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ل اإلدارة   -أ ة رئ م   كل
اه   ادة ال ات ال ام،ح   ال

ه   م ل تق ق ــ العاد وأن  ــــــــــ اع ال ا االج ح في ه ل ت ات أج ــ ــــــــــ ح  ل اإلدارة أن ی ــ م الــــــــــ   ال
ن و  الث ة في  ال ه ة ال ال ة ال ة لل ال ال ن األول  ٣١ع أع   .٢٠٢١ان

ــــ في   ناه م ت ا شــــه غ م وف  ال ة و ال ائ ة  ال ــــاد ة واالق اســــ ــــ ات  مقارنة مع ال ــــ ة  ال اضــــ ائج  و ال ــــ ن ت
ارات أم  اســ ات ال ر    شــ ه ت م ت ي ح الي وال ق ال ــ ــ ال في ال ة ال ل أســاســي ن ات  ــ ل ائج الع ن
ة أم ت على ت  إال أن  ،  ال ي ت ـــــة ال اف ل ت  أما ال    األســـــعارال ـــــ ام    األك فهت اميال   اإلل

ه ة ال  ائ مال أم خ ات ال ات ال  ش قاء على  ن بهااعلى ال ل خ  اتو أم ش   . ال

ة أم الع ة ال صـــــ شـــــ ص على   األردن  -وق ح اتالل ال ه ال ل م تأث ه امي   قل أم اإلل   ،وخاصـــــة ال
ل ا    وق ع الئ ا على ع اف تها، مع م اع على ال م ح ــــــــ ر ال ل ق لها والع ل ها وت ــ الى دراســــــــ شــــــ

ـات دون  ع افة ال فع  ا ب ام اوال ة    ت ـ ص فان ال ـ ا ال ه ي نع بها، و ا ال اق ـ ا على م ـ تأك أو تق
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ة فاعلة. ان رقا الء ول مة للع ق   ال
 ) ة رق ال قار ال ولي لل ار ال اد ل ال ع اجات  ) ١٧االســــــ ة  وما یالزمه م اح ســــــ امه على  م وال إل
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  ار في عاون مع االس لال الء  أف اء و الءووس ة الع ادة قاع ام ل ةو  ال ة ال   .ال
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عـة لعـام  ٢٠٢٠لعـام    ٪٣.٦مقـارنـة مع    ٢٠٢١ ف ـ ـــــــــــــــات ال ع ع ال لغ    ٢٠٢١. لقـ بلغ م ـار    ١٧٬٨٣٣٬٠٧٢م دی
عة لعام  ف لغ  ٢٠٢٠وال ار أ  ,١٧٬٣٣٧٬٢٤٩م ارهادی ادة مق ار ب ٤٩٥٬٨٢٣ ب   .٪٢.٨٦ة دی

ـا   ـة للعـام   ـأـنهعل ــــــــــــــ ـات ال ـا لغ    ٢٠٢١ـق بلغـ اح ـار مـقاـبل  ١٣٬١٢٨٬٥٥٨م ـار    ١٢٬٢٠١٬٥٧٣دی أ   ٢٠٢٠دی
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لغ  ف بهام مالءة ی ة ت ان ال   ٪١٩١.٦٧مع العل 
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��	ة ع� �ل واح� م�ه�: أع�اء ب	ان �أس�اء -أ  -٣�  م(ل' اإلدارة ون"!ة تع

    رئ	' م(ل' اإلدارة – س�	ان عای� م/�� د.	' ال,+� / 
  (م�8ال ع� ال"�6 األهلي األردني) 

  ) ١/٢٠٢٢/ ٢٤(نائ� رئ�� م�ل� اإلدارة ح
ى تار�خ  ٢٤/١/٢٠٢٢م� تار�خ 
  ١٩٧٦ تار�خ ال��الد:

  األردن�ة ()ال'ر�'س م%اس#ة ال�امعة ال�!هل العل�ي: 
  ياألردن األهليال05?  –م<اع= م=ی4 عام / دائ4ة ال-84ات ال3456 وت�'�ل ال�-ار�ع  ال�0اص� ال
ي .-غلها:

  عاما  في القFاع ال�4Dفي ع-4ون ثالثة و خ45ة 
�س إب�ا;	� ال�ع:�ال,+�/ >� �  . دارةاإلم(ل'   رئ	' – م�+

    . ٩/١٢/٢٠٢١ح�ى تار�خ 
  ١٩٦٩تار�خ ال��الد: 

معه=   –  ٢٠٠٤س0ة ال
4Iج    –، دبل'ما تأم��  ١٩٩٤ س0ة ال
4Iج  –  م%اس#ة()ال'ر�'س  ال�!هل العل�ي:  
  ل0=ن. – CIIال
أم�� القان'ني 

ال�0اصــ� ال
ي .-ــغلها: م=ی4 إدارة أع�ال ال
ام�� في ال05? العR4ي وعQــ' م�ل� إدارة ع=ة شــ84ات تأم��  
  .ع�R4ة

 رئ�� م�ل� إدارة ش84ة ال0<4 ب�4وت وم�D0   –ك�ا شغل م�D0 ال4ئ�� ال
0ف�UV ل-84ة ال
أم�� الع�R4ة  
  لل
أم�� العR4ي

  نائD رئ	' م(ل' اإلدارة   –A�Cس سل	�ان / رن�ا جAرج  آلن,ةا
    ش,م,ل (ش��ة قا��ة / ل"�ان)-م�8ال ع� الع�E	ة(

  ) ٢٠٢٢/ ٢٤/١تار�خ (عQ' م�ل� إدارة ح
ى  ٢٤/١/٢٠٢٢م� تار�خ 
  ١٩٦٣تار�خ ال��الد: 

  ١٩٨٨س0ة ال
4Iج:  –ال�!هل العل�ي: ماج<
�4 إدارة أع�ال واق
Dاد 
  وأوالدهال�0اص� ال
ي ت-غلها: م=ی4 عام ش84ة سل��ان ]0'س 

  عQ' م�ل� إدارة ع=ة ش84ات 
  

  . ع�A م(ل' إدارة –ال,+� / سام� جAز�L أبA جAدة 
  ش,م,ل (ش��ة قا��ة / ل"�ان)  -م�8ال ع� الع�E	ة

  ٩/١٢/٢٠٢١ح
ى تار�خ  ٢٨/٤/٢٠٢١م� تار�خ 
  ١٩٧٦تار�خ ال��الد: 

 4�
  . ال
أم��إدارة أع�ال ش84ات في ال�!هل العل�ي: ماج<
  ماج<
�4 في اآلداب في ال-!ون ال=ول�ة 

  ل05ان ب�4وت،–ال�0اص� ال
ي .-غلها: ال�=ی4 العام ش84ة ال
أم�� الع�R4ة 
  خ45ات م
ع=دة في ش84ات عال��ة. 

  
   



 

  ع�� م�ل� إدارة  –ال�جاني وفا  ال�فا  أب�ال��� / وفا  
�ة��  ش,م,ل (ش�*ة قا)�ة /  ل'&ان)  -م#"ال ع  الع

  ٢٨/٤/٢٠٢١تار�خ  ح�ى
  ١٩٤١تار�خ ال�الد: 

  ١٩٦٣س#ة ال�!�ج:  –ال��هل العل�ي: ماج��� إدارة أع�ال 
  وأوالدهم,ی� عام ش�/ة وفا ال,جاني ال�#اص( ال�ي )'غلها: 

  ع67 م5ل4 إدارة ع,ة ش�/ات 
  

    ع�� م�ل� إدارة  –م�انات  اس'�� نق�ال أسامةال��� / 
  ١٩٥١تار�خ ال�الد: 

  ١٩٧٣س#ة ال�!�ج:  –ال��هل العل�ي: ماج��� ه#,سة م,ن8ة 
  ال�#اص( ال�ي )'غلها: 

  ال,ول8ة للف#ادق واألس6اق ال�5ار�ة عام ال'�/ةم,ی� 
  ع67 م5ل4 إدارة ع,ة ش�/ات 

  
        ع�� م�ل� إدارة – نق�ال دورو غ��5/  هال��� 

�ة��  (ش�*ة قا)�ة /  ل'&ان)  ش,م,ل -م#"ال ع  الع
  ١٩٦٦تار�خ ال�الد: 
  Diploma in Private and Public Law  ال��هل العل�ي: 

    Saint-Joseph University, Beirut  
  .واالم�Cال القان6ن8ة Aاالس�'اراتم#اص( ع,ة في ش�/ات /?�< ت�عل=   >شغل'غلها: تال�#اص( ال�ي 

  ل?#ان. –ال'�/ة الع�8Eة  – ة قان6ن8ةع�ل حال8ا م��'ار ت
  

  . ع�� م�ل� إدارة – جاك نق�ال 9عق�ب ق7انال��� / 
  ) ٤/٢٠٢١/ ٢٨(مH تار�خ 

  ١٩٤٨تار�خ ال�الد:
  . االق�Jادد/�6راة في  ال��هل العل�ي:

  ق�Jاد.في االماج��� وLEال6ر�6س     
  شغل ع,ة م#اص( في ش�/ات /?�N.م,ی� عام ش�/ة م�/M ال�����C األردني /�ا    ال�#اص( ال�ي )'غلها: 

  ع67 م5ل4 إدارة في ش�/ات م�ع,دة. 
  ع�� م�ل� إدارة  –ال��� / م�وان سل�#ان سل�= ال>وای�ة 

  ١٩٥٥تار�خ ال�الد:
  (ت6في إلى رح�ة هللا).  ١٩/٣/٢٠٢١تار�خ  ح�ى

 BSc in Electronics, Salford University, UK  ,IMD Executive ال��هل العل�ي: 
Development .  

  )'غلها:  ال�يال�#اص( 
   .AاالتJاالتشغل م#اص( ع,ة في ش�/ات /?�N ت�عل= 

   



 

اء –ب  ا  أس ةورت اإلدارة العل ه ون ل واح م ة ع    :تع

ابال /  دت رش اله ی العام – رش ج   ال
الد:تارخ    ١٩٥٩ ال

ي: هل العل   ال
ار ودارةماج تأم  ١٩٩٤ ة  – أخ ات ال ال ار / ال ةجامعة دیل   األم
س  ١٩٨٣ ر امعة – إدارةال ةال وت األم   في ب

أم    إلى اإلضافة ة في ال ة م أم ومعه    –شهادات مه ني لل عه القان ار  إدارةال ن   األخ   / ل
ة: ل ات الع   ال

ة  ٣٩ ل أم داخل ال اع ال ة في ق ةس ة في  األردن ال ة وخارجها وق ال    .٢٠١٥ عامالهاش

لال / مازن  ل لع ال ی العام - لع ال اع ال ون  م ةلل لل ة واإلدار   ال
الدتارخ    ١٩٧٠ :ال

ة  اس س م ر ال ي:  هل العل ج:  –ال ة ال   ١٩٩١س
ة ل ات الع    :ال

ة في عام  ال أم وق ال  اع ال اعة وق اع ال ة في ق ة ومال اس ات م   .١٩٩٦خ

هال /   وای ل ال ائ ف م ی  نائ -  ص ت ات  لل العام ال ل   ع
الد   ١٩٦٣ :تارخ ال

س  ر ال ي:  هل العل ةال ان سة م ج:  – ه ة ال   ١٩٨٧س
ة ل ات الع   :ال

ات في  ة ش أم في ع اع ال ات في ق ة في  األردنخ ال   ٢٠١٦ آذاروق ال 
   



 

ن   -٤ ل اء م  ة: ٪٥أس   فأك م أسه ال
 

  االس

 
ا في  د األسه      ع

 ٣١/١٢/٢٠٢٠    ٣١/١٢/٢٠٢١    

 
   

ة   سهـــ    ال
  

ة   سهـــ      ال
ة   ان) ش,م,ل –الع ة / ل ة قا  (ش

 
٥١.٤٤١  ٤٬١١٥٬٢٨٦ ٪  

  
٥١.٤٤١  ٤٬١١٥٬٢٨٦ ٪    

ة ال األهلي األردني   ش
 

٩.٩٩٩  ٧٩٩٬٩٣٤ ٪  
  

٩.٩٩٩  ٧٩٩٬٩٣٤ ٪    
ادق  ة للف ول ة ال ة الع   ال

 
٦.٢٠٢  ٤٩٦٬٤٩٩ ٪  

  
٦.٢٠٢  ٤٩٦٬١٩٩ ٪    

انع   ة م اخش ة  األج   األردن
 

٦.١٢٥  ٤٩٠٬٠٠٠ ٪  
  

٦.١٢٥  ٤٩٠٬٠٠٠ ٪    
ع       -  -    ٪ ٥.٧٨٤  ٤٦٢.٧٥٧  صالح رجائي صالح ال

ع      ال
 

٧٩.٥٥٢ ٦٬٣٦٤٬٤٧٦٪  
  

٧٩.٥٥٢ ٦٬٣٦٤٬١٧٦ ٪    

ها:  -٥ ا اع ن ة ض ق ي لل اف ضع ال     ال
ي م ضــ   أم ها ال ــا ة ن ــ ارس ال ــةت لي م    خ ق ال ــ ها في ال ــ ة ولق بلغ ح ون شــ ــ وع

ا  ة األق اش خارج األردن. ٢٠٢٠لعام  ٪٣.٦مقارنة بـ  ٢٠٢١لعام  % ٣.٢٦ن ا م ة ن   ول لل

ا  أو   -٦ ل الء رئ م ل أو ع ردی م اد على م ا :درجة االع   خارج
ل  - ردی (م ة م ج ل ال ن  أوال ی ل  ( اليم  ٪١٠خارج ة. إج ات لل   ال
ن ال  - ل ل  الء رئ م ج ع الي فأك م   ٪ ١٠ی ا إج أم  أق   . ال

جـ   -٧ ـاتـها  ـة أو أ م م ــ ـــــــ ع بـها ال ي ت ـازات ال ـة أو االم م ـة ال ـا ـة أو  ال ان واألن الق
ها:    غ

ـة أو  - ان واألن جـ الق ـاتهـا  ـة أو أ م م ــــــــــــــ ع بهـا ال ـازات ت ـة أو ام م ـة ح ـا جـ أ ح ال ی
ها.   غ

ها. - ة عل ل ال از ح ق ام اع أو حق اءات اخ ج أ ب   ال ی

هـا  -٨ ـة أو غ ول ـات اـل مـة أو ال ـــــــــادرة ع ال ارات ال ـة أو    الق ــ ـــــــ ـل ال ي لهـا اث مـاد على ع ال
ة: اف رتها ال اتها أو ق   م

ة أو  ــــــــــــــ ل ال ها لها أث ماد على ع ة أو غ ول ات ال مة أو ال ارات صــــــــــــــادرة ع ال ج أ ق ال ی
ة. اف رتها ال اتها أو ق   م

ة  - ول دة ال ة معای ال   .٩٠٠١ ISOت ال
ة  - اني م ش ة حاصلة على ت ائ رجة  A.M.BESTال   .Good(B)ب



 

ة:   - أ  -٩ ي لل ل ال اله

  
:  -ب هالته ات م ة وف في ال   م

ي:   ئ         ال ال
ي  هل العل  ال

 
٢٠٢١  

  
٢٠٢٠  

   ٤  ٣ ماج 
س   ر   ٥٢  ٥٤ ال
م    ١٢  ٩ دبل
ة ومادون    ٢٠  ١٨ ثان
ع    ٨٨  ٨٤ ال
        
 : ع أر         ف
س   ر    ٢   ٢  ال
ة ومادون     ١  ١  ثان
ع     ٣   ٣  ال
 
ع    ٩١    ٨٧  ال

  



 

  ب�امج ال�أه�ل وال��ر�� ل��في ال���ة:   -ج  

ـــــــ��ة في ال#ع��( ته'ف إلى اخ#"ار ال!
ادر ال��هلة ح�� یل�م، والع�ل على ت�
	� �فاءات   ــ ــ ـــــــة ال-ـ ــ ــ ـــــــ"اسـ ــ ــ أن سـ
م;�
عة م(   ٢٠٢١العامل�( ل'یها م( خالل إل:اقه9 ب'ورات ت'ر	7"ة م#45ــ4ــة وق' أوف'ت ال-ــ��ة خالل عام  

  :ال�
?ف�( ل:<
ر ع'ة دورات ت'ر	7"ة وتأه�ل"ة ��ا یلي

  

  ال!ا � ال�ي ت�ع�ض ال���ة لها:   -١٠
ــــــAة ال�ال"ة الالحقة ولها  ــــــ��ة لها خالل الBـ ــــــ
H ال�5ا�E ال ی
ج' م5ا�E م( ال��D( أن ت#ع�ض ال-ـ تأث�� مادI عل�ها سـ

ــ7"ة مع مع�'I تأم�(  ــــ ــ ــ7"ة وغ�� نBـ ــــ ــ 
جO اتفاN"ات إعادة تأم�( نBـ�P اة�ة وج�"عها مغ"Aــأ ع( أع�الها ال#أم� ــــ ــ ال#ي ق' تA-ـ
  عال���( مA4ف�( حOB الA4#"فات العال�"ة.

  : ال�ي حقق�ها ال���ة خالل ال()ة الال'ة  اإلن$ازات  -١١
 Sــا ــــ ـــ ــ ــ   ٢١٬١٧١٬٨٦٦م7لغ    ٢٠٢٠دیAار ولعام    ٢١٬٢١٣٬٢٦٠م7لغ    ٢٠٢١ال#أم�( ال�#:ققة لعام لق' بلغ م;�
ع أقBـ
  :.٪٠.٢دیAار بVBAة  ٤١٬٣٩٤دیAار أI ب�	ادة مق'ارها 

   

٣٥٥,٥٤١,١٠

٤٢٢,٥٧٦
١٦٢,٣٩٢,٢

٢١٦,٨٢١

٨٠٨,٢٣٣,٥

٢٩٧,٦٤٨,١
األقساط المكتتبة لكل فرع تأمين

المركبـــــــــــــات البحــــــري والنقــــــــــــل االخــــــــرى للممتلكـــــــات الحوادث العامة الطبـــــــــــــي الحياة

  ع�د  ه�ل أو ال��ر�� أو ال�ورة أو ورشة الع�ل أو ال��وة ب�نامج ال�أ  ال�ق�

  ال
	�ف�� 

١  Advance Leadership skills  ١٤  

٢  Corporate Sales / General Insurance Workshop  ١  

٣  Effective Communication Skills  ١٧  

٤  Leadership certification (PTL)  ١  

٥  Project Management certification (PPM)  ١  

  ٢٦  وم�%س#  م"��!دورات اك�ل   ٦

  ٢  ال�.الفات الع�ال,ة  في اإلدار* مهارات ال�)ق�&   ٧

  ١٢  ال��ق�مة مهارات ال��%�& وال",ع   ٨



 

: أم وع ال ائج ف   ن
ادة     ٢٠٢٠   ٢٠٢١   ة ال    ن

ـــــار    ـــــار    دی فاض)    دی    (االن

ات تأم             ال

ة  ا ال ققة م األق ادات ال    ) ٪٦.٧٧(     ٩,٩٩٩,٩٨٣   ٩٬٣٢٢٬٦٧٥   صافي اإلی

ات ع لفة ال    ٪ ٢٠.٥٠  )٨,٢٧٢,١٧٢(  ) ٩٬٩٦٧٬٧٠٩(   صافي ت

ادات  ع اإلی    ٪ ٣.٣١      ٥٧٥,٤١٢   ٥٩٤.٤٧١   م

وفات ع ال    ) ٪٠.٤٣(  )١,٩٧٥,١٦٨(  ) ١٬٩٦٦٬٦٢٠(   م

اب  ارة) االك    ) ٪٧١٤.٨٩(   ٣٢٨.٠٥٥  ) ٢٬٠١٧٬١٨٣(   رح (خ
          

قل            تأم ال وال

ة  ا ال ققة م األق ادات ال    ٪ ١٠.٠٤      ٣٢,٠٦٠   ٣٥٬٢٧٩   صافي اإلی

ات ع لفة ال    ) ٪٨٢.٤٢(   ٩,١٨٩   ١٬٦١٥   صافي ت

ادات  ع اإلی    ٪ ٧٦.٩٦      ١١٧,٣٥٢   ٢٠٧٬٦٦٣   م

وفات ع ال    ) ٪٤٨.٥٩(   ) ٥٩,١١٥(   )٨٧٬٨٤٠(   م

اب  ارة) االك    ٪ ٥٧.٥٣   ٩٩,٤٨٦   ١٥٦٬٧١٧   رح (خ
          

ات  ل ار األخ لل            تأم ال واألض

ة  ا ال ققة م األق ادات ال    ٪ ١٢.٨٥   ١١٢٬٨٩٨   ١٢٧٬٤١٠   صافي اإلی

ات ع لفة ال    ٪ ٧٣٥.٢٦   )١٠٬٧٢٧(   )٨٩٬٥٩٨(   صافي ت

ادات  ع اإلی      )٪١٦.٤٣(   ٤٧٧٬٣٨٠   ٣٩٨٬٩٤٤   م

ع  وفاتم      )٪١٥.١٩(   ) ٤٥٠٬٢١٣(   ) ٣٨١٬٨٠٧(   ال

اب  ارة) االك    ) ٪٥٧.٥٢(   ١٢٩٬٣٣٨   ٥٤٬٩٥١   رح (خ
          

ادث العامة             تأم ال

ة  ا ال ققة م األق ادات ال    ٢٣.٨١%     ١٠٣,٢٥٩   ١٢٧٬٨٤٥   صافي اإلی

ات ع لفة ال   ) ١٣٦.٤٧(%   ) ٢٥,٢٠٥(   ٩٬١٩٢   صافي ت

ادات  ع اإلی   ) ١١.٥٨٩(%   ١١٦,٩٩٦   ١٠٥٬٤٠٧   م

وفات ع ال    ١٣٬١٢٩%   ) ٨٠,٦٨٤(   )٩٣٬٨١٣(   م

اب  ارة) االك    ٣٤٬٢٦٥   ١١٤٬٣٦٦   ١٤٨٬٦٣٠   رح (خ

   



 

ادة    ٢٠٢٠   ٢٠٢١   ة ال    ن
  

ـــــار    ـــــار    دی فاض)    دی    (االن
  

ي  أم ال         ال
  

 
  

ة  ا ال ققة م األق ادات ال    ٪ ٨٤.٧٥     ١,٢٩٧,٥١٨   ٢٬٣٩٧٬١٧٧   صافي اإلی

ات ع لفة ال    ٪ ١٦٧.٥٧   ) ٧٠٣,٢٦٩(  ) ١٬٨٨١٬٧٧٠(   صافي ت

ع  ادات م      ٪١٤٦.٤٢   ٤٠٩,٣٧٥   ١٬٠٠٨٬٧٧٠   اإلی

وفات ع ال    ٪ ٤٥.٧٩   ) ٧٣٦,٨٥٢(  ) ١٬٠٧٤٬٢٤٠(   م

اب  ارة) االك      ٪٦٨.٦٦   ٢٦٦٬٧٧٢   ٤٤٩٬٩٣٧   رح (خ
          

اة          تأم ال
  

 


ة  ا ال ققة م األق ادات ال    ) ٪١٣.٩٥(   ٥٧٤,٠٧٩   ٤٩٣٬٩٧٤   صافي اإلی

ات ع لفة ال    ) ٪٥.٩٣(   ) ٤٤٣,٩٣١(   ) ٤١٧٬٥٩٥(   صافي ت

ادات  ع اإلی    ٪ ٠.٩     ٩٣,٣٨٢   ٩٤٬٢٢٦   م

وفات ع ال    ) ٪٤٠.٠٧(   ) ٣١٤,٩٦١(   ) ١٨٨٬٧٥٤(   م

اب  ارة) االك      ٨٠.١٥%   ) ٩١,٤٣١(   )١٨٬١٥٣(   رح (خ
          

ان          تأم ائ
  

 


ة  ا ال ققة م األق ادات ال    ) ٪١٠٠(     ٣١٨   -   صافي اإلی

ات ع لفة ال    )٪٥٬١٦٨(   )٩٠(   ٤٬٥٦١   صافي ت

ادات  ع اإلی    ) ٪١٠٠(   ٢٨,٣٧٩   -   م

وفات ع ال    ) ٪٩٥.٠٤(   ) ٢٣,٠٦٧(   )١٬١٤٣(   م

اب  ارة) االك    ) ٪٣٨.٣٠(      ٥,٥٤٠   ٣٬٤١٨   رح (خ

  



 

  : ج�ول ی! � ت��ر األق�ا� واالدعاءات ال��ف�عة وح�ة ال	��ة م�ها

    األق�ا� ال	����ة    ال��ة

ح�ة ال���ة م�  
    االدعاءات ال	�ف�عة     األق�ا�

ح�ة ال���ة م�  
  الدعاءات ال	�ف�عة 

  
  دی�ـــار     دی�ـــار     دی�ـــار     دی�ـــار   

٤٬٣٨٩٬٥٤٤    ٧٬٣٧٦٬٩٨٢    ٧٬٦٣٢٬٣٤٣    ١٣٬٦٩٩٬٩٥١    ٢٠١٢  

٥٬٩٣٦٬٦٧٧    ١٠٬٠٤٩٬١٣٥    ٩٬٤٣٤٬٥٢٦    ١٤٬٩٢٥٬٠٢٨    ٢٠١٣  

٦٬٥٣٥٬٩٠٣    ٧٬٨٦٧٬٨٤٧    ١١٬١٨٨٬٢٩٢    ١٥٬٨٨٠٬٨٩٨    ٢٠١٤  

٨٬١٤٨٬٥٥٩    ١١٬٧٢٥٬٤٩٨    ١٢٬٢٧٤٬٦٢٨    ١٧٬١١٠٬٣٨٢    ٢٠١٥  

٩٬٥١٢٬٨٣٩    ١٠٬٨٨٩٬٠٣١    ١٢٬٤٥٠٬٦٤٨    ١٧٬٧٧١٬٠٦٦    ٢٠١٦  

٩٬٤١١٬١٩٨    ١٢٬٤٧٦٬٨٥٦    ١٢٬٢١٣٬٨١٢    ١٩٬٤٨٦٬٠٤٣    ٢٠١٧  

١٢٬٩١٣٬٦١٨    ١٧٬٦٣٥٬٦٤٥    ١٤٬٧٣٣٬٦٧١    ٢٣٬٠٧٠٬٣٠٦    ٢٠١٨  

١٢٬٦٣٢٬٤١٨    ١٧٬٧٠٠٬٦٠٨    ١٢٬٩٧٦٬٠٨٥    ٢١٬٠٢٦٬٩٦٤    ٢٠١٩  

٩٬٦٨١٬٩٠٩    ١٧٬٣٣٧٬٢٤٩    ١١,٧٩٧,٣٣٣    ٢١,١٧١,٨٦٦    ٢٠٢٠  

١١٬٨٢٦٬٠٤٤    ١٧٬٨٣٣٬٠٧٢   ١٢٬٧٥٧٬٨٦٥    ٢١٬٢١٣٬٢٦٠    ٢٠٢١  

  

  
  

ــ�ة ال�ال�ة والاألث� ال�الي لع�ل�ات ذات   -١٢ ـــ ــ ــ ��رة ح�ث� خالل ال�ـ�ــ�$ة    #"�عة غ � م ـــــ ــ ــا& ال%ـ ـــــ ــ ــ�) ن%ـ ـــــ ــ ت�خل ضـ
  ال�ئ��ي:

��رة ح�ث� خالل ال��ة ال�ال�ة وال�  .ت�خل ض�) ن%ا& ال%�$ة ال�ئ��ي ال ی1ج� أ/ أث� مالي لع�ل�ات ذات #"�عة غ � م

    

٠

٥٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠٠٠

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

تطور األقساط المكتتبة واإلدعاءات المدفوعة وحصة 
الشركة منها

األقساط المكتتبة حصة الشركة من األقساط
االدعاءات المدفوعة حصة الشركة من الدعاءات المدفوعة



 

ال�ة  ال�  األوراق  وأسـعارال��زعة وصـافي حق�ق ال��ـاه���    واألر�احأو ال��ـائ� ال��ققة    لألر�احال�ـل�ـلة ال�م��ة    - ١٣
  ل�,ة خ�( س��ات:

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  

٢٠١٨  
  

٢٠١٧  
  دی�ــــار    دی�ــــار    دی�ــــار  

  دی�ــــار  
  دی�ــــار  

  ٤٩٨٬٣٢١    ٨٥٤٬٢٠٩    ) ٦٠٩٬٧٨٩(األر�اح ال���ققة ق�ل ض
��ة ال�خل وال
س�م
  

٣١٦٬٩٧٤  
  

٥٥٥٬١٥٥  
  ٣٢٠٬٠٠٠    -    -    -    -  األر�اح ال��زعة ال�ق��ة

  -    -    -  ن"�ة األر�اح ال��زعة ال�ق��ة
  

-  
  

٤ ٪  
  ١٠٬٣٠٤٬٠٠٦    ١٠٬٦٩٠٬٣٢٥    ١٠٬٤٠٣٬١٩٢  صافي حق�ق ال�"اه�%$ 

  
١٠٬١٠٩٬٨١٤  

  
١٠٬٥٢٥٬٢٥٩  

  ٨٬٠٠٠٬٠٠٠    ٨٬٠٠٠٬٠٠٠    ٨٬٠٠٠٬٠٠٠  ع�د األسه. ال�-�رة 
  

٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
  

٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
  - / ٦١٠    - / ٥٥٠   - / ٥٩٠  سع
 األوراق ال�ال0ة ال�-�رة

  
٥٤٠ / -  

  
٧٧٠ / -  

  
  ال��ة ال�ال�ة:ت�ل�ل ال���� ال�الي لل���ة ونائج أع�الها خالل    -١٤

    : ال�ش�ات الال�ة لل���ة أه� –أ  
  ٢٠١٧    ٢٠١٨    ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  ٨,٨٠٧,٦٨٤    ٨,٧٢٤,٧٩٠    ٨,٥٥٠,٣٤٩    ١٠,٢٠٨,٢٨٠    ٩٬١٩٤٬٨٥٤  نق	 في ال��	وق ول	� ال���ك 

  ٢١,٣٠٣,٥٣٨    ٢٣,٠٧٠,٣٠٦    ٢١,٠٢٦,٩٦٤    ٢١,١٧١,٨٦٦    ٢١٬٢١٣٬٢٦٠  إج�الي األق�ا� ال���ققة 

  ١٤,٠٠٥,٢٩٧    ١٧,٦٣٥,٦٤٥    ١٧,٧٠٠,٦٠٨    ١٧٬٣٣٧٬٢٤٩    ١٧٬٨٣٣٬٠٧٢  إج�الي ال�ع���ات ال�	ف�عة
ح�ة ال()'ة م& م$ل�"ات عق�د  

  ١٤,٤٨٥,٩١٧    ١٤,٠٣٤,٤٧١    ١٢,٧٨٦,٩٠١    ١٢٬٢٠١٬٥٧٣    ١٣٬١٢٨٬٥٥٨  ال�أم+& 

  ٢٨,٨٥٤,١٣٣    ٢٩,٦٠٨,١٦٨    ٢٧,٧٩٣,٥٤٠    ٢٨٬٢٢٩٬٨٥٤    ٢٨٬٠٤٦٬٤٦٥  م�ج�دات ال()'ة 
  

   : م�ش�ات ال��� الال�ة لل���ة أه� –ب  

  ال)ق- 
  ال��/ ال�ال.ة   

  
٢٠٢٠/ ١٢/ ٣١     ٢٠٢١/ ١٢/ ٣١  

١-  
  هام3 ال�الءة   

  
١٩١.٦٧٪  

  
  ١٩٠.٢٩٪  

٢-  
  العائ	 على حق�ق ال��اه�+& ق�ل ض)�7ة ال	خل   

  
) ٥.٨٦٢٪ (  

  
  ٧.٩٩٪  

٣-  
  العائ	 على ال�ه- ;ع	 ض)�7ة ال	خل   

  
) ٥.٣٥٪ (  

  
  ٧.٧٨٪  

٤-  
  ن�7ة ال=.�ة ال��<.ة إلى ال=.�ة ال	ف�)�ة لل�ه-   

  
٥٩.٠٠٪  

  
  ٥٥.٠٠٪  

٥-  
  ن�7ة حق�ق ال�ل?.ة   

  
٣٧.١٠٪  

  
  ٣٧.٨٨٪  

٦-  
  ن�7ة االح�فا@ ;األق�ا�   

  
٦٠.١٤١٪  

  
  ٥٥.٧٢٪  

  

ــق ل�ة  -١٥ ــة ال��ــــــ ــة وال$#ــــــ ــق ل�ة الهامــــــ ــ)رات ال��ــــــ ــال    ال#ــــــ ــائج أع�ــــــ ــــــ�ــات م-لــــــــ, اإلدارة ل وت)قعــــــ
  :ال���ة

�ة م�-?ات تأم��ف-ح ق��ات ج,ی,ة لل-�ـ�0: 9اإلضـافة إلى �4ح  و ت3��0 ق,رات�ا ال-�ـ�0/�ة  االسـ-��ار في   - ١
  ج,ی,ة خA�Aا  ل-أم��ات ال��اة.

