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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام 

بإســمي وبإســم أعضــاء مجلــس اإلدارة يســعدني أن أرحــب بكــم فــي اجتماعنــا الســنوي الثانــي واألربعيــن وأن أقــدم لكــم موجــزاً عــن أداء شــركتكم 
فــي العــام 2016.

لقــد اســتمرت التداعيــات السياســية و اإلقتصاديــة إقليميــاً بفــرض تأثيرهــا الســلبي علــى االقتصــاد األردنــي خــال العــام 2016، حيــث اســتمر تباطــؤ 
أداء االقتصــاد األردنــي متأثــرا بهــذه التداعيــات، فقــد نمــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة خــال النصــف األول مــن عــام 2016 بمــا نســبته 

2.1 % مقارنــة مــع 2.2 % لنفــس الفتــرة مــن عــام 2015، وقــد بلغــت نســبة النمــو 2.4% مــع نهايــة عــام 2016. 

علــى الرغــم مــن ذلــك فقــد توقــع البيــان الختامــي لبعثــة الصنــدوق الدولــي التــي زارت االردن لتقييــم وضعــه االقتصــادي انــه ورغــم تباطــؤ النمــو فــي 
عــام 2016 فمــن المتوقــع أن يتحســن أداء االقتصــاد االردنــي فــي عــام 2017، كمــا توقــع البنــك الدولــي أن يتحســن النمــو االقتصــادي فــي األردن عــام 
2018 ويســجل نســبة نمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 3.1%، و عــزت بيانــات البنــك ارتفــاع النمــو المتوقــع لتنفيــذ األردن اتفــاق المنــح المعــروف 

باســم »ميثــاق األردن« واإلصاحــات المقــررة بغيــة تحفيــز ســوق العمــل وتحســين بيئــة أنشــطة األعمــال. 

أمــا بالنســبة لقطــاع التأميــن، فقــد أظهــرت النشــرة الصــادرة عــن االتحــاد االردنــي لشــركات التاميــن للعــام 2016 نمــواً فــي أقســاط التأميــن المكتتبــة 
ــرت  ــد أظه ــام 2015، وق ــي الع ــار ف ــون دين ــغ 551 ملي ــة بمبل ــار مقارن ــون دين ــة 582.9 ملي ــاط المكتتب ــي األقسـ ــغ إجمال ــث بل ــبة 5.8%، حي بنس
المؤشــرات التفصيليــة ألداء شــركات التاميــن ارتفاعــاً فــي األقســاط المتحققــة للتأمينــات العامــة إلــى مبلــغ 513 مليــون دينــار محققــة نســبة نمــو %5 

ــاة الــى مبلــغ 70.1 مليــون دينــار وبنســبة نمــو%14.6. عــن عــام 2015، كمــا بلغــت األقســاط المتحققــة لفــرع تأميــن الحي

وفــي جانــب التعويضــات ارتفــع إجمالــي التعويضــات المدفوعــة لســوق التأميــن فــي 2016 الــى مبلــغ 438.8 مليــون دينــار، وبنســبة زيــادة %19.7 
مقارنــة مــع العــام 2015، وقــد جــاء ذلــك نتيجــة ارتفــاع التعويضــات المدفوعــة لعــدد مــن فــروع التأميــن، فــي مقدمتهــا فــرع تأميــن المركبــات الــذي 
بلغــت تعويضاتــه المدفوعــة 208.3 مليــون دينــار وبنســبة ارتفــاع قدرهــا 9.5% يليــه فــرع التأميــن الطبــي حيــث بلغــت تعويضاتــه 145.5 مليــون 
دينــار محققــاً نســبة زيــادة قدرهــا 17.7% وفــي المرتبــة الثالثــة فــرع تأميــن الحريــق بتعويضــات بلغــت 48.2 مليـــون دينــار بنســبة ارتفــاع قدرهــا 

130.2%، وهــذا يعتبــر مؤشــراً علــى انخفــاض نســب الربحيــة الفنيــة للقطــاع بشــكل عــام.

أمــا علــى الصعيــد الداخلــي، فقــد حافظــت شــركتكم علــى نهجهــا المعتــاد بتحقيــق األربــاح بفضــل اســتمرارها علــى سياســتها بالتعامــل المتحفــظ علــى 
صعيــدّي االكتتــاب واالســتثمار وبمــا يحفــظ حقــوق المســاهمين وعمــاء الشــركة علــى حــد ســواء، إال أنهــا لــم تكــن بمعــزل عــن الظــروف اإلقتصاديــة 
ــدة أهمهــا وقــف  ــا ســلباً نتيجــة لعوامــل عدي ــد تأثــرت ربحيتن ــي األقســاط بلغــت 4% فق ــق نســبة نمــو ف ــى الرغــم مــن تحقي والسياســية المحيطــة، فعل
الصــادرات إلــى الــدول المحيطــة ومنهــا العــراق وانخفــاض عوائــد االســتثمار نتيجــة انخفــاض أســعار الفائــدة بشــكل عــام علــى الودائــع، أمــا العامــل 
األكبــر فهــو االرتفــاع الملحــوظ فــي كلفــة تعويضــات المركبــات، حيــث كان عــام 2016 عامــا اســتثنائياً بهــذا الخصــوص، فعلــى علــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر بلــغ عــدد وفيــات حــوادث الســير التــي تعاملــت معهــا الشــركة 46 حالــة فــي العــام 2016 مقابــل 23 حالــة فــي العــام 2015.

علــى الرغــم ممــا ســبق فــإن توقعاتنــا لنتائــج أعمــال الشــركة للعــام 2017 متفائلــة، وهــذا التفــاؤل مدفــوع أيضــاً بعوامــل داخليــة وأخــرى خارجيــة. فأمــا 
بالنســبة للعوامــل الخارجيــة فنحــن نتطلــع للتوجهــات الحكوميــة التــي أفــادت برصــد المخصصــات الماليــة لتنفيــذ المشــاريع االســتراتيجية فــي قطاعــات 

عديــدة، منهــا النقــل والطاقــة والبنيــة التحتيــة. 

