شركة السابقةال خبرة بناًء على مخصص اإلدعاءات غير المبلغ عنها  تقدير وتسجيل يتم

  تاريخ قائمة المركز المالي الموحد. في كما عنها يبلغ ولم حدثت التي الحوادث
 
 التأمين إلتزامات كفاية اختبار

رات التقدي باستخدام وذلك كافية المحتسبة التأمين التزامات كانت ما إذا القوائم المالية الموحدة بتقييم بتاريخ الشركة تقوم
التأمين غير  اللتزامات الدفترية القيمة أن التقييم هذا عن نتج إذا التأمين. عقود بموجب المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية
 قائمة الدخل الموحد. في النقص بكامل االعتراف يتم المستقبلية، للمطالبات المقدرة النقدية التدفقات ضوء في كافية

 
  ذمم دائنة ومستحقات

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

 التقاص
ركز المالي الموحد إال عندما تتوفر الحقوق ال يتم إجراء التقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة الم

القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات يتم في نفس 
 الوقت.
 

  مخصص الضرائب
ً لقانون ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة الدولي ) والذي 12رقم ( تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقا

  يتطلب االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ القوائم المالية كموجودات أو مطلوبات ضريبية مؤجلة. 
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو 

ة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها. وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً المطلوبات في القوائم المالي
  للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية اإللتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.

الخاضعة للضريبة عن  تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح
األرباح المعلنة في القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل 

ً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة  الفترة /في السنة  المالية وإنما في سنوات الحقة أو خسائر متراكمة مقبولة ضريبيا
  ضريبية. التنزيل ألغراض

  تحسب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة وفقاَ للقوانين واألنظمة السارية المفعول.
 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة
يتم احتساب مخصص لمواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية الخاصة بنهاية خدمة الموظفين عن فترة الخدمة المتراكمة 

وذلك بمعدل راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة اعتمادا على آخر  2000) لسنة 7(للموظفين بحسب قانون العمل رقم 
. يتم تسجيل المبالغ الواجب اقتطاعها سنويا في قائمة الدخل الموحدة، ويتم الفترة /راتب تقاضاه الموظف خالل السنة

  تخفيض قيمة المخصص بالمبالغ المدفوعة للموظفين عند نهاية خدماتهم أو تركهم العمل.
  

  مخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق ومخصص هيئة سوق رأس المال
% ومخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق 3يتم احتساب مخصص هيئة سوق رأس المال بنسبة 

الصادر  2007) لسنة 4% من األقساط األساسية للتأمينات اإللزامية للمركبات حسب نظام الرسوم رقم (15بنسبة 
  وتعليمات اإلدارة العامة للتأمين. 2004) لسنة 13بمقتضى أحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (
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  معلومات القطاعات
ً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر  قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا

  عات أخرى.وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطا
القطاع الجغرافي يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك 

  المتعلقة بقطاعات عمل في بيئات إقتصادية.
 
 

  الفترة الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح
العائد إلى مساهمي الشركة على المعدل  الفترة يتم احتساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح

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

ً إليه المعدل المرجح لعدد األسهم العادية لعدد األسهم العادية التي يجب إصدارها فيما لو تم تحويل  خالل العام مضافا
  األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
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 ومعدات عقارات .4
  يتألف هذا البند مما يلي:  .أ

  
أثاث 

  ومفروشات
  ومعدات أجهزة

  
ديكورات 

 وتحسينات
   

  أراضي ومباني
 المجموع

 دوالر أمريكيدوالر أمريكي دوالر أمريكي    دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  2022 آذار 31
    الكلفة 

11,087,863 1,026,0887,255,282 1,374,2311,432,262    2021كانون االول    31الرصيد كما في 
  92,518  --  48,197 17,495  26,826    إضافات

 11,180,381  7,255,282  1,074,285 1,449,757  1,401,057     2022آذار  31الرصيد كما في 
     

            اإلستهالك:
 (3,441,865)  (427,786)  (928,086)(1,163,979)  (922,014)   2021كانون االول   31الرصيد كما في 
 )84,675( )34,991()4,201( )17,452()28,031(    استهالك الفترة

 )3,526,540(  )462,777(  )932,287()1,181,431(  )950,045(    2022آذار  31الرصيد كما في 
           

             صافي القيمة الدفترية
 7,653,841  6,792,505  141,998 268,326  451,012   مراجعة غير مدققة)( 2022آذار  31الرصيد كما في 
7,645,998 98,0026,827,496 452,217268,283   (مدققة) 2021 كانون االول 31الرصيد كما في 

            
 

  

 
سطينية، بحسب سعر السوق بناءا على متوسط السعر لتقارير ثالث مخمنين معتمدين من قبل هيئة سوق رأس المال الفل 2021كانون األول  31تم إعادة تقييم األراضي كما في  *

 دوالر جرى اظهاره ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر. 68,695وكان الفرق في القيمة السوقية عن القيمة الدفترية مبلغ 
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 استثمارات عقارية .5
  يتألف هذا البند مما يلي  .أ

       اذار  31   
2022  

 كانون االول 31
2021  

  دوالر أمريكي  
 مراجعة غير مدققة

 

  دوالر أمريكي
  مدققة

 12,859,251 12,861,502  أراضي
 3,605,596 3,605,596  مباني

 16,464,847 16,467,098 المجموع في نهاية الفترة / السنة

  :الفترة/ السنةفيما يلي الحركة على حساب إحتياطي اإلستثمارات العقارية خالل   .ب
     اذار 31 

2022  
 كانون االول31

2021  
  دوالر أمريكي  

غير مراجعة 
  مدققة

  دوالر أمريكي
  مدققة

 13,517,175  16,464,847  الفترة/ السنةالرصيد في بداية 
  292,180 2,251 إضافات، بالصافي/شراء أراضي

  1,087,764 --  ج-أرباح إعادة تقييم اإلستثمارات العقارية 
  1,567,728 --  د -أعادة تصنيف االراضي 

  16,464,847 16,467,098  الفترة/ السنةالرصيد في نهاية 
 

بحسب سعر السوق بناءا على  2021كانون األول  31تم إعادة تقييم االستثمارات العقارية كما في   -ج
متوسط السعر لتقارير ثالث مخمنين معتمدين من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وكان الفرق في 

ر أمريكي جرى إظهاره في حساب أرباح إعادة دوال1,087,764 القيمة السوقية عن القيمة الدفترية مبلغ 
 تقييم االستثمارات ضمن قائمة الدخل الموحدة. 

% من أرض البيرة المقام عليها مبنى شركة أمالك كإستثمارات عقارية حيث 60تم إعادة تصنيف ما نسبتة  -د
 %.60أن الشركة تعامل المبنى المقام على األرض كإستثمارات عقارية بنسبة 

 
  :الزاميةودائع  .6

مربوطة ألمر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وفقاً للقرارات الصادرة عن  سنوية تمثل الودائع االلزامية ودائع
بشأن تحديد قيمة الوديعة المطلوبة من شركات التأمين  2007ت) لسنة /2هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم (

، وال يمكن 2005) لسنة 20ب قانون التأمين رقم (والشركات التي تمارس أعمال التأمين الصحي بموج
دوالر أمريكي   2,751,249استخدامها إال بموافقة مسبقة أو بإذن مكتوب من قبل الهيئة ، بلغت قيمة هذه الوادئع 

 .2021كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  2,528,195ومبلغ  2021كانون األول  31كما في 
  
 :فةاستثمارات في شركات حلي .7
  يتألف هذا البند مما يلي:  .أ

    اذار  31  
2022  

كانون  31 
  2021 االول

 دوالر أمريكي  
مراجعة غير 

    مدققة

  دوالر أمريكي
  مدققة

 554,688   554,688 استثمار في شركات حليفة
 )304,688(   )304,688(  ينزل: مخصص التدني 

  250,000    250,000 المجموع في نهاية الفترة/ السنة
  

%. هذا وما زالت 30تمثل استثمارات للمجموعة في شركة اوركس لوساطة التأمين في دولة اإلمارات بنسبة ملكية بلغت   .ب
 الشركة الحليفة لم تباشر أعمالها التشغيلية حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة.
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  ذمم مدينة، بالصافي .8
  يتألف هذا البند مما يلي:  .أ

      اذار  31 
2022  

 كانون االول 31
2021  

  دوالر أمريكي  
مراجعة غير 

   مدققة

  دوالر أمريكي
  مدققة

 14,595,437 18,117,235  ذمم العمالء
  336,459  421,312  ذمم الوكالء

  372,854 347,394  ذمم الموظفين
 18,885,941 15,304,750  

 (2,300,000)  (2,320,000) ينزل: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  13,004,750 16,565,941 المجموع في نهاية الفترة/ السنة

 
 إن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كما يلي:  .ب
     اذار 31  

2022  
 كانون االول31

2021  
  دوالر أمريكي  

مراجعة غير 
  مدققة

  دوالر أمريكي
  مدققة

 1,900,000    2,300,000  الفترة /الرصيد في بداية السنة
  400,000   20,000   للسنة للفترة/ التخصيص

  2,300,000    2,320,000  الفترة /الرصيد في نهاية السنة
  
بإعداد دراسة الحتساب أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2021قامت الشركة خالل سنة -ج
نتج . 2021كانون األول  31لتحصيل والنقد لدى البنوك كما في ) على أرصدة الذمم المدينة والشيكات برسم ا9(

 . دوالر أمريكي 25,078بمبلغ  فائضعن هذه الدراسة 
  

 عقود إعادة التأمينمطلوبات عقود التأمين  وموجودات  .9
  يتألف هذا البند مما يلي:  .أ

 
       اذار  31

2022  
 كانون االول 31 

2021  

 