ل  ح تق,HI أفGــــل ال�,مات ال-أم���ة لع�الئ�ا ال�ال��� وال��تق��D في م?ال ال-غ�3ات ال-أم���ة وســــ�عة   - ٢
  ال�3الJات.

م�Nف�� أكفاء في ال�?ال�� الف�ي  اســـ-ق3اب ت3��0 الPادر ال��Nفي للLـــ�Kة ع� 0�4:  االســـ-��ار في    - ٣
الســ-��ار في ت,رW0 ال��Nف�� في ب�امج ت,ر�D0ة م�اســJة ل��اجهة م-3لJات الع�ل وت�ق�:  وال-�ــ�0قي وا

  األه,اف ال��3وحة.



 

ات  -١٦ ا ققي ال   أتعاب م

ققيلق  ة لعام  تقاضى م ات ال ا لغ  ٢٠٢١ح ار ٢٤٬٢٣٠م ة دی ات ال ا   .وذل أتعاب ح

ل اإلدارة  -أ  -١٧ اء م ل أع ة م ق ل رة وال ة ال ال د األوراق ال ع ان    :وأقاره ب

   ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ل اإلدارة  اء م ة   أع ي ال ل   ش ي    أقارب   ت ل   ش  أقارب   ت

ع ا ال س إب ل اإلدارة -م    رئ م
ى تارخ      )٩/١٢/٢٠٢١(ح

ة   -  -  ٥٬٠٠٠    -  -  ٥٬٠٠٠  أردن

ان عای م د  ل  -س   رئ ال
ى تارخ   –   ١/٢٠٢٢/ ٢٤(م تارخ   ة )٢٠٢٢/ ٢٤/١ونائ رئ ح   -  ٧٩٩٬٩٣٤  -    -  ٧٩٩٬٩٣٤  -  أردن

دة ز أب ج ة   ع -سام ج ان   -  ل

٤٬١١٥٬٢٨٦  

-  
  

-  

٤٬١١٥٬٢٨٦  

-  
س  رج  ا ج ل اإلدارة  –رن   نائ رئ م

ى تارخ   –   ١/٢٠٢٢/ ٢٤(م تارخ   ل ح ة ) ١/٢٠٢٢/ ٢٤وع م   -  -  أردن
  

-  -  

ال دورو  ة   ع  –غ نق ان   -  -    -  -  ل
انات  ال اس م ة  ع –أسامه نق   -  -  ٢٥٬٠٠٠  -  -  ٢٥٬٠٠٠  أردن
ة وای ان سل ال وان سل   ع   – م

ى تارخ  ة  ) ١٩/٣/٢٠٢١(ح   -  -  ١٬٥٠٠    -  -  -  أردن

ان ب ق عق ال    ع –  جاك نق
  ) ٢٨/٤/٢٠٢١(م تارخ 

ة   -  -  -    -  -  ٥٬٠٠٠  أردن

ع    -  ٤٬٩١٥٬٢٢٠  ٣١٬٥٠٠  -  ٤٬٩١٥٬٢٢٠  ٣٥٬٠٠٠  ال
ال ل اإلدارة وأقاره إلى رأس ال اء م ة أع اه ع م ة م     ٪٦١.٤٤  ٪٠.٣٩      ٪٦١.٤٤  ٪٠.٤٤  ن

  

ة عامة اه ات م ة او  ش ة على ش ل اإلدارة أوأقاره س اء م ج ال ع م اع   .الی

  
:   - ب   ة وأقاره ف ا ال ل اإلدارة العل ة م ق ل ة ال ال د األوراق ال ع ان    ب

د األسه        ع

   ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
ة ف ا ال اء اإلدارة العل ة ال أع ي  ال ل   ش ي   أقارب  ت ل   ش   أقارب  ت

اب  دت رش اله ی العام  رش ج ة ال   -  -  -  -  -  - أردن
ل ل ل ع ال ل ی  مازن ع ال اع ال ة م   -  -  -  -  -  - أردن

ه ص وای ل ال ائ ف م ی نائ ت ة ال   -  -  -  -  -  - أردن
ع   -  -  -  -  -  - ال

  
ة أو ف ا ال اء اإلدارة العل ج أل ع م أع ة عامة ال ی اه ات م ة أو ش ة على ش   . أقاره س



 

ة  أ.  -١٨ ل اإلدارة ل اء م ل م رئ وأع ع بها  ي ی افآت ال ا وال ا ال ان    : ٢٠٢١ب

 
وات   قالت   ال ل   ت ال

ان ف واإلقامة  والل افآت   ال ع   م   ال

  
ة  ار  ال ار  دی ار  دی ار  دی ار  دی   دی

ا مع  س إب  م 
ى تارخ   ٩/١٢/٢٠٢١ ح

ة   ٤٬٢٠٠  -  -  ٤٬٢٠٠  -  أردن

ان عای م د  ة  س   ٣٬٠٠٠  -  -  ٣٬٠٠٠  -  أردن

جاني فا وفا ال   وفا أب ال
ى تارخ   ٢٨/٤/٢٠٢١ ح

ة   ١٬٠٠٠  -  -  ١٬٠٠٠  -  أردن

ان ب ق عق ال  ة  جاك نق   ٢٬٠٠٠  -  -  ٢٬٠٠٠  -  أردن

دة  ز أب ج ة   سام ج ان   ٢٬٠٠٠  -  -  ٢٠٠٠  -  ل

ال دورو  غ ة     نق ان   ٤٬٢٠٠  -  -  ٤٬٢٠٠  -  ل

س  رج  ا ج ة  رن   ٤٬٢٠٠  -  -  ٤٬٢٠٠  -  أردن

انات ال اس م ة  أسامه نق   ٣٬٠٠٠  -  -  ٣٬٠٠٠  -  أردن

ة وای ان سل ال وان سل   م
ى تارخ    ١٩/٣/٢٠٢١ح

ة   ٧٥٠  -  -  ٧٥٠  -  أردن

ع    ٢٤٬٣٥٠  -  -  ٢٤٬٣٥٠  -   ال

ا  -ب ا ال ان  افآتب ع بها   وال ي ی اصال ة   أش ة ل ف ا ال   :  ٢٠٢١اإلدارة العل

   
وات   ال
ر  واألج
افآت   وال

قالت   ال
ار   وم
ارة   ال

ار   م
ف  ال

ر  وال
ات  ت ع   وال   ال

  االس
ة  ــار  ال ــار دی ــار   دی ــار  دی   دی

اب  دت رش اله ة  رش ج   ٢١٤٬٦٤٨  ١٬٤٦٥  ٥٬١٨٣  ٢٠٨٬٠٠٠  أردن
ل ل ل ع القادر ع ال ل ة  مازن ع ال   ٦٥٬٢٥٠  -  ٦٠٠  ٦٤٬٦٥٠  أردن

ه وای ل ال ائ ف م ة  ص ت   ٨١٬٠٠٠  -  -  ٨١٬٠٠٠  أردن
ع    ٣٦٠٬٨٩٨  ١٬٤٦٥  ٥٬٧٨٣ ٣٥٣٬٦٥٠     ال

  
ة و   -١٩ ة ال ول عات: ال   ال

عات لعام  ع ال لغ  ٢٠٢١لق بلغ م ه: ٧٬٢٥٠م ة وخ ا ات اج س عات ل ار وهي ت   دی
ق ع لها  ال هة ال لغ  ال   ال
ة   ١ ار غ   ٥٬٠٠٠  إع
ة  ٢ ات ال ا ة ال   ١٬٢٥٠  ج
ة  ٣ ة ال ي لل وق األردني الهاش   ٥٠٠  ال
ة    ٤ ل ال ة ال   ٥٠٠  ج

   ٧٬٢٥٠  



 

فة أو    -٢٠ ل قة أو ال ـــ عة أو ال ا ات ال ـــ رة مع ال ـــ ة ال ـــ تها ال ي عق ات ال ا ع واالرت ـــار د وال العق
ل اإلدارة أو  اءرئ م ل أو أع ة أو  ال ف في ال ی العام أو أ م هال   :أقار

ی العام أو  ل اإلدارة أو ال ـــاء م ل اإلدارة أو أع ـــارع مع رئ م د أو م ة عق أ ة  ـــ ت ال   أل ت
ة أو  ف في ال ة أقارهم اد أم االع د ال   .س عق

ة: -٢١ ة وال ة ال ول   ال

ة –أ    ة ال ا ة في ح ة ال اه   :م
ة ال ــــاه ج م ة  ی اشــــ ة في   م ة ال ا ة في ح ــــ هلل ة   ه ة ال ا ة في ح ــــاه ة لل ــــ ــــعى ال ة وســــ ــــ ال

ات القادمة ــــ ام    .خالل ال ة على اســــ ــــ ل ال ةول تع ل ما   األجه قل اقة وال ة لل ف ام    أمال م اســــ
ام ما  األوراق اد القابلة  أمواس . إلعادةم ال و   ال

ة  –ب  اه قافةم ع وال مة ال ة في خ   :ال
قافة  لق  ع وال مة ال ة في خ ـــــــــــ ة ال ـــــــــــاه اســـــــــــة ل ل اإلدارة ســـــــــــ الب  تأق م ر  ف إلى دع ت ه

امعات   ار وال  ال ع على االب ــــــــــــ ام وال اعة ال ،  على صــــــــــــ أم ال ال ة  في م مات صــــــــــــ وتق خ
لي ع ال   .لل

  
ة  -ج   ــ ة ال ال انات ال ة في  ال ه ة ال ال ة ال ــ ن األول  ٣١لل ققة م    ٢٠٢١ان م

ل: قة وت ا ة ال ات مقارنة مع ال ا ققي ال   م
ة العامة )١ ان   . ال
اب   )٢ .   األراحح ائ   وال
٣(  . ق ف ال ة ال   قائ
٤( . اه ق ال ات في حق غ ان ال   ب
احات )٥ ة.   اإل ال انات ال ل ال   ح
  

ق  فم ا ال ة ه ها   ب
  
قق -د  ات ي تق م ــا ة  ح ــ ة ال ال انات ال ل ال ة ح ــ ة في ال ه ة ال ال ة ال ــ   لل

ن األول  ٣١   .٢٠٢١ان
  

ق  ا ال ة ه ها ف ب   م
  
  

   



 

    : اإلق�ارات –  هـ 
  

ال�ــــ��ة خالل ال)ــــ'ة  &ق� م$ل# إدارة ال�ــــ��ة �ع�م وج�د أ� أم�ر ج�ه��ة ق� ت�ث� على اســــ���ار�ة  -١
  ال�ال-ة ال�ال-ة.

  

  ع�اد ال8-انات ال�ال-ة وت�ف�0 ن5ام رقا�ة فعال في ال���ة.إع2   ه��)�ول�0&ق� م$ل# اإلدارة   -٢

  

  ع>�   نائ; رئ-# م$ل# االدراة   رئ-# م$ل# االدراة 

  اسامه نق�ال م�انات   رن�ا ج�رج B'�س   س@-ان عای� د=-# 

  
  

  
 

  ع>�   ع>� 

  جاك نق�ال قEان   غ��# نق�ال دورو

  

  

  

  

  

  :نق� ن2H ال��قع20 أدناه �HIة ودقة واك��ال ال�عل�مات وال8-انات ال�اردة في ال�ق��� ال)'��  -٣

  ال��ی� العام   رئ-# م$ل# االدارة 
  م)اع�  ال��ی� العام  

  االدارة و لل�
ون ال�ال�ة 

  ال$ل0ل ال$ل0ل ع�8 مازن ع�8  رش�0 ج�دت الهMاب   س@-ان عای� د=-# 

    

  

  



 

  ال�ام،ح�ات ال�ادة ال��اه��� 

� على تق��� م�ل� اإلدارة ع� أع�ال ال	��ة لعام �� ال�'ق�ة ما   ٢٠٢١و!ع  أن أ�لع(�  لي: یفإن م�ل� اإلدارة ی.-, له*(

  .٢٨/٤/٢٠٢١تالوة وقائع اله*(ة العامة العاد7ة ب�ار�خ    -١

  ، وال�Eادقة عل?ه.�٢٠٢١ان'ن أول  ٣١س�اع وم.اق	ة تق��� م�ل� اإلدارة ع� ال-.ة ال�.�ه?ة في    -٢

  .�٢٠٢١ان'ن أول  ٣١س�اع تق��� م ققي ح-اHات ال	��ة ع� ال-.ة ال�ال?ة ال�.�ه?ة في   -٣

  *ها.وال�Eادقة عل  ،�٢٠٢١ان'ن أول   ٣١م.اق	ة قائ�ة ال���L ال�الي وقائ�ة ال خل ع� ال-.ة ال�ال?ة ال�.�ه?ة في   -٤

  .٢٠٢١إب�اء ذمة م�ل� اإلدارة ع� عام   -٥

  .ال�Eادقة على تع**� أعQاء م�ل� إدارة ج د -٦

  وتف'�U م�ل� اإلدارة ب�T ی  أتعابه�. ٢٠٢٢ان�Sاب م ققي ح-اHات ال	��ة لل-.ة ال�ال?ة  -٧

ــــــ��Xـة م'افقـة  -٨ ـــ ــ ــ ــه� ال��^لـة في م� ا  ٪١٠أ7ـة أم'ر أخ�\ تق��ح اله*(ـة العـامـة إدراجهـا في جـ ول األع�ـال شـ ــــ ـــ ــ ــ ألسـ
  االج��اع.

�ام ی�ق م م�ل� اإلدارة Hال	ـ�a إلى م-ـاه�ي وع�الء ال	ـ��ة و�cلH bال	ـ�a إلى ج�?ع العامل*� في جهاز ال	ـ� Sة  وفي ال�
  على ما ق م'ه م� جه  في سe*ل تق م ال	��ة وازدهارها.

  

  وال-ـــالم عل*ـــ)� ورح�ه هللا و!��اته 

 
 
 
 
 

  

 

    



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة  ةال تق -و رجة ل ة ال اه ات ال ة ال ات ح   ٢٠١٧ح تعل

  

  

  

  

  

  

  

  



 

مة  ق   ال

اموفقا   ة    لالل ــ ـــــ رجة ل ة ال ــاه ـــــ ات ال ــ ـــــ ة ال ات ح عل ة    ٢٠١٧ب ــادرة ع ه ـــــ ة    األوراقال ال م   ودراكاال
ل   ة    إدارةم ـــــــ ةال ة  أله ات ال د  تعل ع ما ورد في ب ام  ام    واالل االل ة  ـــــــ م ال ات تق عل د   افةال ب

ل  ى م ة و ات ال ات رئ  اإلدارةتعل ول ات وم د صالح ا  اما داخل اءن ل  وأع   .اإلدارةم

ات   ات وتعل ــــ ة ال ا ن م قان ة  ــــ م ال ا تل ةك ه   األوراق ه یل عل ع ص و ال ــــ ا ال ة به ال ــــ لال ا اق
اجة   ل    إلىال ا اق م  , ة    اإلدارةذل ات ح عل ات  ب ـــ ـــاحال ـــ   واإلف د ح اع  الع ال ةق ادة    ال في ال

)١٧(.  

  
ـاء    .أ اء أع قل  أسـ ـ ف وم ف أو غ ت ـ ت ان الع ا إذا  ی  ة وت ـ ل خالل ال ق ـ ال وال ل اإلدارة ال م

قل   :أو غ م
  

  
اء  .ب اء أس ل  أع ار   اإلدارة م   ٢٠٢١خالل عام االع

اء ل  أع ار  اإلدارةم ف  االع ف   ت قل  غ ت قل غ  م   م

ة  ة الع ان–ل.م.ش –ال ة ل ة قا قل   -  -  - ش   غ م

ة ال  قل   -  -  -  األردني  األهلي ش   غ م
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(أ)قائمـــــــــــة 

2020 2021 إيضاح الموجـــــودات
دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار

9.053.040 8.855.364 4 صافي-   ودائـع لدى البنـوك 
1.362.569 2.137.783 5   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
1.749.750 2.039.856 6   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
1.131.314 915.761 7 صافي-   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
2.070.133 2.016.853 8   إستثمارات عقارية

13.978 13.755 9   قروض حملة بوالص الحياة
15.380.784 15.979.372   مجموع االستثمارات

1.155.240 339.490 10   نقد في الصندوق ولدى البنوك
863.958 806.999 11 صافي-   شيكات برسم التحصيل  

2.954.861 2.773.760 12 صافي-   مدينون 
1.953.487 1.960.247 13 صافي-   ذمم شركات ومعيدي التأمين مدينة 
1.065.767 1.259.655 ج/ 14   موجودات ضريبية مؤجلة
2.267.275 2.179.991 15 صافي-   ممتلكات ومعدات 

113.418 97.727 16 صافي-   موجودات غير ملموسة 
2.475.064 2.649.224 17   موجودات أخرى

28.229.854 28.046.465      مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

:المطلوبات 
5.520.642 5.653.245 صافي-   مخصص األقساط غير المكتسبة 
6.126.360 6.699.841 صافي-   مخصص االدعاءات 

-            100.000   مخصص تسوية خسائر غير موزعة
-            200.000   مخصص العجز باألقساط

554.571 475.472 18 صافي-   المخصص الحسابي 
12.201.573 13.128.558       مجموع مطلوبات عقود التأمين

1.755.529 1.508.016 19   دائنون
19.438 20.416   مصاريف مستحقة

2.708.174 2.183.946 20   ذمم شركات ومعيدي التأمين دائنة
31.226 946 21   مخصص تعويض نهاية الخدمة
54.225 أ/ 14            -   مخصص ضريبة الدخل

558.010 619.349 ج/ 14   مطلوبات ضريبية مؤجلة
211.354 182.042 22   مطلوبات أخرى

17.539.529 17.643.273      مجموع المطلوبات

:حـقـوق المـســاهـمـين 
8.000.000 8.000.000 23   رأس المـال المصرح به والمدفوع
1.381.765 1.381.765 أ/24   احتياطي اجباري

174.717 174.717 ب/24   احتياطي اختياري
(667.420) (452.741) 25   احتياطي تقييم استثمارات بالصافي بعد الضريبة

1.801.263 1.299.451 26   أرباح مدورة
10.690.325 10.403.192      مجموع حقوق المساهمين
28.229.854 28.046.465      مـجـموع الـمـطـلوبـات وحقوق المساهمين

رئيس مجلس االدارة  المديــر العــام

 كانــــــــــــــــــــــــــــون األول 31

.ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق 

األردن- شركة التأمين العربية 

(شركة مساهمة عامة محدودة)

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

قائمة المركز المالي



(ب)قائمـــــــــــة 

2020 2021 إيضاح

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار

اإليرادات 

21.171.866 21.213.260 إجمالي األقساط المكتتبة 

9.374.533 8.455.395 حصة معيدي التأمين :يطرح 

11.797.333 12.757.865     صافي األقساط المكتتبة 

342.298 (132.606)     صافي التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة

-               (200.000)     صافي التغير في مخصص العجز باالقساط

(19.516) 79.099     صافي التغير في المخصص الحسابي

12.120.115 12.504.358     صافي إيرادات األقساط المتحققة

786.629 1.035.396 ايرادات العموالت 

853.958 820.522 بدل خدمة إصدار وثائق تأمين

448.873 448.697 27 فوائد دائنة 

(49.951) 606.771 28 الموجودات المالية واإلستثمارات  (خسائر)صافي أرباح 

135.747 483.404 29 إيرادات أخرى

14.295.371 15.899.148      مجموع اإليرادات 

التعويضات والخسائر والمصاريف 

18.919.036 19.603.973 التعويضات المدفوعة 

28.086 72.315 إستحقاق وتصفيات بوالص :يضاف 

1.581.787 1.770.901 مستردات :يـطرح 

7.655.340 6.007.028           حصة معيدي التأمين 

9.709.995 11.898.359      صافي التعويضات المدفوعة 

(263.789) 442.943 صافي التغير في مخصص االدعاءات 

1.318.286 1.323.970 30 نفقات موظفين موزعة

495.703 526.834 31 مصاريف إدارية وعمومية موزعة

204.015 202.329 اقساط فائض الخسارة

1.295.380 1.467.370 تكاليف اقتناء بوالص

326.674 273.715 مصاريف اخرى خاصة باالكتتاب

13.086.264 16.135.520      صافي عبء التعويضات 

329.572 330.992 30 نفقات الموظفين غير موزعة 

134.016 112.475 16 و15 استهالكات واطفاءات 

123.926 131.708 31 مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة

(232.616) (201.758) 12و 11و 7 و4 بالصافي- مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  (المسترد)

354.898 373.417      إجمالي المصروفات

854.209 (609.789)  (هـ)قائمة - الربح للسنة قبل الضريبة  (الخسارة)     

(231.729) 181.977 ب/ 14  ضريبة الدخل/ منافع ضريبة 

622.480 (427.812) (د)و  (ج)قائمة - الربح للسنة  (الخسارة)    

0/078 (0/053) 32 الربح للسنة / (الخسارة)حصة السهم من 

رئيس مجلس االدارة  المديــر العــام

األردن- شركة التأمين العربية 

(شركة مساهمة عامة محدودة)

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

قائمة األرباح أو الخسائر

 كانـــون األول31للسنة المنتهيــة فـي 

.ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق 



(ج)قائمــــــة 

2020 2021 إيضاح

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار

622.480 (427.812) (ب)قائمة - الربح للسنة  (الخسارة)

:بنود الدخل الشامل اآلخر 

:البنود غير القابلة للتحويل الحقا لقائمة الدخل 

(236.161) 214.679 25 صافي التغير في احتياطي تقييم استثمارات 

386.319 (213.133) (د)قائمة - الدخل الشامل للسنة  (الخسارة الشاملة)     إجمالي 

األردن- شركة التأمين العربية 

(شركة مساهمة عامة محدودة)

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

قائمة الدخل الشامل

 كانــون األول31للسنة المنتهيـة فـي 

.ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق 



(د)قائمــــــــــة 

رأس المـــــال 

احتياطي تقييم المصـــرح به 

المجمــــــــــوع أرباح مدورة استثمــــارات بعد الضريبة احتياطي إختياري احتياطي اجباري  والمــدفـــــــوع

دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار 2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

10.690.325      1.801.263        (667.420)   2021الرصيد كما في أول كانون الثاني         8.000.000        1.381.765           174.717

(74.000) (74.000) تعديالت سنوات سابقة                        -                        -                        -                             -

(427.812) (427.812) (ب)قائمة - الربح للسنة  (الخسارة)                        -                        -                        -                             -

214.679 -                        214.679 التغير في احتياطي تقييم استثمارات                        -                        -                        -

(213.133) (427.812) 214.679 (ج)قائمة  - (الخسارة الشاملة للسنة)  إجمالي                         -                        -                        -

10.403.192 1.299.451 (452.741) 174.717 1.381.765 8.000.000      الرصيد في نهاية السنة 

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

10.304.006      1.266.509        (433.564)   2020  الرصيد كما في أول كانون الثاني         8.000.000        1.296.344           174.717

(ب)قائمة - الربح للسنة                         -                        -                        -                        -           622.480           622.480

(236.161) -                    (236.161) التغير في احتياطي تقييم استثمارات                        -                        -                        -

386.319           622.480           (236.161) (ج)قائمة -   إجمالي الدخل الشامل للسنة                         -                        -                        -

تحويل ارباح نتيجة عملية بيع موجودات مالية من خالل 

-                    (2.305) قائمة الدخل الشامل الى االرباح المدورة                        -                        -                        -                    2.305

-                    (85.421) المحول إلى اإلحتياطي االجباري                        -             85.421                        -                             -

10.690.325 1.801.263 (667.420) 174.717 1.381.765 8.000.000      الرصيد في نهاية السنة 

 . (2020 كانون األول 31 دينار كما في 1.065.767) يحظر التصرف بها 2021 كانون األول 31 دينار  لقاء موجودات ضريبية مؤجلة  كما في 1.100.584يشمل رصيد األرباح المدورة مبلغ  -  

.(2020 كانون االول 31 دينار كما في 667.420) 2021 كانون االول 31 دينار كما في 452.741يحظر التصرف بمبلغ  يساوي التغير السالب في رصيد احتياطي تقييم استثمارات بمبلغ  -  

.ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق 

األردن- شركة التأمين العربية 

شركة مساهمة عامة محدودة 

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

.أول مرة  (9) دينار يمثل التغير المتراكم في القيمة العادلة المحول لحساب األرباح المدورة اثر تطبيق معيار التقـــارير المالية الدولي رقم 105.355يشمل رصيد األرباح المدورة  -  



ا

(هـ)قائمــــــــــــة 

2020 2021 إيضاح

دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار

:التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 

854.209 (ب)قائمة - الربح للسنة قبل الضريبة  (الخسارة)       (609.789)

:التعديالت 

134.016 112.475 16 و15   استهالكات وإطفاءات

53.280 53.280 8   استهالك استثمارات عقارية

15.638 14.000 21   مخصص تعويض نهاية الخدمة
12 و 11 و 7 و4     (201.760)     (232.616) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بالصافي  (المحرر من )  

134.038 406.997 28   خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  صافي التغير في مخصص االقساط غير المكتسبة      132.606     (342.298)

(262.543) 442.943   صافي التغير في مخصص االدعاءات 

19.516 (79.099)   صافي التغير في المخصص الحسابي

-               200.000   صافي التغير في مخصص العجز في األقساط

373.240 471.653       التدفقات النقدية من  عمليات التشغيل قبل التغير في بنود الموجودات والمطلوبات

:في الموجودات المتداولة  (الزيادة)النقص 

  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر     (589.664)     (393.232)

925.915 57.535   شيكات برسم التحصيل

383.126 391.103 صافي-   مدينون 
مدينة-   ذمم شركات ومعيدي التامين        (16.760)     (197.632)

72.545   موجودات اخرى       (43.625)

:في المطلوبات المتداولة  (النقص)  الزيادة 

424.206   دائنون     (247.513)

(37.114)   مصاريف مستحقة              978

196.767 دائنة-   ذمم شركات ومعيدي التامين      (524.228)

(15.002) 70.688    مخصصات و مطلوبات أخرى

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل  (االستخدامات النقدية في)    صافي 

الضريبة

1.732.819 (429.833)    وتعويض نهاية الخدمة المدفوعة

(55.417) (122.768) 14   ضريبة دخل مدفوعة

(3.720) (44.280) 21   تعويض نهاية الخدمة المدفوعة

1.673.682 (596.881) التدفقات النقدية من عمليات التشغيل  (االستخدامات النقدية في)     صافي 

:التدفقات النقدية من عمليات االستثمار 

1.028.471 1.575.143   ودائع لدى البنوك

-               216.470   استحقاق موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

(762)             223   قروض حملة بوالص الحياة

(27.136)        (6.484)         15 ممتلكات ومعدات  (شراء)  

20.274 258.830   بيع  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

(6.706)          (3.016)         16 على موجودات غير ملموسة (اضافات)  

1.014.141      صافي التدفقات النقدية من عمليات االستثمار    2.041.166

2.687.823 الزيادة في النقد وما في حكمه (النقص)  صافي    1.444.285

2.790.379 5.478.202 بداية السنة-   النقد وما في حكمه 
5.478.202 6.922.487 33 نهاية السنة-       النقد وما في حكمه 

األردن- شركة التأمين العربية 

(شركة مساهمة عامة محدودة)

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

قائمة التدفقات النقدية 

.ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق 

 كانون األول31للسنة المنتهية في 



(و)قائمـــــــــــــة 

20212020202120202021202020212020202120202021202020212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

:االقساط المكتتبة 

123.5664.160.4353.657.61916.707.06416.151.424                -9.687.8079.673.473563.005242.6011.489.2651.800.987806.552653.178   االعمال المباشرة

2.857.8991.952.040(1.323)1.073.373                -                -853.548665.34513.41737.364902.8971.236.00014.66414.654   اعادة التامين االختياري الوارد

123.5665.233.8083.656.29619.564.96318.103.464                -10.541.35510.338.818576.422279.9652.392.1623.036.987821.216667.832  إجمالي االقساط المتحققة 

1.825.7361.803.494                -                -                -                -721.560508.712129.60636.044858.5301.238.233116.04020.505حصة اعادة التأمين المحلية:  ينزل  

123.3532.695.2442.235.1965.396.2375.096.232                -297.415292.229406.471212.2821.408.6101.680.727588.497552.445         حصة اعادة التأمين الخارجية

2132.538.5641.421.10012.342.99011.203.738                -9.522.3809.537.87740.34531.639125.022118.027116.67994.882     صافي االقساط المتحققة

68.5501.174.754953.0068.171.2118.222.400                -5.232.2975.679.20072.363197.0681.241.366919.209450.431405.367بداية السنة- مخصص االقساط غير المكتسبة :  يضاف  

68.445719.852621.6852.650.5702.359.460                -344.920329.71764.420188.7041.194.496877.468326.882273.441بداية السنة- حصة معيدي التأمين :  ينزل  

105454.902331.3215.520.6415.862.940                -4.887.3775.349.4837.9438.36446.87041.741123.549131.926بداية السنة-      صافي مخصص االقساط غير المكتسبة 