أمــا بالنســبة للعوامــل الداخليــة فقــد تــم البــدء بتنفيــذ خطــوات ضمــن سياســة تهــدف لرفــع مســتوى أداء الشــركة علــى جميــع المســتويات وأهمهــا الربحيــة 
ــدة  ــر جدي ــا اســتحداث دوائ ــي مقدمته ــة شــاملة ف ــة إعــادة هيكل ــدة ضمــن عملي ــاء جدي ــد الشــركة بدم والحصــة الســوقية وهــذه الخطــوات ضمــت رف
كالتســويق، المبيعــات، إعــادة التأميــن والمــوارد البشــرية. كمــا قمنــا أيضــاً بتعزيــز البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات وذلــك بتزويــد الشــركة بأحــدث 

نظــام معلوماتــي للتأميــن معمــول بــه فــي الســوق، والعديــد مــن الخطــوات األخــرى التــي نأمــل أن نــرى أثرهــا اإليجابــي فــي الفتــرة القادمــة. 

ــم الشــكر إلــى مســاهمي الشــركة وعمائهــا علــى دعمهــم المســتمر، كمــا أشــكر زمائــي أعضــاء المجلــس،  ــام انتهــز هــذه الفرصــة لتقدي وفــي الخت
ــدة.  ــق أهــداف هــذه المؤسســة الرائ ــى جهودهــم وتفانيهــم لتحقي ــة موظفيهــا عل ــة وكاف وأوجــه شــكري أيضــاً إلدارة الشــركة التنفيذي

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته.
                                                         

رئيس مجلس اإلدارة
خالد محمد عليان
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 التقرير الثاني واالربعون لمجلس اإلدارة
عن أعمال الشركة خالل عام 2016

حضرات المساهمين  الكرام

يســر مجلــس االدارة ان يرحــب باالخــوة مســاهمي شــركة القــدس للتأميــن فــي اجتماعكــم الســنوي هــذا ونشــكركم علــى تلطفكــم  بالحضــور وعلــى 
ــام  ــة للع ــة والميزاني ــاً الحســابات الختامي ــام 2016 متضمن ــال الشــركة لع ــره عــن اعم ــدم تقري ــس ان يق ــا يســر المجل ــم المســتمر لشــركتكم كم دعمك

المذكــور.

االنتاج :
بلــغ حجــم اإلنتــاج فــي كافــة فــروع التأميــن لعــام 2016 مبلــغ 16783937 دينــار مقابــل 16093290 دينــاراً للعــام 2015 أي بزيــادة مقدارهــا 

690647 دينــاراً تمثــل مــا نســبته 4.3 % وفيمــا يلــي بيــان ذلــك علــى فــروع التأميــن المختلفــة:

نسبة التغير %20162015فروع التأمين

3.40+ %1232667911925754المركبات
11.40- %11252031270333البحري والنقل 

20.30+ %14041021166951الحريق واالضراراالخرى
185.80+ %15806255313المسؤولية

2.60+ %150359146602الحياة
6.00+ %16195321528337الطبي 

4.30+ %1678393716093290المجموع

التعويضات :
بلغــت التعويضــات المدفوعــة بعــد خصــم المســتردات لكافــة دوائــر التأميــن لعــام 2016 مبلــغ 12496754 دينــاراً مقابــل 10183739 دينــاراً لعــام 

2015 بزيــادة مقدارهــا 2313015 دينــاراً . وفيمــا يلــي تفاصيــل ذلــك علــى فــروع التأميــن المختلفــة 

20162015فروع التأمين

93034348378212المركبات
522125)15586(البحري والنقل

190895788444الحريق واألضرار األخرى
551564112المسؤولية

1396463871الحياة
12308291126975الطبي

1249675410183739المجموع
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حســاب بيـان الدخــل

أوال : أرباح فروع  التأمين

ــاض  ــام 2015 أي بانخف ــاراً لع ــاح مقدارهــا 552667 دين ــل ارب ــاراً مقاب ــغ 43051 دين ــام 2016 مبل ــة لع ــن االجمالي ــروع التأمي بلغــت خســائر ف
ــاراً. ــداره 595718 دين مق

ثانياً : االستثمارات
 

بلغت عوائد االستثمارات لهذا العام 1178378 ديناراً بانخفاض مقداره 93580 ديناراً عن عوائد العام 2015.

ثالثاً : المخصصات 

بلغ مخصص االستهاكات ومخصص التدني في المدينون لهذا العام 141960 ديناراً مقابل 115031 ديناراً لعام 2015. 

رابعاً : صافي الربح 

بلغ صافي الربح قبل الضريبة والمخصصات لهذا العام 603998 دينار مقابل 1361461 دينار لعام 2015.

خامساً:

بلغت األرباح بعد اقتطاع االحتياطي اإلجباري واالختياري ومخصص ضريبة الدخل والمخصصات األخرى مبلغ 460860 ديناراً .

سادساً:

تم اعادة تبويب البيانات المالية الخاصة بحساب بيان الدخل لتتماشى مع متطلبات هيئة التأمين.
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 المركز المالي

اوالً : النقد لدى البنوك وشيكات برسم التحصيل 

ياحظ ان حجم النقد قد انخفض لهذا العام حيث بلغ في نهاية العام الحالي 857011 ديناراً مقابل مبلغ 1241183 ديناراً في العام الماضي.

ثانياً : الذمم المدينة 

مــن الماحــظ أن الذمــم المدينــة قــد ســجلت زيــادة حيــث بلــغ صافــي قيمتهــا فــي نهايــة العــام الحالــي 4406379 دينــار مقابــل 3152682 دينــار فــي 
نهايــة عــام 2015 أي بزيــادة مقدارهــا 1253697 دينــاراً .