 دوالر أمريكي
مراجعة غير 

    مدققة

  دوالر أمريكي
  مدققة

    مطلوبات عقود التأمين:
 28,593,352 30,397,682 إجمالي احتياطي ادعاءات تحت التسوية

 (3,414,510)  (3,362,085) يُنزل: صافي المشاركات واالستردادات*
  25,178,842  27,035,597 صافي احتياطي االدعاءات تحت التسوية

  1,144,963   1,144,963 غ عنهااحتياطي االدعاءات غير المبل
 28,180,560  26,323,805  

 12,640,677  14,073,443 غير مكتسبة تأمينأقساط 
  38,964,482  42,254,003 اجمالي مطلوبات عقود التأمين

      :التأمينموجودات عقود معيدي 
      إحتياطي االدعاءات تحت التسوية

  5,324,981   6,062,598  غير مكتسبة تأمينأقساط
  1,759,443  2,436,357 التأمينإجمالي موجودات عقود 

  7,084,424   8,498,955 الصافي
 19,853,861 20,972,999 احتياطي االدعاءات تحت التسوية

  1,144,963   1,144,963احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها
  10,881,234  11,637,086  غير مكتسبة تأمينأقساط

  31,880,058  33,755,048 في نهاية الفترة/ السنةالمجموع
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  يمثل صافي المشاركات واالستردادات ما يلي:  .ب
      اذار  31  

2022  
كانون االول 31 

2021  
  دوالر أمريكي  

مراجعة غير 
   مدققة

  دوالر أمريكي
  مدققة

 2,771,939  2,734,726  أفراد وشركات محلية– واستردادات مشاركات
  607,243   591,871  من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق المستردات

  35,328    35,488  المستردات من جهات أخرى
  3,414,510   3,362,085 صافي المستردات والمشاركات

  
الفنيين تم احتساب احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية للسيارات بالصافي من قيمة المشاركات واإلستردادات حسب تقديرات  ج.

 والخبراء في المجموعة. تعتمد المبالغ النهائية على المخالصات النهائية مع األطراف ذات العالقة.
 
 

  واعادة التأمينذمم شركات التأمين  .10
  يتألف هذا البند مما يلي:

 
 

        اذار  31
2022  

 كانون االول 31
2021      

 

 

  دوالر أمريكي
  مراجعة غير مدققة

  دوالر أمريكي
  ققةمد

  

  

 418,640  420,984  ذمم شركات التأمين المحلية
  1,437,770  2,240,631  التأمينذمم معيدي 

  1,856,410 2,661,615 الرصيد نهاية الفترة / السنة

  
  أرصدة مدينة أخرى .11

        اذار  31    يتألف هذا البند مما يلي:   .أ
2022  

كانون  31
  2021 االول

  دوالر أمريكي    
  ر مدققةمراجعة غي

  دوالر أمريكي 
  مدققة

 ً  2,245,308   2,481,323    مصاريف مدفوعة مقدما
 593,675   767,698    ايرادات مستحقة غير مقبوضة وتأمينات مستردة

  524,135    518,136    ضريبة قيمة مضافة مستردة
  538,384    378,202    ب -سلفيات ضريبة القيمة المضافة والدخل 

  167,555    167,543    تأمينات على القروض
 4,069,057   4,312,902     السنة الفترة/ الرصيد في نهاية

  
  

  سلفيات ضريبة القيمة المضافة والدخل:  .ب
 31و 2022آذار  31المنتهية في  السنة /الفترةخالل سلفيات ضريبة القيمة المضافة والدخل لقد كانت الحركة على حساب 

  كما يلي: 2021كانون األول 
 2021 كانون االول 31 2022        اذار 31 
  دوالر أمريكي 

  مراجعة غير مدققة
  دوالر أمريكي 

  مدققة
 578,836  538,384 السنة الفترة/ الرصيد في بداية

 (703,142) (215,432)  للسنة  للفترة/ التخصيص
 -- 55,250  سابقة  سنواتتسويات

 662,690  --  السنة الفترة/التسديد خالل 
 538,384 378,202  هاية الفترة / السنةالرصيد ن
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  تمثل الضرائب الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة ما يلي:
 2021 كانون االول 31 2022        اذار 31 
  دوالر أمريكي 

  مراجعة غير مدققة
  دوالر أمريكي 

  مدققة
 266,756703,142 للسنة / للفترةمصروف الضرائب  
  (209,884)  (51,324) ب المؤجلةأثر التغير في الضرائ

  493,258  215,432 نهاية الفترة / السنة فيالرصيد
  

كانون األول  31حصلت الشركة على مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل ودائرة ضريبة القيمة المضافة حتى 
ً بمناقشة المخالصات النهائية لسنة 2018 لشركة، فإن المخصصات . برأي إدارة ا2020و 2019. وتقوم حاليا

 المرصودة كافية لسداد األعباء الضريبية المتوقع دفعها عن تلك السنوات. 
  

  استثمارات في موجودات مالية من خالل قائمة الدخل .12
        اذار 31  يتألف هذا البند مما يلي:

2022  
 كانون االول 31 

2021  
  دوالر أمريكي  

  مراجعة غير مدققة
  دوالر أمريكي  

  مدققة
 1,401,607    1,337,397  استثمارات في اسهم شركات 
  (13,634)    (17,220)  ينزل : مخصص تقييم األسهم

  1,387,973    1,320,177  السنة الفترة / نهاية في الرصيد
  

 

  ودائع لدى البنوك .13
، بلغ رصيد  بعملة الدوالر االمريكي لدى إحدى البنوك المحلية سنوية كون رصيد الودائع لدى البنوك من وديعةيت

 31دوالر أمريكي كما في  1,461,805(مبلغ  2022 اذار 31دوالر أمريكي كما في  1,461,805 الودائع
 .%3.9وبمعدل فائدة  2021كانون االول 

  
  نقد وما في حكمه .14

  يتألف هذا البند مما يلي:
     اذار 31 

2022 
 كانون االول 31 

2021  
  دوالر أمريكي  

مراجعة غير 
   مدققة

  دوالر أمريكي
  مدققة

 106,992  158,440  نقد في الصندوق
  588,603  364,204  شيكل اسرائيلي-حسابات جارية لدى البنوك 
  1,331,520  66,044  دينار أردني-حسابات جارية لدى البنوك 
  1,338,267  887,418  دوالر أمريكي-حسابات جارية لدى البنوك 
 14,758  2,472  يورو–حسابات جارية لدى البنوك 

  3,380,140   1,478,578 المجموع في نهاية الفترة/ السنة
  

  احتياطي إجباري .15
ً لقانون الشركات يقتطع ما نسبته  ً تخصص لحساب االحتياطي اإلجباري. ال 10وفقا % من األرباح الصافية سنويا

عادل ربع رأسمال الشركة، ويجوز يجوز وقف هـذا االقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما ي
زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس اإلدارة إلى تبلغ االقتطاعات ما يعادل رأس المال وعندئذ يجب وقفها. ال يجوز 

  توزيع االحتياطي اإلجباري على المساهمين.
  

  حتياطي اختياريا  .16
ً لقانون 20تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة ال تتجاوز ٪ من صافي األرباح السنوية وفقا

االختياري لألغراض التي يقررها مجلس اإلدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل أو الشركات. يستخدم االحتياطي 
 أي جزء منه كأرباح على المساهمين. 
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 المدورة األرباح  .17
الية باإلضافة لألرباح الغير موزعة على المساهمين الح الفترةيمثل هذا البند األرباح المترصدة عن نتائج أعمال 

مقيد ألغراض تطبيق  31/03/2022والمترصدة من السنوات السابقة، ويعتبر جزء من هذة األرباح المستبقاة كما في 
  ) وذلك عندما يكون واجب التطبيق.17رقم (ولي إلعداد التقارير المالية المعيار الد

) على أرصدة الذمم 9تساب أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (قامت الشركة بإعداد دراسة الح
 فائض. نتج عن هذه الدراسة 2021كانون األول  31المدينة والشيكات برسم التحصيل والنقد لدى البنوك كما في 

 دوالر أمريكي.  25,078بمبلغ 
 

 ضيالتغير المتراكم في القيمة العادلة للعقارات واألرا .18
        اذار 31    يتألف هذا البند مما يلي:

2022  
 كانون االول 31

2021  
  دوالر أمريكي    

   مراجعة غير مدققة
  دوالر أمريكي
  مدققة

 2,354,867   2,354,867    السنة /الفترة الرصيد في بداية 
  68,695   68,695    السنة /الفترة التغير في القيمة العادلة للعقارات خالل 

  2,423,562    2,423,562   السنة الفترة/ في نهاية الرصيد
  

 مخصص تعويض نهاية الخدمة .19
  يتألف هذا البند مما يلي:

  
  2022اذار 31

 كانون االول 31 
2021  

  دوالر أمريكي  
   مراجعة غير مدققة

  دوالر أمريكي
  مدققة

 2,609,735   3,028,101 الفترة/ السنةالرصيد في بداية 
  541,483  100,818 السنة / إضافات خالل الفترة
  (123,117)   (202) / السنةخالل الفترةالتعويضات المدفوعة 

  3,028,101  3,128,717 الفترة/ السنةالرصيد في نهاية 

 
 ذمم دائنة .20

  يتألف هذا البند مما يلي:
  2021كانون االول 31   2022اذار  31  
  دوالر أمريكي  

   مراجعة غير مدققة
  دوالر أمريكي
  قةمدق

 45,735    36,964  ذمم شركات تجارية
  2,608,114   1,498,015  ذمم عمالء ووكالء

  1,376,083   1,064,006  ذمم موردين
  93,536   52,016  ذمم موظفين

 4,123,468   2,651,001 الفترة/ السنةالمجموع في نهاية 
  

 واعادة التأمينذمم شركات التأمين  .21
  يتألف هذا البند مما يلي:

  2021كانون االول  31  2022ر  اذا 31  
 

  دوالر أمريكي
   مراجعة غير مدققة

  دوالر أمريكي
  مدققة

 320,630  249,848  ذمم شركات التأمين المحلية
  1,003,877  1,365,995  ذمم معيدي التأمين الدائنة

 1,615,8431,324,507  الفترة/ السنةالمجموع في نهاية 
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  مخصصات وأرصدة دائنة أخرى .22
  يتألف هذا البند مما يلي:

       اذار  31  
 2021 كانون االول 31  2022

  دوالر أمريكي  
مراجعة غير 

   مدققة

  دوالر أمريكي
  مدققة

 486,935 583,282        وأخرى مصاريف مستحقة
 1,240,293  1,279,207      صندوق توفير الموظفين

  29,364  27,203          ضريبة مستحقة على الرواتب
مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويضات ضحايا حوادث

  177,904  193,080        الطرق
  35,575  35,834          مستحقات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

  6,854  7,055            مستحقات االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
  55,868  234,266        مخصصات مختلفة وأرصدة دائنة أخرى

  103,003  105,883        إجازات الموظفين المستحقة
  2,135,796 2,465,810 المجموع في نهاية الفترة/ السنة

  
 بنكية  تسهيالت .23
        اذار 31    يتألف هذا البند مما يلي:  .أ

2022  
 كانون االول 31

2021  
  دوالر أمريكي    

   مراجعة غير مدققة
  دوالر أمريكي
  مدققة

 183,782   183,782    الجزء قصير األجل  -قروض بنكية 
  2,623,431    4,367,747    جاري مدين

  2,807,213    4,551,529    السنة الفترة/الرصيد في نهاية 
  

لمنح شركة أمالك لالستثمار العقاري  2016تم توقيع اتفاقية مع أحد البنوك المحلية خالل كانون األول  .24
ً بكفالة 5.25قسط بفائدة  60دوالر أمريكي تسدد على فترة  2,000,000مة والتجارة قرض بقي % سنويا

 الشركة العالمية المتحدة للتأمين ورهن األرض المقام عليها مبنى الشركة في البيرة رهنية عقارية درجة أولى.
يا بحد ادنى % سنو4.5مليون شيقل إسرائيلي وبفائدة برايم  20جاري مدين بسقف  تم منح الشركة االم  .25

% من سقف الجاري مدين 120% من أحد البنوك المحلية مقابل إيداع شيكات بنسبة 12% وحد أعلى 6.25
  % على االكثر وتاريخ استحقاق اليزيد عن سنة.5بنسبة تركز 
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  حسب القطاعات التشغيلية الفترةصافي أرباح  .26
   : مراجعة غير مدققة)( 2022أذار  31المنتهية في  للفترةل الشركة يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعما

قطاع     حياة    هندسي   حوادث عامة  مسؤولية مدنية  عمال  حريق  صحي  بحري سيارات
االستثمار 
والخزينة  

 المجموع    واخرى
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  أمريكيدوالر  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالرأمريكي دوالر أمريكي

 14,993,784   -   834,867   465,502   152,039   244,461   1,559,549   618,958   2,748,940   91,209   8,278,259  إجمالي أقساط مكتتبة
 )1,432,764(   -   )94,237(   )62,700(   )38,709(   )9,060(   )133,481(   )226,790(   )241,815(   2,003    )627,975(   التغير في مخصص أقساط غير مكتسبة

 13,561,020  -   740,630   402,802   113,330   235,401   1,426,068   392,168   2,507,125   93,212    7,650,284   إيرادات أقساط مكتسبة
 )1,888,533(  -   )739,693(   )233,801(   )70,555(   )18,760(   )60,726(   )425,157(  -   )45,067(    )294,774(   أقساط معيدي التأمين

 676,915  -   80,376   53,507   28,065   (10,719)   20,943   216,415  -   (1,736)    290,064   التغير في مخصص أقساط غير مكتسبة
 )1,211,618(   -   )659,317(   )180,294(   )42,490(   )29,479(   )39,783(   )208,742(   -   )46,803(    )4,710(   صافي أقساط معيدي التأمين

  12,349,402   -   81,313   222,508   70,840   205,922   1,386,285   183,426   2,507,125   46,409    7,645,574   صافي أقساط التامين المكتسبة

 236,645  -   47,632   70,081   22,930       81,355     14,647      إجمالي عموالت إعادة التأمين المكتسبة
 )627,783(   -   -   (25,897)   (22,713)   (15,562)   (60,988)   (57,437)   (18,064)   (2,539)    (424,583)   يطرح: العموالت المدفوعة

 11,958,264   -   128,945   266,692   71,057   190,360   1,325,297   207,344   2,489,061   58,517    7,220,991   صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

                         المطالبات المتكبدة
 )7,480,055(  -   (228,169)   (96,475)   (4,036)   (21,501)   (663,907)   (19,465)   (1,760,849)   (2,210)   (4,683,443)   المطالبات المسددة

ينزل حصة معيدي التأمين من المطالبات 
  ةالمسدد

 
72,945    1,768   -  17,675   -  -  2,986   77,484   205,071   -   377,929 

 )7,102,126(   -   (23,098)   (18,991)   (1,050)   (21,501)   (663,907)   (1,790)   (1,760,849)   (442)    (4,610,498)   صافي المطالبات المسددة
                         االدعاءات الموقوفة

 26,323,804  -   361,248   871,180   153,232   831,378   6,389,703   511,730   1,721,562   46,804   15,436,967   لموقوفة في بداية الفترةاالدعاءات ا
)28,180,559(  -   (528,223)   (913,819)   (163,996)   (826,843)   (6,808,925)   (472,914)   (1,829,744)   (59,494)    (16,576,601)   االدعاءات الموقوفة في نهاية الفترة
 )5,324,980(  -   (298,401)   (737,105)   (127,755)   -   (606,813)   (478,167)  -   (38,519)    (3,038,220)   حصة معيدي التأمين في بداية الفترة
 6,062,597   -   451,203   780,855   135,806  -   630,813   438,477  -   48,887    3,576,556   حصة معيدي التأمين في نهاية الفترة

 )8,221,264(   -   (37,271)   (17,880)   (3,763)   (16,966)   (1,059,129)   (2,664)   (1,869,031)   (2,764)    (5,211,796)   صافي المطالبات المتكبدة
صافي أرباح (خسائر) أعمال التامين قبل 

  المصاريف اإلدارية
 

2,009,195    55,753   620,030   204,680   266,168   173,394   67,294   248,812   91,674   -  3,737,000 

المصاريف اإلدارية والعمومية المتعلقة بأعمال 
  التأمين

 
(1,313,160)    (18,875)   (578,620)   (128,092)   (172,744)   (50,591)   (31,464)   (96,334)   (10,575)   -   )2,400,455( 

بعد صافي أرباح (خسائر) أعمال التامين 
  المصاريف اإلدارية

 
696,035    36,878   41,410   76,588   93,424   122,803   35,830   152,478   81,099   -  1,336,545 

                         المصاريف واإليرادات غير الموزعة
 )20,000(   (20,000)  -  -  -  -  -  -  -  -  -   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 )15,202(   (15,202)  -  -  -  -  -  -  -  -  -   وقات العملةتقييم فر خسائر
ارباح بيع وتقييم استثمارات مالية من خالل قائمة 

  الدخل
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  38,604   38,604 

 )20,000(   (20,000)  -  -  -  -  -  -  -  -  -   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 113,848   113,848  -  -  -  -  -  -  -  -  -   أيرادات أخرى

 )457,846(   (457,846)  -  -  -  -  -  -  -  -  -   مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة
 975,949   (360,596)   81,099   152,478   35,830   122,803   93,424   76,588   41,410    36,878    696,035    صافي أرباح (خسائر) الفترة قبل الضريبة
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  :)مدققةغير (مراجعة  2021 اذار 31المنتهية في  للفترةيمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال الشركة 
قطاع االستثمار   حياة    هندسي  حوادث عامة  مسؤولية مدنية  عمال   حريق  صحي  بحري سيارات 

  والخزينة  واخرى
 المجموع  

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أمريكيدوالر دوالر أمريكي  
  12,195,491    -    732,470    383,601    284,551    285,600    1,335,354    570,774    1,362,764    44,429   7,195,948  إجمالي أقساط مكتتبة

  (104,561)    -    (78,928)    1,054    (122,980)    (46,979)    (236,102)    (191,240)    364,220    (2,232)   208,626  التغير في مخصص أقساط غير مكتسبة
  12,090,930   -    653,542    384,655    161,571    238,621    1,099,252    379,534    1,726,984    42,197   7,404,574  إيرادات أقساط مكتسبة

  (2,051,097)   -    (627,381)    (190,271)    (145,628)    (37,409)    (55,439)    (375,159)  -    (21,874)   (597,936)  أقساط معيدي التأمين
  383,734   -    71,788    (693)    100,324    21,092    18,398    184,610  -    1,776   (13,561)  التغير في مخصص أقساط غير مكتسبة

  (1,667,363)   -    (555,593)    (190,964)    (45,304)    (16,317)    (37,041)    (190,549)  -    (20,098)   (611,497)  التأمين صافي أقساط معيدي
  10,423,567  -    97,949    193,691    116,267    222,304    1,062,211    188,985    1,726,984    22,099   6,793,077  صافي أقساط التامين المكتسبة

  210,245 -    37,350    47,008    41,387    323   -    77,068   -    7,109  -  إعادة التأمين المكتسبةإجمالي عموالت 
  (697,737)    -        (20,550)    (17,478)    (2,076)    (110,997)    (74,336)    (11,962)    (1,149)   (459,189)  يطرح: العموالت المدفوعة