1.265.7761.174.7547.847.3838.171.211                -                -5.266.4415.232.297135.39272.363644.6741.241.366535.100450.431نهاية السنة- مخصص االقساط غير المكتسبة :  ينزل  

669.487719.8512.194.1382.650.569                -                -379.359344.920122.38364.420600.1921.194.496422.717326.882نهاية السنة-           حصة معيدي التأمين 

596.289454.9035.653.2455.520.642                -                -4.887.0824.887.37713.0097.94344.48246.870112.383123.549نهاية السنة-      صافي مخصص االقساط غير المكتسبة 

                -200.000                -                -                -                -                -                -                -                  -               -               -               -200.000مخصص العجز في األقساط: ينزل

3182.397.1771.297.51812.010.38611.546.036                -9.322.6759.999.98335.27932.060127.410112.898127.845103.259(ح)قائمة -      صافي االيرادات المتحققة من االقساط المكتتبة 

األردن- شركة التأمين العربية 

(شركة مساهمة عامة محدودة)

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

قائمة ايرادات االكتتاب ألعمال التأمينات العامة 

الحريـــــــق واالضـــــرار

االئتمـــــــــــــــــــــــــــــــانأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىاالخــــــــرى للممتلكـــــــاتالبحــــــري والنقــــــــــــلالمركبـــــــــــــات

.ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق 

المجمــــــــــــــــــوعالطبـــــــــــــي

 كانــــــــون األول31للسنة المنتهية في  كانــــــــون األول31للسنة المنتهية في  كانــــــــون األول31للسنة المنتهية في  كانــــــــون األول31للسنة المنتهية في  كانــــــــون األول31للسنة المنتهية في  كانــــــــون األول31للسنة المنتهية في  كانــــــــون األول31للسنة المنتهية في 



(ز)قائمـــــــــــــة 

20212020202120202021202020212020202120202021202020212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

11.650.37610.236.87125.08356.8581.824.3591.134.390139.9531.742.753149.552370.9173.832.3712.566.71717.621.69416.108.506التعويضات المدفوعة

20043.96263.82394.43262.0581.770.9011.581.787                   -1.546.7791.368.6994078.12085.6888.887مستردات:  ينزل

715.441795.093                -                -                -                -451.220491.8583.53969.605                -                -260.682233.630        حصة معيدي التأمين المحلي

1.191.437578.165121.6231.627.353104.366291.7392.040.4501.819.8503.709.8774.429.147(13.634)231.170125.67420.831        حصة معيدي التأمين الخارجي

96.01455.48014.79145.5951.22415.3551.697.489684.80911.425.4759.302.479(7.628)9.611.7458.508.8684.212          صافي التعويضات المدفوعة

نهاية السنة- مخصص االدعاءات :  يضاف

281.0557.631.2167.747.090`5.114.2954.444.75446.28582.766455.2831.221.1171.204.1811.375.199302.178342.199508.994      مبلغه

1.70025.6499.8301.398.1491.384.030                -1.354.5001.354.5005.0005.0005.0005.0008.0008.000     غير مبلغة

497.960312.70943.41074.064364.4241.123.8401.173.0811.320.116297.701335.84890.86031.3832.467.4363.197.960نهاية السنة- حصة معيدي التأمين :  ينزل

2.276.7302.146.194                -                -43.09940.888                -                   -                  -               -                -2.233.6312.105.306      مستردات ادعاءات

443.783259.5024.285.1993.786.966(32.837)(38.622)3.737.2043.381.2397.87513.70295.859102.27739.10063.083نهاية السنة-      صافي مخصص االدعاءات 

418.134249.6722.887.0502.402.936(34.537)(38.622)2.382.7042.026.7392.8758.70290.85997.27731.10055.083      مبلغه

1.70025.6499.8301.398.1491.384.030                -1.354.5001.354.5005.0005.0005.0005.0008.0008.000     غير مبلغة

                  -100.000                 -                 -                 -                 -                 -                    -                   -                -                 -                 -                   -100.000     مخصص تسوية خسائر غير موزعة

                  -100.000                 -                 -                 -                 -                 -                    -                   -                -                 -                 -                   -100.000     صافي مخصص تسوية خسائر غير موزعة 

بداية السنة- مخصص االدعاءات :  ينزل

4.444.7544.762.02382.76679.2341.221.1172.227.5241.375.1991.704.977342.199274.913281.055246.3567.747.0909.295.027      مبلغه

1.354.5001.279.5005.0005.0005.0005.0008.0008.0001.7001.7009.83043.4991.384.0301.342.699     غير مبلغة

312.708311.65774.06468.9711.123.8402.085.4941.320.1161.629.504335.848261.16731.38348.8133.197.9594.405.606بداية السنة-      حصة معيدي التأمين 

2.146.1942.144.949                -                -40.88833.018                -                   -                  -               -                -2.105.3062.111.931     مستردات ادعاءات

259.502241.0423.786.9674.087.171(17.572)(32.837)3.381.2403.617.93513.70215.263102.277147.03063.08383.473بداية السنة-        صافي مخصص االدعاءات 

901.881.770703.26911.923.7079.002.274(4.561)25.205(9.192)89.59610.727(9.189)(1.615)9.967.7098.272.172(ح)قائمة -        صافي تكلفة التعويضات 

األردن- شركة التأمين العربية 

(شركة مساهمة عامة محدودة)

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

قائمة تكلفة التعويضات ألعمال التأمينات العامة 

الحريـــــــق واالضـــــرار

االئتمـــــــــــــــــــــــــــــــانأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىاالخــــــــرى للممتلكـــــــاتالبحــــــري والنقــــــــــــلالمركبـــــــــــــات

.ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق 

المجمــــــــــــــــــوعالطبـــــــــــــي

 كانــــــــون األول31للسنة المنتهية في  كانــــــــون األول31للسنة المنتهية في  كانــــــــون األول31للسنة المنتهية في  كانــــــــون األول31للسنة المنتهية في  كانــــــــون األول31للسنة المنتهية في  كانــــــــون األول31للسنة المنتهية في  كانــــــــون األول31للسنة المنتهية في 



(ح)قائمــــــــــة 

20212020202120202021202020212020202120202021202020212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

3182.397.1771.297.51812.010.38611.546.036            -9.322.6759.999.98335.27932.060127.410112.898127.845103.259(و)قائمة - صافي االيرادات المتحققة من االقساط المكتتبة 

901.881.770703.26911.923.7079.002.274(4.561)25.205(9.192)89.59610.727(9.189)(1.615)9.967.7098.272.172(ز)قائمة - صافي تكلفة التعويضات :  ينزل     

(645.034)1.727.81136.89441.24937.814102.171137.03778.0544.561228515.407594.24986.6792.543.762

24.671414.412146.4261.026.842779.704            -171.89586.955356.281428.35184.25493.709(408)             -عموالت مقبوضة:  يضاف

3.708149.896156.865805.009809.443            -583.369575.82013.2217.75741.25550.04517.26815.248            بدل خدمة إصدار وثائق تأمين

444.462106.084483.404135.747             -            -3.8858.039(1.016)22.54722.6401.408             -11.102            ايرادات أخرى

28.3791.008.770409.3752.315.2551.724.894            -594.471575.412207.663117.352398.944477.380105.407116.996                مجموع االيرادات

726.447707.83425.19923.627101.416108.41716.87114.6831.14311.653557.699395.7641.428.7751.261.978عموالت مدفوعة: ينزل 

202.329204.015              -             -             -           -135.540141.9299.5368.00257.25354.084         اقساط فائض الخسارة

10.587456.636313.2691.706.9951.551.091            -919.707885.82250.29423.987208.710260.20771.64857.219         نفقات موظفين ومصاريف ادارية خاصة بحسابات اإلكتتاب 

82759.90527.819267.365308.015            -184.926239.5832.8113.49914.42827.5055.2958.782         مصاريف اخرى

1.966.6201.975.16887.84059.115381.807450.21393.81480.6841.14323.0671.074.240736.8523.605.4643.325.099             مجموع المصاريف

943.557(1.203.530)328.055156.71799.48654.951129.338148.630114.3663.4185.540449.937266.772(2.017.183)ربح االكتتاب (خسارة)        

األردن- شركة التأمين العربية 

(شركة مساهمة عامة محدودة)

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

قائمة أرباح االكتتاب ألعمال التأمينات العامة

الحريــــق واالضــــــرار

االئتمـــــــــــــــــــــــــــــــانأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرىاالخــــــرى للممتلكــــــاتالبحـــــــري والنقــــــلالمركبـــــــــــــات

.ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق 

المجمــــــــــوعالطبـــــــــــــي

 كانون األول 31للسنة المنتهية في  كانون األول 31للسنة المنتهية في  كانون األول 31للسنة المنتهية في  كانون األول 31للسنة المنتهية في  كانون األول 31للسنة المنتهية في  كانون األول 31للسنة المنتهية في  كانون األول 31للسنة المنتهية في 



(ط)قائمـــــــــة 

20212020

دينــــــــــاردينــــــــــار:االقساط المكتتبة 

907.2632.384.395  االعمال المباشرة

741.034684.007  إعادة التأمين اإلختياري الوارد

1.648.2973.068.402     اجمالي االقساط المتحققة

511.282477.984اقساط اعادة التأمين المحلية:  ينزل 

722.1401.996.823اقساط اعادة التأمين الخارجية:  ينزل 

414.875593.595     صافي االقساط المتحققة

774.289719.783بداية السنة- المخصص الحسابي  :يضاف 

219.718184.728حصة معيدي التأمين : ينزل

554.571535.055بداية السنة-      صافي المخصص الحسابي 

709.132774.289نهاية السنة- المخصص الحسابي  :يضاف 

233.660219.718حصة معيدي التأمين :ينزل 

475.472554.571نهاية السنة-      صافي المخصص الحسابي 

493.974574.079(ك)قائمة -      صافي االيرادات المتحققة من االقساط المكتتبة 

األردن- شركة التأمين العربية 

(شركة مساهمة عامة محدودة)

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

قائمة ايرادات االكتتاب ألعمال التأمين على الحياة 

 كانــــون األول 31للسنة المنتهيـة فـي 

.ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق 



(ي)قائمــــــــــــة 

20212020

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

1.982.2792.810.530التعويضات المدفوعة

72.31528.086استحقاق وتصفيات البوالص

1.581.7102.431.100حصة معيدي التأمين الخارجيين:  ينزل

472.884407.516     صافي التعويضات المدفوعة

551.7191.315.315مخصص ادعاءات نهاية السنة المبلغة:  يضاف

-                -           مخصص إدعاءات نهاية السنة غير مبلغة

413.8081.122.115حصة معيدي التأمين:  ينزل

137.911193.200     صافي مخصص ادعاءات نهاية السنة

137.911193.200مبلغة

                   -                -غير مبلغة

1.315.315705.986مخصص ادعاءات المبلغة بداية السنة :يضاف 

-                -          مخصص إدعاءات غير مبلغة بداية السنة 

1.122.115549.201حصة معيدي التأمين:  ينزل

193.200156.785     صافي مخصص االدعاءات بداية السنة

417.595443.931(ك)قائمة -      صافي تكلفة التعويضات 

األردن- شركة التأمين العربية 

(شركة مساهمة عامة محدودة)

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

قائمة تكلفة التعويضات ألعمال التأمين على الحياة 

 كانــــــون األول 31للسنة المنتهيـة فـي 

.ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق 



(ك)قائمــــــــــــة 

20212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

493.974574.079(ط)قائمة - صافي االيرادات المتحققة من االقساط المكتتبة 

417.595443.931(ي)قائمة - صافي تكلفة التعويضات :  ينزل

76.379130.148

8.5546.925عموالت مقبوضة:  يضاف

15.51344.515           بدل خدمة إصدار وثائق تأمين

70.15941.942           فوائد دائنة وايرادات االستثمار العائدة لحسابات االكتتاب

94.22693.382                مجموع االيرادات

38.59533.402عموالت مدفوعة:  ينزل

143.809262.898         نفقات موظفين ومصاريف إدارية خاصة لحسابات اإلكتتاب

6.35018.661         مصاريف أخري

188.754314.961             مجموع المصاريف

(91.431)(18.149) (ل)قائمة - االكتتاب  (خسارة)             صافي 

األردن- شركة التأمين العربية 

(شركة مساهمة عامة محدودة)

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

قائمة أرباح االكتتاب ألعمال التأمين على الحياة

 كانـــون األول 31للسنة المنتهيـة فـي 

.ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق 



(ل)قائمـــــــــة 

2020 2021 الموجـــــودات

دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار

1.138.000 1.160.000 ودائـع لدى البنـوك

66.217 83.417 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

89.380 91.783 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

13.978 13.755 قروض حملة بوالص الحياة

1.307.575 1.348.955      مجموع االستثمارات

358.059 294.029 صافي- مدينون 

385.380 516.218 مدينة- ذمم معيدي التأمين 

2.051.014 2.159.202      مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي

المطلوبات

454.366 175.910 دائنون

415.790 214.737 دائنون- ذمم معيدي التأمين 

المخصصات الفنية

193.200 137.912 صافي مخصص اإلدعاءات 

554.571 475.472 صافي المخصص الحسابي

1.617.927 1.004.031      مجموع المطلوبات

حقوق المركز الرئيسي

524.518 1.173.320 جاري المركز الرئيسي

(91.431) (18.149) (ك)قائمة - للسنة  (الخسارة)

433.087 1.155.171      صافي حقوق المركز الرئيسي

2.051.014 2.159.202      مجموع المطلوبات وصافي حقوق المركز الرئيسي

األردن- شركة التأمين العربية 

(شركة مساهمة عامة محدودة)

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

قائمة المركز المالي العمال التأمين على الحياة

 كانــــــــــــــــــــــــون األول 31

.ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق 



 

 

 شركة التأمين العربية - األردن

 الهاشمية المملكة األردنية  –عمان 
 المالية  قوائمإيضاحات حول ال

 

 عــــــــــــــام - 1
وسجلت كشركة مساهمة عامة    1975األردن المساهمة المحدودة في عام    -تأسســت شركة التأمين العربية   -أ  

( رقــم  تحت  عمان  90أردنية  في  الرئيسي  مركزها  الهاشمية    –(  األردنية  الشريف  شارع     –المملكة 
مليون دينـار، مقسمة    2األردن برأسمال    –  11118عمان    20031، الشميساني ص . ب    عبدالحميد شرف

مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، وتم زيادته على عدة مراحل آخــرها خــالل شهر شباط     2إلى  
 مليون  سهم. 8مليون دينار مقسمة إلى  8ليصبح   2008من العام 

 
ال أعمال  بكافة  الشركة  البحري تقوم  والتأمين  والحوادث  الحريق  ضد  التأمين  وتشمل  التأمين  وإعادة  تأمين 

 وتأمين المركبات وأعمال التأمين على الحياة والصحي. واإلئتمان والبري  
 

 . ة العربية )شركة قابضة في لبنان(من قبل الشرك ٪51األردن مملوكة بنسبة   -إن شركة التأمين العربية  -ب 
 

القوائم الماليـة المرفقة من  ت  تم -ج   وهي خاضعة    2022آذار    21تاريخ  في    مجلـس اإلدارةقبل  الموافقة على 
 لموافقة الهيئة العامة للمساهمين. 

  
 أهم السياسات الُمحاسبية  -2

 أُسس إعداد القوائم المالية  
معايير   -  مجلس  عن  الصادرة  للمعايير  وفقاً  المالية  القوائم  إعداد  المحلية تم  للقوانين  ووفقاً  الدولية  المحاسبة 

 . التأمين  النافذة وبموجب النماذج الموضوعة من ادارة
 
الماليـة ، حيـي يـتم   والمطلوبـات   تم إعداد القـوائم الماليـة وفقـاً لمبـدأ التكلفـة التاريخيـة بءسـتمناو الموجـودات  - 

 اظهارها بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية.
 
 دينار األُردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يُممل العملة الرئيسية للشركة. إن ال - 
 
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعها للسنة   - 

 حول القوائم المالية. ( أ-3) ما يرد في اإليضاح  ، باستمناو 2020كانون األول  31المنتهية في 
 

 وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة: 
 

 معلومات القطاعات 
قطاع االعمال يممـل مجموعـة مـن الموجـودات والعمليـات التـي تشـترك معـا فـي تقـديم منتجـات أو خـدمات   -

قياسها وفقا للتقـارير التـي خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم 
 تم استعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى الشركة.

 
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجـات أو خـدمات فـي بيئـة اقتصـادية محـددة خاضـعة لمخـاطر وعوائـد   -

 تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى .
 

 



- 2 - 
 

 

 الماليـة األدوات

 المبدئـي والقياس:  االعتـراف

في   يُعترف طرفًا  الشركة  تصبح  عندما  للشركة  المالي  المركز  قائمة  في  المالية  والمطلوبات  بالموجودات 

 األحكام التعاقدية.  

 

بالقيمة العـادلة ، وتضاف تكاليف المعامالت التـي تعود مباشرة   تُقاس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً 

ما ومطلوبات  موجودات  إصـدار  أو  االستحـواذ  المطلوبات  إلى  أو  المالية  للموجوات  العادلة  القيمة  إلى  لية 

الماليـة ، أو خصمها منها ، حسب الضرورة ، عند االعتـراف المبدئـي ، كما تُمبت تكاليف المعاملة المتعلقة  

مباشرة    ألرباح أو الخسائرقائمة ا  مباشرة باقتناو موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 .ألرباح أو الخسائر في قائمة ا

 

الفرق على   تعالج هذا  الشركة  فءن  العادلة عند اإلعتراف األولي ،  القيمة  المعاملة يختلف عن  إذا كان سعر 

 النحو التالي : 

أسلوب    أو مطلوبات متماثلة أو بناًو علىإذا تم إثبات القيمة العادلة بسعر محدد في سوق نشط لموجودات   •

الخسارة عند  أو  الربح  في  بالفرق  يُعترف  فءنه   ، السوق  في  يمكن مالحظتها  فقط مدخالت  يستخدم  تقييم 

 اإلعتراف األولي )أي ربح أو خسارة اليوم األول( ؛ 

خرى ، تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر المعاملة )أي أنه سيتم تأجيل ربح أو  في جميع الحاالت األ  •

 خسارة اليوم األول من خالل تضمينه / تضمينها في القيمة الدفترية األولية لألصل أو اإللتزام(. 

 

أو   الربح  اخذ  سيتم   ، األولي  اإلعتراف  األبعد  قائمة  إلى  المؤجلة  الخسائر  الخسارة  أو  أساس  رباح  على 

منطقي، فقط إلى الحد الذي ينشأ فيه عن تغيير في عامل )بما في ذلك الوقت( يأخذه المشاركون في السوق  

 بعين االعتبار عند تسعير األصل أو اإللتزام  او عند الغاو االعتراف من تلك االداه .

 

 الموجودات المالية

 اإلعتراف المبدئي

يتم اإلعتراف بكافة الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة عندما يكون شـراو أو بيـع أصـل مـالي بموجـب عقـد 

تتطلب شروطه تسليم األصل المالي ضمن اطار زمنـي محـدد مـن قبـل السـوق المعنـي ، ويـتم قياسـه مبـدئياً 

مالية المصنفة بالقيمة العادلة في قائمة بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة باستمناو تلك الموجودات ال

يتم االعتراف بتكاليف المعاملة المتعلقة مباشـرة بءسـتحواذ الموجـودات الماليـة المصـنفة   .ألرباح أو الخسائرا

 . ألرباح أو الخسائرافي قائمة  ألرباح أو الخسائرابالقيمة العادلة من خالل 

 

 القياس الالحق

مالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يتطلب قياس جميع الموجودات ال

( الحقاً بالتكلفة المطفـأة أو القيمـة العادلـة علـى أسـاس نمـوذج أعمـال المنشـأة إلدارة الموجـودات الماليـة 9)

 وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية .
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 وعلى وجه التحديد: 

ادوات التمويل المحتفظ بها في نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي   •

القائم، ويتم   المبلغ األصلي  والفائدة على  الدين  تكون فقط مدفوعات أصل  تعاقدية  نقدية  تدفقات  لها  يكون 

 قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة ؛

التمو • النقدية  أدوات  التدفقات  تحصيل  من  كالً  إلى  يهدف  الذي  األعمال  نموذج  ضمن  بها  المحتفظ  يل 

الدين   تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصل  نقدية  تدفقات  لها  يكون  والتي  الدين ،  أدوات  التعاقدية وبيع 

 ل الشامل اآلخر؛والفائدة على المبلغ األصلي القائم ، ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الدخ

يتم قياس جميع أدوات التمويل األخرى )ممل أدوات الدين المدارة على أساس القيمة العادلة ، أو المحتفظ  •

 . رباح أو الخسائرقيمة العادلة من خالل قائمة األبها للبيع( واإلستممارات في حقوق الملكية الحقاً بال

ير القابل لإللغاو بعد االعتراف األولي باألصـل المـالي ومع ذلك ، يمكن للشركة أن يقوم باختيار/ تحديد غ

 على أساس كل أصل على حدى كما يلي:

يمكن للشركة القيام باالختيار بشكل غير قابل لإللغاو إدراج التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستممار   •

المعترف المحتمل  االستبدال  أو  للتداول  بها  المحتفظ  غير  الملكية  حقوق  المشتري ضمن    في  قبل  من  به 

 ( ، في الدخل الشامل اآلخر؛ و 3إندماج األعمال التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 

يمكن للشركة تحديد بشكل غير قابل لاللغـاو أدوات التمويـل التـي تسـتوفي معـايير التكلفـة المطفـأة أو القيمـة 

إذا كـان ذلـك  رباح أو الخسائرا بالقيمة العادلة من قائمة األالشامل اآلخر كما تم قياسهالعادلة من خالل الدخل  

 يقوم بءلغاو أو يخفض بشكل كبير عدم التطابق في المحاسبة )المشار إليها بخيار القيمة العادلة(.

 

  اآلخر أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

أعمال    تعاقدية ونموذج  تقوم الشركة بتقييم تصنيف وقياس األصل المالي وفق خصائص التدفقات النقدية ال  

 الشركة إلدارة األصل .

 

، فءن اآلخر  بالنسبة لألصل الذي يتم تصنيفه وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

المبلغ  شروطه التعاقدية ينبغي أن تؤدي إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على  

 األصلي القائم . 

 

لغايات اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ، فءن األصل هو القيمة العادلة لألصل  

المالي عند االعتراف األولي . قد يتغير هذا المبلغ األساسي على مدى عمر األصل المالي )على سبيل الممال؛  

الدين( . تتكون الفائدة من البدل للقيمة الزمنية للنقود ، ولمخاطر االئتمان المرتبطة  إذا كان هناك تسديد ألصل  

بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الوقت وخيارات ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى ، باإلضافة  

ي القائم بالعملة المقوم بها  إلى هامش الربح . يتم إجراو تقييم لمدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصل 

 األصل المالي .

 

إن التدفقات النقدية التعاقدية التي تممل مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم والتي تتوافق 

في   التقلبات  أو  للمخاطر  التعرض  على  تنطوي  التي  التعاقدية  الشروط  إن   . األساسي  التمويل  ترتيب  مع 

ة التعاقدية غير المرتبطة بترتيب التمويل األساسي ، ممل التعرض للتغيرات في أسعار األسهم  التدفقات النقدي

أو أسعار السلع ، ال تؤدي إلى تدفقات نقدية تعاقدية والتي تكون فقط من مدفوعات أصل الدين والفائدة. كما  

ويل األساسي بغض النظر عما  يمكن أن يكون األصل المالي الممنوح أو المستحوذ عليه عبارة عن ترتيب التم

 إذا كان قرًضا في شكله القانوني. 
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 تقييم نموذج األعمال 

أساسيًا لتصنيف األصل المالي. تحدد الشركة نماذج   اً رمال إلدارة الموجودات المالية أميعتبر تقييم نماذج األع

ال  قد  األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين. و

تقييم نموذج   يتم  بأداة فردية ، وبالتالي  يتعلق  نوايا اإلدارة فيما  بالشركة على  يعتمد نموذج األعمال الخاص 

 د مستوى جماعي وليس على أساس كل أداة على حدى. األعمال عن

 

 االمالية التي تعكس كيفية إدارة الشركة لموجوداته  اتتبنى الشركة أكمر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواته

المالية من أجل توليد التدفقات النقدية . تحدد نماذج أعمال الشركة ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن  

 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما. 

 

ل. ومع ذلك، ال اعماال تأخذ الشركة في االعتبار جميع المعلومات ذات العالقة المتاحة عند إجراو تقييم نموذج

يتم إجراو هذا التقييم على أساس السيناريوهات التي ال تتوقع الشركة حدوثها بشكل معقول ، ممل ما يسمى  

بعين االعتبار جميع األدلة ذات العالقة   بسيناريوهات "الحالة األسوأ" أو "حالة اإلجهاد". كما تأخذ الشركة

 المتاحة ممل : 

على   السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات ما إذا كانت إستراتيجية اإلدارة تركز   •

الحصول على اإليرادات التعاقدية ، والحفاظ على معدل ربح محدد، ومطابقة فترة الموجودات المالية مع  

 نقدية من خالل بيع الموجودات.فترة المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات ال

وإبالغ موظفي   المعنيالمحتفظ بها في نموذج األعمال  كيفية تقييم أداو نموذج األعمال واألصول المالية   •

 اإلدارة الرئيسيين بذلك ؛ و

المالية الموجودة في ذلك النموذج(، وعلى   • المخاطر التي تؤثر على أداو نموذج األعمال )والموجودات 

 لطريقة التي تدار بها تلك المخاطر ؛ و وجه الخصوص ا

كيفية تعويض مديري األعمال )على سبيل الممال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة لألصول   •

 المدارة أو على التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة (. 

 

الم كانت  إذا  ما  بتحديد  الشركة  تقوم   ، المالي  باألصل  المبدئي  اإلعتراف  بها  عند  المعترف  المالية  وجودات 

مؤخًرا هي جزو من نموذج أعمال قائم أو فيما إذا كانت تعكس بداية نموذج أعمال جديد . تقوم الشركة بءعادة  

 تقييم نماذج أعماله في كل فترة تقرير لتحديد فيما إذا كانت نماذج األعمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة . 

 

، يتم إعادة   اآلخر  اإلعتراف بأداة الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملعندما يتم إلغاو  

ضمن حقوق الملكية إلى قائمة   اآلخر تصنيف الربح / الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل

الملكية الذي تم قياسه بالقيمة العادلة من خالل . في المقابل ، بالنسبة لالستممار في حقوق  و الخسائرأ رباح  األ

ة ال يتم إعاد  اآلخر  ، فءن الربح / الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل  اآلخر  الدخل الشامل

 بل يتم تحويلها مباشرة ضمن حقوق الملكية . رباح و الخسائرتصنيفها الحقاً إلى قائمة األ 

 

الت  الدين  أدوات  الشاملتخضع  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  قياسها الحقاً  يتم   اآلخر  ي 

 الختبار التدني . 

 

 إعادة التصنيف

إذا تغير نموذج األعمال الذي تحتفظ بموجبه الشركة بموجودات مالية ، يعاد تصنيف الموجودات المالية التي 

والقيا التصنيف  متطلبات  تسري   . للتأثر  اليوم  تعرضت  من  اعتباًرا  مستقبلي  بأثر  الجديدة  بالفئة  المتعلقة  س 

الموجودات  تصنيف  إعادة  عنه  ينتج  والذي  األعمال  نموذج  في  التغيير  بعد  األولى  التقرير  فترة  من  األول 

المتعلقة   المحاسبية  السياسة  اطار  في  التعاقدية  النقدية  التدفقات  في  التغيرات  في  النظر  يتم   . للشركة  المالية 

 بتعديل واستبعاد الموجودات المالية المبينة ادناة. 
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 التدني
تقوم الشركة باإلعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها  

 :   ألرباح أو الخسائرابالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 . والودائع لدى بنوكاألرصدة   •
 ذمم مدينة و ذمم معيدي التأمين المدينة .  •
 وراق ادوات الدين( . موجودات مالية بالتكلفة المطفأة )ا  •
 شيكات برسم التحصيل   •

 
 ال يتم إثبات خسارة تدني في ادوات حقوق الملكية .

 
 تقوم الشركة باحتساب أتر التدني على القوائم المالية  باستخدام الطريقة المبسطة. 

 
 في السداد التخلف تعريف 

تحديـد الخسـارة اإلئتمانيـة المتوقعـة. يسـتخدم يُعتبر تعريف التخلف عن السداد أمـراً فـي غايـة األهميـة عنـد  
تعريف التخلف عن السداد فـي قيـاس قيمـة الخسـارة اإلئتمانيـة ، ألن التخلـف عـن السـداد هـو أحـد مكونـات 

؛ التــي تــؤثر علــى كــل مــن قيــاس الخســائر ( Probability of Defaultاحتماليــة التخلــف عــن الســداد  )
 اإلئتمانية.

 
 الموجودات المالية التدني قيمة 

والشيكات برسم التحصيل  مخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة  تقوم الشركة بءثبات 
البنوك  التأمين  معيديوذمم   لدى  والودائع  المطفأة  المدينة  بالتكلقة  المالية  الموجودات  قيمة    و  تحديي  ويتم 

تاريخ   نذ االعتراف تقرير بحيي يعكس التغيرات في المالوة االئتمانية م الخسائر االئتمانية المتوقعة في كل 
 المالية ذات الصلة.  وات المبدئي لألدا

 
برسم    الشركةوتقوم   والشيكات  المدينة  للذمم  الزمنية  أعمارها  مدار  على  االئتمانية  الخسائر  بقيد  باستمرار 

الموجود  لتلك  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تقدير  ويتم  التأمين  اعادة  وذمم  باستخدام  التحصيل  المالية  ات 
ال  التعمرمصفوفة  الخس  حتمالية  خبرة  إلى  للتستند  السابقة  االئتمانية  مع  ة  شركارة  يتوافق  بما  تعديلها  ويتم 

الحالية والمستقبلية   العامة وتقييم كل من االتجاه األوضاع  بالمدينين واألوضاع االقتصادية  المتعلقة  العوامل 
 في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقد حسب االقتضاو. 

 
فتقوم   األخرى،  المالية  الموجودات  بجميع  يتعلق  مدار بق   الشركةوفيما  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  يد 

الخسارة  وتممل  المبدئي  االعتراف  منذ  االئتمان  مخاطر  في  جوهرية  زيادة  طرأت  إن  الزمنية  أعمارها 
االئتمانية المتوقعة على مدار أعمارها الزمنية الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ستنشأ من جميع حاالت التعمر  

 ى مدار العمر المتوقع لألداة المالية.في السداد المحتملة عل
 

 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
قامت الشركة بتطبيق النهج المبسط لالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار أعمارها الزمنية لذممها  

وذم التحصيل  برسم  والشيكات  المالية    المدينة  التأمينمعيدي  م  المدينة  الموجودات  و  البنوك  لدى  ودائع  و 
المطفأة )   بالتكلقة  المالية رقم  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  به  لما يسمح  تم تصنيف  9وفقًا   ، وبناًو عليه   .)