ثالثاً : االستثمارات 

ان حجــم االســتثمارات لهــذا العــام 2016 قــد زاد عــن العــام الماضــي 2015 كمــا يظهــر فــي االيضاحــات المرفقــة فــي الميزانيــة العامــة والحســابات 
الختاميــة وذلــك بســبب شــراء اســهم محليــة وســندات محليــة وخارجيــة . كمــا ان الشــركة تلتــزم بإظهــار محفظــة اســتثماراتها باالســهم المتداولــة حســب 

القيمــة العادلــة فــي نهايــة العــام كســلة واحــدة ، و قيمــة االســتثمارات العقاريــة بســعر التكلفــة.

رابعاً : الموجودات الثابتة 

ــادة مقدارهــا  ــاراً لعــام 2015 بزي ــل 829460 دين ــاراً مقاب ــغ 1132812 دين ــي مبل ــة العــام الحال ــة فــي نهاي بلغــت قيمــة صافــي الموجــودات الثابت
ــاراً . 303352 دين

ــي أن صافــي قيمــة الموجــودات  ــل قيمــة األراضــي ممــا يعن ــاراً تمث ــغ 505836 دين ــة تتضمــن مبل ــان صافــي قيمــة الموجــودات الثابت ــم ب  مــع العل
الثابتــة فــي نهايــة العــام الحالــي 2016 بــدون ثمــن األراضــي تبلــغ 626976 دينــاراً شــاملة لمبنــى الشــركة واألثــاث والســيارات والحاســوب وبرامــج 

الحاســوب .

خامساً :

تم اعادة تبويب البيانات المالية الخاصة بالميزانية لتتماشى مع متطلبات هيئة التأمين.

اســتثمارات االسهم

 القيمة العادلةالكلفة الدفتريةعدد االسهماالسهم المحلية - مساهمة عامة

 250000250000175000مشروع سرايا العقبة
150520000100الصناعات الهندسية العربية

 20040339680.000العصرية للصناعات الغذائية
 30000300000.000المتحدةالتكاملية للصناعات المتعددة واالستثمار

166617213665191610البنك األهلي                                                              
44388270491273874البنك العربي                                                               

33333114843113999مصفاة البترول االردنية                                                    

القيمة العادلةالكلفة الدفتريةعدد االسهماالسهم االجنبية - مساهمة عامة

17403098912174030شركة اعادة التأمين العربية/لبنان
8345983188346المجموعة األهلية للتأمين /غزة

250039751350فلسطين لاستثمار العقاري
8946032800    40000فلسطين للتنمية واالستثمار
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تعليمات اإلفصاح عن البيانات المالية 

تنفيذاً  لتعليمات االفصاح عن البيانات المالية والدورية وإضافة لما تضمنه هذا التقرير نود ان نبين ما يلي:

اوال :  ان النشــاط الرئيســي للشــركة هــو ممارســة اعمــال التأميــن حســب القوانيــن الســارية وذلــك ضمــن مركــز الشــركة الرئيســي فــي عمــان شــارع 
عبدالحميــد شرف-الشميســاني، وال يوجــد فــروع أخــرى للشــركة داخليــة او خارجيــة. وال يوجــد اســتثمار رأســمالي للشــركة، وبلــغ عــدد الموظفيــن 

105 موظفــا.

ثانيــا :  الشــركة التابعــة والوحيــدة للشــركة هــي شــركة القــدس لصيانــة وبنــاء أجســام المركبــات، وتمتلــك شــركة القــدس للتأميــن مــا نســبته 98.69 % 
مــن قيمــة رأســمال الشــركة التابعــة، وقــد تــم دمــج الحســابات الختاميــة  للشــركة التابعــة المرفقــة وال يوجــد أي نشــاط للشــركة حاليــاً. وال يوجــد أي 
موظــف بالشــركة وعنــوان الشــركة هــو نفــس عنــوان الشــركة االم. رأســمال الشــركة التابعــة 54000 دينــار وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة .

ثالثا :  أعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا :

أ-اعضاء مجلس االدارة

السيد / خالد محمد بدوي عليان
رئيس مجلس االدارة 

1944 تاريخ الميالد  
بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية – 1967 - جامعة االسكندرية – جمهورية مصر العربية  الشهادة العلمية  

اعمال تجارية حرة وشريك مؤسس رئيسي في عدة شركات داخل وخارج االردن. الخبرات العملية  
  

السيد  / زياد خليل سعيد المصري
نائب رئيس مجلس االدارة

  
1961 تاريخ الميالد  

ماجستير ادارة اعمال - Pepperdine University - 1983   - الواليات المتحدة األمريكية الشهادة العلمية  
بكالوريوس ادارة اعمال – University of Southern California - 1981  - الواليات المتحدة األمريكية     

المدير العام لشركة القدس للتأمين منذ العام 2006 ولغاية العام 2015  الخبرات العملية  
نائب المدير العام لشركة القدس للتأمين منذ العام  1999 ولغاية العام 2006      

السيد / نافذ سعيد بدوي عليان
عضو مجلس إدارة  

1951 تاريخ الميالد  
بكالوريوس تجارة –  1975 - جامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية الشهادة العلمية  

اعمال تجارية حرة وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان. الخبرات العملية  
شريك  في عدة شركات.     

السيد / محمد خالد محمد عليان
عضو مجلس إدارة 

 
1973 تاريخ الميالد  

بكالوريوس اقتصاد وسياسة ومحاسبة – University of Kent - 1995 – بريطانيا  الشهادة العلمية  
الرئيس التنفيذي - شركة القدرة لتجارة السيارات )ايسوزو( الخبرات العملية  

نائب رئيس هيئة المديرين - الشركة الوطنية العربية للسيارات  )وكاء مركبات كيا وإطارات كومهو(     
الناشر ورئيس هيئة المديرين - الشركة األردنية المتحدة للصحافة والنشر )صحيفة الغد(     

نائب رئيس هيئة المديرين -  الشركة الكويتية األردنية لإلعان والنشر والتوزيع )جريدة الوسيط(     
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السيد / تيسير سالمه سليمان الحمصي
عضو مجلس إدارة 

1930 تاريخ الميالد  
بكالوريوس صيدلة وكيمياء - 1953 - جامعة دمشق  - الجمهورية العربية السورية الشهادة العلمية  