  9,936,075    -    135,299    220,149    140,176    220,551    951,214    191,717    1,715,022    28,059   6,333,888 صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

                المطالبات المتكبدة
  )7,367,193(    -    )535,635(    )429,512(    )12(    )158,317(    )848,848(    )24,916(    )894,834(    )5,334(   )4,469,785(  المطالبات المسددة

  1,372,966 -    462,019    384,437    10 -    91,962    18,124 -    4,267   412,147 ينزل حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة
  (5,994,227)    -    (73,616)    (45,075)    (2)    (158,317)    (756,886)    (6,792)    (894,834)    (1,067)   (4,057,638)  صافي المطالبات المسددة

              االدعاءات الموقوفة
  27,359,626   -    135,669    1,102,276    112,519    1,211,127    5,818,387    701,365    1,328,774    92,289   16,857,220  االدعاءات الموقوفة في بداية الفترة

  (26,935,299)   -    (191,085)    (815,847)    (170,491)    (904,176)    (5,733,825)    (633,613)    (1,384,861)    (82,363)   (17,019,038)  االدعاءات الموقوفة في نهاية الفترة
  (4,336,334)   -    (107,649)    (893,206)    (84,479)    (49,352)    (453,628)    (574,393)    -    (66,766)   (2,106,861)  حصة معيدي التأمين في بداية الفترة

  3,405,013   -    151,177    669,362    132,286        292,176    552,935   -    65,872   1,541,205  فترةحصة معيدي التأمين في نهاية ال
  (6,501,221)    -    (85,504)    17,510    (10,167)    99,282    (833,776)    39,502    (950,921)    7,965   (4,785,112)  صافي المطالبات المتكبدة

  3,434,854    -    49,795    237,659    130,009    319,833    117,438    231,219    764,101    36,024   1,548,776 صاريف اإلداريةصافي أرباح (خسائر) أعمال التامين قبل الم
  )1,965,953(        )10,575(    )73,177(    )54,282(    )54,482(    )204,736(    )108,883(    )228,620(    )8,475(   )1,222,723( المصاريف اإلدارية والعمومية المتعلقة بأعمال التأمين

  1,468,901    -    39,220    164,482    75,727    265,351    (87,298)    122,336    535,481    27,549   326,053 صافي أرباح (خسائر) أعمال التامين بعد المصاريف اإلدارية
              المصاريف واإليرادات غير الموزعة
  (100,000)    (100,000)   -   -  -  -  -  -  -  -  -  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  (210,591)    (210,591)   -   -  -  -  -  -  -  -  -  أرباح تقييم فروقات العملة
  (82,866)    (82,866)   -   -  -  -  -  -  -  -  - ارباح بيع وتقييم استثمارات مالية من خالل قائمة الدخل

  (10,000)    (10,000)   -   -  -  -  -  -  -  -  -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  182,675    182,675   -   -   -   -  -  -  -  -  -  أيرادات أخرى

  (387,754)    (387,754)    -   -       -   -  -   -  -  -  مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة
  860,365    (608,536)    39,220    164,482    75,727    265,351    (87,298)    122,336    535,481    27,549   326,053  صافي أرباح (خسائر) الفترة قبل الضريبة
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 والعموميةالمصاريف اإلدارية   .27
  يتألف هذا البند مما يلي:  .أ

     اذار  31  
2022  

     اذار  31 
2021  

  دوالر أمريكي 
مراجعة غير 

    مدققة

  دوالر أمريكي
غير  مراجعة

  مدققة
 1,255,825    1,509,252  الرواتب واألجور وملحقاتها

  85,600    156,325  تعويض نهاية الخدمة وصندوق توفير الموظفين
  32,954    81,963  قرطاسيه ومطبوعات

 22,218    23,058  سفريات وتنقالت
  92,192    85,219  اإليجارات

  10,724   17,775  تبرعات
  37,018    91,092  بريد وهاتف وفاكس

  131,821    199,177  مصاريف السيارات
  27,336    25,176  ضيافة

  54,238    58,292  صيانة وتصليحات وأدوات
 69,830   85,675  استهالكات

  18,000    22,631 نفقات أعضاء مجلس اإلدارة
  163,268    34,704  أتعاب شركة غلوب مــد العالمية

  26,974    29,672  أتعاب مهنية واستشارية
 16,207    22,342 مصاريف التأمين

  24,187    66,196  ترسوم واشتراكا
  35,548    63,711  دعاية واعالنات

  155,789    227,593  فوائد وعموالت بنكية
  93,978    58,448  مصاريف أخرى

  2,353,707    2,858,301 الفترةالمجموع في نهاية 
 (1,965,953)  (2,400,455) مصاريف موزعة على قطاعات التأمين

 387,754   457,846 مصاريف غير موزعة
 

 الفترةالحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح  .28
تم احتساب عائد الربح األساسي للسهم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة خالل 

  على النحو التالي: الفترة
      اذار  31  

2022  
      اذار  31 

2021  

 

 دوالر أمريكي
 مراجعة غير 

  مدققة

  كيدوالر أمري
  مراجعة

  مدققة غير
 632,881 760,517 ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة االم

  سهم    سهم 
  10,560,000  10,560,000 الفترةالمتوسط المرجح لألسهم المتداولة خالل

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة العائد
  0.060  0.07 لمساهمي الشركة األم
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  جهات ذات عالقةمعامالت مع  .29
يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين 
الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير 

امالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس بها. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمع
 اإلدارة.

  تشمل قائمة المركز المالي األرصدة التالية مع جهات ذات عالقة:
  

 
     اذار  31  

2022  
 كانون االول 31 

2021  
  

 

 دوالر أمريكي 
مراجعة غير 

    مدققة

  دوالر أمريكي
  مدققة

  ذمم مدينة
 

 844,540 
  

955,360 
  

  المعامالت التالية مع جهات ذات العالقة: خل الموحدةضمن قائمة الدتت
      اذار  31

2022  
      اذار  31 

2021  
  دوالر أمريكي
مراجعة غير 

 مدققة

  دوالر أمريكي
 غيرمراجعة

 مدققة
 2,875   1,431   أقساط تأمين

 10,000   20,000  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 297,381   353,025  إلدارة التنفيذية للمجموعةرواتب اإلدارة العليا وا

 
 قياس القيمة العادلة .30

  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:
  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بشروط معينة ويتم تداولها في أسواق مالية

 داول بالسوق في ختام األعمال في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.نشطة بناء على اسعار الت
  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقاً لنماذج التسعير المتعارف عليها والمعتمدة

لية ألدوات مالية على تحليل التدفق النقدي بإستخدام األسعار الحالية والمعمول بها في حركات األسواق الما
  مشابهة.

  
  القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر:

  
يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي يتم قياسها الحقاً على القياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى ثالثة 

  س امكانية قياس القيمة العادلةعلى أسا 3إلى  1مستويات من 
   المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة

 للموجودات والمطلوبات المتطابقة.
  في المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم ادراجها

المستوى األول والتي يمكن مالحظتها لألصول والمطلوبات إما مباشرة (كاألسعار مثال) أو بطريقة غير 
 مباشرة (المستقاة من األسعار).
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  المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة المستقاة من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت لألصول أو
 ات السوق المالحظة (المدخالت غير المالحظة).المطلوبات والتي ال تستند الى بيان

 

  اذار 31 
2022 

انون االول  31  ك
2021 

ة  توى القيم مس
 العادلة

يم  ة التقي طريق
دخالت  والم

  المستخدمة

دخالت  م
ر  ة غي هام

  ملموسة

ين  ة ب العالق
دخالت  الم
ر  ة غي الهام
ة  الملموس

  والقيمة العادلة
 دوالر أمريكي 

(مراجعة غير 
مدققة)

  دوالر أمريكي
       (مدققة)

           موجودات مالية بالقيمة العادلة
ة  ة العادل ة بالقيم ودات مالي موج

  من خالل قائمة الدخل
         

رض   المستوى االول 1,380,063 1,312,267  أسهم شركات مدرجة عار الع أس
  في السوق النشطة

  ال ينطبق  ال ينطبق

  أسهم شركات غير مدرجة

7,9107,910

نماذج تقييم داخلية   وى الثالثالمست
افي  تعتمد على ص

 قيمة االصول

  ال ينطبق  ال ينطبق

        1,320,1771,387,973 المجموع

. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة السنة /الفترةلم تكن هنالك أية تحويالت بين المستويات خالل 
ة ضمن للجدول أعاله. لم تطرأ أي تغيرات على القيمة العادلة المدرجالعادلة وبالتالي لم يتم إدراج أية ايضاحات 

  .3مستوى 
  إدارة المخاطر .31

بل  اطر وس دد المخ تراتيجية تح الل اس ن خ ك م ددة وذل ائل متع ة بوس اطر المتنوع تقوم الشركة بإدارة المخ
ة الم تم مراجع ث ي ارير حي ة التق ركة وأنظم الل إدارة الش ن خ ك م ا وذل ا وتخفيفه ي مواجهته اطر وتبن خ

ل  ز العم ة مراك ى ان كاف افة إل ا. إض د منه ها والح ى تخفيض ل عل ا والعم رورية لمواجهته راءات الض اإلج
تمرارية  ة اس بة ومراقب ة المناس وابط الرقابي ع الض اطها ووض ة بنش اطر المتعلق د المخ ن تحدي ؤولة ع مس

  خاطر في الشركة.فعاليتها. يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن تحديد ومراقبة الم
  

  مخاطر السوق
تمثل هذه المخاطر احتمال التغير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق، أو التغيرات التي تطرأ 
على أسعار العمالت األجنبية أو على معدالت أسعار الفائدة. المجموعة معرضة لمخاطر السوق نتيجة الستثمارها 

  في أدوات مالية.
  