تحتوي   االئتمانية والتي ال  القيمة  التأمين غير منخفضة  اعادة  وذمم  التحصيل  برسم  والشيكات  المدينة  الذمم 
المتوقعة على  على أحد مكو بالخسائر االئتمانية  المانية مع االعتراف  المرحلة  الجوهرية ضمن  التمويل  نات 

 مدار أعمارها الزمنية.
 

االئتمان   إذا زادت مخاطر  المالية  لألداة  الحياة  المتوقعة على مدى  اإلئتمانية  للخسارة  قيد مخصص  يتوجب 
لي ، وتعتبر الخسائر االئتمانية المتوقعة تقديًرا مرجًحا  على تلك األداة المالية بشكل كبير منذ االعتراف األو

محتماًل للقيمة الحالية لخسائر االئتمان . يتم قياس هذه القيمة على أنها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية  
عدة   للشركة المستحقة   ترجيح  من  تنشأ  والتي  استالمها  الشركة  تتوقع  التي  النقدية  والتدفقات  العقد  بموجب 

 الفائدة الفعال ألصل .  سيناريوهات اقتصادية مستقبلية ، مخصومة وفقا لسعر
 

لكل  القيمة على أساس فردي  انخفاض في  دليل موضوعي على وجود  إذا كان هناك  بتقييم ما  الشركة  تقوم 
 قيمة فردية وبشكل جماعي بالنسبة للموجودات األخرى التي ليس لها أهمية فردية.أصل ذي 

 
ا مخصصات  المتوقعة  ويتم عرض  االئتمانية  المالي  لخسائر  المركز  قائمة  القيمة  في  إجمالي  من  كتخفيض 

 الدفترية للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة. 
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 تعديل وإلغاو اإلعتراف بالموجودات المالية 
النقدية   يتم التدفقات  تنظم  التي  التعاقدية  الشروط  التفاوض على  إعادة  يتم  المالي عندما  التعديل على األصل 

ألصل مالي أو يتم تعديلها بطريقة أخرى بين االعتراف األولي واستحقاق األصل المالي . يؤثر التعديل على  
 تاريخ مستقبلي.مبلغ و/ أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية إما فوراً أو في 

 
وفقًا    . اإلعتراف  إلغاو  إلى  يؤدي  التعديل  هذا  كان  إذا  ما  بتقييم  الشركة  تقوم   ، مالي  تعديل أصل  يتم  عندما 

 لسياسة الشركة ، فءن التعديل يؤدي إلى إلغاو االعتراف عندما يؤدي إلى اختالف كبير في الشروط . 

 
لخس قياس مخصص  إعادة  يتم   ، المالي  باألصل  اإلعتراف  إلغاو  حالة  االئتمانفي  تاريخ    يةائر  في  المتوقعة 

المدرجة  القيمة  هذه  بين  الفرق  إن   . التاريخ  ذلك  المدرجة لألصل في  القيمة  لتحديد صافي  اإلعتراف  إلغاو 
المعدلة والقيمة العادلة للموجودات المالية الجديدة مع الشروط الجديدة سوف يؤدي إلى ربح أو خسارة عند 

 إلغاو اإلعتراف . 

 
الشروط التعاقدية ألصل مالي وال يؤدي التعديل إلى الغاو اإلعتراف ، تحدد الشركة ما إذا كانت عند تعديل  

خالل من  األولي  االعتراف  منذ  كبيرة  زيادة  زادت  قد  المالية  الموجودات  ائتمان   مخاطر 
 مقارنة :  

البيانات عند   • المتبقية مقدرة على أساس  للفترة  السداد  التعاقدية  إحتمالية عدم  االعتراف األولي والشروط 

 األصلية ؛ مع 

 إحتمالية عدم السداد للفترة المتبقية في تاريخ التقرير استنادا إلى الشروط المعدلة.  •
 

لمقارنة إجمالي   التعديل  / خسارة  باحتساب ربح  الشركة  تقوم  التعديل عن إلغاو االعتراف ،  يسفر  عندما ال 
عده )باستمناو مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة( . وتقوم الشركة بعد ذلك  القيمة الدفترية قبل التعديل وب

األصل   من  الناشئة  المتوقعة  النقدية  التدفقات  تُدرج  حيي  الُمعدل  لألصل  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  بقياس 
 المالي المعدل في حساب العجز النقدي المتوقع من األصل األصلي .

 

 بالموجودات الماليةإلغاو االعتراف 
النقدية من   التدفقات  باستالم  المتعلقة  التعاقدية  الحقوق  إنتهاو  بأصل مالي عند  بءلغاو االعتراف  الشركة  تقوم 
األصل أو عندما تحول الشركة األصل المالي، مع كافة مخاطر ومنافع الملكية الجوهرية ، إلى منشأة أخرى. 

أو بتحويل  الشركة  قيام  عدم  حالة  في  واستمرارها    أما  الملكية  ومنافع  بمخاطر  جوهري  بشكل  االحتفاظ 
بالسيطرة على األصل المحول ، تعترف الشركة بحصتها المتبقية في األصل المحول والمطلوبات المتعلقة به 

دف الشركة  الالتي قد يجب على  احتفاظ  أما في حالة  الملكية   شركةعها.  بكافة مخاطر ومنافع  بشكل جوهري 
 ، فتستمر الشركة باالعتراف باألصل المالي.لألصل المحول

 
الم المالية  الموجودات  من  بأي  االعتراف  إلغاو  الفوعند  يقيد  المطفأة،  بالتكلفة  الدفترية  قاسة  القيمة  بين  رق 

 . و الخسائرأاألرباح أو مستحق االستالم في قائمة لألصل ومبلغ المقابل المستلم 

 

 الشطب 

 صعوبات تقوم الشركة بشطب الموجودات المالية عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين يعاني من  

يكون المدين قد تم وضعه تحت التصفية    عندما.  الممالمالية وليس هناك احتمال واقعي للتعافي ، على سبيل  

أو دخل في إجراوات اإلفالس ، أو عندما تتجاوز المبالغ الذمم المدينة التجارية سنتان ، أيهما أقرب. قد تستمر 

محاولة استرداد الذمم المدينة ، مع األخذ باالعتبار المالية المشطوبة إلجراوات    ودات الموج الشركة بءخضاع  

 . رباح أو الخسائرأية مبالغ مستردة في قائمة األ ة عند االقتضاو ويتم إثبات المشورة القانوني
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 المطلوبات المالية وأدوات الملكية الصادرة عن الشركة

 التصنيف كدين أو أدوات ملكية 

التعاقدية    يتم الترتيبات  لمضمون  أو كحقـوق ملكية وفقاً  إما كمطلوبات مالية  والملكـية  الدين  أدوات  تصنيف 

 وتعريفات المطلوبات المالية وأداة حقوق الملكية. 

 

 أدوات الملكية  

جميع    تُعرف  خصم  بعد  المنشأة  موجودات  من  المتبقية  الحصص  ملكية  يمبت  الذي  بالعقد  الملكية  أداة 

 وبات. يتم تسجيل أدوات الملكية المصدرة بالمتحصالت المستلمة بعد خصم تكلفة اإلصدار المباشرة. المطل

 

 المطلوبات المالية   

تُقاس جميع المطلوبات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي أو بالقيمة العادلة من خالل   

( مقابل محتمل للمنشأة المستحوذة ضمن عملية اندماج  1الربح أو الخسارة. إن المطلوبات المالية التي ليست )

( أو  )2أعمال،  أو  للتداول،  بها  محتفظ  ُمحددة  3(  أو  (  الربح  من خالل  العادلة  قياسها  الخسارةبالقيمة  يتم   ،

 الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي.

 

وتقاس الذمم والحسابات الدائنة األخرى المصنفة كـ "مطلوبات مالية " مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف  

بالتكل    بمصاريف فة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي ويتم االعتراف  المعاملة، بينما يتم قياسها يتم الحقاً 

الجوهري   غير  من  كان  إن  األجل  قصيرة  بالمطلوبات  يتعلق  ما  باستمناو  الفعلي  العائد  أساس  على  الفوائد 

 االعتراف بالعائد.

 

مصاريف العوائد على  إن طريقة العائد الفعلي هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع   

النقدية    مدى الدفعات  بالضبط  يخصم  الذي  المعدل  هو  الفعلي  الفائدة  معدل  إن  المعنية.    المستقبليةالفترة 

 المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقع لاللتزام المالي أو عبر فترة أقصر حسب االقتضاو.

 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

انتهاو  تلغي الشركة االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تعفى من التزاماتها أو عند إلغاو هذه االلتزامات أو   

الف إثبات  به والمقابل  صالحيتها. ويتم  الملغى االعتراف  المالي  للمطلوب  الدفترية  القيمة  بين  أو    المدفوعرق 

 مستحق الدفع في الربح أو الخسارة.

 

 لعمالت األجنبيةأرباح وخسائر صرف ا

فترة   کل  نهاية  في  السائد  بالسعر  وتترجم  األجنبية  بالعملة  المسجلة  المالية  للموجودات  الدفترية  القيمة  تحدد 

 وجه التحديد:   وعلىتقرير.  

 

،    يتعلقفيما   ليست جزًوا من عالقة تحوطية محددة  المطفأة والتي  بالتكلفة  المقاسة  المالية  ءنه فبالموجودات 

 ؛ و   و الخسائرأ رباح رف بفروقات العملة في قائمة األيعت

والتي هي ليست جزًوا من    اآلخر  فيما يتعلق بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل •

رباح و  مطفأة ألداة الدين في قائمة األمحددة ، فءنه يُعترف بفروقات الصرف على التكلفة العالقة تحوطية  

الشامل  الخسائر الدخل  في  األخرى  الصرف  بفروقات  يُعترف  كما  تقييم     اآلخر  .  إعادة  احتياطي  في 

 اإلستممارات ؛ و

العادلة ، وفقًا الستراتيجية موثقة إن كانت المطلوبات المالية تممل جزًو من محفظة تُدار على أساس القيمة   •

 إلدارة المخاطر أو االستممار؛ أو

إن كان هناك مشتق يتضمنه العقد المالي أو غير المالي األساسي وال يرتبط المشتق ارتباًطا وثيقًا بالعقد   •

 األساسي. 
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 القيمة العادلة

ان أسعار اإلغالق ) شراو موجودات / بيع مطلوبات( بتاريخ القوائم الماليـة  فـي اسـواق نشـطة تممـل القيمـة 

في حال عدم توفر أسعار معلنة او عـدم وجـود تـداول نشـط و  العادلة لالدوات المالية التي لها اسعار سوقية ،  

 دلة بعدة طرق منها:لبعض األدوات المالية او عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العا

 

 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.   -

 نماذج تسعير الخيارات . -

 

الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باإلعتبار العوامل السوقية وأية تهدف طرق التقييم الى 

مخاطر أو منافع متوقعه عند تقدير قيمة األدوات المالية ، وفي حـال وجـود أدوات ماليـة يتعـذر قيـاس قيمتهـا 

 العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها .

  

 االستثمارات العقارية 

تظهر اإلستممارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم )باستمناو األراضي(. يتم تسـجيل أي تـدني 

لهذه اإلستممارات فـي   . يتم تسجيل االيرادات أو المصاريف التشغيلية  رباح أو الخسائراألفي قيمتها في قائمة  

تهالك االستممارات العقارية )بءستمناو األراضي( بطريقة القسط المابت علـى . يتم اسرباح أو الخسائرقائمة األ

 ٪ سنوياً.2مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها بمعدل استهالك 

  

يتم الحصول على تقييم لإلستممارات العقارية بما يتفق مع القرارات الصادرة عـن وزارة الصـناعة والتجـارة 

 فصاح عن قيمتها العادلة في ايضاح اإلستممارات العقارية.والتموين وادارة التأمين ويتم اال
 

 ذمم معيدي التأميناعادة التأمين و 

تقوم الشركة ضمن نشاطها العـادي بعمليـات إعـادة التـامين الـواردة والصـادرة مـع شـركات التـامين وإعـادة 

شركات التامين وإعادة التامين. التامين االخرى وتتعرض لمستويات معينة من المخاطر في مناطق عديدة مع 

تتضمن عمليات إعادة التامين الحصة النسبية واتفاقيات تجاوز الخسـائر وإعـادة التـامين اإلختيـاري وأشـكال 

إعادة التامين االخرى بصورة تغطي بشكل أساسي جميع أنواع التامين. ال تعفي عقود إعـادة التـامين الشـركة 

ي أن فشل معيدي التامين في الوفاو بءلتزاماتهم قد يؤدي إلى خسائر للشركة من إلتزاماتها لحاملي الوثائق، حي

وبالتالي يتم تكوين مخصصات للمبالغ غير القابلة للتحصيل. تقدر المبالغ الممكن استردادها من معيـد التـامين 

 بطريقة تتناسب مع إلتزام الشركة لكل مطالبة.

 

اشتراكات التأمين والتعويضات المدفوعـة والمخصصـات الفنيـة تحتسب حصص معيدي التأمين من أقساط و 

وكافة الحقوق وااللتزامات المترتبة عن إعادة التأمين بناو على العقود المبرمة بين الشـركة ومعيـدي التـأمين 

 ووفقاً الساس االستحقاق .

 

 التدني في قيمة موجودات اعادة التأمين 

قيمة موجودات اعادة التأمين الخاصة بالشركة صـاحبة العقـود   إذا كان هناك أي مؤشر يدل على إنخفاض في

سـجيل خسـارة التـدني فـي قائمـة المعاد تأمينها ، يتوجب على الشركة تخفيض القيمـة الحاليـة لتلـك العقـود وت

 . يتم االعتراف بالتدني في الحالت التالية فقط : رباح أو الخسائراأل

قدرة   - 1 عدم  على  يؤكد  التأمين  اعادة  موجودات  تسجيل  بعد  حصل  حدث  نتيجة  موضوعي  دليل  وجود 

 الشركة على تحصيل كل المبالغ المستحقة تحت شروط العقود.

ستقوم الشركة بتحصيلها من    يوجد لذلك الحدث أثر يمكن قياسه بشكل واضح وموثوق على المبالغ التي   -2

 معيد التأمين.
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 ذمم معيدي التأمين 

تحتسب حصص معيدي التأمين من أقساط التأمين والتعويضات المدفوعة والمخصصات الفنية وكافة الحقوق 

وااللتزامات المترتبة عن إعادة التأمين بناو على العقود المبرمة بين الشركة ومعيـدي التـأمين ووفقـاً ألسـاس 

 االستحقاق.

 

 تكاليف اقتناء وثائق التأمين 

 تممل تكاليف االقتناو التكاليف التي تتكبدها الشركة مقابل بيع أو اكتتاب أو بدو عقود تأمين جديدة. ويتم تسجيل

 .ألرباح أو الخسائرتكاليف االقتناو في قائمة ا

 

 ممتلكات ومعدات 

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمـة، ويـتم اسـتهالك 

الممتلكات والمعدات )باستمناو األراضي( عندما تكـون جـاهزة لالسـتخدام بطريقـة القسـط المابـت علـى مـدى 

ة، ويتم قيد مصـروف االسـتهالك فـي قائمـة العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية المئوية التالي

 :رباح أو الخسائراأل

  ٪ 

 2 مبنى 

 10 مكتبية  ومعدات  أجهزة

 12 أجهزة الحاسب اآللي  

 15 مركبات 

 أثاث وتجهيزات داخلية 

 اجهزة تكييف 

 ديكورات 

 ارمات 

 مصاعد 

 انظمة االمان والسالمة العامة

 محوالت ومولدات كهرباو 

6 

10 

15 

10 

10 

12 

10 
 

يتم احتساب استهالك الممتلكات والمعدات عندما تكون هذه الموجودات جاهزة لالستخدام لألغـراض المنـوي 

 استعمالها.
 

 تظهر الممتلكات والمعدات قيد اإلنشاو، الستعمال الشركة بالتكلفة بعد تنزيل أي خسائر تدني في قيمتها.
 

والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فانه يتم تخفيض عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات  

 .رباح أو الخسائراألقيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة 
 

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، فءذا كانت توقعات العمر اإلنتاجي تختلـف 

 قة باعتباره تغير في التقديرات.سابقا يتم معالجة التغير في التقدير للسنوات الالحعن التقديرات المعدة 

 

تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو شطب أي من الممتلكات والمعدات، والتي تممـل الفـرق بـين 

 .رباح أو الخسائراألالمبلغ المتحصل من البيع والقيمة الدفترية لألصل في قائمة 
 

متوقعة من اسـتخدامها يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما ال يعود أي منافع مستقبلية 

 او من التخلص منها.
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 الموجودات غير الملموسة  
الموجودات غير الملموسة التي يـتم الحصـول عليهـا مـن خـالل االنـدماج تقيـد بالقيمـة العادلـة فـي تـاريخ  -

الحصول عليها. أما الموجودات غير الملموسة التـي يـتم الحصـول عليهـا مـن خـالل طريقـة أخـرى غيـر 
 االندماج فيتم تسجيلها بالتكلفة.

 
يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة.   -

ويتم اطفاو الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خـالل هـذا العمـر ويـتم قيـد االطفـاو فـي 
ي غيـر محـدد فيـتم مراجعـة .  أما الموجودات غير الملموسة التي عمرهـا الزمنـرباح أو الخسائراألقائمة  

 .رباح أو الخسائري تدني في قيمتها في قائمة األالتدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم قيد أ
 
ربـاح أو األال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجـة داخليـا فـي الشـركة ويـتم تسـجيلها فـي قائمـة   -

 في نفس السنة الحالية. الخسائر
 
ة أية مؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة فـي تـاريخ القـوائم الماليـة. كـذلك يـتم يتم مراجع -

 تعديالت على الفترات الالحقة. مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم إجراو أية
 
 سنوياً. ٪12تظهر برامج وانظمة الحاسوب بالتكلفة عند الشراو ، ويتم اطفاو قيمتها بنسبة  -

 
 المخصصات

ناشئة عن أحداث   المالية  القوائم  تاريخ  إلتزامات في  الشركة  يكون على  بالمخصصات عندما  يتم االعتراف 
 سابقة ، وان تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. 

 
لتسوية   المطلوبة  للمبالغ  تقدير  أفضل  بها كمخصصات  المعترف  المبالغ  القوائم  تممل  تاريخ  في  االلتزام كما 

قيمة المخصص   تحديد  يتم  بااللتزام. عندما  المرتبط  التيقن  المخاطر وعدم  بعين االعتبار  المالية ، مع األخذ 
لهذه  الحالية  القيمة  تممل  الدفترية  قيمته  فان  الحالي،  االلتزام  لتسوية  المقدّرة  النقدية  التدفقات  أساس  على 

 التدفقات النقدية. 
  

ما يكون من المتوقع أن يتم استرداد بعض أو كافة المنافع اإلقتصادية المطلوبة من أطراف أخرى لتسوية  عند 
ويمكن   مؤكد  فعليا  التعويضات  استالم  كان  اذا  الموجودات  المدينة ضمن  بالذمة  االعتراف  يتم  المخصص، 

 قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
 

 المخصصات الفنية 
 المخصصات الفنية واالحتفاظ بها وفقاً لتعليمات ادارة التأمين وذلك كما يلي : يتم رصد 

المتبقية   - 1 األيام  عدد  أساس  على  العامة  التأمينات  العمال  المكتسبة  غير  االشتراكات  مخصص  يحسب 
السنة )  أيام  اعتبار إن عدد  التأمين وعلى  وثيقة  التأ365النتهاو مدة  ذلك إجازة  يوم ويستمنى من  مين  ( 

البحري والنقل حيي يحسب على أساس االشتراكات المكتتبة للوثائق السارية بتاريخ إعداد القوائم المالية 
 المقدمة وفقاً ألحكام القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاة.  

كل ادعاو  يحسب مخصص االدعاوات )المبلغة( بتحديد الحد األقصى لقيمة التكاليف اإلجمالية المتوقعة ل - 2
 على حدة.

في   - 3 العجز  مخصص  الشركة    االقساطيحسب  خبرة  على  بناو  عنها  المبلغ  غير  اإلدعاوات  ومخصص 
 وتقديراتها. 

التأمين على الحياة بناو على خبرة الشركة وتقديراتها    قساطيحسب مخصص اال  -  4 غير المكتسبة ألعمال 
 باإلضافة إلى الخبير اإلكتواري.

لمعادالت اكتوارية تجري مراجعتها دورياً   - 5 التأمين على الحياة وفقاً  يحسب المخصص الحسابي لوثائق 
 من قبل خبير إكتواري وتعليمات هيئة التأمين. 
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 مخصص تعويض نهاية الخدمة  

العمل  قانون  مع  تتوافق  التي  الشركة  لسياسة  وفقاً  للموظفين  الخدمة  نهاية  تعويض  مخصص  إحتساب  يتم 

 األردني. 

 

تعويض   مخصص  حساب  على  الخدمة  يتركون  الذين  للموظفين  المدفوعة  السنوية  التعويضات  تسجيل  يتم 

لإللت أخذ مخصص  ويتم   ، دفعها  عند  الخدمة  الخدمة  نهاية  نهاية  تعويض  الشركة عن  على  المترتبة  زامات 

 . رباح أو الخسائراألللموظفين في قائمة 

 

 إختبار كفاية اإللتزام 

يتم بتاريخ قائمة المركز المالي تقييم كفاية ومالومة مطلوبات التأمين وذلك عن طريق احتساب القيمة الحالية  

 التأمين القائمة. للتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بعقود 

 

أقل مالئمة وأصول غير ملموسة   )نفقات شراو مختلفة  التامين  الحالية لمطلوبات  القيمة  أن  التقييم  اذا أظهر 

ج كامل قيمة النقص ذات عالقة( ، غير كافية بالمقارنة مع التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة عندها يتم ادرا

 .رباح أو الخسائر في قائمة األ

 

 ضريبة الدخل

 يممل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة. 

 الضرائب المستحقة  -أ 

تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة  

قائمة   في  المعلنة  األرباح  عن  الخسائراألللضريبة  أو  غير   رباح  ايرادات  تشمل  المعلنة  األرباح  ألن 

الحق سنوات  في  وانما  المالية  السنة  في  للتنزيل  قابلة  غير  مصاريف  أو  للضريبة  الخسائر  خاضعة  أو  ة 

 المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل الغراض ضريبية. 
 

 األردن.  تحسب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات في
 

 الضرائب المؤجلة -ب 

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أواستردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة 

 . احتساب الربح الضريبي على أساسهاالموجودات أو المطلوبات في القوائم المالية والقيمة التي يتم 

 

وت  المالي  المركز  بقائمة  اإللتزام  باستخدام طريقة  الضرائب  احتساب  وفقا  يتم  المؤجلة  الضرائب  حتسب 

الضريبية   الموجودات  تحقيق  أو  الضريبي  االلتزام  تسوية  عند  تطبيقها  يتوقع  التي  الضريبية  للنسب 

 المؤجلة.

 

استخ تم  قد  نسبو  نسبة    ٪24ة  دام  الى  ال  ٪2باالضافة  الضرائب  الحتساب  وطنية  للعام  مساهمة  مؤجلة 

و الذي تم البدو بتطبيقه اعتباراً من    2019( لعام  38رقم )فقا لضريبة الدخل  وذلك و  وما بعدها  2019

الماني   كانون  من  المتوقعة   2019األول  او  المقررة  للسنة  وفقاً  المؤجلة  الضرائب  احتساب  يجب  حيي 

 للفترات القادمة.

 

توقع  المالية ويتم تخفيضها في حالة  القوائم  تاريخ  المؤجلة في  الموجودات الضريبية    يتم مراجعة رصيد 

انتفاو   أو بتسديد اإللتزام الضريبي أو  أو كلياً  تلك الموجودات الضريبية جزئياً  عدم إمكانية اإلستفادة من 

 الحاجة له.
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 التقــاص 

يتم اجراو تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلـغ الصـافي فـي قائمـة المركـز المـالي 

القانونيـة الملزمـة وكـذلك عنـدما يـتم تسـويتها علـى أسـاس التقـاص او يكـون تحقـق فقط عندما تتوفر الحقـوق  

 الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

 

 تحقق االيرادات

 عقود التأمين  - أ

يتم أخذ أقساط التأمين الناتجة عن عقود التأمين كءيرادات للسنة )أقساط تأمين مكتسبة( على أساس الفترات  

الزمنية المستحقة وبما يتناسب مع فترة التغطية التأمينية. يتم تسجيل أقساط التأمين غير المكتسبة من خالل  

 لوبات كأقساط تأمين غير مكتسبة. عقود تأمين كما بتاريخ قائمة المركز المالي ضمن المط

 

على أساس قيمة    خسائررباح أو الاأليتم قيد اإلدعاوات ومصاريف تسويات الخسائر المتكبدة ضمن قائمة  

 اإللتزام المتوقع للتعويض العائد إلى حملة عقد التأمين أوالى أطراف أخرى متضررة.

 

 التوزيعات والفوائد  عوائد  -ب 

توزيعات   دفعات عن  بءستالم  للمساهمين  ينشأ حق  اإلستممارات عندما  التوزيعات من  إيرادات  تحقق  يتم 

 الهيئة العامة للمساهمين. األرباح وذلك عند اقرارها من 

 

والمبالغ  المسـتحقة  الزمنية  الفترات  أساس  على   ، االستحقاق  ألساس  وفقا  الفوائد  إيرادات  إحتساب  يتم 

 األصلية ومعدل الفائدة المكتسب.

 

 إيرادات اإليجارات  -ج 

تشغيلية   إيجار  بعقود  العقارية  اإلستممارات  اإليجارات من  بءيرادات  اإلعتراف  المابت  يتم  القسط  بطريقة 

 على مدة تلك العقود ، يتم اإلعتراف بالمصاريف األخرى بناًو على أساس اإلستحقاق.

 

 االعتراف بالمصاريف 

رباح األيتم اطفاو كافة العموالت والتكاليف األخرى للحصول على وثائق التأمين الجديدة أو المجددة في قائمة  

 ف األخرى بموجب أساس اإلستحقاق. اإلعتراف بالمصاري. ويتم افي فترة حدوثه أو الخسائر

 

 تعويضات التأمين  

  تممل تعويضات التأمين االدعاوات المدفوعة خالل الفترة والتغير في مخصص االدعاوات 

 

. السنوات السابقةتشمل تعويضات التأمين كل المبالغ المدفوعة خالل العام، سواو كانت تخص الفترة الحالية أو  

دعاوات تحت التسوية أعلى قيمة مقدرة لتسوية كافة االدعاوات الناتجة عن أحداث حصلت قبل تاريخ  تممل اال

 . ولكن لم يتم تسويتها حتى تاريخه قائمة المركز المالي

 

يتم احتساب االدعاوات تحت التسوية على اساس افضل معلومات متوفرة في تاريخ اقفال القوائم المالية وتشمل 

 لالدعاوات غير المبلغة.مخصص 

 
 تعويضات الحطام والتنازل

 .قياس اإللتزام لمقابلة اإلدعاوات يتم األخذ في اإلعتبار العائد المتوقع من الحطام وتعويضات التنازل عند 
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 المصاريف اإلدارية والعمومية 

( ٪80تأمين على حدا ، كما يتم توزيع )يتم تحميل كافة المصاريف االدارية والعمومية القابلة للتوزيع لكل فرع 

األقساط   أساس  على  المختلفة  التأمين  دوائر  على  للتوزيع  القابلة  غير  والعمومية  اإلدارية  المصاريف  من 

 المتحققة لكل دائرة منسوباً إلى إجمالي األقساط. 
 

 نفقات الموظفين 

ى حدا بموجب التكاليف الفعلية لكل قسم، كما  يتم تحميل كافة نفقات الموظفين القابلة للتوزيع لكل فرع تأمين عل

 ( توزيع  األقساط ٪80يتم  أساس  المختلفة على  التأمين  دوائر  على  للتوزيع  القابلة  الموظفين غير  نفقات  من   )

 المتحققة لكل دائرة منسوباً إلى إجمالي األقساط. 
 

 العمالت االجنبية 

 لسنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراو المعامالت.يتم قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل ا

 

يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية باسعار العمالت االجنبية الوسطية السائدة في تاريخ  

 المركزي األردني. البنك من والمعلنة   قائمة المركز المالي

 

المالية   غير  الموجودات  تحويل  في  يتم  العادلة  بالقيمة  والظاهرة  االجنبية  بالعمالت  المالية  غير  والمطلوبات 

 تاريخ تحديد قيمتها العادلة.

 

 . ألرباح أو الخسائرالعمالت األجنبية في قائمة ا يتم تسجيل االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل

 

األجنبية بالعمالت  والمطلوبات  الموجودات  لبنود  التحويل  فروقات  قيد  في   يتم  التغير  من  كجزو  النقدية  غير 

 القيمة العادلة.