من مؤسسي الشركة العربية لصناعة األدوية وعدد من الشركات األخرى الرائدة في األردن. الخبرات العملية  
  

السيدة / رانيه خليل سعيد المصري
عضو مجلس إدارة 

  
1967 تاريخ الميالد  

بكالوريوس كمبيوتر – 1989 - جامعة اليرموك - األردن الشهادة العلمية  
مديرIT  - شركة الخدمات الفنية الخبرات العملية  

مدير شركة كارتردج وورلد لتعبئة األحبار     

السيدة / هالة أمين خليل شقير
عضو مجلس إدارة  

  
1973 تاريخ الميالد  

بكالوريوس ادارة اعمال – 1994 - الجامعة االردنية - األردن الشهادة العلمية  
عضو مجلس ادارة - االدارة المالية /  مستودع االدوية العربي الخبرات العملية  

عضو مجلس ادارة / شركة التجمع الطبي العلمي العربي     
نائب رئيس مجلس ادارة مستودع ادوية الفه     

السيد / حسن محمد بدوي عليان
عضو مجلس إدارة

  
1954 تاريخ الميالد  

بكالوريوس هندسة ميكانيكية – 1977 - جامعة عين شمس - جمهورية مصر العربية الشهادة العلمية  
اعمال تجارية حره وشريك مؤسس رئيسي في عدة شركات. الخبرات العملية  
مديرعام  مؤسسة الوحدة للتجارة – وكاء مركبات هونداي.     

السيد / بسام رشاد رشيد سنقرط
عضو مجلس إدارة  

  
1954 تاريخ الميالد  

بكالوريوس ادارة اعمال – 1978 - جامعة بيروت العربية – الجمهورية اللبنانية الشهادة العلمية  
اعمال تجارة حرة وشريك مؤسس في عدة شركات داخل وخارج االردن الخبرات العملية  

رئيس مجلس ادارة مجموعة سنقرط     
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ب – اسماء اعضاء االدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم :

الخبرات العمليةالمسمى الوظيفي المؤهالت  العلمية تاريخ التعيين اإلسم

السيد/عماد محمد اسحق مرار
30 /7 /2016تاريخ الميالد 5 /5 /1976

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة 
اليرموك)1998(

دبلوم تأمين من معهد التأمين 
القانوني – لندن )2006( 

- المدير العام اعتباراً من 1/ 11/ 2016
- نائب المدير العام للشركة للشؤون الفنية

    من 30/ 7/ 2016 - 1/ 11/ 2016

)18( سنة خبرة في التأمين منذ 1998آخر المناصب 
- مدير تنفيذي للعمليات – الشركة األولى للتأمين 

 )2013 - 2008(
- مدير تنفيذي – إعادة التأمين – شركة فنشرش 

فـــــــارس   )Fenchurch Faris( للفترة من  
 .)2016 - 2013(

- القدس للتأمين من30 /7 /2016

السيد/ احمد حسين خليل
6 /12 /2015تاريخ الميالد 1 /1 /1946

ماجستير تمويل 
بكالوريوس تأمين

شهادة ACII / لندن
عضو معهد التامين القانوني-لندن

المدير العام / السابق

- شركة القدس للتامين من 15 /12 /1978 -
2005/ 12/ 31 

- شركة القدس للتامين من 6 /12 /2015 - 
2016 / 8/ 31

السيد/ نافذ سعيد بدوي عليان   
شركة القدس للتامين من 2010 نائب المدير العام للشؤون المالية واإلداريةبكالوريوس تجارة1 /1 /2010تاريخ الميالد 9 /11 /1951           

السيد/ حمدهللا سعيد جادهللا
شركة القدس للتامين من 1993المستشار القانونيبكالوريوس حقوق1 /1 /1993       تاريخ الميالد 1 /3 /1948

السيد / سليم عيسى ابراهيم ابو الوي
ماجستير نظم معلومات إدارية1 /8 /1994تاريخ الميالد 22 /2 /1970

شركة القدس للتامين من 1994مدير دائرة الحاسوببكالوريوس علوم حاسوب

السيد / ماهر فايز سعيد الشايب
-شركة القدس للتامين من 1985مدقق داخليبكالوريوس ادارة اعمال13 /4 /1985 تاريخ الميالد 14 /2 /1960

السيدة / هناء عيسى حسين خليل
1 /9 /2003تاريخ الميالد 26 /12 /1961

بكالوريوس أدب انجليزي – جامعة 
اليرموك

Certificate in Insurance
of the Charted Insurance 

 Institute 

- 1 /9 /2003 ولغاية 1 /4 /2011عملت كاتب 
تأمين بدائرة البحري

- من 1 /4 /2011 ولغاية 11 /2 /2016 رئيس 
قسم في دائرة التأمين البحري . 

- من 11/ 2/ 2016  رئيس دائرة التأمين البحري

- وزارة التربية والتعليم / إدارة مدرسية
- شركة القدس للتامين من 1 /9 /2003

السيد / محمد ابراهيم بدر العابد 
رئيس دائرة الحساباتبكالوريوس محاسبة17 /2 /2003تاريخ الميالد 7 /6 /1978

- الشركة العربية للتجهيزات الغذائية من
2003 - 2001 

- شركة القدس للتامين من 2003

السيد/ منير حسين ابودلو  
مدير الشؤون االداريةدبلوم محاسبة1 /7 /2001تاريخ الميالد 4 /6 /1975

- شركة القدس لصيانة وبناء اجسام المركبات
من 1997 - 2001

- شركة القدس للتأمين من 2001

السيد / أمجد علي محمود جيت
بكالوريوس – نظم المعلومات 1 /4 /2010تاريخ الميالد 25 /12 /1988 

المحاسبية

- كاتب تأمين في دائرة البحري من تاريخ
 1 /4 /2010 ولغاية 7 /2 /2011

- كاتب تأمين بدائرة الحريق والحوادث العامة 
 من 7 /2 /2011  ولغاية 17 /2 /2015 

- مساعد رئيس قسم دائرة الحريق والحوادث العامة  
17 /2 /2015 ولغاية 7 /12 /2015 . 