 مخاطر أسعار السوق إدارة
تمثل هذه المخاطر احتمال التغير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق، والتي تعزى ألسباب تعود 
إلى أداة مالية معينة أو للجهة المصدرة لها أو لسوق األوراق المالية بشكل عام. إن المجموعة معرضة لمخاطر 

مالية مدرجة، وتعمل المجموعة على تخفيض هذه المخاطر وذلك بتنويع  السوق نتيجة الستثمارها في أدوات
االستثمارات ومتابعة تطورات السوق، إضافة إلى ذلك تقوم اإلدارة بمتابعة فعالة للعناصر الرئيسية التي تؤثر على 

  األسهم وحركة السوق ويشمل ذلك تحليل األداء المالي والتشغيلي للجهات المستثمر فيها.
  

  مخاطر العمالت األجنبية إدارة
ودات  م الموج ث أن معظ الت حي ل العم عار تحوي ر أس ة بتغي ة متعلق ى المجموع ة عل اطر جوهري د مخ ال يوج

  والمطلوبات المالية مثبتة بالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة األساس لكافة معامالت المجموعة.
  

  قلبات أسعار صرف العمالت هي في حدها األدنى.تعتقد اإلدارة أن احتمال وجود خسائر جوهرية ناتجة عن ت
  

  إدارة مخاطر أسعار الفائدة
تنتج مخاطر أسعار الفائدة من إحتمال التغيرات في أسعار الفائدة التي تؤثر على إيرادات وتكلفة التمويل للمجموعة. 

ندات والودائ ي الس ة ف تثمارات المالي ى اإلس دة عل ن تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائ راض م ل واإلقت ع ألج
  البنوك والتي تخضع كل منها إلى الفوائد الثابتة والمتغيرة. 

  
ك  ي تل تثمار ف وق واإلس ي الس دة ف تحاول المجموعة عامة أن تخفف مخاطر سعر الفائدة بمراقبة حثيثة ألسعار الفائ

  الموجودات المالية التي يتوقع أن تكون مخاطرها في حدها األدنى.



31  

  

  
  نمخاطر االئتما

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة الجهات األخرى المدينة للمجموعة على تسديد التزاماتها التعاقدية والذي ينتج 
  عنها خسارة مالية للمجموعة. تتعرض المجموعة إلى مخاطر االئتمان تحديدا فيما يلي:

 .حصة معيدي التأمين من التزامات التأمين  
 ين عن إدعاءات تم دفعها من قبل المجموعة.المبالغ المستحقة من معيدي التأم  
 .المبالغ المستحقة من حملة البوالص  
 .المبالغ المستحقة من الوكالء  

تتبنى المجموعة سياسة تقوم على إبرام اتفاقيات تعاقدية مع أطراف ذات مالءة مالية عالية بهدف تخفيف الخسارة 
  االلتزامات.التي من الممكن أن تنتج عن عدم القدرة على سداد تلك 

إن موجودات المجموعة المالية والتي قد تعرض المجموعة لمخاطر تركيز ائتماني تتمثل بشكل رئيسي في النقد 
  وودائع لدى البنوك، واستثمارات عقارية وموجودات مالية وذمم تأمين مدينة.

 ة.إن حسابات المجموعة لدى البنوك مودعة لدى مؤسسات مالية ذات مالءة ائتمانية عالي  
  تظهر االستثمارات في األوراق المالية من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة، ويتم إظهار الفرق ما بين القيمة

  الدفترية والقيمة العادلة في حساب أرباح تقييم االستثمارات المالية في قائمة الدخل الموحدة.
  تحصيلها.تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في 
  ،تتألف الذمم المدينة من عدد كبير من العمالء والوكالء موزعة على مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية

  ويتم تقييم المحفظة االئتمانية بشكل دوري بناءا على الوضع المالي لذمم التأمين المدينة.
 مين والذي تمارس به المجموعة ال يوجد تركز هام لمخاطر االئتمان بالمجموعة داخل أو خارج قطاع التأ

  نشاطها.
 .تمارس المجموعة معظم أنشطتها التأمينية داخل األراضي الفلسطينية  
  

  مخاطر السيولة
تقع المسؤولية النهائية فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي أنشأ إطارا مالئما إلدارة 

ور المتعلقة بالتمويل قصير، ومتوسط، وطويل األمد للمجموعة، باإلضافة مخاطر السيولة، وذلك بهدف إدارة األم
إلى متطلبات إدارة السيولة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات مناسبة من خالل 

وبات المالية. يتم تحديد المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومقارنة استحقاق الموجودات والمطل
االستحقاق التعاقدي لألدوات المالية بناءا على المدة المتبقية الستحقاق األداة المالية من تاريخ القوائم المالية 
الموحدة. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة استحقاق األدوات المالية بهدف التأكد من توفر السيولة الالزمة في 

قاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة بناًء على المجموعة. فيما يلي استح
  ترتيبات الدفعات التعاقدية.

  
  مخاطر تغير أسعار االستثمارات

ود  ي تعزى ألسباب تع تمثل هذه المخاطر احتمال التغير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق والت
معينة أو للجهة المصدرة لها أو لسوق األوراق المالية بشكل عام. المجموعة معرضة لمخاطر السوق إلى أداة مالية 

ة  نتيجة الستثمارها في أدوات مالية، وتعمل المجموعة على تخفيض هذه المخاطر وذلك بتنويع االستثمارات ومتابع
ة للعناصر ا ة فعال وم اإلدارة بمتابع ك، تق ى ذل ة تطورات السوق، إضافة إل هم وحرك ى األس ؤثر عل ي ت ية الت لرئيس
  السوق ويشمل ذلك تحليل األداء المالي والتشغيلي للجهات المستثمر فيها.

  
  تحليل الحساسية

% بالزيادة او بالنقص 10، اذا ما تغير سعر االستثمارات بنسبة المرحلية كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة
ع  وق كما هو مفترض أدناه في ظل ثبات جمي ركة وحق اح الش ى أرب ك عل ر ذل إن أث رى، ف رات األخ المتغي

 دوالر أمريكي. 132,017الملكية يتمثل بالزيادة أو بالنقص بواقع 
  

  االفتراضات وطرق اختبار الحساسية:
 .تم إعداد تحليل الحساسية بناءا على أسعار االستثمارات كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة 
 عن القيمة السوقية 10لمالية الموحدة، إذا ما زادت أو نقصت أسعار االستثمارات بنسبة كما بتاريخ القوائم ا %

اح أو  ى أرب ك عل ر ذل إن أث رى، ف رات األخ ع المتغي ات جمي ي ظل ثب بشكل موحد لجميع االستثمارات وذلك ف
 خسائر المجموعة وكذلك على حقوق الملكية تم توضيحه فيما سبق.



32  

  

  بة ن % كتغي10تم استخدام نس ن الممك ر م ك التغي ث أن ذل ي حي يم واقع ي تقي تثمارات لتعط ي أسعار االس ر ف
 وقوعه.

  
   إدارة رأس المال .32

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة 
أس المال وإجراء التعديالت بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق الملكية. تقوم الشركة بإدارة هيكلة ر

الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف االقتصادية وطبيعة العمل. لم تقم الشركة بإجراء أية تعديالت 
 الحالية. الفترةعلى األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل 

 
المدفوع واألرباح المدورة واالحتياطيات  إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال

 دوالر 22,495,263مقابل  2022آذار 31دوالر أمريكي كما في  22,146,976 مجموعهاوالبالغ 
   .2021كانون األول  31أمريكي كما في 

  
تخضع أنشطة الشركة لمتطلبات وأنظمة هيئة الرقابة على التأمين في فلسطين. تعمل المتطلبات واألنظمة 

وصف إجراءات الموافقة والمراقبة وتفرض متطلبات معينة مثل هامش المالءة وكفاية رأس المال على 
  .المطلوبات المستقبلية عندما تظهرللحد من خطر عدم المالءة المالية من قبل شركات التأمين لمواجهة 

 
 القضايا المقامة على الشركة .33

القضايا والدعاوي على خلفية النزاعات القانونية على ) قضية وهذه 391بلغت القضايا المقامة ضد المجموعة (
الحوادث، بحسب رأي المستشار القانوني للمجموعة فإن جميع هذه القضايا وضعت لها المخصصات المالية الكافية 

) قضية 300حسب األصول الفنية والقانونية. مقابل ذلك بلغ عدد القضايا المقامة من قبل المجموعة ضد الغير (
ستعادة حقوق المجموعة لدى الغير على خلفية بوالص تأمين غير مسددة أو ملفات إسترداد أو شيكات بهدف ا
  راجعة.