 

 شركة  التكاليف اصدار أو شراء أسهم 
ناتجة عن اصدار أو شراء أسهم   بعد  اليتم قيد أي تكاليف  المدورة )بالصافي  األثر  أخذ  شركة على األرباح 

وجد(  لهذهالضريبي   إن  الشراء  و.    التكاليف  أو  اإلصدار  عملية  تستكمل  لم  التكاليف  اذا  هذه  قيد  فيتم 
 . رباح أو الخسائراأل كمصاريف على قائمة

 
 عقود اإليجار 

 الشركة كمستأجر 
تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على إيجار عند البدء في العقد. تعترف الشركة بموجودات حق  

وإلتزامات اإليجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات اإليجار التي يكون فيها المستأجر، باستثناء    االستخدام
إيجار مدتها   أنها عقود  فة على  )المعرَّ إيجار األصول    12عقود اإليجار قصيرة األجل  أوأقل( وعقود  شهراً 
اف بمدفوعات اإليجار كمصروف تشغيلي  ذات القيمة المنخفضة ، وبالنسبة لهذه العقود ، تقوم الشركة باإلعتر

على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني  
 . الذي يتم فيه اإلستفادة من المنافع االقتصادية من األصول المستأجرة 

 
ا لمدفوعات  الحالية  بالقيمة  مبدئيًا  اإليجار  التزام  قياس  البدء في عقد  يتم  تاريخ  دفعها في  يتم  لم  التي  إليجار 

اإليجار ، مخصومة باستخدام السعر الضمني في عقد اإليجار ، وإذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة ، تقوم  
 . الشركة بإستخدام معدل إقتراضه اإلضافي 
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 : تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي 
 

اإليجار   • منها حوافز  ، مطروًحا  ثابتة(  في جوهرها على مدفوعات  الثابتة )متضمنة  اإليجار  مدفوعات 
 مستحقة القبض؛

أو   • المؤشر  باستخدام  البداية  في  تقاس   ، معدل  أو  مؤشر  على  تعتمد  التي  المتغيرة  اإليجار  مدفوعات 
 تاريخ البدء بالعقد؛  فيالمعدل 

 بموجب ضمانات القيمة المتبقية ؛   المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر •

 سعر ممارسة خيارات الشراء ، إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة الخيارات ؛ و  •

 . دفع غرامات إنهاء العقد ، إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار •
 

 . )ان وجدت( يتم عرض التزامات اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي
 

اإليجار   التزامات  على  الفائدة  لعكس  الدفترية  القيمة  زيادة  خالل  من  اإليجار  التزامات  قياس  الحقًا  يتم 
 . )باستخدام طريقة الفائدة الفعالة( وبتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة

 
 : ودات حق االستخدام ذي الصلة( كلما يتم إعادة قياس التزامات اإليجار )وإجراء تعديل مماثل لموج

تم تغيير مدة اإليجار أو أن هناك حدث أو تغيير هام في الظروف التي تؤدي إلی تغيير في تقييم ممارسة   •
اإليجار   مدفوعات  اإليجار عن طريق خصم  التزامات  قياس  إعادة  يتم  الحالة  هذه  وفي   ، الشراء  خيار 

 . المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل
 

ير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب  تتغ  •
، وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات  المضمونةالقيمة المتبقية  

التغيير في سعر    اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير )ما لم تتغير مدفوعات اإليجار بسبب 
 . الفائدة العائم ، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل(

 

يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل ، وفي هذه الحالة يتم   واليتم تعديل عقد اإليجار   •
إعادة قياس التزام اإليجار بناًء على مدة عقد اإليجار المعّدل عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة  

 . باستخدام معدل الخصم المعدل بالسعر الفعلي بتاريخ التعديل
 

دام على مدى مدة عقد اإليجار أوالعمر اإلنتاجي لألصل )ايهما أقصر(. إذا  يتم إستهالك موجودات حق االستخ
كان عقد اإليجار ينقل ملكية األصل األساسي أو تكلفة حق االستخدام ، والذي يعكس أن الشركة يتوقع ممارسة  

اإلنتاجي لألصل  العمر  مدى  إستهالكها على  يتم  الصلة  ذات  االستخدام  قيمة حق  فإن   ، الشراء  ويبدأ    . خيار 
 . االستهالك في تاريخ بداية عقد اإليجار

 
 .)ان وجدت(يتم عرض موجودات حق االستخدام كبند منفصل في قائمة المركز المالي 

 
( لتحديد ما إذا كانت قيمة حق االستخدام قد انخفضت قيمتها  36المعيار المحاسبي الدولي رقم )  تطبق الشركة 

 ". القيمة كما هو موضح في سياسة "الممتلكات والمعدات وتحسب أي خسائر انخفاض في 
 

ال يتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس التزامات اإليجار وموجودات 
حق االستخدام. يتم إدراج المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي  

 . األرباح أو الخسائرالمدفوعات ويتم تضمينها في "نفقات أخرى" في قائمة  يؤدي إلى هذه
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 الشركة كمؤجر 
 االستثمارية.  ابالدخول في عقود إيجار كمؤجر فيما يتعلق ببعض عقاراته  تقوم الشركة

 
شروط  فيها مؤجرا كإيجارات تمويل أو تشغيل. في حال كانت    يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون الشركة

عقد اإليجار تنقل كل مخاطر ومنافع الملكية إلى المستأجر ، يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي ويتم  
 تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود اإليجار التشغيلية. 

 
ين. يتم  مؤجًرا وسيًطا ، فهو يمثل عقد اإليجار الرئيسي والعقد من الباطن كعقدين منفصل  عندما تكون الشركة 

االستخدام   حق  أصل  إلى  بالرجوع  تشغيلي  إيجار  عقد  أو  تمويل  أنه  على  الباطن  من  اإليجار  عقد  تصنيف 
 الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي. 

 
عقد   فترة  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  التشغيلية  اإليجار  عقود  من  التأجير  بإيرادات  االعتراف  يتم 

التكالي إلى  اإليجار ذي الصلة. تضاف  إيجار تشغيلي  التفاوض وترتيب عقد  المباشرة األولية المتكبدة في  ف 
 القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

 
بمبلغ صافي   مدينة  كذمم  التمويلي  اإليجار  عقود  بموجب  المستأجرين  على  المستحقة  بالمبالغ  االعتراف  يتم 

ستثمار الشركة في عقود اإليجار. يتم تخصيص إيرادات عقود التأجير التمويلي للفترات المحاسبية لتعكس  ا
 معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار الشركة القائم فيما يتعلق بعقود اإليجار. 

 
الدول المعيار  الشركة  تطبق   ، التأجير  غير  اخرى  ومكونات  تأجير  مكونات  العقد  يتضمن  إلعداد  عندما  ي 

 ( لتوزيع المبالغ المستلمة او التي ستم إستالمها بموجب العقد لكل مكون. 15التقارير المالية رقم ) 
 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  - 3

 معايير محاسبية جديدة ومعدلة سارية المفعول للسنة الحالية    -أ 
المعايير   اتبـاع  للفترات  تـم  المفعول  سارية  أصبحت  والتي  التالية  والمعدلة  الجديدة  المالية  للتقارير  الدولية 

، والتي لم تؤثر بشكل    شركةفي اعداد القوائم المالية لل  2021المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني  
سنوات السابقة ، علماً بأنه قد يكون  للسنة أوالجوهري على المبالغ واالفصاحات الواردة في القوائم الماليـــة  

 تأثير على المعالجــة المحاسبيـــة للمعامــالت والترتيبات المستقبليـة .  لها
 

 إصالح معيار سعر الفائدة المعياري 
تعديالت المرحلة األولى إلصالح معيار سعر الفائدة )تعديالت على المعيار    شركةفي السنة السابقة ، طبقت ال

((. تعالج هذه  7( والمعيار الدولي للتقارير المالية ) 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9المالية )   للتقاريرالدولي  
تأثرة خالل فترة  التعديالت متطلبات محاسبة التحوط المحددة للسماح بمواصلة محاسبة التحوط للتحوطات الم

 عدم التيقن السابقة يتم تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط كنتيجة إلصالح معيار معدل الفائدة. 
 

في السنة الحالية تعديالت المرحلة الثانية إلصالح معيار سعر الفائدة )تعديالت على المعايير    شركة طبقت ال
 ( المالية  للتقارير  الد 9الدولية  المحاسبة  ومعيار   )( ) 39ولي  المالية  للتقارير  الدولي  والمعيار  والمعيار  7(   )
(. إن تطبيق هذه التعديالت يمّكن المجموعة  16( والمعيار الدولي للتقارير المالية ) 4الدولي للتقارير المالية ) 

ليها  ألسعار الفائدة المعيارية البديلة )يشار إ(   IBORمن عكس آثار االنتقال من سعر االقتراض بين البنوك )
دون التسبب في تأثيرات محاسبية ال توفر معلومات  ( "(  RFRأيًضا باسم "المعدالت الخالية من المخاطر )

 مفيدة لمستخدمي القوائم المالية. 
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لم يكن هنالك أي أثر جوهري على المبالغ واالفصاحات الواردة في القوائم الماليـــة ألي من تعديالت المرحلة  
 (. IBORغير مرتبطة بسعر االقتراض بين البنوك ) للشركةنية حيث ان األدوات المالية األولى والمرحلة الثا 

 
)   التعديالت تقدم   المالية رقم  للتقارير  الدولي  المعيار  إفصاح جديدة على  متطلبات  التحوط  7أيًضا  لعالقات   )

 (. 9التي أدخلتها التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )  لالستثناءات التي تخضع 
 

بكوفيد   المتعلقة  اإليجار  بعد    19امتيازات  الدولي إلعداد    ت المعيارتعديل على    -  2021حزيران    30لما 

 16التقارير المالية رقم  

)تعديل على المعيار الدولي إلعداد   19في العام السابق ، اعتمدت المجموعة امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 
( التي قدمت إعفاًء عمليًا للمستأجرين في المحاسبة عن امتيازات اإليجار التي حدثت  16التقارير المالية رقم  

. كانت  16، من خالل تقديم وسيلة عملية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    19جة مباشرة لكوفيد  كنتي
يؤثر   بشأنها  اإليجار  مدفوعات  في  تخفيض  أثر  اي  أن  بحيث  اإليجار  العملية متاحة المتيازات  الوسيلة  هذه 

 أو قبل ذلك التاريخ.  2021حزيران   30المدفوعات المستحقة أصالً في 
 

  2021حزيران   30لما بعد  19، أصدر مجلس المعايير امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد   2021في آذار 
( الذي يوسع الوسيلة العملية لتشمل تطبيق تخفيض  16)تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 . 2022حزيران   30مدفوعات اإليجار المستحقة أصالً في أو قبل  
 

يعد تعدياًل لعقد    19تسمح الوسيلة العملية للمستأجر باختيار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد 
عن  اإليجار  الناتج  اإليجار  مدفوعات  في  تغيير  أي  إحتساب  االختيار  بهذا  يقوم  الذي  المستأجر  على  يجب   .

بكوفيد   المتعلق  اإليجار  ا19امتياز  المعيار  يطبق  رقم  والذي  المالية  التقارير  إلعداد  أن    16لدولي  لو  كما 
 التغيير لم يكن تعدياًل لعقد اإليجار. 

 

وفقط إذا تم استيفاء  19الوسيلة العملية فقط على امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة لكوفيد    تنطبق 
 جميع الشروط التالية: 

 

لعقد اإليجار الذي يكون إلى حد كبير نفس أو أقل    يؤدي التغيير في مدفوعات اإليجار إلى تعديل المقابل •

 من مقابل عقد اإليجار الذي يسبق التغيير مباشرة 

قبل   • أو  في  أصالً  المستحقة  المدفوعات  على  فقط  يؤثر  اإليجار  مدفوعات  في  تخفيض  حزيران    30أي 

حزيران    30بل  )امتياز اإليجار يفي بهذا الشرط إذا أدى إلى تخفيض مدفوعات اإليجار في أو ق  2022

 ( 2022حزيران  30وزيادة مدفوعات اإليجار التي تمتد إلى ما بعد  2022

 ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد اإليجار  •

 

لم يكن هنالك أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية حيث لم يكن  
 بالتعديل. لدى أي عقود إيجار متأثرة  
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 المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد: التقارير معايير -ب 

المالية القوائم  هذه  على  الموافقة  تاريخ  في  التالية    كما  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  الشركة  تطبق  لم   ،
 المفعول بعد:الجديدة والمعدلة الصادرة ولكنها غير سارية 

 
 تاريخ السريان  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

( عقود التأمين )بما في ذلك تعديالت  17المعيار الدولي للتقارير المالية )

 (( 17على المعيار الدولي للتقارير المالية )   2020حزيران 

( المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  بعقود  (  17يحدد  االعتراف  مبادئ 

الدولي   المعيار  محل  ويحل  عنها  واإلفصاح  وعرضها  وقياسها  التأمين 

 ( عقود التأمين. 4للتقارير المالية ) 

 

 ( المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تعديله  17يحدد  يتم   ، عاًما  نموذًجا   )

أنه نهج   المباشرة ، الموصوف على  المشاركة  التأمين مع ميزات  لعقود 

معينة    الرسوم  معايير  استيفاء  تم  إذا  العام  النموذج  تبسيط  يتم  المتغيرة. 

تخصيص   نهج  باستخدام  المتبقية  بالتغطية  االلتزام  قياس  طريق  عن 

 األقساط. 

 

المبلغ والتوقيت وعدم   لتقدير  الحالية  العام االفتراضات  النموذج  يستخدم 

تك صريح  بشكل  ويقيس  المستقبلية  النقدية  التدفقات  من  عدم  التأكد  لفة 

خيارات   وتأثير  السوق  في  الفائدة  أسعار  االعتبار  في  يأخذ  التأكد. 

 وضمانات حاملي الوثائق. 

 

حزيران   الدولي    2020في  المعيار  على  تعديالت  المجلس  أصدر   ،

( لمعالجة المخاوف وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها  17للتقارير المالية )

الما للتقارير  الدولي  المعيار  نشر  ) بعد  تاريخ  17لية  التعديالت  تؤجل   .)

( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  األولي  )متضمنًا  17التطبيق   )

أول   بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  التقارير  إعداد  فترات  إلى  التعديالت( 

الثاني   . وفي الوقت نفسه ، أصدر المجلس تمديًدا لإلعفاء  2023كانون 

الدو المعيار  تطبيق  من  ) المؤقت  رقم  المالية  التقارير  إلعداد  (  9لي 

( المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  على  تمدد  4)تعديالت  التي   ))

تاريخ انتهاء اإلعفاء الثابت والمؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير  

المالية    9المالية رقم   للتقارير  الدولي  المعيار  التقارير    4في  إلى فترات 

 . 2023تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني  السنوية التي  

 

فترة   بداية  هو  األولي  التطبيق  تاريخ  يكون   ، االنتقال  متطلبات  لغرض 

األولى،   للمرة  المعيار  المنشأة  فيها  تطبق  التي  السنوية  التقارير  إعداد 

ويكون تاريخ االنتقال هو بداية الفترة التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق  

 األولي. 

 

 

 

 

بأثر   التعديالت  تطبيق  يتم 

التي   السنوية  للفترات  رجعي 

كانون   أول  بعد  أو  في  تبدأ 

يكن ذلك   2023الثاني   لم  ما   ،

الحالة   هذه  وفي   ، عملي  غير 

الرجعي   األثر  نهج  تطبيق  يتم 

 المعدل أو نهج القيمة العادلة. 
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 تاريخ السريان  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
( ومعيار المحاسبة  10عديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ت

 ( رقم  وشركته  28الدولي  مستثمر  بين  الموجودات  مشاركة  أو  :بيع   )
 الزميلة أو مشروعه المشترك.

( وعلى  10إن التعديالت التي أجريت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 
( تعالج الحاالت التي يكون فيها  28المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 

مشروعه   أو  الزميلة  وشركته  المستثمر  بين  بأصول  المساهمة  أو  بيع 
الناتجة   الخسائر  أو  األرباح  أن  على  تحديداً  التعديالت  تنص  المشترك. 
نشاط   على  تنطوي  ال  التي  التابعة  الشركة  على  السيطرة  فقدان  عن 

م  مشروع  أو  زميلة  شركة  مع  معاملة  في  يتم  تجاري  والتي  شترك 
بها   اإلعتراف  يتم  الملكية،  حقوق  طريقة  باستخدام  محاسبياً  معالجتها 
المستثمرين   حدود حصص  في  فقط  األم  الشركة  خسارة  أو  ربح  ضمن 
المشترك.   المشروع  أو  الزميلة  الشركة  تلك  في  العالقة  ذوي  غير  من 

اإلستثما قياس  إعادة  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  فإن  رات  وبالمثل، 
المحتفظ بها في أي شركة تابعة سابقة )والتي أصبحت شركة زميلة أو  
يتم   الملكية(  باستخدام طريقة حقوق  المحاسبة عنها  يتم  مشروع مشترك 
السابقة فقط في حدود   الشركة األم  اإلعتراف بها ضمن ربح أو خسارة 
حصص المستثمرين من غير ذوي العالقة في الشركة الزميلة الجديدة أو  

 مشروع المشترك الجديد. ال
 

بعد.   السريان  تاريخ  يُحدد  لم 
 يُسمح بالتطبيق المبكر. 

 ( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  االلتزامات    -(  1تعديالت  تصنيف 
 كمتداولة أو غير متداولة 

 ( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  أجريت  التي  التعديالت  تؤثر  1إن   )
في   االلتزامات  على عرض  غير  فقط  أو  كمتداولة  المالي  المركز  قائمة 

أو   التزام  أو  أصل  بأي  االعتراف  توقيت  أو  قيمة  على  وليس  متداولة 
تلك   حول  عنها  اإلفصاح  تم  التي  المعلومات  أو  مصاريف،  أو  إيرادات 

 البنود. 
 

توضح التعديالت أن تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة يستند  
اية فترة التقرير، وتحدد أن التصنيف ال يتأثر  إلى الحقوق القائمة في نه

تسوية   تأجيل  في  حقها  ستمارس  المنشأة  كانت  إذا  ما  حول  بالتوقعات 
االلتزام ، كما توضح أن الحقوق تعد قائمة إذا تم االلتزام بالتعهدات في  
إلى   تشير  أنها  لتوضح  "التسوية"  لـ  تعريفًا  وتقدم  التقرير،  فترة  نهاية 

أدوات حقوق الملكية أو األصول األخرى أو الخدمات إلى  تحويل النقد أو  
 الطرف المقابل . 

 

رجعي   بأثر  التعديالت  تُطبق 
تبدأ   التي  السنوية  الفترات  على 
الثاني   كانون  أول  بعد  أو  في 

بالتطبيق    2023 السماح  مع   ،
 المبكر. 

 ( المالية رقم  للتقارير  الدولي  المعيار  مرجع إلطار    –(  3تعديالت على 
 هيم المفا

ث التعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  ( بحيث يشير إلى  3تُحّدِّ
لسنة   المفاهيمي  سنة    2018اإلطار  إطار  من  أنها    1989بدالً  كما   .

 ( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  إلى  يتعلق  3تضيف  متطلبًا   )
( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  نطاق  المحددة ضمن  ،  37بااللتزامات   )

( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  المستحوذة  المنشأة  تطبق  أن  (  37وهو 
نتيجة ألحداث   االستحواذ  تاريخ  في  قائم  التزام  هناك  كان  إذا  ما  لتحديد 
سابقة. بالنسبة للضريبة التي ستندرج ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات  

 ( رقم  الدولية  المالية  ا21التقارير  المنشأة  تُطبق  الرسوم،   : لمستحوذة  ( 
( لتحديد ما إذا كان  21تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ) 

الحدث الملزم الذي نتج عنه التزام بسداد الضريبة قد وقع بحلول تاريخ  
 االستحواذ. 

وأخيراً، تضيف التعديالت بيانًا صريًحا بأن المنشأة المستحوذة ال تعترف  
 ليها في اندماج األعمال. بالموجودات المحتملة المستحوذ ع

أُجريت   التي  التعديالت  تسري 
األعمال   اندماج  عمليات  على 
استحواذ   تاريخ  لها  يكون  التي 
السنوية   الفترة  بداية  بعد  أو  في 
األولى التي تبدأ في أو بعد أول  

الثاني   يُسمح  2022كانون   .
طبقت   إذا  المبكر  بالتطبيق 
األخرى   المراجع  كافة  المنشأة 

 المحدثة. 
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( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  واآلالت    -(  16تعديالت  الممتلكات 
 المتحصالت قبل االستخدام المقصود.  –والمعدات 

تم   التي  بيع األصناف  ناتجة من  التعديالت بخصم أي عائدات  تسمح  ال 
هذا األصل متاًحا لالستخدام من تكلفة أي بند من  إنتاجها قبل أن يصبح  

إحضار   أثناء  المحققة  العائدات  أي  والمعدات،  واآلالت  الممتلكات  بنود 
األصل إلى الموقع والحالة التشغيلية الالزمة له إلنجاز األعمال بالطريقة  
المبيعات   تلك  بعائدات  المنشأة  التي تستهدفها اإلدارة. وبالتالي ، تعترف 

نب التكاليف ذات الصلة ضمن الربح أو الخسارة. وتقيس المنشأة  إلى جا 
 "المخزون". ( 2تكلفة هذه البنود وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 

 
بشكل   يعمل  األصل  كان  إذا  ما  "اختبار  معنى  أيضا  التعديالت  توضح 

 ( الدولي  المحاسبة  معيار  ويحدد  إذا 16سليم".  لما  تقييم  أنه  على  ذلك   )
األ توريد  كان  أو  إنتاج  في  استخدامه  يمكن  لألصل  والمادي  الفني  داء 

 السلع أو الخدمات أو تأجيرها لآلخرين أو ألغراض إدارية . 
 

أن   ينبغي   ، الشامل  الدخل  قائمة  في  بشكل منفصل  يتم عرضها  لم  وإذا 
أو   الربح  في  المدرجة  والتكلفة  العائدات  قيمة  عن  المالية  القوائم  تفصح 

ت والتي  األنشطة  الخسارة  مخرجات  إحدى  وليست  منتجة  ببنود  تعلق 
في   والتكلفة  العائدات  تلك  يتضمن  )بنود(  بند  وأي  للمنشأة،  االعتيادية 

 قائمة الدخل الشامل . 
 

واآلالت   الممتلكات  بنود  على  فقط  ولكن  رجعي،  بأثر  التعديالت  تطبق 
ل الالزمة  التشغيلية  والحالة  الموقع  إلى  إحضارها  تم  التي  ها  والمعدات 

الفترة   بداية  بعد  أو  في  اإلدارة  تستهدفها  التي  بالطريقة  األعمال  إلنجاز 
التعديالت   المنشأة  فيها  تطبق  التي  المالية  القوائم  في  المعروضة  األولى 

 للمرة األولى  
 

ينبغي على المنشأة االعتراف باألثر التراكمي للتطبيق األولي للتعديالت  
اح المدورة )أو أي بند آخر من بنود  كتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرب

 حقوق الملكية، كما هو مالئم( في بداية تلك الفترة األولى المعروضة. 
 

الثاني   كانون  مع    2022أول   ،

 السماح بالتطبيق المبكر. 

رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  المثقلة    -  37تعديالت على  تكلفة    -العقود 
 الوفاء بالعقد 

أن   التعديالت  تتعلق  تنص  التي  "التكاليف  تشمل  بالعقد  الوفاء"  "تكلفة 
التكاليف   من  بالعقد  مباشرة  المتعلقة  التكاليف  تتكون  بالعقد".  مباشرة 
اإلضافية للوفاء بهذا العقد )على سبيل المثال العمالة المباشرة أو المواد  
المباشرة( وتوزيع التكاليف األخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ العقد )على  

واآلالت  سب الممتلكات  بنود  ألحد  االستهالك  مصاريف  توزيع  المثال  يل 
 والمعدات المستخدمة في الوفاء العقد(. 

 
تطبق التعديالت على العقود التي لم تفِّ المنشأة فيها بكافة التزاماتها كما  
للمرة   التعديالت  المنشأة  فيها  تطبق  التي  السنوي  التقرير  فترة  بداية  في 

ديل أرقام المقارنة. وبدالً من ذلك ، يتعين على المنشأة  األولى. ال يتم تع
للرصيد   كتعديل  مبدئيًا  التعديالت  لتطبيق  التراكمي  باألثر  االعتراف 
الملكية، كما   بنود حقوق  بند آخر من  المدورة أو أي  االفتتاحي لألرباح 

 هو مالئم، في تاريخ التطبيق األولي. 
 

الثاني   كانون  مع    2022أول   ،

 السماح بالتطبيق المبكر. 
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  2020-2018التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية  

 ( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  الدولية     -(  1المعيار  المعايير  تطبيق 

 للتقارير المالية ألول مرة 

أول شركة تطبق  يقدم   التي تصبح  التابعة  للشركة  إعفاًء إضافيًا  التعديل 

الترجمة   فروق  عن  بالمحاسبة  يتعلق  فيما  األم  شركتها  بعد  التعديل 

تستخدم   التي  التابعة  للشركة  اآلن  يمكن  التعديل،  لهذا  نتيجة  المتراكمة. 

)د.   الفقرة  في  عليه  المنصوص  الدولي    16اإلعفاء  المعيار  ضمن  أ( 

( أن تختار أيًضا قياس فروق الترجمة التراكمية  1رير المالية رقم ) للتقا

القوائم   في  إدراجها  سيتم  التي  الدفترية  بالقيمة  األجنبية  العمليات  لجميع 

تطبيق   إلى  األم  الشركة  انتقال  تاريخ  على  بناًء   ، األم  للشركة  المالية 

تعد  إجراء  يتم  لم  إذا   ، المالية  للتقارير  الدولية  على  المعايير  يالت 

استحوذت   التي  األعمال  اندماج  على  المترتبة  واآلثار  التوحيد  إجراءات 

أو   الزميلة  للشركة  يُتاح  التابعة.  الشركة  على  خاللها  من  األم  الشركة 

المنصوص عليه   اإلعفاء  باالستفادة من  مماثل  المشترك خيار  المشروع 

 أ( .  16في الفقرة )د. 

 

الثاني   كانون  مع    2022أول   ،

 اح بالتطبيق المبكر. السم

 (: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 

في المئة" لتحديد ما إذا كان    10يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار "

الرسوم   بتضمين  المنشأة  تقوم  المالي،  بااللتزام  االعتراف  عدم  ينبغي 

المنشأة (المقترض( و المستلمة فقط بين  بما في  المدفوعة أو  المقرض ، 

نيابةً   المقرض  أو  المنشأة  من  سواء  المستلمة  أو  المدفوعة  الرسوم  ذلك 

التي   والمبادالت  التعديالت  بأثر مستقبلي على  التعديل  يُطبق  الغير.  عن 

 تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل للمرة األولى. 

 

الثاني   كانون  مع    2022أول   ،

 يق المبكر. السماح بالتطب

 : عقود اإليجار   16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

التحسينات على أرض   بالتعويض عن  المتعلق  التوضيح  التعديل  يستبعد 

 مستأجرة . 

 

 ال يوجد تاريخ سريان محدد 

 الزراعة   - 41معيار المحاسبة الدولي رقم  

( للمنشآت الستبعاد  41)يلغي التعديل متطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  

على   هذا  يعمل  العادلة.  القيمة  قياس  عند  للضرائب  النقدية  التدفقات 

 ( الدولي  المحاسبة  معيار  في  العادلة  القيمة  قياس  مع  41مواءمة   )

(، قياس القيمة العادلة،  13متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 

داخليً  المتسقة  النقدية  التدفقات  وتمكين  الستخدام  الخصم  ومعدالت  ا 

ومعدالت   النقدية  التدفقات  سيستخدمون  كانوا  إذا  ما  تحديد  من  ّين  الُمعدِّ

الخصم ألفضل   الضريبة ومعدالت  بعد  أو  الضرائب  قبل خصم  الخصم 

 سعر عادل لقياس القيمة. 

بعد   أو  في  العادلة  القيمة  لقياس  أي   ، مستقبلي  بأثر  التعديل  تطبيق  يتم 

 فيه المنشأة بتطبيق التعديل . التاريخ الذي تقوم 

 

الثاني   كانون  مع    2022أول   ،

 السماح بالتطبيق المبكر. 
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 ( الدولي  المحاسبة  معيار  وبيان  1تعديالت على  المالية  القوائم  ( عرض 
إلعداد   الدولية  للمعايير  ) الممارسة  المالية  األحكام  2التقارير  إصدار   )

 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  -النسبية 
( الدولي  المحاسبة  معيار  متطلبات  التعديالت  يتعلق  1تُغير  فيما   )

مصطلح   التعديالت  تستبدل  المحاسبية.  السياسات  عن  باإلفصاح 
"معلومات السياسة المحاسبية الجوهرية" بمصطلح "السياسات المحاسبية  

النظر  ا عند  كان،  إذا  مهمة  المحاسبية  السياسة  معلومات  تعتبر  لهامة". 
المالية   القوائم  في  المدرجة  األخرى  المعلومات  مع  جنب  إلى  جنبًا  إليها 
للمنشأة ، من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات التي يتخذها  

تلك    المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس 
 القوائم المالية. 

 
 ( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  في  الداعمة  الفقرات  تعديل  تم  (  1كما 

غير   بالمعامالت  تتعلق  التي  المحاسبية  السياسة  معلومات  أن  لتوضيح 
اإلفصاح   يلزم  وال  مهمة  غير  األخرى  الظروف  أو  األحداث  أو  المادية 

جوهرية   المحاسبية  السياسة  معلومات  تكون  قد  طبيعة  عنها.  بسبب 
المعامالت ذات الصلة أو األحداث أو الظروف األخرى ، حتى لو كانت  
المبالغ غير جوهرية. ومع ذلك ، ليست كل معلومات السياسة المحاسبية  
هي   األخرى  الظروف  أو  األحداث  أو  المادية  بالمعامالت  المتعلقة 

 جوهرية بحد ذاتها. 
 

لش وأمثلة  إرشادات  أيًضا  المعايير  مجلس  تطبيق  وضع  وإثبات  رح 
بيان   في  الموضحة  خطوات"  أربع  من  المكونة  النسبية  األهمية  "عملية 

 ( الخاص بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 2الممارسة ) 
 

الثاني   كانون  مع    2023أول   ،
ويتم   المبكر  بالتطبيق  السماح 

 تطبيقه بأثر رجعي. 
 

بيان   تعديالت  تحتوي  ال 
 ( على  2الممارسة  المعايير  ( 

المالية   التقارير  إلعداد  الدولية 
متطلبات   أو  تاريخ سريان  على 

 انتقالية. 

 ( الدولي  المحاسبة  معيار  على  المحاسبية،    –(  8تعديالت  السياسات 
واألخطاء   المحاسبية  التقديرات  في  التقديرات    -والتغييرات  تعريف 

 المحاسبية 
التقديرات   تعريف  التعديالت  في  تستبدل  التغيير  بتعريف  المحاسبية 

التقديرات المحاسبية. بموجب التعريف الجديد ، فإن التقديرات المحاسبية  
من   التأكد  لعدم  تخضع  التي  المالية  القوائم  في  النقدية  "المبالغ  هي 

 القياس". 
احتفظ    ، ذلك  ومع  المحاسبية.  التقديرات  في  التغيير  تعريف  حذف  تم 

في التغييرات  بمفهوم  مع    المجلس  المعيار  في  المحاسبية  التقديرات 
 التوضيحات التالية: 

الناتج عن معلومات جديدة أو  • التقدير المحاسبي  التغيير في  ال يعتبر 
 تطورات جديدة تصحيًحا لخطأ.

المستخدم  • القياس  أسلوب  أو  المدخالت  أحد  في  التغيير  تأثيرات  إن 
حاسبية إذا لم لتطوير التقدير المحاسبي هي تغييرات في التقديرات الم

 تكن ناتجة عن تصحيح أخطاو الفترة السابقة 

( مثالين  المجلس  معيار  5و4أضاف  بتنفيذ  الخاصة  اإلرشادات  إلى   )
 ( الدولي  واحداً  8المحاسبة  مثاالً  المجلس  حذف  للمعيار.  المصاحب   ،  )

 ( ألنه قد يسبب ارتباكاً في ضوء التعديالت. 3)مثال  
 

الثاني   كانون  مع    2023أول   ،
 سماح بالتطبيق المبكر. ال
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 ( الدولي  المحاسبة  معيار  على  الضرائب  12تعديالت  الضرائب    -( 

 المؤجلة المتعلقة باألصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة 

من   اإلعفاء  من  آخر  استثناًء  التعديالت  بموجب  تقدم  األولي.  االعتراف 

التي   للمعامالت  األولي  االعتراف  إعفاء  المنشأة  تطبق  ال   ، التعديالت 

 تؤدي إلى فروق مؤقتة ومتساوية خاضعة للضريبة وقابلة للخصم. 