- قائماً بأعمال مدير دائرة الحريق والحوادث العامة 
من 7 /12 /2015 ولغاية 30 /1 /2016 
- من 30 /1 /2016 رئيساً لدائرة الحريق 

والحوادث العامة

شركة القدس للتامين من 1 /4 /2010

السيد / أسامة علي محمد الخطايبة 
24 /10 /2016تاريخ الميالد 7 /2 /1975

- بكالوريوس تمريض من الجامعة 
األردنية

- الماجستير في إدارة األعمال من 
جامعة عمان العربية

مدير دائرة التأمين الصحي

- المركز الخالدي الطبي 1 /9 /2000 ولغاية
.2001/ 12/ 31 

- شركة  )Med Net / Jordan( شركة الشرق 
العربي للتأمين من تاريخ 15 /2 /2003 ولغاية

2012/ 7/ 26 
- شركة النسر العربي من تاريخ 15 /4 /2013 ولغاية 

.2015/ 9/ 30
- شركة القدس للتأمين من 24 /10 /2016

السيدة / زينة بسام سالم  الزعمط 
مدير دائرة الحياة بكالوريوس إدارة أعمال22 /11 /2016تاريخ الميالد 19 /5 /1977

شركة األردن الدولية للتأمين من تاريخ 1 /7 /1999 
ولغاية 25 /6 /2009

الشركة األمريكية للتأمين من تاريخ 5 /7 /2009 
ولغاية 29 /9 /2016

شركة القدس للتامين من 22 /11 /2016

السيد / مروان داود عبدالسالم صبحي
مدير دائرة السياراتدبلوم صيدلة9 /1 /2016تاريخ الميالد 9 /8 /1967 

- القدس للتأمين من 23/ 4/ 1990 - 6/ 3/ 2010
- المجموعة العربية األردنية للتأمين من 7 /3 /2010 

لغاية 29 /9 /2010.
- التأمين اإلسامية من تاريخ 1 /10 /2010 ولغاية 

2013/ 7/ 31
- التأمين الوطنية من تاريخ 1 /11 /2010 لغاية

 2015/ 12/ 31 
- القدس للتامين من 9 /1 /2016 



15

ج - اسماء اعضاء لجنة التدقيق
     1 - تيسير سامة سليمان الحمصي

     2 - رانيه خليل سعيد المصري
     3 - هاله امين خليل شقير

بلــغ عــدد اجتماعــات لجنــة التدقيــق )17(  اجتماعــا خــال عــام 2016 وتقــوم اللجنــة بدراســة ومتابعــة األمــور الماليــة واإلداريــة للشــركة وطلــب 
التقاريــر الدوريــة الازمــة لتنفيــذ ذلــك وبالتنســيق مــع المدقــق الداخلــي للشــركة.

رابعا : كبار مالكي اسهم الشركة الذين تزيد نسبة تملكهم عن 5 %

االســــم 
    

 النسبةعدد االسهم النسبة   عدد االسهم
2015/ 12/ 31      2016/ 12/ 31

18.00 %17.451436851 %1396236السيد /خالد محمد بدوي عليان
17.39 %17.391391266 %1391266السيد / زياد خليل سعيد  المصري

15.21 %15.211217249 %1217249السادة / شركة الوصل للتجارة واالستثمار
5.67 %453267   5.67 %453267   االنسه / رولى خليل سعيد المصري
5.51 %440506    5.51 %440506    السيدة / رانية خليل سعيد المصري

خامســا:  طبيعــة العاقــة التنافســية مــع الشــركات األخــرى مــن حيــث اجتــذاب عمــاء مــن خــال األســعار المنافســة والخدمــات المميــزة كمــا يتــم 
التعــاون مــع هــذه الشــركات فــي إعــادة جــزء مــن الخطــر المكتتــب بهــا لــدى شــركتنا. وقــد بلغــت حصــة الشــركة مــن اإلنتــاج خــال العــام 2016 مــا 

نســبته 2.92 % مــن حجــم إنتــاج الســوق األردنــي،  وال يوجــد أســواق خارجيــة للشــركة .

سادسا: ال يوجد اعتماد موردين محددين او عماء رئيسيين محليا وخارجيا  يشكلون 10 % او اكثر من اجمالي المشتريات  و/ او المبيعات .    

سابعا : ال يوجد اي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة او اي من منتجاتها بموجب القوانين واالنظمة او غيرها
- ال يوجد اي براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت الشركة عليها. 

ثامنا : ال يوجد اي قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة . 
- الشركة تطبق معايير الجودة العالمية وحاصلة على شهادة االيزو 9001/ 2008.

تاسعا: الموظفون :
أ- عدد الموظفين حسب المؤهالت العلمية

 اجمالي الموظفينغير ذلكتوجيهيكلية مجتمعبكالوريوس           ماجستير  المؤهل العلمي
105 554141814شركة القدس للتأمين

* ال يوجد أي موظفين عاملين في شركة القدس لصيانة وبناء اجسام المركبات

ب -  برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة
    عدد الموظفينالدورة

1CII 4 برنامج التاهيل المهني في التأمين
1 دبلوم التأمين الصحي االمريكي2
1 ادارة عاقات خدمة الزبائن3
2 تطوير وتسعير المنتجات التأمينية4
1                                                                    لغة انجليزية5
1التطورات والمستجدات ذات العاقة في سوق رأس المال6
1 تأمين المشاريع االنشائية7 
3 تطبيقات هامش الماءة واحتسابها وفق المعايير المتعارف عليها8
1التعريف بمستجدات دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان9

1اعادة التأمين وتطبيقاتها في مختلف فروع التأمين10
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س للتأمين
الهيكل التنظيمي لشركة القد
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عاشرا : وصف المخاطر التي تتعرض الشركة لها :

تمــارس الشــركة اعمــال التاميــن الــذي يعتبــر بأنــه نقــل لألخطــار مــن المؤمــن لهــم الــى الشــركة مقابــل اقســاط تاميــن يتــم دفعهــا لهــذا الغــرض وتقــوم 
الشــركة بتقديــر حجــم هــذه االخطــار بتحديــد الســعر المائــم.