  
  تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية   .34

تمارس الشركة أنشطتها في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر 
 .سلباً على أدائها ممارسة الشركة ألنشطتها ويؤثر

 
  19أحداث كوفيد  .35

اني  19 -م تأكيد وجود فايروس كورونا (كوفيد ت انون الث ن  2020) خالل شهر ك د م ي العدي اً ف ر الحق ذي انتش وال
ى , البلدان حول العالم وبالتالي فقد فرضت الكثير من الدول ومن بينها فلسطين قيودا على التنقل والسفر باإلضافة إل

راءات الحج طة إج ي األنش طراب ف ل وإض اد كك ي اإلقتص تقرار ف دم اإلس ن ع ة م ي حال بب ف ا تس حي مم ر الص
ر كما التجارية واإلقتصادية.  د أث المي (جائحة). وق اء ع ه وب ى أن ذا الحدث عل أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ه

  لتأمين والمؤسسات المالية.بما في ذلك قطاع ا 2021هذا الوباء  على العديد من القطاعات االقتصادية خالل عام 
  

رض  الشركةقامت إدارة  اطر تع ة مخ ى  الشركةبدراس ة عل ار المتوقع يم اآلث ذلك قامت بتقي ك األحداث وك ل تل لمث
من أجل مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة الناشئة عن هذا الحدث. بما يشمل مراقبة تأثير هذا الحدث  الشركةأعمال 

ل إدارة بشكل مستم الشركةعلى أعمال  ن قب ديرات واالفتراضات المستخدمة م ى التق ر ودراسة أثر هذا الحدث عل
ركة يم  الش ة وتقي ودات المالي ة للموج ائر المتوقع اب الخس تخدمة إلحتس دخالت المس ان والم اطر اإلئتم ة بمخ المتعلق

   2022االستثمارات العقارية واالحتياطيات الفنية خالل عام 
قدرتها علم االستمرار كمنشأة  مستمرة في ضمن الضروف االقتصادية الحالية تقييم حول  الشركةكما أجرت 

باستخدام كافة المعلومات المتاحة حول المخاطر وحالة عدم التأكد المستقبلية. تم إعداد التوقعات التي تتناول األداء 
ت الراهن تشير المعلومات الى أن إال أنه في الوق واألثر المتفاقم للوباء  .ورأس المال والسيولة للشركةالمستقبلي 

لديها موارد كافية فضال عن أن موقفها المتعلق باألستمرارية لم يتأثر الى حد كبير ولم يتغير بشكل مادي  الشركة
المالية.ونتيجة لذلك فقد أعدت هذه البيانات المالية  الفترة /لألستمرار في مزاولة أعمال التامين منذ بداية السنة

إجراء تعديالت  إلىالى عدم الحاجة  الشركةكما خلصت إدارة  .يتوافق مع أساس مبدأ األستمراريةالموحدة بما 
آذار  31مادية على المطلوبات والموجودات او نتائج االعمال ضمن هذه البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

2022.   
ات القي الشركةوستحتاج إدارة  ة لمتطلب ة بعناي ى المتابع ودات ال ة موج ي قيم اض ف ائر االنخف راف بخس اس واألعت

م التطورات  الشركة د عل ه يعتم ث أن مستقبال حيث  ال يزال مدى ومدة األثر االقتصادي لهذه الجائحة غير مؤكد حي
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اء اإلغالق أو  ا يشمل إجراءات االغالق المستمر أو انته ت بم ذا الوق ي ه ة ف المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدق
ه ظتماد التطعيم على مستوى مناطق السلطة الفلسطينية. ، وناع را لعدم التيقن المستمر المتعلق باألثر االقتصادي فإن

ون  د يك ا ق ة ،  ولربم ة المرفق ات المالي ذه البيان ى ه الي عل ت الح ي الوق الي ف ال يمكن إجراء تقدير موثوق لألثر الم
ي  هناك تدني في قيمة موجودات الشركة وانخفاض على ة الموحدة ف إجمالي اإليرادات بما يؤثر على البيانات المالي

  الفترات المالية الالحقة بعد تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة.
 
  األرقام المقارنة .36

  .2022آذار 31تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتطابق مع التصنيف المعتمد للفترة المنتهية في 
  



دودة العاملية  مة العامة ا ن املسا   املتحدة للتأم
 
 

ن، شركة    الشركة ية أسست من قبل مجموعة من رجال  العاملية املتحدة للتأم مة عامة فلسطي مسا

ن،  قة  صناعة التأم ات العر   األعمال ذوي ا

  

ية تحت رقم ( مة عامة فلسطي )  562601302لت الشركة لدى وزارة االقتصاد الوط كشركة مسا

يئة سوق   5,000,000برأس مال وقدره   نة من  ي، وقد حصلت الشركة ع رخصة مزاولة امل دوالر أمر

) رقم  تحت  ية  الفلسطي املال  خ  11رأس  بتار بتار15/04/2010)  الشركة  رأسمال  ادة  ز تم  خ . 

ي    5,500,000ليصبح    22/03/2012 سبة  دوالر أمر ن ب م م منحة مجانية ع املسا ع أس وذلك بتوز

خ  10 بتار م  املسا ا  يمتلك م  أس عشرة  ل  ل واحد  م  س بواقع  أي  واملدفوع،  االس  الرأسمال  من   %

خ   ادة رأسمال الشركة بتار يئة العامة، تم ز ي   6,187,500ليصبح    03/2013/ 19اجتماع ال دوالر أمر

م منحة مجانية بواقع   ع أس م ونصف 12.50وذلك بتوز % من رأسمال الشركة، أي بواقع اث عشر س

يئة العامة،  خ اجتماع ال م بتار ا املسا م يمتلك ل مائة س   ل

  

خ  ادة رأسمال الشركة بتار :  8,000,000ليصبح  2014/ 04/ 02تم ز ي كما ي   دوالر أمر

  

ع   -1 سبة  توز ب للشركة  ن  الي ا ن  م املسا ع  مجانية  م  الشركة 17.50أس مال  رأس  من   %

والبالغ   ا  وخمسمائة   6,187,500ا ألف  وثمانون  وسبعة  ومائة  ن  مالي (ستة  ي  أمر دوالر 

عادل  ي) أي ما  م يملكه   1,082,813دوالر أمر ل س ي واحد ل م، بقيمة اسمية دوالر أمر س

خ  م بتار يئة العامة.املسا  اجتماع ال

م   729,687طرح ما مجموعه   -2 ل س ي واحد ل اص بقيمة اسمية دوالر أمر م لالكتتاب ا س

: 35وعالوة اصدار بقيمة  م الواحد، توزع ع النحو التا  للس
ً
تا   -س

ي   400,000 - م لشركة املشرق العر ن). –س ة متخصصة  وساطة التأم   قطر (شركة قطر

ن. س  329,687 -   م لصندوق ادخار موظفي الشركة العاملية املتحدة للتأم

  

خ   تار ادة راس مال الشركة بمبلغ    11/04/2018و م، بقيمة    1,600,000تم ز ي    1,600,000س دوالر امر

ق   م، وذلك عن طر ي واحد للس ع  بقيمة اسمية دوالر امر م منحة مجانية توز ع مسا الشركة   اس

سبة من رأ20  ب والبالغ  %  واملدفوع  االس  الشركة  ي،  8,000,000سمال  أمر مال    دوالر  راس  ليصبح 

ي مقسمة ا  9,600,000الشركة  م.  9,600,000دوالر امر  س

 



  

خ   تار ادة راس مال الشركة بمبلغ    2019/ 10/04و م، بقيمة    960,000تم ز ي      960,000س دوالر امر

ق   م، وذلك عن طر ي واحد للس ع  بقيمة اسمية دوالر امر م منحة مجانية توز ع مسا الشركة   اس

سبة والبالغ  10  ب واملدفوع  االس  الشركة  من رأسمال  ي،  %9,600,000  أمر مال    دوالر  راس  ليصبح 

ي مقسمة ا   10,560,000الشركة  م. 10,560,000دوالر امر  س

 

خ   تار ادة راس مال الشركة بمبلغ    2021/ 13/04و م، بقيمة    528,000تم ز ي      528,000س دوالر امر

ق   م، وذلك عن طر ي واحد للس ع  بقيمة اسمية دوالر امر م منحة مجانية توز ع مسا الشركة   اس

سبة والبالغ  5  ب واملدفوع  االس  الشركة  ي،  10,560,000% من رأسمال  أمر مال    دوالر  راس  ليصبح 

ي مقسمة ا   11,088,000الشركة  م. 11,088,000دوالر امر   س

  

افة محافظات الوطن شمل  ن ل شاط الشركة العاملية املتحدة للتأم ا، يمتد  ، وذلك من خالل فروع

ا.م ا ووكالء   ات

  

ة   ا األمد  لة  طو ة  وا اتيجية  اس خطة  الشركة  و وضعت  ورونا  املستقبل  جائحة  تحديات 

ا املنطقة. و  د ش ات االقتصادية والسياسية ال    التغ

  

ن   ن الفلسطي واالرتقاء بصناعة التأم سوق التأم وض  مة للمشاركة بال د وعز ل ج عمل الشركة ب

ن   ية فلسط الفلسطي املال  راس  سوق  يئة  عن  الصادرة  والسياسات  التعليمات  افة  وتطبيق   ،

تصة.  ات ا   وا

  

ن   ات، وعقدت اتفاقيات إعادة تأم ا ع أع املستو ن ع تقديم خدما حرصت العاملية املتحدة للتأم

يعابية عالية  طاقة اس ا  ، وتحرص ابقيادة معيدين من الدرجة األو و ابقاء موظف دراة الشركة ع 

ب وورشات العمل واملشاركة  املؤتمرات.  ادة من خالل التدر  بالر

  

عة للمجموعة:   ات التا   الشر
  

 ثمارالعقاري  أمالك  شركة  :والتجارة لالس

مة شركة لة خصوصية مسا ات إدارة – الوط االقتصاد وزارة لدى م  تحت – الشر

ي دوالر 2,000,000 مال  برأس  562478099رقم   امل، مدفوع أمر  الشركة تملك بال

ن  املتحدة العاملية ته ما للتأم   الشركة، ذه مال رأس من % 98 س
  

  



 ن – مد  جلوب شركة  :فلسط

مة شركة و لة خصوصية مسا ات إدارة – الوط االقتصاد وزارة لدى م  – الشر

ن مطالبات بإدارة متخصصة  562512129رقم   تحت ، التأم  العاملية الشركة تمتلك الص

ته ما املتحدة ا من    90%س و  رأسمال ي والرد  500,000 البالغاملدفوع   اسمية بقيمة أمر