 

المؤقتة   الفروق  تنشأ  قد   ، به  المعمول  الضرائب  قانون  على  اعتماًدا 

ب  األولي  االعتراف  عند  والمقتطعة  للضريبة  في  الخاضعة  وإلتزام  أصل 

الربح   أو  المحاسبي  الربح  تؤثر على  أعمال وال  اندماج  تمثل  معاملة ال 

الخاضع للضريبة. على سبيل المثال ، قد ينشأ هذا عند االعتراف بالتزام  

الدولي   المعيار  بتطبيق  استخدام األصل  يقابله من حق  اإليجار وما  عقد 

 عقد اإليجار. في تاريخ بدء  16إلعداد التقارير المالية رقم  

 

 ( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت  على  12بعد  يتعين   ،  )

ذات   المؤجلة  الضريبة  والمطلوبات  بالموجودات  االعتراف  المنشأة 

االسترداد  لمعايير  يخضع  مؤجل  ضريبي  أصل  أي  إدراج  مع  الصلة، 

 (. 12الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم )

 

(  12الً توضيحيًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) يضيف المجلس أيًضا مثا

 الذي يوضح كيفية تطبيق التعديالت.

 

تنطبق التعديالت على المعامالت التي تحدث في أو بعد بداية أول فترة  

  ، مقارنة  فترة  أقرب  بداية  في  ذلك،  إلى  باإلضافة  معروضة.  مقارنة 

 تعترف المنشأة بما يلي: 

مؤجلة   • ضريبية  المحتمل موجودات  من  فيه  يكون  الذي  الحد  )إلى 

المؤقت  الفرق  استخدام  مقابله  في  يمكن  للضريبة  ربح خاضع  توفر 

القابلة   المؤقتة  الفروق  والتزام ضريبي مؤجل لجميع  القابل للخصم( 

 للخصم والخاضعة للضريبة المرتبطة بما يلي: 

 حق استخدام الموجودات والتزامات اإليجار    -

الستعادة والمطلوبات المماثلة والمبالغ المقابلة  إيقاف التشغيل وا -

 المعترف بها كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة 

التراكمي للتطبيق األولي للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي   • األثر 

حسب   ، الملكية  حقوق  من  آخر  مكون  أي  )أو  المدورة  لألرباح 

 االقتضاو( في ذلك التاريخ. 

الثاني   كانون  مع  ،    2023أول 

 السماح بالتطبيق المبكر. 

 

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة  
للتطبيق واعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد اليكون لها أي تأثير جوهري على القوائم  

والمتعلق بعقود    17، باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    ة التطبيق األولي . للشركة في فتر  المالية
حاليا   الشركة  وتقوم  للشركة  المالية  القوائم  على  المعيار  هذا  اثر  بدراسة  حاليا  الشركة  تقوم  حيث  التأمين 

رض التسوية المطلوبة في  بتحديث االنظمة واالجراءات المالية المطلوبة لتتمكن من تطبيق هذا المعيار وع 
   . 2023والتطبيق الفعلي في بداية العام   2022القوائم المالية لنهاية العام  
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 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر    القوائمإن إعداد  

التقديرات  هذه  ان  كما  المحتملة.  االلتزامات  عن  واإلفصاح  المالية  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ  في 

الشركة إصدار   واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات ، وبشكل خاص يتطلب من إدارة 

مبنية   المذكورة  التقديرات  إن   . وأوقاتها  المستقبلية  النقدية  التدفقات  مبالغ  لتقدير  هامة  واجتهادات  أحكام 

قد  الفعلية  النتائج  التيقن وان  التقدير وعدم  لها درجات متفاوتة من  بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة 

 جمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات النا
 

يتم مراجعة االجتهادات والتقديرات واالفتراضات بشكل دوري ، ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الفترة  

المالية التي حدث فيها هذه التغير في حال كان التغير يؤثر على هذه الفترة المالية فقط ويتم قيد أثر التغير في  

قديرات في الفترة المالية التي حدث فيها هذه التغير وفي الفترات المالية المستقبلية في حال كان التغير يؤثر  الت

إننا نعتقد بأن تقديراتنا ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على  على الفترة المالية والفترات المالية المستقبلية.

 التالي :  النحو
 

 ات المحاسبية للشركة احكام هامة في تطبيق السياس
  االدارةفيما يلي االحكام الهامة ، غير تلك التي تنطوي على التقديرات )والمفصح عنها ادناه( التي استخدمتها  

في   بها  المعترف  المبالغ  أهمية على  األكثر  التأثير  لها  والتي  للشركة  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في عملية 
 القوائم المالية: 

 
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعـة : يتطلـب مـن إدارة الشـركة اسـتخدام إجتهـادات وتقـديرات   إحتساب  -

وأوقاتها وتقـدير مخـاطر الزيـادة الهامـة فـي مخـاطر اإلئتمـان النقدية المستقبلية  التدفقات هامة لتقدير مبالغ 

المالية بعد اإلعتراف األولي بها ومعلومات القياس المستقبلية لخسائر اإلئتمان المتوقعة ويتم قياس   لالدوات 

الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة كمخصــص يعــادل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر الزمنــي 

 للموجودات.

 

اعتمـاداً   تسـوية الخسـائر غيـر الموزعـةو مخصـص    المخصصات الفنية  يتم تقدير مخصص االدعاوات و -

 كتوارية.اللدراسات ااعلى دراسات فنية ووفقاً لتعليمات ادارة التأمين و

 

تقــوم اإلدارة بءعــادة تقــدير األعمــار اإلنتاجيــة لألصــول الملموســة وغيــر الملموســة بشــكل دوري لغايــات  -

احتساب االستهالكات واإلطفاوات السنوية اعتماداً علـى الحالـة العامـة لتلـك األصـول وتقـديرات األعمـار 

 .رباح أو الخسائراإلنتاجية المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ خسارة التدني في قائمة األ

 

-  ً وفقا الدخل  ضريبة  نفقة  من  يخصها  بما  المالية  السنة  تحميل  يتم   : الدخل  ضريبة  لألنظمة  مخصص   

 والمعايير الدولية للتقارير المالية ويتم إحتساب وإثبات مخصص الضريبة الالزم. والقوانين

 

اعتم - العقارية  اإلستممارات  تقييم  وأسعار  ايتم  ظروف  على  اساسي  بشكل  تعتمد  وفرضيات  اسس  على  داً 

، العام    هذا  السوق  نهاية  في  آخرها  كان  معتمدين  عقاريين  خبراو  لمالثة  الحسابي  المتوسط  اعتماد  وتم 

2021. 

 

والمبالغ المتوقع  بتقدير المبالغ المتوقع استردادها من شركات التأمين واإلتحاد األردني للتأمين    اإلدارةتقوم   -

بحوادث   المتسببين  من  بموجب  واستردادها  اليهم  الرجوع  للشركة  يحق  بحوادث القانون  التي  والمتعلقة 

 اعتماداً على الدراسات المعدة من قبل إدارة الشركة ووفقاً للمعلومات والوثائق المتوفرة. السيارات 
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 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة : 

التقديرات الرئيسية التي استخدمتها االدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والتي لها    فيما يلي 

 التاثير االكمر اهمية على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية للشركة .

 

المنتجات / السـوق وتحديـد تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات النظرة المستقبلية لكل نوع من أنواع   -

المعلومات المستقبلية ذات الصلة بكل سيناريو : عند قياس الخسارة االئتمانيـة المتوقعـة ، تسـتخدم الشـركة 

معلومــات مســتقبلية معقولــة ومدعومــة تســتند إلــى افتراضــات المتغيــرات المســتقبلية لمختلــف المتغيــرات 

 البعض.االقتصادية وكيف تؤثر هذه المتغيرات على بعضها 

 

احتمالية التعمر : تشكل احتمالية التعمر مدخاًل رئيسيًا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. وتعتبر احتمالية  -

البيانات   إحتساب  تشمل  والتي   ، معينة  زمنية  فتره  مدى  على  السداد  عن  التعمر  الحتمالية  تقديًرا  التعمر 

 روف المستقبلية. التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظ

 

في   - التعمر  عن  الناتجة  للخسارة  تقدير  هي  التعمر  بافتراض  الخسارة  تعتبر    : التعمر  بءفتراض  الخسارة 

السداد. وهو يستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع الممول تحصيلها، مع  

 نات اإلضافية )ان وجدت(. األخذ في اإلعتبار التدفقات النقدية من الضما

 

يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاو في عدد من عقود اإليجار.  خيارات التمديد واالنهاء في عقود اإليجار :   -

العقود  إدارة  التشغيلية من حيي  المرونة  لزيادة  الشروط  التمديد واإلنهاو  ، ان معظم    تستخدم هذه  خيارات 

 للممارسة من قبل كل من الشركة والمؤجر. المحتفظ بها قابلة 

  

اقتصادياً   تخلق حافزاً  التي  والظروف  الحقائق  االعتبار جميع  في  اإلدارة  تأخذ   ، اإليجار  مدة عقد  تحديد  عند 

تلي    لممارسة التي  الفترات  )أو  التمديد  خيارات  تضمين  يتم  اإلنهاو.  خيار  ممارسة  عدم  أو   ، التمديد  خيار 

يتم   لم  )أو  تمديده  يتم  أن  إذا كان عقد اإليجار مؤكدًا بشكل معقول  خيارات اإلنهاو( فقط في مدة عقد اإليجار 

التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير كبير ف تتم مراجعة  التقييم  إنهائه(.  ي الظروف التي تؤثر على هذا 

 والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر. 

 

يتطلب المعيار تحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي   :وطرق التقييم   القيمة العادلة قياس

  المعايير محددة في  تصنف بموجبه مقاييس القيمة العادلة كاملة وفصل قياسات القيمة العادلة وفقاً للمستويات ال

( لمقاييس القيمة العادلة يعني تقييم ما إذا كانت  3( والمستوى )2الدولية للتقارير المالية. الفرق بين المستوى ) 

يمكن   المدخالت  أو  يمكن مالحظتها مما    مالحظتهاالمعلومات  التي ال  المعلومات  أهمية  وضع   يتطلب ومدى 

باالعتبار كافة العوامل التي   القيمة العادلة بما في ذلك األخذ  لقياس  أحكام وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة 

تقوم الشركة باستخدام   المالية  القيمة العادلة للموجودات او المطلوبات  تقييم  تخص األصل أو االلتزام ، وعند 

الت المستوى االول تقوم الشركة بالتعامل مع اطراف معلومات السوق عند توفرها، وفي حال عدم وجود مدخ 

مستقلة ومؤهلة العداد دراسات التقييم ، حيي يتم مراجعة طرق التقييم المالئمة والمدخالت المستخدمة العداد 

 التقييم من قبل االدارة.
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 صافي - ودائع لدى البنوك  -4
 يتكون هذا البند مما يلي :       

 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول    31 

 2021 2020 

 

ودائـع تستحـق خالل فترة  

 ثالثة اشهـــــر 

ودائع تستحق بعد ثالثة 

 المجمــــــــوع  المجمــــــــوع   أشهــــــــــر وحتى سنة

 دينـــــــــــــار  دينـــــــــــــار   دينـــــــــــــار  دينـــــــــــــار  

 9.065.278 8.867.335  2.275.000 6.592.335 داخل األردن    

 ( 12.238) ( 11.971)  ( 2.633) ( 9.338) خسائر ائتمانية متوقعة *    

 6.582.997 2.272.367  8.855.364 9.053.040 

 

 ان الحركة على خسائر ائتمانية متوقعة كما يلي :     *  
 كانون األول  31للسنة المنتهية في  
 2021 2020 
 دينـــــــــــــار  دينـــــــــــار  

 10.817 12.238 الرصيد في بداية السنة  
 1.421 - إضافات خالل السنة يضاف :

 - ( 267)  إستبعادات خالل السنة :   ينزل         

 12.238 11.971 الرصيد في نهاية السنة      

 
من   - البنوك  لدى  الودائع  أرصدة  على  الفائدة  معدالت  العام   ٪4.500  إلى   ٪3.053تتراوح     خالل 

 (. 2020خالل العام  ٪5الى  3.75٪) 2021
 
ألمر    - المرهونة  الودائع  سابقاً( بلغت  التأمين  )دائرة  المركزي  البنك   / التأمين  اعمال  على  الرقابة   دائرة 

وظيفته   إلى  في    (325.000) باإلضافة  كما  األول    31  دينار  األهلي   2020و   2021كانون  البنك    لدى 
 ثالثة اشهر.  خالل  وهي تستحق  األردني

 
ألمر   - المرهونة  الودائع  باستمناو  السحب  مقيدة  أرصدة  يوجد  البنك ال   / التأمين  اعمال  على  الرقابة  دائرة 

 باإلضافة إلى وظيفته.  المركزي )دائرة التأمين سابقاً( 
 

يتم تقييم األرصدة لدى البنوك على أن لها مخاطر ائتمانية منخفضة ناتجة عن التعمر ، ألن هذه البنوك تخضع 

ة عالية من قبل البنك المركزي األردني التي تملك الشركة فيها حسابات بنكية . وفقًا لذلك ، تقوم إدارة لرقاب

الشركة بتقدير مخصص الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نهاية فترة إعداد التقارير المالية بمبلغ يساوي  

فترة   على  المتوقعة  االئتمانية  بعين    12الخسائر  األخذ  مع  ،  شهر.  للتعمر  التاريخية  المعلومات  االعتبار 

 . والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنوك
 

 رباح أو الخسائراأل قيمة العادلة من خاللموجودات مالية بال  - 5
 يتكون هذا البند مما يلي : 

 كانــــــــــــــــــــون األول 31 
 2021 2020 

 دينــــــــــار  دينــــــــــار  داخل األردن
 1.217.019 1.992.233 اسهم مدرجة في سوق عمان المالي

   خارج األردن 
 145.550 145.550 سندات واسناد قرض حكومة األردنية * 

 2.137.783 1.362.569 

 
ين االول تشر  10  تاريخبـ  ويستحقيممل هذا البند اسناد قرض الحكومة االردنية وهو مدرج في سوق لندن      *  

2047.  
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 اآلخر  الدخل الشامل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل - 6

 يتكون هذا البند مما يلي : 

 كانــــــــــــــــــــون األول 31 

 2021 2020 

 دينــــــــــار  دينــــــــــار  

   داخل األردن

 1.699.750 1.989.856 أسهم مدرجة

 50.000 50.000 أسهم غير مدرجة

 2.039.856 1.749.750 

 

 معلومات مالية متوفرة. أو  يتم تحديد القيمة العادلة لالسهم غير المدرجة بناوا على احدث قوائم

 

 صافي - بالتكلفة المطفأةموجودات مالية   - 7

 يتكون هذا البند مما يلي : 

 كانــــــــــــــــــــون األول 31 

 2021 2020 

 دينــــــــــار  دينــــــــــار  داخل األردن

 800.000 800.000 سناد قرض شركات أسندات و  

 ( 12.384) ( 12.384) الخسائر االئتمانية المتوقعة *  

 787.616 787.616 

   خارج األردن 

 412.539 196.069 سناد قرض شركات أسندات و  

 71.699 71.699 سندات وأسناد قرض حكومية أجنبية   

 ( 140.540) ( 139.623) الخسائر االئتمانية المتوقعة *  

 128.145 343.698 

 915.761 1.131.314 

 

 هي كما يلي:  االئتمانية المتوقعةالخسائر ان الحركة على مخصص   *  

 كانون األول  31للسنة المنتهية في  

 2021 2020 

 دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

 152.924 152.924 الرصيد في بداية السنة 

 - - اضافات خالل السنة

 - ( 917) )المسترد( من المخصص خالل السنة 

 152.924 152.007 الرصيد في نهاية السنة      
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 :  خسائر االئتمانية المتوقعةالتكلفة المطفأة قبل طرح الالجدول التالي يبين تفاصيل موجودات مالية ب   -

 

 

 كامل لها.قد تم قيد مخصص بال حقت هذه السندات خالل السنة و لم يتم تسديدها، علما بانهاست  *

   

 .2022كانون الماني    22تم تسديد سندات اقراض الشركة العربية الدولية للفنادق في الفترة بتاريخ      **

 

 على التوالي.   2021كانون الماني  26و   2021شباط   4بتواريخ   BAHRAINو  PEMEXتم تسديد سندات اقراض     -

 

 . 2020و  2021خالل العام والمالي لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى الماني     -

 

 

 الفائدة تاريخ االستحقاق  المجــموع  اكمر من سنة  اقل من سنة  الســـــــــــــــــندات  

   دينـــــــــــــار  دينـــــــــــــار  دينــــــــــــار  

 ٪ 375/6 2020اذار  9 71.699 - 71.699 *  سندات اقراض جمهورية لبنان

 ٪ 125/5 2022تشرين اول   SBER BANK 128.673 - 128.673 29سندات اقراض 

 ٪ 500/5 2020تشرين اول   TELEMAR * 67.396 - 67.396 23سندات اقراض 

 ٪ 5/ 50 2022كانون الماني   22 300.000 - 300.000 **  الشركة العربية الدولية للفنادق

 ٪ 6/ 75   2023 تشرين االول  12 500.000 500.000 - شركة البنك االهلي االردني 

 567.768 500.000 1.067.768   
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 استممارات عقارية   - 8

 يتكون هذا البند مما يلي : 

 

كانون    تمت خالل شهر ييم لهذه االستممارات  اخر تقدينار بموجب آ  2.315.750بلغ متوسط القيمة العادلة   * 

 من قبل ثالث خبراو عقاريين معتمدين.  2021 االول

 

 قروض حملة بوالص الحياة    - 9

 يتكون هذا البند مما يلي : 

 كانــــــــــــــــون األول  31 

 2021 2020 

 دينــــــــــار  دينــــــــــار  

ــي ال  ــاة الت ــائق الحي ــة وث ــة التصــفية قــروض لحمل ــد عــن  قيم تزي

 13.978 13.755 للبوليصة

 

 يمتد استحقاق قروض حملة وثائق الحياة كما يلي:

 2021 

 المجموع  أكمر من سنة  

 دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار 

 13.755 13.755 قروض لحملة بوالص الحياة 

 

 نقد في الصندوق ولدى البنوك  - 10

 البند مما يلي : يتكون هذا 

 كانــــــــــــــــون األول  31 

 2021 2020 

 دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار 

 6.340 898 نقد في الصندوق 

 1.148.900 338.592 حسابات جارية لدى البنوك 

 339.490 1.155.240 

 
 
 
 
 

 كانــــــــــــــــون األول  31 

 2021 2020 

 دينـــــــــــار  دينــــــــــار  

   أراضي :

 316.146 316.146 الرصيد في بداية السنة  

 316.146 316.146 الرصيد في نهاية السنة       

   مبانــى :

 1.807.267 1.753.987 الرصيد في بداية السنة  

 ( 53.280) ( 53.280) االستهالك للسنة ينزل:

 1.753.987 1.700.707 الرصيد في نهاية السنة       

 2.016.853 2.070.133 
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 شيكات برسم التحصيل   - 11

 يتكون هذا البند مما يلي : 
 كانــــــــــــــــون األول  31 
 2021 2020 

 دينــــــــــــار  دينــــــــــــار  
 872.685 815.150 شيكات برسم التحصيل * 

 ( 8.727) ( 8.151) خسائر ائتمانية متوقعة ** 
 806.999 863.958 

 

 .2022كانون األول  29لغاية  يمتد استحقاق الشيكات برسم التحصيل  *  
 

   الحركة على خسائر ائتمانية متوقعة كما يلي :ان  * *
 كانون األول  31للسنة المنتهية في   

 2021 2020 
 دينــــــــــــــار دينـــــــــــار  

 92.764 8.727 الرصيد في بداية السنة  
 - - إضافات خالل السنة

 ( 84.037) ( 576) خالل السنة )المحرر(
 8.727 8.151 الرصيد في نهاية السنة      

 
 بالصافي   –مدينون  - 12

 يتكون هذا البند مما يلي : 

 كانـــــــــــــــــــــــون األول  31 
 2021 2020 
 دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

 3.601.863 3.204.995 ذمم حملة البوالص 
 14.510 3.756 ذمم وكالء

 23.813 8.942 وسطاءذمم 
 14.279 11.080 ذمم موظفين 
 441.686 476.277 ذمم اخرى *

 3.705.050 4.096.151 
 ( 1.141.290) ( 931.290) : خسائر ائتمانية متوقعة * ينزل
 2.954.861 2.773.760 صافي مدينون     

 

علماً بانه قد تم    2021دينار للعام    436.827يتضمن هذا البند ذمم العمالو المرفوع ضدهم قضايا بمبلغ   *   
 قيد مخصص بالكامل مقابل هذه القضايا. 

 فيما يلي الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة :  **  

 2021 2020 
 دينـــــــــــــــار دينــــــــــــــار 

 1.241.290 1.141.290 الرصيد في بداية السنة 
 ( 100.000) ( 210.000) المحرر خالل السنة

 1.141.290 931.290 الرصيد في نهاية السنة      
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 يوضح الجدول ادناه تحديد خطر الذمم المدينة بناًو على مصفوفة المخصصات: 

 

  ذمم مدينة متأخرة السداد   2021كانون األول  31كما في 

 بعد  ذمم لم تستحق 

من يوم وحتى 

 يوم   90

  180الى  91من 

 يوم 

الى   181من 

 يوم  365

 أكمر من 

 المجموع  يوم  365

 دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  

 3,705,050 968,192 481,416 773,296 1,482,146    -  إجمالي الذمم المدينة  

 252.991 ( 15.165) ( 381,557) ( 585,701) ( 996,658)  2,232,075   * تعديالت 

 ( 189.000) ( 189.000) - - - - دائن  حساب يقابلها  ةذم

 ( 63.991) ( 63.991) - - - - يقابلها ادعاو ةذم

 3,705,050  700,033  99,859    187,595    485,488    2,232,075   الرصيد بعد التعديالت 

 931.290  700,033 80,257  85,000 51,000 15,000  الخسارة اإلئتمانية مخصص 

 ٪ 25 ٪ 100 ٪ 80.37 ٪ 45.3 ٪ 10.5 ٪ 0.67 معدل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 

       

 

 ذمم مدينة متأخرة السداد   2020كانون األول  31كما في 
 

 ذمم لم تستحق بعد  

من يوم وحتى 

 يوم   90

  180الى  91من 

 يوم 

الى   181من 

 يوم  365

 365أكمر من 

 المجموع  يوم 

 دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  

 4.096.151  995,202   728,966   809,768   1,562,215     -  إجمالي الذمم المدينة  

 - ( 58,485) ( 559,433) ( 587,372) ( 848,567)   2,053,857   تعديالت* 

  4,096,151  936,717    169,533    222,396    713,648     2,053,857   الرصيد بعد التعديالت 

 1,141,290  936,717  109,573 50,000  30,000  15,000   مخصص الخسارة اإلئتمانية 

 ٪ 27.86 ٪ 100 ٪ 64.6 ٪ 22.5 ٪ 4.2 ٪ 0.7  اإلئتمانية المتوقعة معدل الخسارة 

 ادارة الشركة.حسب االتفاق المبرم مع  مجدولة السداد و لم تستحق بعد بتواريخ ولكنها صادرة  فواتيرالتعديالت تممل هذه * 
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 بالصافي     –ذمم معيدي التأمين المدينة  - 13

 يتكون هذا البند مما يلي : 

 كانــــــــــــــــــــــون األول  31 

 2021 2020 

 دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

 721.595 952.726 شركات التامين المحلية 

 1.397.050 1.182.679 شركات اعادة التأمين الخارجية 

 2.118.645 2.135.405 الرصيد        

 ( 165.158) ( 175.158) خسائر ائتمانية متوقعة *   ينزل :

 1.953.487 1.960.247 صافي ذمم معيدي التأمين      

 

 يوضح الجدول ادناه تحديد خطر ذمم معيدي التأمين المدينة بناًو على مصفوفة المخصصات: 
 

  ذمم معيدي التأمين المدينة متأخرة السداد   2021األول كانون  31كما في 

 بعد  ذمم لم تستحق 

من يوم وحتى 

 يوم 90

الى  91من 

 يوم  180

الى   181من 

 يوم  365

 أكمر من 

 المجموع  يوم 365 

 دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار 

  2.135.405 227,437 567,374  290,949   1,049,645     -  التأمين المدينة   إجمالي ذمم معيدي

 - (76,068) ( 567,374) ( 290.938) ( 1,049,641)   1,984,021   التعديالت

  2.135.405   151,369       -    11     4     1,984,021   التعديالتالرصيد بعد 

 175.158   151,369       -    11   4 23,774   مخصص الخسارة اإلئتمانية

٪ 8.2 %100 ٪0 %100 %100 ٪ 1.2 اإلئتمانية المتوقعة   معدل الخسارة  

 

  ذمم معيدي التأمين المدينة متأخرة السداد   2020كانون األول  31كما في 

 بعد  ذمم لم تستحق 

من يوم وحتى 

 يوم 90

الى  91من 

 يوم  180

الى   181من 

 يوم  365

  365أكمر من 

 المجموع  يوم

 دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار 

  2.118.645 232,119 181,844 452,096 1,252,586 -   التأمين المدينة   إجمالي ذمم معيدي

 - (80,750) ( 181,844) ( 451,988) ( 1,252,078)  1,966,660   التعديالت

  2,118,645    151,369       -    108     508    1,966,660   التعديالتالرصيد بعد 

 165.158 161.893      3.265  108   508   13,173   مخصص الخسارة اإلئتمانية

 ٪ 7.8 ٪ 100 ٪ 11.45 ٪ 100 ٪ 100 ٪ 0.67 المتوقعة معدل الخسارة اإلئتمانية 
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 ضريبة الدخل   - 14
 مخصص ضريبة الدخل    -أ

 إن الحركة الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي :
 2021 2020 
 دينـــــــــــــار  دينـــــــــــــــار 

 99.456 ( 54.225) مدين"  / )دائن(" الرصيد في بداية السنة
 32.192 29.868 الفوائد البنكية ضريبة الدخل المدفوعة على 

 23.225 92.900 ضريبة الدخل المدفوعة / السنة 
 ( 150.507) - )مصروف( ضريبة الدخل للسنة  

 ( 68.869) - )مصروف( ضريبة الدخل سنوات سابقة 
 10.278 - المحرر من موجودات ضريبية مؤجلة 

 ( 54.225) 68.543 ()مخصص  /(17مدين ايضاح )  الرصيد في نهاية السنة   

 
 

 مما يلي :  رباح أو الخسائريبة الدخل الظاهرة في قائمة األتممل ضر   -ب 
 2021 2020 

 دينـــــــــــــار  دينــــــــــــــار 
 ( 150.507) - )مصروف( ضريبة الدخل المستحقة 

 ( 68.869) - للسنوات السابقة )مصروف( ضريبة الدخل 
 ( 324) ( 61.339) بالصافي  –ضريبية مؤجلة طلوبات أثر م
 ( 12.029) 243,316 بالصافي  –ضريبية مؤجلة  وجودات أثر م

 ( 231.729) 181.977 ضريبة الدخل  / منافع ضريبة  

 
 :ُملخص تسوية الربح الُمحاسبي مع الربح الضريبي   -
 كانون األول   31للسنة المنتهية في  
 2021 2020 
 دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

 854.209 ( 609.789) الربح الُمحاسبي حاسبية( مُ )الخسارة ال
 ( 3.953.987) ( 4.449.195) أرباح غير خاضعة للضريبة 

 ً  3.678.655 3.803.641 مصروفات غير مقبولة ضريبيا

 578.877 ( 1.255.343) الربح الضريبي )الخسارة الضريبية( /  

 ٪ 26 ٪ 26 نسبة ضريبة الدخل 
 

وتم تقديم االقرار الخاص بضـريبة الـدخل للشـركة  ، 2018تم تسوية ضريبة دخل الشركة حتى نهاية العام  -
 .ولم يتم مراجعته بعد  في الوقت المحدد ه ودفع المبالغ المترتبة علي 2020و  2019للعام 

 
طلبـات وفقـاً لمت  2021كـانون االول    31المنتهيـة فـي    للسـنةتم احتساب وقيد مخصص لقاو ضريبة الدخل   -

، وبرأي اإلدارة والمستشار الضريبي للشـركة فءنـه لـن يترتـب علـى الشـركة  قانون ضريبة الدخل األردني
 .2021كانون االول  31إلتزام يفوق المخصص المأخوذ كما في 

 
 ان الحركة على حساب الموجودات / المطلوبات الضريبية المؤجلة هي كما يلي : -ج 

 للسنــــة المنتهيـــــة فــــــي   للسنــــة المنتهيـــــة فــــــي   
 2020كانـــــــون األول  31 2021كانــــــون األول  31 
 مطلوبات  موجودات  مطلوبات  موجودات  

 دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  

 557.687 1.005.911 558.010 1.065.767 الرصيد في بداية السنة 
 - - - 26.000 تعديالت سنوات سابقة

 323 174.048 61.339 385.701 المضاف
 - ( 114.192) - ( 217.813) المستبعد 

 558.010 1.065.767 619.349 1.259.655 نهاية السنةالرصيد في       
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 موجودات/ مطلوبات ضريبية مؤجلة  -د 
 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي : 

 كانــــــــــــــون األول 31  

 2020 2021 كانـــــــــــــــــــــــون األول 31للسنة المنتهية في  الحسابات المشمولة

 

  الرصيد في  بداية

 السنة 

تعديالت سنوات  
 سابقة

 المبالغ

 المحررة

 المبالغ

 المضافة 

الرصيد في نهاية  

 السنة 

 الضريبة 

 المؤجلة  

 الضريبة 

 المؤجلة  

 دينـــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار   دينـــــــار  

        موجودات ضريبية مؤجلة -أ

 384.887 332.430 1.278.577 - 201.758 - 1.480.335 خسائر ائتمانية متوقعة 

 359.848 363.519 1.398.149 14.119 - - 1.384.030 مخصص ادعاوات غير مبلغة تحت التسوية 

 7.873 - - 14.000 44.279 - 30.279 مخصص تعويض نهاية الخدمة 

 245 246 946 - - - 946 مخصصات مختلفة

 - 26,000 100,000 - - 100.000 - مخصص تسوية خسائر غير موزعة 

 - 52,000 200,000 200,000 - - - مخصص العجز باالقساط

العادلة من  احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة 

 901.916 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

- 290.106 - 611.810 159.071 234.498 

خسائر تقييم موجودات مالية من خالل قائمة 

 301.599 رباح أو الخسائراأل

 

- 301.599 - - - 78.416 

 - 2021خسائر ضريبية للعام 

 

- - 1.255.343 1.255.343 326.389 - 

 4.099.105 100.000 837.742 1.483.462 4.844.825 1.259.655 1.065.767 

 

       مطلوبات ضريبية مؤجلة   -ب

 - 27.399 105.379 105.379 - - تقييم موجودات مالية من خالل قائمة األرباح أو الخسائرأرباح 

 558.010 591.950 2.276.729 130.535 - 2.146.194 مستردات ادعاوات

 2.146.194 - 235.914 2.382.108 619.349 558.010 

 
 
ضـريبة  ٪2ضـريبة دخـل و    ٪24)  ٪26الخاضعة لها الشركة والبالغـة    الجديدة المحددة وفقاً لقانون ضريبة الدخل  يبةتم احتساب الضرائب المؤجلة وفقا لنسبة الضر  -

 .انه سيتم االستفادة من الموجودات الضريبية المؤجلة في المستقبل القريب  اإلدارة، وبرأي  مساهمة وطنية(
 



 