قد يحصل هناك انحرافات بالنتائج السباب متعددة بما قد يؤثر على نتائج اعمال الشركة.

مــن جانــب اخــر ونظــراً لعــدم توفــر االعــداد الكبيــرة لألخطــار المســندة للشــركة ، تقــوم شــركة التاميــن بتحويــل جــزء مــن الخطــر الــى معيــد التأميــن 
لمنــع تاثيــر االنحرافــات الناجمــة عــن قلــة عــدد االخطــار وتتوخــى الشــركة ان يكــون معيــد التأميــن ذو مــاءة كافيــة لمواجهــة التزاماتــه عنــد تحقــق 

الخطــر وأي قصــور مــن معيــد التاميــن ينعكــس ســلبا علــى الشــركة.

باالضافة لذلك تنشط شركات التامين في مجال االستثمار وهي معرضة بذلك لما يتعرض له المستثمر من مخاطر االستثمار المعروفة.

حادي عشر: االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية :

أ- اليوجد اي انجازات اثرت على اعمال الشركة خال السنة المالية .
ب- ال توجد اي احداث هامة مرت على الشركة خال السنة المالية.

ثاني عشر : ال يوجد اي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خال السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي .
             

ثالث عشر: حققت الشركة خالل السنوات الخمس السابقة النتائج التالية:

 2012 2013 201620152014        البيــــــــــان

 1239254 460860103735616578171329867صافي األرباح المتحققة                            
 720000             800000    880000   800000-األرباح الموزعة                                         
    9 %            10 %           11 % 10 %  -نسبة توزيع األرباح                                            

-    -                                           -         -              -اسهم مجانية موزعة
12160317      13444304137834731362800112770184صافي حقوق المساهمين                   

1.8721.9631.9561.8651.822أسعار األوراق المالية المصدرة                                                     
80000008000000           8000000       8000000  8000000عدد األسهم المصدرة                 

• تم استثناء قيمة األرباح المعدة للتوزيع ألغراض المقارنة

رابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها خالل السنة المالية

  20162015البيــــان

19.59 %22.70 %1 - صافي ذمم المدينون /اجمالي االقساط
 2.52 %3.26 %2 - ممتلكات ومعدات /اجمالي الموجودات
3.43 %0.26 %3 - أرباح فروع التأمين /اجمالي االقساط

 40.60 %7.13 %4 - أرباح فروع التأمين /االرباح قبل الضريبة
7.50 %    3.43 %5 - صافي الربح بعد الضريبة /حقوق المساهمين 

 99.40 %104.28 %6 - المخصصات الفنية /اجمالي االقساط 
 49.30 %51.62 %7 - أقساط غير مكتسبة سيارات /اقساط السيارات 
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خامس عشر: الخطة المستقبلية للشركة:

1 - العمل على استمرار زيادة حجم االنتاج في الشركة ومحاولة زيادة  حصة الشركة النسبية  من حجم االنتاج في السوق المحلي . 
2 - التأكيد على محاولة زيادة العوائد االستثمارية للشركة من خال تنويع استثمارات الشركة.

3 - المحافظة على عدم زيادة المصاريف االدارية والعمومية ما امكن ذلك. 
4 - االستمرار بتعظيم حقوق المساهمين من خال محاولة زيادة ربحية الشركة ما أمكن ذلك.

سادس عشر: اتعاب التدقيق :

بلغــت اتعــاب التدقيــق للشــركة 12500 دينــار والشــركة التابعــة 1250 دينــار لعــام 2016 مقابــل 12000 دينــار للشــركة و1250 دينــار للشــركة 
التابعــة لعــام 2015  باإلضافــة لضريبــة المبيعــات علــى االتعــاب .

سابع عشر- أ : مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم  والشركات المسيطر عليها في اسهم الشركة.

الجنسيةالصفهاالســـــــم
عدد األسهم

20162015
1 - السيد / خالد محمد بدوي عليان              

أقرباءه: 
       نفوذ سعيد بدوي عليان )زوجته(

الشركات المسيطر عليها 
       شركة الوصل للتجارة واالستثمار

األردنية رئيس مجلس اإلدارة

1436851

186666

1217249

1396236

186666

1217249
2 - السيد / زياد خليل سعيد المصري

13912661391266األردنيةنائب رئيس مجلس االدارة                             

3 - السادة/ شركة فراس وعبير تيسير الحمصي وشركاهم  
      ويمثلهم السيد/ تيسير سامة الحمصي

      تيسير سامة الحمصي
األردنيةعضو مجلس اإلدارة         

2413

ال يوجد

2413

 ال يوجد
45318                45318األردنية     عضو مجلس اإلدارة4 - السيدة /هالة أمين خليل شقير   

5 -  السيد  / نافذ سعيد بدوي عليان                
    أقرباءه:

   عاليه وحيد علي الجعبري )زوجته(
األردنية     عضو مجلس اإلدارة            

104385

742

104385

742
440506   440506 األردنية       عضو مجلس اإلدارة6 - السيدة / رانيه خليل سعيد المصري  

373333373333األردنية     عضو مجلس اإلدارة       7 -  السيد / محمد خالد محمد عليان   
   31990            39490األردنية           عضو مجلس اإلدارة8 -  حسن محمد بدوي عليان 
10001000األردنيةعضو مجلس اإلدارة9 -  بسام رشاد رشيد سنقرط
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ب - مساهمات اإلدارة العليا التنفيذية وأقربائهم في اسهم الشركة :

الجنسيةالصفهاالســـــــم
عدد األسهم

2016             2015
ال يوجد   ال يوجد األردنيةالمدير العام            1 - السيد / عماد محمد مرار

ال يوجـدال يوجـد                 األردنيةالمدير العام/ السابق2 - السيد/ أحمد حسين خليل              
ال يوجـدال يوجـداألردنية المستشار القانوني                              3 - السيد/ حمدهللا جادهللا سعيد

104385104385األردنيةنائب المدير العام4 - السيد/نافذ سعيد بدوي عليان                    
742742األردنيةأقرباء/عالية وحيدالجعبري/زوجه