ي دوالر الواحد  أمر م  أمالك مب من وتتخذ للس ثمار شركة    والتجارة العقاري  لالس

ة  ا مقرامدينة الب   .ل

  
 

 كس  شركة ن لوساطة اور  :التأم

ن، بوساطة متخصصة إماراتية شركة و   مرخصة التأم
ً
ا  التنمية دائرة لدى تجار

ي - االقتصادية ل 727765 رقم رخصة تحت د مت وقد ، 1155859 رقم تجاري  و  سا

ن املتحدة  العاملية الشركة سبة  للتأم م 6,000,000  والبالغ الشركة مال رأس من % 30 ب  در

ي   .امارا

  

  
ة     الشركة: رؤ

  

قنا   دف فر كرس  و كما  املنطقة  ن   التأم ع  ايد  امل الطلب  تلبية  إ  ن  للتأم املتحدة  العاملية 

اطر ع أوسع نطاق ممكن. ماية من ا ة وا   طاقاته لتقديم خدمات متم

نا إلدارة األخطار  نحن  الشركة  ائ ن لز ن وفاعل اء حقيقي ون شر س ألن ن ن  العاملية املتحدة للتأم

منا    
ً
اما ال ذا  رائدة  وطننا،  ن  تأم بناء صناعة  ون األك فاعلية   ن م، وأردنا أن  بأعمال يطة  ا

ن ألن ات ودرسنا تجارب اآلخر نا، فقد جمعنا أعرق ا ن إ التم والتفوق. ووفاء لبلدنا ومواطن   نا ساع

 علينا تكييف خدماتنا 
ً
ات وجدنا إلزاما ذه التغ ة  غ مستمر، وملواج إن احتياجات الناس تظل  

ات، ألننا  لول الفنية الالزمة وتقديم التأمينات ال تتما مع تلك التغ ار ا  لذلك من خالل ابت
ً
وفقا

 
ً
اتكم. تم بكم فدعونا نخطط معا  ماية أك لعائالتكم، منازلكم، وممتل

  

  

  

  

  

  



  رسالة الشركة :
  

  ن ب ما  مع  ا خالل  من  السوق  الرائدة   الشركة  ون  ت ألن  ن  للتأم املتحدة  العاملية  س 

ة.  دمة املتم ك ع خدمة العمالء لتحقيق ا ة مع ال شر نية واملوارد ال ارات امل  امل

 املتحد العاملية  من س  عالية  مع درجة  املنتجات  املة من  مجموعة  لتوف   
ً
أيضا ن  للتأم ة 

دمة.   ا

   ق تقديم ن عن طر لي ا العمالء  أداء أمثل  خدمة  لتقديم  ن  للتأم العاملية املتحدة  س 

لول البديلة.  ن اإلقليمية والدولية وا  خدمات التأم

  .ور م  الصدق  التعامل مع ا

  مة  دعم . املسا ناء االقتصاد الوط  وتنمية و

 .توف فرص العمل ألك عدد ممكن من األيدي العاملة الوطنية  

 

ن :  تص ق ا   فر
  

م عن   يتكون  د خ ات ال تز ن من مجموعة متخصصة من ذوي ا ق العاملية املتحدة للتأم فر

الصناعية    30 اطر  ا التعامل مع    مجاالت 
ً
 عاما

ً
أيضا صية  وال ة  العاملية  ،  والتجار طاقم  يتم 

ن  و ا واإلقليمية  التعامل مع السوق ودراسته وت لية م ة العالية واملتنوعة، ا ن با املتحدة للتأم

ة عنه ومعرفة احتياجاته. ة وا   رؤ

دمة العمالء وتقديم   ق مدرب  ن فر ل املطلوب ع لدى العاملية املتحدة للتأم عة اليومية بالش املتا

  . أكمل وجه

  

  

اتب الشركة :   -فروع وم
  

ا  الشركةتمارس   ا  شبكة  خالل  من   أعمال ا  فروع ات شرة  وم   والبالغ   الوطن  محافظات  افة    املن

ا ائن  مما يحافظ ع    وكيال، وثالثون    وثمانية  ومكتبا،  فرعاعشر  ست عشر  عدد التواصل املستمر مع ز

افة ارجاء الوطن. م   ية ل دمات التأمي  الشركة وتقديم افضل ا

  

  



طة املستقبلية للشركة :   ا
  

كز شار واالرتقاء  ت ادية  السياسة العامة للشركة  سرعة االن ا شركة ر باألداء التأمي املتم حيث ا

ن الفلسطي وذلك من خالل :   - سوق التأم

  

   العمل منا  الشركة  جميع  إدارة  ا  أقر ال  للشركة  اتيجية  االس طة  ل امل  ال التنفيذ 

تحقيق   ع  والعمل  واإلعالمية  جية  و ال قية،  سو ال ة،  اإلدار املالية،  انية الفنية،  امل

عظم من   نية بما  ات امل ة املعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة وفق أفضل املستو التقدير

ية. ن الفلسطي ا لصناعة التأم اد ا ور حافظ ع تم ا و اح  إنتاج الشركة وأر

 

 ة بما يتوافق مع ثمار فظة االس ع ا الية و   العمل ع تنو ن الظروف ا السياسات والقوان

ن. ذ  ات الصلة  فلسط

  قية سو و ة  دار و ومالية  فنية  وقدرات  بكفاءات  يتمتع  الذي  للشركة  الوظيفي  از  ا رفد 

م  م وكفاءا م بما ين قدرا ب املناسب ل دد وتوف التدر ن ا ج ر ين من ا عالية، باملتم

ماعية.  صية وا  ال

 

    ر و االستمرار اتب التطو شمل معظم أرجاء الوطن  توسيع شبكة فروع وم ا ل شركة ووكالء

ن. ية للمواطن دمات التأمي  دف التم بتقديم أفضل وأسرع ا

 

   ،ة التجار الت  ا ن،  امل اب  أ من  تلفة  ا للفئات  جديدة  ية  تأمي رزم  بطرح  االستمرار 

وتوسيع  ة  من ج الفئات  ذه  ل ية إضافية  تأمي تقديم خدمات  دف  والتخصصات   املركبات 

مع   لتتوافق  الشركة  بخدمات  التم  ع  ولإلبقاء  أخرى،  ة  ج من  ية  التأمي فظة  ا م 

ا الشركة   ية األخرى ال طرح ن، ودعم الرزم التأمي تمامات ومتطلبات وحاجات املواطن ا

 االعوام السابقة.

 

    بالتعاون    عقد ورشات عمل وحمالت توعية وتثقيف تأمي للمجتمع الفلسطياالستمرار

ة، ومية والتجار مة  دعم   مع املؤسسات التعليمية وا لق و تأمي إضافة إ املسا

شاطات االقتصادية واالجتماعية من خالل مشاركة الشركة  املعارض واملؤتمرات ورعاية   ال



ية واالجتماعية وتنفيذ حمال  ا معيات  امعات وا ا ا وتقديم املساعدات لطلبة  ت عض

 إعالنية. 

 

   الوطنية نة  ال ا  أطلق ال  ية  الفلسطي وكمة  ا مدونة  مبادئ  افة  تطبيق  االستمرار  

وكمة    ونة 18/11/2009ل افآت وامل نة امل وكمة و نة ا شكيل  ، وتدعيما لذلك تم 

 من اعضاء من مجلس االدارة.

 

   بتطبيق نظام  االستمرار  ر  االموتطو غسيل  افحة  م و سياسة  اب  االر ل  وتمو ب الوال    تدر

ن عل تطبيق تلك السياسة من خالل اعرف عميلك، الدوري ل ن والوكالء واملنتج افة املوظف

ات ذات الصلة.  ة ل ر الدور  ورفع التقار

 

   ي للعمل و ر النظام االلك افة موظفي الشركة  Onlineاالستمرار  تطو كفاءة     اي وقت ل و

افة  دمات لعمالئنا   افة االحتماالت ال قد تطرأ لتقديم افضل ا ة  عالية جدا ، ومواج

م.    اماكن تواجد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مجلس اإلدارة 

  

قة   يتألف عر ات  خ ذوي  أعضاء،  ثمانية  من  ن  للتام املتحدة  العاملية  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء 

ية   االت االقتصادية األخرى  األسواق العر ن وا د   والعاملية،وكفاءات عالية  صناعة التأم وال تز

ة وال اطر الصناعية والتجار م عن ثالثون عاما  مجاالت التعامل مع ا   صية.  خ

  

عة س أعمال الشركة   سية للمجلس  متا ام الرئ اوتتمثل امل اتيجي قرار   واس ا املستقبلية و وخطط

ة واملالية واعتماد البيانات املالية. ثمار   املوازنات إضافة إ إقرار األنظمة والسياسات االس

  

  أعضاء مجلس اإلدارة 

  

  مة س مجلس     السيد / جمال نايف برا س التنفيذي رئ   اإلدارة والرئ

  يل جوزف قطران س مجلس اإلدارة    السيد / ن   نائب رئ

  عضو مجلس إدارة      السيد/ سعيد خليل صيام  

 ان رت جنفز   عضو مجلس إدارة     السيد/ رو

  مة ن نايف برا   عضو مجلس إدارة    السيد/ تحس

  عضو مجلس إدارة      السيد/ لؤي شفيق خوري      

  عضو مجلس إدارة    صليب السيد/ جان رفائيل  

  ن  عضو مجلس إدارة    العبدالدكتور / سميح حس

 

  

  

  

  

  

  

  



ثقة عن مجلس اإلدارة ان املن   ال

  
  

نة التنفيذية ل منوت  ال ا    :ضم  عضو

  