صافي- ممتلكات ومعدات  -   15

:          يتكون هذا البند مما يلي 

محوالت انظمة االمان أثاث وتجهيزات أجهــــــــــزة أجهزة ومعدات

المجمــــــــــــوع ومولدات كهرباء والسالمة العامة مصاعد آرمات ديكورات اجهزة التكييف داخليــــة مركبـــــــات الحاسب االلي مكتـــــبية مبنــــــــــــــى أراضــــــــي

دينــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينـــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــار دينــــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار  

:الكلفة 

3.247.864 10.613 38.090 45.000 12.587 322.785 86.151 171.427 55.994 133.559 43.684 2.011.828 316.146   الرصيد في بداية السنة

6.484 -              -                 -             -                580 -            2.962 -             1.032 1.910 -   اضافات                   -                

3.254.348 10.613 38.090 45.000 12.587 323.365 86.151 174.389 55.994 134.591 45.594 2.011.828 316.146      الرصيد في نهاية السنة

:االستهالك المتراكم 

980.589 7.602 31.925 32.240 12.587 314.616 59.077 72.837 42.379 96.396 22.992 287.938   االستهالك المتراكم في بداية السنة                   -

93.768 1.061 4.551 4.500 -                2.646 8.319 10.328 7.635 10.531 3.960 40.237   استهالك السنة                   -

1.074.357 8.663 36.476 36.740 12.587 317.262 67.396 83.165 50.014 106.927 26.952 328.175      االستهالك المتراكم في نهاية السنة                   -

صافي القيمة الدفترية كما في 

2.179.991 1.950 1.614 8.260 -                6.103 18.755 91.224 5.980 27.664 18.642 1.683.653 316.146 2021األول   كانون31

:الكلفة 

3.220.728 10.613 38.090 45.000 12.587 322.263 85.851 168.021 55.994 117.940 36.395 2.011.828 316.146   الرصيد في بداية السنة

27.136 -              -                 -             -                522 300 3.406 -             15.619 7.289   اضافات                   -                    -

3.247.864 10.613 38.090 45.000 12.587 322.785 86.151 171.427 55.994 133.559 43.684 2.011.828 316.146      الرصيد في نهاية السنة

:االستهالك المتراكم 

865.109 6.541 27.374 27.740 12.587 288.664 50.761 62.619 34.744 87.082 19.296 247.701   االستهالك المتراكم في بداية السنة                   -

115.480 1.061 4.551 4.500 -                25.952 8.316 10.218 7.635 9.314 3.696 40.237   استهالك السنة                   -

980.589 7.602 31.925 32.240 12.587 314.616 59.077 72.837 42.379 96.396 22.992 287.938      االستهالك المتراكم في نهاية السنة                   -

صافي القيمة الدفترية كما في 

2.267.275 3.011 6.165 12.760 -                8.169 27.074 98.590 13.615 37.163 20.692 1.723.890 316.146 2020األول   كانون31

10 12 10 10 15 10 6 15 12 10 2 % نسبة االستهالك السنوية                   -

  - 34-  

 .(2020 كانون األول 31 دينار كما في 369.512 ) 2021 كانون األول31 دينار كما في 379.904تبلغ قيمة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل  -  
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 صافي  -غير ملموسة  موجودات   - 16
 يتكون هذا البند مما يلي :   

 كانـــــــــــــــــــــــون األول  31 

 2021 2020 

 دينـــــــــــــار  دينـــــــــــــار  أنظمة برامج الحاسب اآللي: 

 125.248 113.418 الرصيد في بداية السنة 

 6.706 3.016  اضافات 

 ( 18.536) ( 18.707)  اإلطفاوات 

 113.418 97.727 الرصيد في نهاية السنة            

 ٪ 12 ٪ 12 نسبة اإلطفاو السنوية   

 
 موجودات أخرى    - 17

 يلي : يتكون هذا البند مما   

 كانـــــــــــــــــــــــون األول  31 

 2021 2020 

 دينـــــــــــــار  دينـــــــــــــار  

 103.291 101.858 مصاريف مدفوعة مقدماً  

 13.320 13.121 تأمينات مستردة 

 1.569 1.326 أمانات طوابع 
 126.625 107.268 ايرادات مستحقة غير مقبوضة 

 2.146.194 2.276.729 ادعاوات *مستردات 

 84.065 80.379 صافي  –أراضي مستملكة لقاو سندات 

 - 68.543 أ(  /14ايضاح )  –أمانات ضريبة الدخل محول الى 
 2.649.224 2.475.064 

 

االدعاو *  تاريخ  يزيد  ال  والتي  استردادها  المتوقع  االدعاوات  قيمة  البند  هذا  ثالثة    منها  يممل  من  اكمر  عن 

 دينار .   75.921وأكمر من ثالث سنوات  دينار 2.200.808 بواقع سنوات 

  
 صافي  –المخصص الحسابي  - 18

 يتكون هذا البند مما يلي :   

 كانــــــــــــــــــــــــون األول  31 

 2021 2020 

 دينــــــــــــار  دينــــــــــــار  

 535.055 774.289 السنة الرصيد في بداية 

 239.234 - اإلضافات 

 - ( 65.157) اإلستبعادات 

 774.289 709.132 الرصيد نهاية السنة 

 ( 219.718) ( 233.660) حصة معيدي التأمين  ينزل :

 554.571 475.472 صافي المخصص الحسابي 
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 دائنون   - 19
  يتكون هذا البند مما يلي :    

 كانـــــــــــــــــــــــــون األول  31 

 2021 2020 

 دينـــــــــــــار  دينـــــــــــــار  

 89.016 130.154 ذمم وكالو

 9.612 3.051 ذمم موظفين 

 481.125 465.793 ذمم وسطاو 
 713,776 503.800 * ذمم عمالو 

 455 1.083  ذمم جهات طبية 
 461,545 404.135 **   ذمم موردين

 1.508.016 1.755.529 

 

مبلغ   *  الشركة  245.638يشمل  لدى  موجودة  بعد  مسلمة  غير  شيكات  في   117.709)   دينار  كما   دينار 

 . (2020كانون االول  31

 

يخص شركة ادارة النفقات الطبية   2021  االولكانون    31دينار كما في    297.618يتضمن هذا البند مبلغ     **

 (. 2020كانون األول   31دينار كما في  303.852)

 
   دائنة - ومعيدي التأمين ذمم شركات   - 20

 يتكون هذا البند مما يلي : 

 كانــــــــــــــــــــــــــون األول  31 

 2021 2020 

 دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــار  

 103.734 90.563 شركات التأمين المحلية 

 1.432.096 1.187.578 شركات إعادة التأمين الخارجية 

 1.172.344 905.805 أمانات معيدي التامين 

 2.183.946 2.708.174 

 
 مخصص تعويض نهاية الخدمة   - 21

  يتكون هذا البند مما يلي :  

 كانـــــــــــــــــــــــــــون األول  31 

 2021 2020 

 دينــــــــــــار  دينـــــــــــار  

 31.226 946 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 946 31.226 

 

 الجدول التالي يبين الحركة على مخصص تعويض نهاية الخدمة : 
 

رصيد بداية 

 السنة

المكون خالل  

 السنة

المـدفــــوع  

 السنة خالل 

 كانـــــــــــــون األول  31

2021 2020 

 دينـــــــار  دينـــــــار  دينــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار  

 31.226 946 44.280 14.000 31.226 مخصص تعويض نهاية الخدمة 

 31.226 14.000 44.280 946 31.226 
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 مطلوبات أخرىمخصصات و   - 22

 البند مما يلي : يتكون هذا 

 كانـــــــــــــــــــــــــــون األول  31 

 2021 2020 

 دينــــــــــار  دينـــــــــــار  

 91.770 67.947 أمانات ضريبة المبيعات 

 70.298 67.304 أمانات ارباح المساهمين  
 9.087 7.744 امانات طوابع 

 37.371 36.104 ايرادات مقبوضة مقدما 

 2.828 2.943 مخصصات مختلفة 

 182.042 211.354 

 

 رأس المال المصرح به والمدفوع  - 23

مليون سهم، قيمة السهم    8  مليون  دينار ُموزعاً على  8  بلغ رأس المال المصرح والُمكتتب به والمدفوع -

 . 2020و  2021 كانون األول  31الواحد االسمية دينار واحد كما في 
 

 االحتياطيات  - 24
 : احتياطي إجباري  -أ

لغاية    ٪10تممل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة  

وفقاً لقانون الشركات ليصل الى ما يعادل ربع رأس مال الشركة المصرح به    2021كانون األول    31

 .وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين

 

 : احتياطي اختياري    -ب 

تم تحويله من األرباح قبل الضرائب خالل السنوات السابقة  تممل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما 

عن   تزيد  ال  المدفوع20بنسبة  المال  رأس  من  التي    ،٪  األغراض  في  االختياري  االحتياطي  يستخدم 

 . ي جزو منه كأرباح على المساهمينيقررها مجلس اإلدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل أو أ

 

 استممارات بالصافي بعد الضريبة  تقييم احتياطي - 25

 اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  للموجودات   العادلة  القيمة  فيالتغير  هذاالمبلغ  يممل

 كمايلي :  وبيانه  بعد طرح الضريبة

 كـانـــــــــــــون األول  31 

 2021 2020 

 دينــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــار  

 ( 433.564) ( 667.420) الرصيد في بداية السنة 
 ( 236.161) 214.679 التغير في احتياطي تقييم استممارات بالصافي صافي 

تحويل ارباح نتيجة عملية بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 2.305 - إلى األرباح المدورة  اآلخر من خالل قائمة الدخل الشامل

 ( 667.420) ( 452.741) هاية السنة نالرصيد في            
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 ارباح مدورة   - 26
 يلي : كما هي البند  هذا تفاصيل إن

 2021 2020 
 دينـــــــــــــــار دينــــــــــــــــار  

 1.266.509 1.801.263 الرصيد في بداية السنة 
بالصافي بعد أثر الموجودات  –  تعديالت سنوات سابقة

 - ( 74.000) ؤجلة  الضريبية الم
 622.480 ( 427.812) قائمة )ب( –الربح للسنة )الخسارة( 

 (85.421) - المحول لإلحتياطيات 
قائمة    تحويل ارباح نتيجة عملية بيع موجودات مالية من خالل

 (2.305) - المدورةالدخل الشامل الى االرباح 
 1.801.263 1.299.451 الرصيد في نهاية السنة      

 
 فوائد دائنة   - 72

 يتكون هذا البند مما يلي : 
 2021 2020 

 دينـــــــــــــــار دينــــــــــــــــار  
 372.254 388.302 فوائد بنكية مكتسبة 

 75.857 59.121 المطفأة فوائد استممارات في موجودات مالية بالكلفة 
 762 1.274 فوائد قروض 

 448.873 448.697 المجموع      

 ( 41.942) ( 49.995) المبلغ المحول لحسابات االكتتابات 
 ( 406.931) ( 398.702) المبلغ غير المحول لحسابات االكتتابات 

 (448.697 ) (448.873 ) 

 
 الموجودات المالية واالستممارات )خسائر( أرباح  صافي  - 28

 يتكون هذا البند مما يلي : 
 2021 2020 
 دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار 

عوائد التوزيعات النقدية للموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 6.598 60.908 ألرباح أو الخسائر خالل  ا

المالية بالقيمة العادلة من عوائد التوزيعات النقدية للموجودات 

 43.961 76.546 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ( 53.280) ( 53.280) استهالك االستممارات العقارية 

صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة 

 ( 134.038) 406.977 رباح أو الخسائرمن خالل األ

 79.018 78.539 االستممارات العقارية عوائد ايجارات 

ارباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

 4.990 25.770 والخسائر 

 2.800 11.311 ايرادات أخرى 

 606.771 (49.951 ) 

 ( 9.170) 21.164 المبلغ المحول لحسابات االكتتابات 

 ( 40.781) 585.607 االكتتابات المبلغ غير المحول لحسابات 

 606.771 (49.951 ) 
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 إيرادات أخرى صافي   - 29

 يتكون هذا البند مما يلي :   
 2021 2020 

 دينـــــــــــــار  دينــــــــــــــــار  

 32.618 44.494 أرباح اتفاقيات 

 103.129 438.910 فروقات خصم الجهات الطبية 
 483.404 135.747 

 135.747 483.404 المبلغ المحول لحسابات االكتتابات 

 - - المبلغ غير المحول لحسابات االكتتابات 
 483.404 135.747 

 

 نفقات الموظفين   - 30

 يتكون هذا البند مما يلي :    

 2021 2020 

 دينــــــــــــار  دينــــــــــــار  

 1.336.835 1.338.164 والمكافآت والمنافع  الرواتب 

 156.339 147.512 حصة الشركة من الضمان االجتماعي 

 149.851 154.390 مصاريف طبية وتامين حياة 

 505 10.860 تدريب وتطوير الموظفين 

 4.328 4.036 حصة الشركه من صندوق للجنة االحتماعية 

 1.654.962 1.647.858 

 1.318.286 1.323.970 بلغت نفقات الموظفين  الموزعة على حسابات االكتتابات * 

 329.572 330.992 االكتتابات  بلغت نفقات الموظفين غير الموزعة على حسابات 

 1.654.962 1.647.858 

 

 تم توزيع النفقات أعاله كما يلي :  * 

 2021 2020 
 دينـــــــــــــار  دينــــــــــــــــار  

 643.756 657.911 المركبات 

 17.432 35.976 البحري والنقل 

 189.101 149.301 الحريق واألضرار األخرى للممتلكات 

 41.583 51.254 التأمينات األخرى 

 7.694 - ائتمان 

 227.663 326.654 الطبي 

 191.057 102.874 الحياة 

 1.323.970 1.318.286 
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 مصاريف إدارية وعمومية - 31
 يتكون هذا البند مما يلي :    

 2021 2020 

 دينــــــــــــار  دينــــــــــــار  
 11.670 7.491 إيجارات 

 36.826 28.112 قرطاسيه ومطبوعات 

 15.007 9.433 دعاية و إعالن 

 10.917 10.480 رسوم بنكية 

 51.822 50.654 وكهرباو وتدفئة مياه 

 43.470 46.962   صيانة

 11.892 15.002 بريد و اتصاالت  

 3.893 4.779 طوابع 

 8.858 15.225   ضيافة

 70.687 98.369   مصاريف وأتعاب محاماة

 18.242 25.190  اشتراكات 

 18.249 17.281  مصاريف عطاوات 

 79.066 92.735 ضريبة مبيعات 

 12.020 7.250  تبرعات 

 6.835 5.183 مصاريف سيارات 

 76.814 102.543  أتعاب مهنية

 24.965 24.350  تنقالت وإقامة أعضاو مجلس اإلدارة

 24.521 29.020   ضريبة المسقفات 

 30.096 15.636 التصنيف االئتماني 

 63.779 52.847 مصاريف أخرى  

 619.629 658.542 المجموع      

 بلغت المصاريف اإلدارية والعمومية الموزعة على 
 495.703 526.834 حسابات االكتتابات *   

كما بلغت المصاريف اإلدارية والعمومية غير الموزعة على  
 123.926 131.708 حسابات االكتتابات  

 658.542 619.629 

 

 تم توزيع النفقات أعاله كما يلي :    * 

 2021 2020 
 دينـــــــــــــار  دينــــــــــــــــار  

 242.066 261.796 المركبات 

 6.555 14.318 البحري والنقل 

 71.106 59.409 الحريق واألضرار األخرى للممتلكات 

 15.636 20.394 التأمينات األخرى 

 2.893 - ائتمان 

 85.606 129.982 الطبي 

 71.841 40.935 الحياة 

 526.834 495.703 
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 الربح للسنة   حصة السهم من  - 23
 للسنة على عدد األسهم وبيانه كما يلي :   يتم احتساب الربح للسهم الواحد بقسمة الربح

 2021 2020 
 دينــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــار  

 622.480 ( 427.812) قائمة )ب(  -الربح للسنة )الخسارة( 
 8.000.000 8.000.000 عدداألسهم 

 078/0 ( 053/0) الربح للسنة   )الخسارة( منحصة السهم 

 
 النقد وما في حكمه    - 33

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :  
 كانـــــــــــــــــــــــون األول   31 
 

2021 2020 
 دينـــــــــــــار  دينـــــــــــــار  

 1.155.240 339.490 البنوكنقد في الصندوق ولدى 
 4.322.962 6.582.997 ثالثة أشهر  ودائع لدى البنوك تستحق خالل فترة  يضاف :

 6.922.487 5.478.202 

 
 الُمعامالت مع أطراف ذات عالقة - 43

العليا ضمن   واإلدارة  اإلدارة  مجلس  وأعضاو  المساهمين  كبار  مع  ُمعامالت  في  بالدخول  الشركة  قامت 
، إنَّ جميع ذمم التامين الممنوحة لألطراف ذات العالقة تُعتبر عاملة    النشاطات التجارية االعتيادية للشركة

 .ولم يُؤخذ لها أية ُمخصصات 
 

 . يتم اعتماد سياسة األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة الشركة
 

 عالقة خالل السنة: ت مع جهات ذات فيما يلي ُملخص الُمعامال
 ــــــــــــــــــــــوع المجمـــــــ   

 كانــــــــــــــــــون األول  31  2021كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول  31 

  كبار المساهمين  

أعضاو مجلس  

  اإلدارة

اإلدارة التنفيذية 

 2021  العليـــــــا 

 

2020 

 دينـــــــــــار  دينـــــــــــار    دينـــــــــــار    دينـــــــــــار    دينـــــــــــار   

            بنود داخل المركز المالي : 

 77,515 5.476  -  64  5.412 ذمم مدينة
 58.469 -  -  -  - مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 273.555 77.661  -  77.661  - ذمم دائنة

  عناصر قائمة األرباح أو الخسائر :
        

 1,672,320 458.313  1.854  325.665  130.794 أقساط االكتتاب 

 3,645,440 732.344  1.460  707.477  23.407 تعويضات * 
 303,940 353.650  353.650  -  - رواتب ومكافآت 

 25,676 26.415  2.065  24.350  - بدل تنقالت وسفر 
 

المدفوعة *  اساسي    اعضاو  ألحد   التعويضات  بشكل  عائدة  اإلدارة  عامة  ات تعويض لمجلس  بمبلغ    تأمينات 
   دينار . 600.308مبلغ  تأمينات حياة بدينار، باإلضافة الى تعويضات  106.869

 
 للشركة : فيما يلي ملخص لمنافع )رواتب ومكافات ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا 

 2021 2020 
 دينــــــــــار  دينــــــــــار  

 303.940 353.650 ومنافع أخرى   رواتب ومكافآت 
 25.676 26.415 مكافات وبدل تنقالت وإقامة ألعضاو مجلس اإلدارة 

 380.065 329.616 
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 إدارة المخاطر  - 35

تقوم الشركة بءدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل استراتيجيه شاملة موضوعة تحدد 

المخاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها وذلك من خالل وحدة لجنة إدارة المخاطر التي يرأسها مدير مخاطر 

عن مجلس اإلدارة حيي ويساعده موظف من كل دائرة  ولجنة االستممار ولجنة التدقيق الداخلي المنبمقة  

المخاطر وتبني اإلجراوات الضرورية لمواجهتها والعمل على تخفيضها والحد منها ، إضافة   مراجعةيتم  

الى ان كافة مراكز العمل مسؤولة عن تحديد المخاطر المتعلقة بنشاطهم ووضع الضوابط الرقابية المناسبة 

ض لها الشركة متعددة ومتشعبة وتشمل مختلف أعمال  ان المخاطر التي تتعر  , ومراقبة استمرارية فعاليتها

 الشركة وفيما يلي بعض هذه المخاطر: 

 

 مخاطر التأمين:  -أ

تشمل عقد التامين والتسعير وتشخيص الخطـر وقياسـه وتصـنيف الخطـر وكمـا تشـمل التعـويض عـن 

 .الخطر والتعرض للكوارث 

 

 مخاطر االئتمان وتركز الموجودات: - ب 

الشركة ألعمال التامين تعرض الشركة للعديد من المخاطر ومنها مخاطر االئتمان الناتجـة ان ممارسة  

عن تخلف أو عجز المدينين عن الوفاو بالتزاماتهم تجاه الشركة مما يؤدي في حال حدوثـه الـى خسـائر 

التتعـدى محققة وعليه فان من أهم واجبات الدائرة المالية في الشركة هو التأكد من هذه المخاطر حتـى  

  ,اإلطار العام المحدد مسبقا في سياسة الشركة التي تعمل على الموازنة بين المخاطر والعائد والسيولة

 

أما   ،كما تعمل إدارة الشركة على تقييم الوضع االئتماني للعمالو وبشكل دوري وفق نظام تقييم العمالو

مخاطر تركز الموجودات فيتم معالجتها عن طريق توزيع محفظة الشركة على معيدي التامين المعنيين 

 .عالميا من الدرجة األولى ضمانا لتوزيع المخاطر بأقل درجة

 

 مخاطر السيولة:  - ج

ن تتبع الشركة في ادارتها لمخـاطر السـيولة سياسـة التنويـع فـي مصـادر األمـوال ضـمن أنـواع التـامي

المختلفة كما تركز على تحليل آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات لتحقيق التوافق ومراقبة مخاطر 

السيولة والفجوات كمـا تهـتم باالحتفـاظ برصـيد كـافا مـن السـيولة النقديـة واألرصـدة القابلـة للتسـييل 

 .لمواجهة االلتزامات المالية

 

 مخاطر سوق األوراق المالية:  -  د 

الشركة تمارس أنشطة االستممار فـي األوراق الماليـة فانـه مـن الضـروري تحليـل أداو سـوق كون أن  

األوراق المالية حيي يعتبر سوق األوراق المالية في األردن من األسواق الناشئة لـذا يمكـن ان يخضـع 

 .التعامل فيه إلى مخاطر السيولة
 



- 43 - 
 

 

 عملية إدارة المخاطر
المسؤ  هو  الشركة  إدارة  مجلس  عدة  يعتبر  يوجد  ذلك  إلى  باإلضافة  و  المخاطر،  ومراقبة  تحديد  ول عن 

 .جهات أخرى مسؤولة عن عملية إدارة مخاطر الشركة
 

 لجنة المخاطر
ان للجنة المخاطر المسؤولية اإلجمالية عن تطوير استراتيجيه المخاطر وتطبيق المبادئ العامة والحدود  

 . المسموح بها

 

 التقاريرقياس المخاطر وأنظمة 

ان مراقبة المخاطر والسـيطرة عليهـا يـتم مـن خـالل مراقبـة الحـدود المسـموح بهـا لكـل نـوع مـن انـواع 

 .المخاطر وان هذه الحدود تعكس استراتيجيه عمل الشركة وعوامل السوق المختلفة المحيطة

 

وتحليلهـا للتعـرف علـى يتم جمع المعلومـات بواسـطة لجنـة إدارة المخـاطر مـن دوائـر الشـركة المختلفـة  

يتم عرض وشرح هذه المعلومات على مجلس ادارة الشركة واللجان   ،المخاطر المتوقعة التي قد تنجم عنها

 .المنبمقة عنه

 

 مخاطر التأمين   -1

 مخاطر التأمين   -أ 

اإلدعـاو تتممل مخاطر أي عقد تأمين في إمكانية وقوع الحـدث المـؤمن عليـه وعـدم التأكـد مـن مبلـغ 

المتعلق بذلك الحدث وذلك نظراً لطبيعة عقـد التـأمين حيـي المخـاطر متقلبـة وغيـر متوقعـة  ، حيـي 

يمكن تطبيق نظرية االحتماالت للتسعير واالحتياطي ألن أحداث التأمين غير ثابتة وتختلف مـن سـنة 

  .ألخرى فءن التقديرات قد تختلف عن اإلحصائيات المتعلقة بها

 

 ,ت إنه كلما كانت عقود التأمين متشابهة كلما قاربت التوقعات معدل الخسـارة الفعليـةأظهرت الدراسا

كما إن وجود تنويع في مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها يؤدي إلى انخفاض احتماالت الخسارة الكلية 

 .للتأمين

 

ذلـك علـى المخـاطر ويـنعكس    لـديها،  التـأمين  عقود   بتنويع  المخاطرأعاله  عن  للتخفيف  الشركة  تعمل

 .مواجهات التأمين وتنفيذها بعنايةالمختلفة عن طريق االختيار الدقيق الستراتيجيات و

 

 تكرارالمطالبات 

 هـي  للشـركة  الرئيسـية  التـأمين  العوامـل أعمـال  مـن  بعدد   تتأثرمبالغها  وأن  تتكررالمطالبات   أن  يمكن

والجويـة  والمخاطرالبحريـة  والمسـؤوليات والسـيارات   العامة  والحوادث   مخاطر الحريق  ضد   التأمين

 .والتأمين الصحي وتأمينات الحياة

 

 تأمين الممتلكات والمسؤوليات 

الغرض  والمسؤوليات   ان  الممتلكات  تأمين  قد   عن  التأمين  وثائق  حاملي  تعويض   من  األضرارالتي 

أخطار إضافية أخرى كفقدان األرباح  نتيجة لعدد من األخطار األساسية إضافة إلى    بممتلكاتهم  تلحق

 .وفوات الكسب 
 

  المؤمن  السوقية او االستبدالية لهذه الممتلكات ومحتوياتها القيمة أساس على هذه عقودالتأمين إبرام يتم

اتفاقيات    ،عليها تنظيم  خالل  من  االخطار  هذه  تحقق  عن  الناتجة  المطالبات  حجم  مع  التعامل  ويتم 

 . اعادة تأمين مع معيدي تأمين عالميين
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 المركبات 

الغرض  المركبات   ان  تأمين  الذي  التلف  عن  لتأمين  وثائق  حاملي  تعويض   من  الفقدان   يلحق   أو 

 .الحوادث  الغيرالناشئةعنوالمسؤولية القانونية تجاه  بمركباتهمأ

 

 الجسدية واستبدال   واإلصابات   الوفاة  عن  التعويضات   تعتبرالمخاطرالرئيسية  السيارات   لتأمين  بالنسبة

الغير  أوإصالح تجاه  القانونية  أوالمسؤولية    لتغطية   التأمين  معيدي  من  غطاو  الشركة  لدى  السيارات 

كما وتقوم الشركة بتوزيع بعض   2020 و 2021ين معاالل دينارخال الف 53 الخسائر التي تزيد عن

 .من هذه المخاطر على شركات التأمين المحلية

 

 البحري والنقل  التأمين

فقدان    التأمين أو المستفيدين منها عن  وثائق  حاملي  والنقل هوتعويض   البحري  ان الغرض من التأمين

أوكلية لهذه    جزئية  ينتج عنها من خسارةأو تضرر الشحنات البحرية أو البرية أو الجوية وما    أو تلف

 .الشحنات 

 

  متنوعة   التأمين  بوالص   أن  من  هوالتأكد   البحري والنقل  التأمين  لقطاع  بالنسبة  المتبعة  اإلستراتيجية  إن

والبرية  والطرق  بالسفن  يتعلق  فيما المطالبات   التأمين  يغطيها  التي  المالحية  حجم  مع  التعامل  ويتم 

 ن. هذه االخطار من خالل تنظيم اتفاقيات أعادة تأمين مع معيدي تأمين عالمييالناتجة عن تحقق 

 

 الطبي  التأمين

يشمل تعويض المؤمن له عند تحقق ضرر ناتج عن مرض أو إصابة ويترتب على ذلك توفير منافع  

المنفعتين كلتا  من  مزيجاً  او  تعويضات  شكل  على  منافع  او  ثابتة  ل  ,مالية  باإلعادة  الشركة  دى تقوم 

 .شركات تامين خارجية للحد من هذا الخطر

 تطور اإلدعاوات    -ب 

تظهر الجداول أدناه اإلدعاوات الفعلية )بناًو على تقديرات اإلدارة في نهاية السنة( مقارنـة بالتوقعـات 

للسنوات األربع الماضية على أساس السنة التـي تـم اإلبـالغ بهـا عـن المطالبـة لتأمينـات السـيارات ، 

ى وفـروع تـأمين الحيـاة ، كمـا اس السنة التي تم بها اكتتاب التأمين للتأمينات العامـة األخـروعلى أس

 يلي:
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 : تأمينات المركبات –اإلجمالي 

  2017                

 المجموع   2021  2020  2019  2018  وما قبلها   السنة التي وقع بها الحادث 

 دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   

   9,169,725  7,120,574  9,719,939  9,604,925  63,505,286  كما في نهاية السنة 

   -  8,507,305  10,892,199  10,072,869  63,301,898  بعد سنة 

   -  -  11,072,510  10,319,263  63,151,335  بعد سنتين

   -  -  -  10,262,368  63,244,635  بعد ثالث سنوات 

   -  -  -  -  63,209,607  بعد أربع سنوات 

 102,221,515  9,169,725  8,507,305  11,072,510  10,262,368  63,209,607  الحالية لإلدعاوات المتراكمة التوقعات

 97,986,351  6,756,350  7,790,348  10,595,649  10,070,209  62,773,796  المتراكمةالدفعات 

 4,235,164  2,413,375  716,958  476,861  192,160  435,810  اإللتزام كما يظهر في البيانات المالية

   -  (1,386,732)  (1,352,571)  ( 657,443)     الفائض )العجز( في التقدير األولي للمخصص 

 التأمين البحري:

  2017                

 المجموع   2021  2020  2019  2018  وما قبلها   السنة التي وقع بها الحادث 

 دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   

   23,006  66,545  134,417  240,822  1,195,094  كما في نهاية السنة 

   -  123,021  118,478  240,372  1,211,951  بعد سنة 

   -  -  163,299  163,299  1,003,524  سنتينبعد 

   -  -  -  44,501  1,012,668  بعد ثالث سنوات 

    -   -   -  -   970,683  بعد أربع سنوات 

 1.324.510  23,006  123,021  163,299  44,501  970,683  التوقعات الحالية لإلدعاوات المتراكمة

 1.273.225  23,006  118,478  163,299  44,501  923,941  الدفعات المتراكمة

 51,285  -  4,543  -  -  46,743  اإللتزام كما يظهر في البيانات المالية

   -  (56,476)  (28,881)  196,322  -  الفائض )العجز( في التقدير األولي للمخصص 
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 :  التأمين الحريق واألضرار األخرى للممتلكات

  2017                

 المجموع   2021  2020  2019  2018  وما قبلها   السنة التي وقع بها الحادث 

 دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   

   448,378  372,420  262,625  1,262,456  9,755,622  كما في نهاية السنة 

   -  201,281  235,692  1,638,526  9,790,795  بعد سنة 

   -  -  775,806  1,585,966  8,984,761  بعد سنتين

   -  -  -  1,198,080  8,810,931  بعد ثالث سنوات 

    -  -  -  -  7,615,629  أربع سنوات بعد 

 10,239,174  448,378  201,281  775,806  1,198,080  7,615,629  التوقعات الحالية لإلدعاوات المتراكمة

 9,778,891  155,613  196,221  762,047  1,193,977  7,471,033  الدفعات المتراكمة

 460,283  292,765  5,060  13,759  4,103  144,596  الماليةاإللتزام كما يظهر في البيانات 

   -  171,139  ( 513,181)  64,376  -  الفائض )العجز( في التقدير األولي للمخصص 

 

 : التأمين االئتمان

  2017                

 المجموع   2021  2020  2019  2018  وما قبلها   السنة التي وقع بها الحادث 

 دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   

   66,788  367,510  182,236  481,546  1,311,029  كما في نهاية السنة 

   -  397,915  263,936  484,946  1,283,341  بعد سنة 

   -  -  231,194  473,120  1,258,457  بعد سنتين

   -  -  -  481,484  1,187,583  ثالث سنوات بعد 

   -  -  -  -  1,176,425  بعد أربع سنوات 

 2,353,808  66,788  397,915  231,194  481,484  1,176,425  التوقعات الحالية لإلدعاوات المتراكمة

 2,094,729  66,788  217,086  158,495  481,484  1,170,874  الدفعات المتراكمة

 259.079  -  180,829  72,699  -  5,551  اإللتزام كما يظهر في البيانات المالية

 -  -  (30,405)  (48,958)  61  -  الفائض )العجز( في التقدير األولي للمخصص 
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 : التأمينات العامة األخرى

  2017                

 المجموع   2021  2020  2019  2018  وما قبلها   السنة التي وقع بها الحادث 

 دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   
   22,039  822,533  96,711  66,978  6,085,085  كما في نهاية السنة 

   -  812,143  86,146  64,619  4,115,324  بعد سنة 
   -  -  63,054  45,407  3,763,537  بعد سنتين

   -  -  -  44,474  4,377,006  بعد ثالث سنوات 

   -  -  -  -  4,315,595  بعد أربع سنوات 

 5,257,305  22,039  812,143  63,054  44,474  4,315,595  التوقعات الحالية لإلدعاوات المتراكمة

 4,045,124  7,242  6,325  11,715  42,384  3,977,458  الدفعات المتراكمة

 1,212,181  14,797  805,818  51,339  2,090  338,137  اإللتزام كما يظهر في البيانات المالية

 -  -  10,390  33,657  22,504  -  فائض )العجز( في التقدير األولي للمخصص ال

 :  التأمين الطبي

  2017                

 المجموع   2021  2020  2019  2018  وما قبلها   التي وقع بها الحادث السنة 

 دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   

   534.643  2,857,602  3,375,352  4,173,066  2,823,295  كما في نهاية السنة 

 13.763.958  534.643  2,857,602  3,375,352  4,173,066  2,823,295  المتراكمةالتوقعات الحالية لإلدعاوات 

 13,229,315  -  2,857,602  3,375,352  4,173,066  2,823,295  الدفعات المتراكمة

 534.643  534.643  -  -  -  -  اإللتزام كما يظهر في البيانات المالية

 -  -  -  -  -  -  األولي للمخصص الفائض )العجز( في التقدير 

 

:  التأمين على الحياة  

  2017                

 المجموع   2021  2020  2019  2018  وما قبلها   السنة التي وقع بها الحادث 

 دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   دينــــــار   

   551,719  1,315,315  705,986  697,291  384,548  كما في نهاية السنة 

 3,654,859  551,719  1,315,315  705,986  697,291  384,548  التوقعات الحالية لإلدعاوات المتراكمة

 3,103,140  -  1,315,315  705,986  697,291  384,548  الدفعات المتراكمة

 551,719  551,719  -  -  -  -  الماليةاإللتزام كما يظهر في البيانات 

 -  -  -  -  -  -  الفائض )العجز( في التقدير األولي للمخصص 
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 تركز مخاطر التأمين   -ج 

تقوم الشركة بتوزيع تركز مخاطر التأمين حسب نـوع التـأمين متضـمنا مبـالغ التـأمين المغطـاة ضـمن هـذا 

 النوع.