ال يوجـد                ال يوجـداألردنية رئيس دائرة الحاسوب5 - السيد/ سليم عيسى ابراهيم ابو الوي
ال يوجـد   ال يوجـد                  األردنية المدقق الداخلي6 -  السيد / ماهر فايز سعيد الشايب            

ال يوجـدال يوجـد                   األردنية              مدير الشؤون االدارية7 - السيد / منير حسين ابودلو               
ال يوجد  ال يوجداالردنية  رئيس دائرة المحاسبة8 - السيد/ محمد ابراهيم العابد
ال يوجدال يوجد                 االردنية رئيس دائرة البحري9 -  السيدة/ هناء عيسى خليل

  ال يوجد  ال يوجداالردنيةمدير دائرة السيارات10 -  السيد/ مروان داود صبحي            
ال يوجدال يوجداالردنيةرئيس دائرة الحريق والحوادث العامة        11 - السيد/ امجد علي جيت

  ال يوجدال يوجد   االردنيةمدير دائرة التامين الصحي12 -  السيد/ اسامة علي الخطايبة            
ال يوجد  ال يوجداالردنيةمديرة دائرة الحياه                  13 -  السيدة/ زينه بسام زعمط               

* اليوجد مساهمات لشركات مسيطر عليها من قبل االدارة العليا التنفيذية في اسهم الشركة.

ثامن عشر- أ : المزايا والمكافآت المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2016.

الصفهاالســـــــم
مكافأة أعضاء مجلس 

   بدل انتقال العضويةاإلدارة
نفقات سفر

لعام 2016لعام 2015         
3000 دينار5000 ديناررئيس مجلس اإلدارة1 - السيد / خالد محمد بدوي عليان

3000 دينار5000 دينارنائب رئيس مجلس2 -  السيد / زياد خليل سعيد المصري                      
3000 دينار5000 دينارعضو مجلس اإلدارة3 - السيد  / نافذ سعيد بدوي عليان 

4 - السادة / شركة فراس وعبير تيسير 
3000 دينار5000 دينارعضو مجلس اإلدارةالحمصي وشركاهم         

3000 دينار5000 دينارعضو مجلس اإلدارة  5 - السيدة / هالة أمين خليل شقير 
3000 دينار              5000 دينارعضو مجلس اإلدارة6 - السيدة / رانيه خليل سعيد المصري

3000 دينار 5000 دينارعضو مجلس اإلدارة 7 -  السيد / محمد خالد محمد عليان                
3000  دينار5000 دينارعضو مجلس اإلدارة8 -  السيد / حسن محمد بدوي عليان
 3000 دينار5000 دينارعضو مجلس اإلدارة   9 - السيد/ بسام رشاد رشيد سنقرط 
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ب -  المزايا والرواتب والمكافآت المدفوعة  لإلدارة العليا خالل العام 2016

1 - الرواتب والمكافآت

الرواتب السنويةاالســـــــم
دينار

 المكافأة السنويه 
دينار

بدل انتقال
 دينار     

 نفقات السفر
 دينار   

إجمالي
المزايا السنوية

دينار  
38749       38136613السيد / عماد محمد اسحق مرار 

110927110927السيد / احمد حسين مصطفى خليل                      
1128302200115030السيد / حمدهللا سعيد احمد جادهللا                           

80835240083235السيد/نافذ سعيد بدوي عليان
48746168050426السيد / سليم عيسى ابراهيم ابو الوي

6325          6009316السيد/اسامة علي محمد خطايبة         
3544 3362182السيد/زينة بسام سليم الزعمط           

21465            198351630السيد / هناء عيسى حسين خليل
1600104516060      13415السيد / امجد علي محمود جيت

34905164436549السيد / مروان داود عبدالسام صبحي              
20590   189901600السيد / محمد ابراهيم بدر العابد                 

22230104023270السيد / ماهر فايز سعيد الشايب
15570168017250السيد / منير حسين محمود ابودلو                             

1045543420  16585                        525790المجموع

 2 - المزايا العينية: ال  يـــوجـــد 

تاسع عشر : التبرعات والمنح المدفوعة خالل السنة المالية 2016 .

1 - التبرعات 

القيمــة بالديـنارالجهـــة المتبــرع لهــا

6005نوادي وجمعيات ومراكز ومؤسسات خيرية
50مساعدات وعاج للمحتاجين

عشرون  : العقود والمشاريع واالرتباطات

ال يـوجـد اية عقود او مشاريع او ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركة التابعة او رئيس مجلس االدارة او اعضاء المجلس 
او المدير العام او اي موظف في الشركة او اقاربهم .

واحد وعشرون : مساهمة الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي .

تقوم الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي سواء  من خال التبرعات النقدية أو دعم للجمعيات الثقافية والعلمية وكما هو موضح سابقا .
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 الثاني والعشرون : التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة

مــن المتفــق عليــه أن قواعــد وأســس حوكمــة الشــركات قــد أصبحــت مــن أهــم المواضيــع المطروحــة علــى صعيــد اقتصاديــات دول العالــم ، وباتــت 
عنصــراً مهمــاً لتعزيــز النجــاح واإلصــاح التنظيمــي فــي ظــل نظــام العولمــة واالنفتــاح االقتصــادي والمنافســة الشــديدة ليــس علــى المســتوى المحلــي 

بــل أيضــا الخارجــي .

بــل أن قواعــد وأســس الحوكمــة أصبحــت شــرطاً ومتطلبــاً تضعهــا المنظمــات الدوليــة لقبــول العضويــة والتعامــل مــع دول العالــم وأســواقها ، وشــعاراً 
يتبنــاه القطــاع العــام والخــاص علــى حــد ســواء ووســيلة لتعزيــز الثقــة ألنهــا دليــل وجــود سياســات عادلــة وشــفافه وقواعــد لحمايــة المســتثمرين وحملــة 

األســهم والمتعامليــن .