 مة س مجلس اإلدارة و     جمال نايف برا س التنفيذي رئ سا. –الرئ   رئ

  مة ن نايف برا س التنفيذينائب     تحس   عضوا. –الرئ

  يل محمد عبا س التنفيذي للعمليات الفنية    ن   عضوا – مساعد الرئ

  ل و س  س التنفيذي للشؤون    محمود أن ة  مساعد الرئ  عضوا.  –املالية واإلدار

  

ل منوت   نة التدقيق الداخ ا    :  ضم  عضو
  

  ن سا.  –عضو مجلس إدارة      العبدالدكتور سميح حس   رئ

  عضوا –عضو مجلس إدارة        صليبرفائيل جان  

 ان رت جنفز  عضوا –عضو مجلس إدارة         رو

  

ل من : ا  وكمة وتضم  عضو   نة ا
  

       يل جوزف قطران سا. -عضو مجلس إدارة      السيد / ن   رئ

        مة ن نايف برا   عضوا.  –عضو مجلس إدارة      السيد / تحس

            عضوا.  –عضو مجلس إدارة      السيد / سعيد خليل صيام 

  

ل من : ا  افآت وتضم  عضو   نة امل
  

         مة س مجلس اإلدارة     السيد / جمال نايف برا سا. -رئ   رئ

      ن العبد   عضوا.  –عضو مجلس إدارة     الدكتور / سميح حس

     ل و س  س التنفيذي للشؤون املالية     السيد / محمود ان  مساعد الرئ

ة    . عضوا–واإلدار



  

  

ل من : ا  ثمار وتضم  عضو   نة االس
  

         مة س مجلس اإلدارة      السيد / جمال نايف برا سا. -رئ   رئ

      ن العبد  عضوا.  –عضو مجلس إدارة      الدكتور / سميح حس

  / عضوا.  –عضو مجلس إدارة        لؤي شفيق خوري السيد  

      ل و س  س التنفيذي للشؤون املالية      السيد / محمود ان  مساعد الرئ

ة  ا–واإلدار   . سكرت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اإلدارة التنفيذية للشركة :
 

  االدارة التنفيذية العليا 

  مة س التنفيذي                         جمال نايف برا س مجلس اإلدارة والرئ   رئ

  مة ن نايف برا س التنفيذي                         تحس   نائب الرئ

  يل محمد عبا س التنفيذي للعمليات الفنية                          ن  مساعد الرئ

  ل و س  س                         محمود أن ة مساعد الرئ  التنفيذي للشؤون املالية واإلدار

 

 اإلدارة التنفيذية 

  شة د محمد مال   السيارات   لشؤون حوادث مدير العمليات التنفيذي    فر

 ن نوب   رامي ع شا  املدير اإلقلي ملنطقة ا

  مة  املدير اإلقلي ملنطقة الشمال   خ الدين برا

   ي محمد طليب   املدير املا                      ص

 املدير الف                       صالح أحمد املي  

  الدي        ع عبد الرحمن   مدير دائرة التدقيق الداخ  ا

 د ليمعبد ثابت ز ق مدير                      ا سو   والعالقات العامة  دائرةال

  واجا ة       صائب عزمي ا شر     مدير دائرة املوارد ال

  ن اكتتاب مدير دائرة    رائد يوسف صالحات   املركبات تأم

  ن الص    رنا جودت شنار   مديرة دائرة التأم

 تكنولوجيا املعلومات االنظمة و مدير دائرة   حشايكة  سم عبد اللطيف  

  ندائرة  مدير   صا عناد الفارس ياة  إعادة التأم ن ا  وتأم

 مدير دائرة الشؤون القانونية   داوود رؤوى ال 

  ند عناد الفارس  العامة  التأميناتمدير دائرة اكتتاب   م

  ن كراكرة اطر     حس  قائم باعمال مدير دائرة ادارة ا

  د ضات حوادث التامينات العامة     أرقم سم ز عو  مدير دائرة 

 



ن : م  املسا

الشركة   بلغ مسا  م    543عدد  بلغ،  2022/ 31/03كما   مسا م    حيث  أس ع  التداول  م 

:  31/03/2022الشركة    كما ي
 

م املتداولة  م  452,47  عدد األس   س

م املتداولة ي 117,379    قيمة األس    أمر

  ود عق 13  عدد العقود املنفذة

ي 2.42  سعر اإلغالق   دوالر أمر

ي 2.59  أع سعر    دوالر أمر

ى سعر  ي 2.32  أد   دوالر أمر

ا  ب  م املكت م  11,088,000 عدد االس  س

مالقيمة السوقية  ي 26,832,960 لألس  دوالر امر
 

  

ا  :  إدارة الشركة ومدققي حسابا

ري ع    لم غي جو ا خالل  أوإدارة الشركة  يطرأ أي  ع  موظف غي ع ،  2022  االول   الر   ولم يطرا 

ار السادة  سابات ا   . ساباتاطالل ابو غزالة لتدقيق مجموعة مدقق ا

  

 السيطرة ع الشركة :

م السيطرة ع الشركة. لم ر أي مؤشرات من قبل أي من مسا الشركة تدل ني   تظ

  

م: ت من قبل حملة األس   مسائل احيلت للتصو
  

يئة العامة العادية  خ وغ العادية  اجتماع ال   : 2022/ 03/ 29املنعقدة بتار

يئة العامة    عقدت ا   ال ن اجتماع  تمام  فندق املوفنمبك  العادية للشركة العاملية املتحدة للتأم

سع والعشرون ماملوافق    الثالثاءيوم    صباحا من   العاشرة والنصف الساعة   ر  ال م، وذلك    2022  اذارن ش

ما   ضور  ل ي  القانو النصاب  ل  ش وقد  ن،  م املسا للسادة  ة  املوج الدعوة  ع  بناءا 

ته  10,172,732,مجموعه   س م بما   % وقد تضمن جدول أعمال االجتماع جملة من املواضيع ال 91س

ا  مت ت واملوافقة عل ا والتصو ن بإجماعنقاش اضر   : و ا

  
  



شطة الشركة  ر مجلس اإلدارة عن أعمال وأ   .2021سنة  أوال: سماع تقر
  

ر   قدم تقر اإلدارة   مجلس  س  أعما  ارئ الشركةعن  الشركة وامل  م  2021  للعام  ل  موقع  ع  شور 

ي و ساؤوالت املتعلقة باداء  استعرض فيه نتائج اعمال الشركة عن العام املنصرم والرد ع    ،االلك ال

ة.    الشركة عن الف

  

تامية عن السنة   ا ا انية الشركة وحسابا ر مدققي حسابات الشركة عن م : سماع تقر
ً
ثانيا

ية  ا   .2021/ 31/12ملالية املن
  

يئة العامة باالجماع سابات صادقت ال ر مدقق ا ية   ع تقر   .31/12/2021عن السنة املالية املن

  

العمومية  :  لثاثا انية  وامل تامية  ا سابات  ا ية  مناقشة  املن املالية  السنة  عن 

ا. 31/12/2021   واملصادقة عل
  

يئة العامة باإلجماع    صادقت تاميةباقرار  ال سابات ا انية العمومية وا ية    امل للسنة املالية املن

31/12/2021 .  

  

ية س وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة املالية املن عا: إبراء ذمة رئ   . 31/12/2021  را
  

ية املن املالية  السنة  عن  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  س  رئ ذمة  بإبراء  إجماع  ع  صول  ا خ   تم  بتار

31/12/2021 .  

  

  .2022مدققي حسابات الشركة للسنة املالية خامسا: انتخاب 
  

ات ــا ققي ال اب م اع ان اإلج ــادة   ت  عة  ال الة   م ة ع عام  الل اب غ ــ ات ال ــا ق ح ل
ة.2022 ي اتعابه ال ل االدارة ب   ، وتف رئ م

 
اح النقدية: سادسا ع االر   . توز

  

ــت   ـــ اقع   ال ة ب زع اراح نق ل االدارة،  10على ت ة م ــ صـــ ــ ت ـــ ة ح ــ ـــ % م راس مال ال
ة العامة. ل اله اع م ق االج زع  افقة على ال   وت ال

 
  

  

  

  

  



انتخاب مجلس ادارة جديداست: سادسا ا و   .قالة مجلس االدارة ا
  

م رئ   ل االدارة  ق ــاء م الي  واع ة العامةال ه لله قال قالة، و وت   اســ افقة على االســ م  ال ق تق
ح   شـ االضـالل ل  ق ـ ل االدارة ال ـاء م ـ اع قل وه ال ـ ي م ـ ج . فة الى ع ل سـ  سـ خل

ار وم  اق ة  ال ابه  اع،  وق ت ان االج ة العامة  :افقة اله ي ه ل ال اء ال   واع
 

 مة       . السيد / جمال نايف برا

 يل جوزف قطران       . السيد / ن

  السيد/ سعيد خليل صيام  .      

 ان رت جنفز        . السيد/ رو

 مة ن نايف برا       . السيد/ تحس

  السيد/ لؤي شفيق خوري  .          

  صليبالسيد/ جان رفائيل .      

  ن      .العبدالدكتور / سميح حس

 سم خليل سكر . 

  
 إلجراءات القانونية والقضايا :ا

اعات القانونية ع   املقامة ع الشركة  عبارة عن قضايا عادية عوالدعاوى    القضايا خلفية ال

العلم  ادعاءات   مع  وادث،  حسب ا افية  ال املالية  صصات  ا ا  ل وضعت  القضايا  ذه  جميع  أن 

  األصول الفنية والقانونية. 

استعادة حقوق الشركة   دف عادية القضايا املقامة من قبل الشركة ع الغ قضايا فانمقابل ذلك 

داد لدى الغ  ن غ مسددة أو ملفات اس ات راجعة ع خلفية بوالص تأم   . أو شي