 

 تتركز المطلوبات طبقاً لنوع التأمين كما يلي :

 

 2021 2020 

 الصافي  اإلجمالي   الصافي  اإلجمالي  

 دينـــــــــار   دينـــــــــار   دينـــــــــار   دينـــــــــار  نوع التأمين 

 8.268.616  11.031.551  8.924.289  12.035.238 المركبات 

 21.645  160.129  20.884  186.677 البحري 

 149.147  2.467.483  140.341  1.104.957 الحريق واألضرار األخرى للممتلكات 

 186.632  1.833.630  151.482  1.747.280 الحوادث العامة األخرى 

 ( 32.837)  343.899  ( 38.622)  302.178 ائتمان 

 714.405  1.465.639  1.040.072  1.800.418 التأمين الطبي 

 747.771  2.089.604  613.383  1.260.851 تأمين الحياة 

 18.437.599  10.851.829  19.391.935  10.055.379 

 

 والمطلوبات وبنود خارج قائمة المركز المالي طبقاً للتوزيع الجغرافي كما يلي : تتركز الموجودات 

 
 2021  2020 

 

 موجودات 

 

 مطلوبات 

  بنود خارج  

 موجودات 

 

 مطلوبات 

 بنود خارج  

  

قائمة المركز  

    المالـــــــي

قائمة المركز  

 المالـــــــي
 دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار 

            حسب المناطق الجغرافية 

 634.801  14.598.259  26.832.804  475.062  16.503.753  26,729,843 داخل المملكة 

دول الشرق األوسط  

 -  2.141.906  861.103  -  952.972  957.747 األُخرى 

 -  799.364  535.947  -  186.548  358.875   أوروبا
 28,046,465  17.643.273  475.062  28.229.854  17.539.529  634.801 

 

 ينون( والدائنة حسب القطاع : يممل هذا الجدول توزيع الذمم المدينة )قبل مخصص تدني مد 
 

 2021 2020 

 

 مطلوبات  موجودات 

 بنود خارج  

قائمة المركز 

 مطلوبات  موجودات  المالـــــــي 

 بنود خارج  

قائمة المركز 

 المالـــــــي 

 دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  

       حسب القطاع 
 - 27.268 46.167 - 26.972 35.049 قطاع عام

       قطاع خاص :

 634.801 4.285.192 5.458.317 475.062 3.629.794 5.142.950 شركات ومؤسسات 

 - 151.243 710.311 - 35.196 662.456 افراد 

 5.840.455 3.691.962 475.062 6.214.795 4.463.703 634.801 
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 مخاطر إعادة التأمين    -د 

كما هو الحال مع شركات التأمين األخرى ، ولغرض تخفيض التعرض إلى خسائر مالية قـد تنـتج عـن 

المطالبات التأمينية الكبيرة ، تقوم الشركة ضمن أعمالها اإلعتيادية بالدخول فـي إتفاقيـات إعـادة تـأمين 

 .مع أطراف أخرى
 

ولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضـع المـالي 
لشـركات إعـادة التــأمين التـي تتعامــل معهـا ورصــد تركـزات مخــاطر اإلئتمـان الناتجــة عـن المنــاطق 

التأمين الصادرة ال إن عقود إعادة    ,الجغرافية واألنشطة أو المكونات اإلقتصادية المماثلة لتلك الشركات 
تعفي الشركة من إلتزاماتها اتجـاه حملـة بـوالص التـأمين ونتيجـة لـذلك تبقـى الشـركة ملتزمـة برصـيد 
المطالبات المعاد تأمينها في حالة عدم تمكن معيـدي التـأمين مـن الوفـاو بءلتزامـاتهم وفقـاً لعقـود إعـادة 

 ,التأمين
 

 حساسية مخاطر التأمين -هـ 
ربـاح أو ب علـى قائمـة األيوضح اثر التغير الممكن المعقول فـي أسـعار أقسـاط االكتتـافيما يلي جدول  

 وحقوق المساهمين مع بقاو جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة : الخسائر
 

 تغير نسبة ال أعمال التأمين 

األثر على 
األقساط 
 المكتتبة 

األثر على ربح  
 السنة قبل الضريبة 

األثر على حقوق 
 المساهمين *

 دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  ٪ 
 18.771 24.699 82.415 5 الحياة

 361.862 476.134 527.068 5 المركبات 

 1.341 1.764 28.821 5 البحري والنقل 

 4.842 6.370 119.608 5 الحريق واألضرار األخرى للممتلكات

 4.858 6.392 41.061 5 فروع أخرى

 - - - 5 ائتمان

 91.093 119.859 261.690 5 الطبي

  1.060.663 635.218 482.767 

 
 .صافي بعد خصم اثر ضريبة الدخل *  

 
 .في حال كان هنالك تغير سلبي يكون االثر مساوي للتغير اعاله مع عكس االشارة

 
ي بعد المسـتردات( علـى التعويضات )صاففيما يلي جدول يوضح اثر التغير الممكن المعقول في تكلفة  

 وحقوق المساهمين مع بقاو جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة : رباح أو الخسائرقائمة األ
 

 نسبة التغير  أعمال التأمين 
األثر على 
 تعويضات 

األثر على ربح  
 السنة قبل الضريبة 

األثر على حقوق 
 المساهمين *

 دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  ٪ 
( 16.351) 23.644 5 الحياة  (12.427 )  

( 445.853) 480.587 5 المركبات   (338.848 )  

( 337) 211 5 البحري والنقل   (256 )  

( 52.228) 4.801 5 الحريق واألضرار األخرى للممتلكات  (39.693 )  

( 31.000) 740 5 فروع أخرى  (23.560 )  

( 334) 61 5 ائتمان  (254 )  

584.87 5 الطبي  (50.387 )  (38.294 )  

  594.919 (596.490 ) (453.332 ) 

 .صافي بعد خصم اثر ضريبة الدخل *  
 

 .في حال كان هنالك تغير سلبي يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة
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 المخاطر المالية - 2

لها الشركة  تتمحور حول امكانية عدم كفايـة العائـد علـى االسـتممارات لتمويـل إن المخاطر التي تتعرض  

  .اإللتزامات الناشئة عن عقود التامين واالستممارات 

 

تتبع الشركة سياسات مالية الدارة المخاطر المختلفة ضمن استراتيجية محددة وتتولى إدارة الشركة رقابـة 

ي األممل لكل مـن الموجـودات الماليـة والمطلوبـات الماليـة ، وضبط المخاطر وإجراو التوزيع االستراتيج

 .وتشمل المخاطر أسعار الفائدة ، مخاطر االئتمان، مخاطر اسعار العمالت األجنبية ومخاطر السوق

 

وتتبع الشركة سياسة التحوط المالي لكل من الموجودات المالية و المطلوبات المالية كلما دعت الحاجة إلى 

 .التحوط المتعلق بمخاطر مستقبلية متوقعةذلك ، وهو 

 

 مخاطر السوق  -أ

فهي المخاطر غير المنتظمة والمخاطر التـي تختلـف بـاختالف الصـناعة ، ومنهـا  مخـاطر االسـعار ، 

حيي يمكن التقليل من هذا النوع من المخاطر بتنويع محفظة االستممارات   ،المقدرة التجارية ، المنافسة

قـدير الخطـر بواسـطة االنحـراف المعيـاري وذلـك فـي حالـة ان العائـد المتوقـع ويمكـن ت  ،لدى الشركة

 ً اما فـي حالـة عـدم تسـاوي العائـد المتوقـع نقـوم بحسـاب مـا يسـمى معامـل   ,لإلستممارات كان متساويا

االختالف لكل استممار وهو عبارة عن قسمة االنحراف المعياري على العائـد المتوقـع لكـل إسـتممار ، 

 .نحراف المعياري كلما قلت درجة الخطورةفكلما قل اال

 

 مخاطر أسعار الفائدة  -ب 

حيـي تسـعى  ،ترتبط مخاطر اسعار الفائدة باإليداعات البنكية طويلة األجل والسندات والودائع االخرى

إن   ،الشركة دائماً لتقليل هذا الخطـر مـن خـالل مراقبـة التغيـرات لمعـدالت اسـعار الفائـدة فـي السـوق

كـانون األول  31كمـا فـي  ،تة لـدى البنـوكمخاطر أسعار الفائدة تتعلق بأسعار الفائدة على الودائع الماب

سـنويا علـى ودائـع الـدينار   ٪25/6و  ٪5/3  ، إن سعر الفائدة على الودائع البنكيـة يتـراوح بـين2021

 .األردني
 

هذا ويبين الجدول ادناه حساسية التعرض ألسعار الفائدة المتعلقـة بااليـداعات والودائـع بتـاريخ القـوائم 

حيي تم اعداد التحليل أدناه على فرض أن مبلغ االيداعات والودائع القائم بتاريخ القوائم الماليـة   ،المالية

والتي تممل تقيـيم ادارة الشـركة   ٪  1ويتم استخدام زيادة أو نقص بمقدار    ،ة الماليةكان قائما طول الفتر

 .للتغير المحتمل والمقبول لمعدالت الفائدة

 
    +1 ٪ -    (1 )٪ 

 كانــون األول 31للسنة المنتهية في  كانــون األول 31للسنة المنتهية في  

 2021 2020 2021 2020 

 دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار  دينــــــــــــــار  

 ( 90.530) ( 88.554) 90.530 88.554 الربح للسنة  

 ( 90.530) ( 88.554) 90.530 88.554 حقوق المساهمين

 
 مخاطر العمالت األجنبية  -ج

األردني ويتعلق خطـر العملـة بـالتغيرات فـي أسـعار العملـة إن العمليات الرئيسية للشركة هي بالدينار  

أما فيما يتعلق بالمعامالت بالدوالر األمريكي فءن إدارة   ،التي تنطبق على التسديدات بالعمالت األجنبية

الشركة تعتقد بأن خطر العملة األجنبية المتعلقة بالدوالر األمريكـي غيـر مـادي كـون الـدينار األردنـي 

 .فية( للشركة مربوط بالدوالر األمريكي)العملة الوظي
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 مخاطر السيولة   -  د 

وذلـك مـن خـالل  ،تتبع االدارة نظاما مالئما الدارة المخاطر المتعلقـة بالتمويـل قصـير وطويـل االجـل

االحتفاظ باحتياطيات مناسبة من خالل المراقبة الفعلية على التدفقات النقدية المتوقعة ومقارنة استحقاق 

  .الموجودات من جهة والمطلوبات المالية وااللتزامات الفنية من الجهة االخرى
 

إلتزاماتهـا فـي تـواريخ   تتممل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على تـوفير التمويـل الـالزم لتأديـة

ــل وإدارة الموجــودات  ــع مصــادر التموي ــوم اإلدارة بتنوي ــة مــن هــذه المخــاطر تق إســتحقاقها ، وللوقاي

والمطلوبات وُموائمة آجالها واإلحتفاظ برصيد كافا من النقـد ومـا فـي حكمـه واألوراق الماليـة القابلـة 

 .للتداول
 

ويُلخص الجدول أدناه إستحقاقات اإللتزامات المالية )على أساس الفترة الُمتبقية لإلسـتحقاق مـن تـاريخ  -
 القوائم المالية( :     

 
 .*      المطلوبات أعاله ال تشمل مطلوبات عقود التأمين

 أقل من شهر 2021كانون االول  31

أكمر من شهر  

 3إلى 

 شهــــور 

  3أكمر من 

 6شهور إلى 

 شهـــــور 

  6أكمر من 

شهور حتى 

 سنة واحــدة 

أكمر من سنة 

 سنوات  3حتى 

 

  3أكمر من 

 المجمـــــــــوع  بدون إستحقاق  سنــــــــوات 

 دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار 

         : *  المطلوبات

 1.508.016 - - 250.026 22.654 57.473 403.264 774.599 دائنون  

 20.416 - - - - - - 20.416 مصاريف مستحقة  

  -ذمم معيدي التأمين 

 2.183.946 - - 251.247 70.706 93.079 334.079 1.434.835 دائنة 

 - - - - - - - - مخصص ضريبة الدخل 

 مخصص تعويض  

 946 946 - - - - - - نهاية الخدمة   

 619.349 619.349 - - - - - - مطلوبات ضريبية مؤجلة 

 182.042 - - - - - - 182.042 مطلوبات أخرى 

 4.514.715 620.295 - 501.273 93.360 150.552 737.343 2.411.892 المجموع      

 28.046.465 9.664.821 - 1.379.856 1.022.912 4.358.027 1.207.799 10.412.281 مجموع الموجودات       

         

         2020كانون االول  31

         المطلوبات*  :

 1.755.529 - - 238.796 9.923 84.167 373.055 1.049.588 دائنون  

 19.438 - - - - - - 19.438 مصاريف مستحقة  

  -ذمم معيدي التأمين 

 2.708.174 - - - - - 1.172.345 1.535.829 دائنة 

 54.225 - - - - 54.225 - - مخصص ضريبة الدخل 

 مخصص تعويض  

 31.226 31.226 - - - - - - نهاية الخدمة   

 558.010 558.010 - - - - - - مطلوبات ضريبية مؤجلة 

 211.354 - - - - - - 211.354 مطلوبات أخرى 

 5.337.956 589.236 - 238.796 9.923 138.392 1.545.400 2.816.209 المجموع      

 28.229.854 8.234.915 - 2.308.086 1.018.119 5.362.345 3.178.384 8.128.005 مجموع الموجودات       
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 مخاطر اإلئتمان   - هـ
وتنـتج   ،بالوفـاو بءلتزاماتهـاينتج هذا النوع من المخاطر نتيجة عدم مقدرة الجهات األخرى المدينـة للشـركة  

 هذه المخاطر عن كل من :

 .معيدي التأمين •

 .حاملي البوالص  •

 .وسطاو التأمين •

 

 وللتخفيف من مخاطر اإلئتمان تقوم الشركة باإلجراوات التالية : 

 .وضع الحدود اإلئتمانية للوسطاو و الوكالو •

 .مراقبة الذمم المدينة •

 .اطراف اخرى مليئة مالياوضع سياسات إلعادة التأمين لدى  •

 .االحتفاظ باألرصدة النقدية الخاصة بالشركة مع بنوك محلية و عالمية •

 

 تحليل القطاعات الرئيسية  - 36

 معلومات عن قطاعات أعمال الشركة    -أ 

ألغراض إدارية تم تنظـيم الشـركة لتشـمل قطـاعين مـن األعمـال ، قطـاع التأمينـات العامـة ويشـمل تـأمين 

المركبات وتأمين النقل وتأمين الحريق واألضرار األخرى للممتلكات وتأمينـات المسـؤولية وقطـاع التـأمين 

يشكل هذان القطاعان األساس الذي تستخدمه الشـركة إلظهـار المعلومـات المتعلقـة بالقطاعـات   ,على الحياة

تــتم  ,حســاب الشــركة الخــاص يشــتمل القطاعــان أعــاله أيضــاً علــى االســتممارات وإدارة النقــد ل ,الرئيســية

المعامالت بين قطاعات األعمال على أساس أسعار السوق التقديرية وبنفس الشروط التي يتم التعامل بها مع 

 .الغير
 

 معلومات التوزيع الجغرافي   -ب 

يممل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمـال الشـركة، تمـارس الشـركة نشـاطاتها فـي المملكـة التـي تممـل 

 .األعمال المحلية

 

 فيما يلي توزيع إيرادات ومصاريفها الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي : 

 

 المجمــــــــــــــــــــــــــــوع خـــــارج المملكـــــــــــــة  داخـــل المملكـــــــــــــــة  

 كانــــــــــــــــــــون األول  31 كانــــــــــــــــــون األول  31 كانــــــــــــــــــــون األول  31 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  

 28.229.854 28,046,465 1.397.050 1,316,622 26.832.804 26,729,843 مجموع الموجودات

 14.295.371 15,899,148 1.073.430 971.834 13.241.458 14,927,314 مجموع اإليرادات

المصروفات 

 33.842 9.500 - - 33.842 9.500 الرأسمالية 
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 إدارة رأس المال :  - 37

 تتممل اهداف الشركة عند إدارة رأسمالها بما يلي : 

، حيـي مقتضى قانون تنظيم أعمال التـأمينلرأسمال شركة التأمين الصادر باإللتزام بنظام الحد األدنى   -أ 

يحدد الحد األدنى لرأسمال الشركة القائمة قبـل نفـاذ أحكـام القـانون والمجـازة وفقـاً ألحكامـه لممارسـة 

 .أعمال التأمينات العامة بمختلف فروعها ، مجتمعة أو منفردة ، بمبلغ أربعة ماليين دينار

 

ضمان االستمرارية للشركة ، وبالتالى قدرة الشركة على تزويـد المسـاهمين بعوائـد مجديـة علـى رأس  -ب 

 .المال

 

توفير العائد المناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع المخاطر المتعلقـة بتلـك  -ج 

 .العقود 

 

 .بهامش المالوةاإللتزام بتعليمات هيئة التأمين المتعلقة  -د  

 

 يوضح الجدول ادناه ملخص رأسمال الشركة المحتفظ به والحد االدنى المطلوب لرأس المال: -هـ 

 

 األول كانــــــــــــــــــــــون  31 

 2021 2020 

 دينـــــــــــــــــار  دينـــــــــــــــــار  

 مجموع رأس المال المحتفظ به والحد األدنى لرأس 

 8.000.000 8.000.000 المال بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين   

 
في -و   المالوة كما  ونسبة هامش  المال  لرأس  الشركة  تعززه  الذي  المبلغ  يبين  التالي  كانون    31  الجدول 

 : 2020و  2021األول 

 كانـــــــــــــــــــــــــون االول  31 

 2021 2020 

 دينـــــــــــــــــار  دينـــــــــــــــــار  

   رأس المال االساسي :  

 8.000.000 8.000.000 رأس المال المصرح به والمدفوع 

 1.381.765 1.381.765 احتياطي اجباري  

 174.717 174.717 احتياطي اختياري  

 1.801.263 1.299.451 ارباح مدورة  

 11.357.745 10.855.933 مجموع رأس المال األساسي 

   رأس المال االضافي :  

 ( 667.420) ( 452.741) التغير المتراكم في القيمة العادلة 

 300.464 298.897 الزيادة في قيمة اإلستممارات العقارية 

 ( 366.956) ( 153.844) رأس المال االضافي 

 10.990.789 10,702,089 مجموع رأس المال التنظيمي )أ(

 5.775.838 5.583.540 مجموع رأس المال المطلوب )ب(

 ٪ 190/ 29 ٪ 191/ 67 هامش المالوة )أ( / )ب( 
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 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات :   - 38

 : المتوقعة الستردادها او تسويتها  يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للسنة

 

 المجمـــــوع  اكمر من سنة   لغاية سنة  2021كانون األول  31

 دينـــــــــــار   دينـــــــــــار   دينـــــــــــار  

      الموجــودات

 8.855.364  -  8.855.364 ودائع لدى البنوك 

بال مالية  قائمة  موجودات  من خالل  العادلة  قيمة 

 2.137.783  -  2.137.783 رباح أو الخسائر األ

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 2.039.856  2.039.856  - الشامل اآلخر

 915.761  787.616  128.145 موجودات مالية بالتكلفة المطفاة 

 2.016.853  2.016.853  - استممارات عقارية 

 13.755  13.755  - قروض حملة بوالص الحياة  

 339.490  -  339.490 نقد في الصندوق ولدى البنوك

 806.999  -  806.999 شيكات برسم التحصيل 

 2.773.760  -  2.773.760 صافي  –مدينون 

 1.960.247  -  1.960.247 مدينة  -ذمم معيدي التأمين 

 1,259,655  1,259,655  - موجودات ضريبية مؤجلة 

 2.179.991  2.179.991  - صافي  -ممتلكات ومعدات 

 97.727  97.727  - صافي   -موجودات غير ملموسة 

 2.649.224  2.649.224  - موجودات أخرى 

 28,046,465  11,044,677  17.001.788 مجموع الموجودات     

 

      

      المطلوبات 

 5.653.245  -  5.653.245 صافي  -المكتسبة مخصص األقساط غير 

 6.699.841  6.699.841  - صافي -مخصص االدعاوات 

 100.000  100.000  - مخصص تسوية خسائر غير موزعة 

 200,000  200,000  - مخصص العجز باالقساط 

 475.472  475.472  - صافي -المخصص الحسابي 

 1.508.016  250.026  1.257.990 دائنون 

 20.416  -  20.416 مصاريف مستحقة 

 2.183.946  251.247  1.932.699 دائنة  -ذمم معيدي التأمين 

 946  946  - مخصص تعويض نهاية الخدمة

 -  -  - مخصص ضريبة الدخل

 619.349  619.349  - مطلوبات ضريبية مؤجلة 

 182.042  -  182.042 مطلوبات أخرى 

 17.643.273  8.596.881  9.046.392 المطلوبات مجموع     

 10.351.192  2.595.796  7.955.396 الصافي    
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 المجمـــــوع  اكمر من سنة   لغاية سنة  2020كانون األول  31

 دينـــــــــــار   دينـــــــــــار   دينـــــــــــار  

      الموجــودات

 9.053.040  -  9.053.040 ودائع لدى البنوك 

قائمة   من خالل  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 

 1.362.569  -  1.362.569 رباح أو الخسائر األ

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 1.749.750  1.749.750  - الشامل اآلخر

 1.131.314  787.616  343.698 موجودات مالية بالتكلفة المطفاة 

 2.070.133  2.070.133  - استممارات عقارية 

 13.978  13.978  - قروض حملة بوالص الحياة  

 1.155.240  -  1.155.240 نقد في الصندوق ولدى البنوك

 863.958  -  863.958 شيكات برسم التحصيل 

 2.954.860  -  2.954.861 صافي  –مدينون 

 1.953.487  -  1.953.487 مدينة  -ذمم معيدي التأمين 

 1.065.767  1.065.767  - موجودات ضريبية مؤجلة 

 2.267.275  2.267.275  - صافي  -ممتلكات ومعدات 

 113.418  113.418  - صافي   -موجودات غير ملموسة 

 2.475.065  2.475.064  - موجودات أخرى 

 28.229.854  10.543.001  17.686.853 مجموع الموجودات     

 

      

      المطلوبات 

 5.520.642  -  5.520.642 صافي  -مخصص األقساط غير المكتسبة 

 6.126.360  6.126.360  - صافي -مخصص االدعاوات 

 554.571  554.571  - صافي -المخصص الحسابي 

 1.755.529  424.206  1.331.323 دائنون 

 19.438  -  19.438 مصاريف مستحقة 

 2.708.174  1.172.344  1.535.830 دائنة  -ذمم معيدي التأمين 

 31.226  31.226  - مخصص تعويض نهاية الخدمة

 54.225  -  54.225 مخصص ضريبة الدخل

 558.010  558.010  - مطلوبات ضريبية مؤجلة 

 211.354  -  211.354 مطلوبات أخرى 

 17.539.592  8.866.717  8.672.812 المطلوبات مجموع     

 10.690.325  1.676.284  9.014.041 الصافي    
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 القضايا المقامة على الشركة    - 39

بلغ مجموع القضايا  .  هناك قضايا مقامة على الشركة للمطالبة بتعويضات حوادث مختلفة المقامة ضد    وقد 

دينار    675.052)حوالي    دينار  705.432  حوالي  2021كانون األول    31كما في    الشركة والمحددة القيمة

األول    31 القضايا  (.2020كانون  هذه  لقاو  التزامات  أية  لمواجهة  كافية  بأخذ مخصصات  الشركة  ،    قامت 

الشركة   على  يترتب  لن  الشركة  ومحامي  اإلدارة  بند  وبرأي  ضمن  لها  المخصصة  المبالغ  تفوق  التزامات 

اإلدعاوات  مخصص  القيمة   .صافي  المحددة  الغير  على  الشركة  قبل  من  المرفوعة  القضايا  قيمة  بلغت  كما 

كما في    مليون دينار  1.897)حوالي    2021كانون األول    31مليون دينار لدى المحاكم كما في    2.3حوالي  

 (. 2020كانون األول  31

 

 التزامات ممكن أن تطرأ    - 40

قيمتها بنكية  كفاالت  لقاو  الشركة  من  تعهدات  في  دينار    475.062  هنالك  األول    31كما    2021كانون 

 . (2020  كانون األول 31دينار كما في  634.801)

 

 اثر فايروس كورونا    - 41

  جغرافية وتفشيه في عدة مناطق    2020( في مطلع  19  –ان حدث انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد  
 حول العالم قام بالتسبب باضرابات لألنشطة اإلقتصادية و األعمال.  

)كوفيد    الشركةقامت   أثر  العام  19  –بتقييم  خالل  لمخاطر    2020(  تعرضها  راجعت  و  أعمالها  على 
دارة أن الشركة في وضع جيد للتعامل مع االنكماش االقتصادي وال تعتقد أن هناك تأثيًرا  األعمال. تعتقد اإل

 .  2021كانون األول  31  كبيًرا على عملياتها قد يؤثر على األداء المالي أو مركز الشركة كما في
 

  كبيرة ييرات  وفي حالة حدوث أي تغ   19  –ستستمر اإلدارة والقائمين على الحوكمة في مراقبة تأثير كوفيد  
 في الظروف الحالية. 

 



مستويات القيمة العادلة - 42

:القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر-    أ 

العالقة بين المدخالت الهامة  مدخالت هامة  طــــــريقة التقييم مستوى القيمة 

غير الملموسة والقيمة العادلةغير ملموسةوالمدخالت المستخدمةالعادلــــــــةالموجودات المالية 

20212020

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

موجودات مالية بالقيمة العادلة

:موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة االرباح أو الخسائر 

المستوى االول 2.137.7821.362.569اسهم متوفر لها اسعار سوقية

 االسعار المعلنة في 

ال ينطبقال ينطبقاالسواق المالية

:موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

المستوى االول 1.989.8561.699.750اسهم متوفر لها اسعار سوقية

 االسعار المعلنة في 

ال ينطبقال ينطبقاالسواق المالية

ال ينطبقال ينطبق     طريقة الدخلالمستوى الثالث50.00050.000اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

2.039.8561.749.750

4.177.6383.112.319    اجمالي الموجودات مالية بالقيمة العادلة 

 . 2020 و2021     لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى االول والمستوى الثاني خالل العامين 

:القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة والغير محددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر- ب 

      باستثناء ما يرد في الجدول ادناه ان القيمة القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في القوائم المالية للشركة تقارب قيمتها العادلة وذلك ألن إدارة الشركة

.      تعتقد أن القيمة الدفترية  للبنود المبينة ادناه تعادل القيمة العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما الستحقاقها قصير االجل او ان  أسعار الفائدة لها  يعاد تسعيرها خالل العام 

القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

:  موجودات مالية غير محددة بالقيمة العادلة 

8.855.3648.945.9869.053.0409.065.278ودائع لدى البنوك 

915.761932.4041.131.3141.226.224موجودات مالية بالكلفة المطفأة

2.016.9522.315.7502.070.1332.423.878استثمارات عقارية

11.788.07712.194.14012.254.48712.715.380:  مجموع موجودات مالية غير محددة بالقيمة العادلة 

.     للبنود المبينه اعاله تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية للمستوى الثاني وفقا لنماذج تسعير متفق عليها والتي تعكس مخاطر االئتمان لدى االطراف التي يتم التعامل معها 
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(طرق التقييم والمدخالت المستخدمة)      ان بعض الموجودات المالية للشركة مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية ، والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية 

القيمــــــة العادلــــــة 

 كانـــــــــــــــون االول 31

2020 كانــــــــــــــون األول 31 2021 كانــــــــــــــون األول 31
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