ــبة  ــفافية والمحاس ــن اإلدارة والش ــد حس ــي بقواع ــزام مهن ــن الت ــه اإلدارة م ــت إلي ــذي وصل ــتوى ال ــى المس ــراً عل ــر مؤش ــد تعتب ــذه القواع ــا أن ه كم
ــاد . ــن الفس ــد م ــراءات للح وإج

وفــي ضــوء ذلــك فقــد قامــت الشــركة بوضــع األطــر القانونيــة والتنظيميــة الازمــة لنظــام إدارة المخاطــر تطبيقــاً لقواعــد الحوكمــة والتعليمــات الصــادرة 
بشــأنها رقــم )2( لســنة 2006 بهــدف وضــع إطــار واضــح ينظــم العاقــات واإلدارة فيهــا ويحــدد الحقــوق والواجبــات والمســؤوليات بمــا يحقــق أهــداف 
ــى التشــريعات ذات  ــح المرتبطــة بهــا ، وال شــك أن هــذه القواعــد تســتند بشــكل أساســي إل الشــركة وغاياتهــا ويحفــظ حقــوق األطــراف ذوي المصال

العاقــة أهمهــا قانــون األوراق الماليــة وقانــون الشــركات .

وال بد من اإلشارة أن هذه القواعد قد نظمت أموراً معينة ألهميتها الخاصة وتركت األمور األخرى إلى التشريعات ذات العاقة .

ــات والتســعير والتعويضــات  ــث الصاحي ــن حي ــي الشــركة م ــة ف ــات الفني ــة للعملي ــة التفصيلي ــال فصــل النظــام الخطــوات اإلجرائي ــى ســبيل المث فعل
ــب . ــذا الجان ــا الشــركة له ــي توليه ــة القصــوى الت ــال بســبب األهمي ــة رأس الم ــن ومائم ــادة التأمي ــة وإع واالحتياطــات الفني

ــح  ــال وتعــارض المصال ــى خطــر االحتي ــم تطــرق النظــام إل ــح ، ث ــرار الصحي ــإلدارة واتخــاذ الق ــه ل ــة ألهميت ــم تعــرض النظــام للمعلومــات اإلداري ث
ــان. ــى مخاطــر االئتم ــة إل وأخطــار الســوق وأخطــار االســتثمار باإلضاف

 الثالث والعشرون : توصيات مجلس اإلدارة 

يوصي مجلس اإلدارة باعتماد جدول األعمال التالي :
1( تاوة وقائع االجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 9 /4 /2016.

2( سماع ومناقشة تقرير مجلس االدارة والموافقة عليه.
3( سماع تقرير مدققي الحسابات.

4( مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل  للسنة المالية  المنتهية في 31 /12 /2016 والموافقة عليها.
5( الموافقة على توزيع مبلغ )640000( دينار ارباح نقدية على المساهمين بواقع )80( فلس لكل سهم بمعدل )8 %( من القيمة االسمية للسهم.     

6( إخاء طرف مجلس اإلدارة من أي مسؤولية مالية عن األعمال التي توالها خال العام 2016 .
7( انتخاب اعضاء مجلس ادارة لدورة جديدة مدتها اربع سنوات.

8( انتخاب مدققي الحسابات لعام 2017, وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابهم.
9( أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول األعمال شريطة موافقة حملة 10 % من األسهم الممثلة في االجتماع .

وختامــاً فــان مجلــس اإلدارة يتقــدم بالشــكر لكافــة المنتســبين لهــذه المؤسســة لمــا قدمــوه مــن عمــل ويأمــل منهــم مواصلــة الجهــد معــه لاســتمرار بتحقيــق 
أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا لمــا فيــه خيــر المســاهمين والعامليــن فيهــا و لكافــة عمائهــا والمتعامليــن معهــا وللمجتمــع المحلــي بشــكل عــام, كمــا ويعبــر 

المجلــس عــن عظيــم أمتنانــه لكافــة المســاهمين علــى اســتمرار دعمهــم ومؤازرتهــم , والحمــد هلل رب العالميــن . 

           والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
          مجلس اإلدارة
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المحتـــويــات
1 - تقرير مدققي الحسابات 

2 - الميزانية العمومية كما هي في 31 /12 /2016 و2015

3 - بيان قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016 و 2015

4 - بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية 
   في 31 /12 /2016 و 2015

5 - بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016 و2015

6 - اإليضاحات حول البيانات المالية من 1 - 42
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التقرير السنوي 2016
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التقرير السنوي 2016
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البيانــات المـاليـة
كما في 31 كانون األول عام 2016
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التقرير السنوي 2016

شركة القدس للتأمين - شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون األول 2016

)بالدينار األردني(

20162015إيضاح
الموجودات

االستثمارات
 24,470,453 323,850,360ودائع لدى البنوك

 674,245 4971,108موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل
 187,320 51,042,320موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  955,088 6954,556استثمارات عقارية
  79,102 799,941قروض حملة وثائق تأمين الحياة وأخرى

 26,366,208 26,918,285مجموع االستثمارات
 393,614 8152,457نقد في الصندوق ولدى البنوك

 847,569 9704,554شيكات برسم التحصيل 
 2,571,260 103,812,826مدينون - صافي 

 581,422 11593,553ذمم معيدي التأمين المدينة 
 867,921 12978,801موجودات ضريبية مؤجلة 
 829,460 131,132,812ممتلكات ومعدات - صافي 

 403,187 14381,722موجودات أخرى
 32,860,641 34,675,010مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

 6,116,285 6,695,575صافي مخصص األقساط غير المكتسبة
 9,492,538 10,456,857صافي مخصص االدعاءات
 400,000 15350,000صافي المخصص الحسابي

 16,008,823 17,502,432مجموع مطلوبات عقود التأمين
 1,349,090 161,458,820دائنون

 14,076 18,864مصاريف مستحقة
 1,139,223 171,726,271ذمم معيدي التأمين الدائنة

 211,568 18236,568مخصصات مختلفة
 203,981 1283,028مخصص ضريبة الدخل

 148,523 19202,810مطلوبات أخرى 
 19,075,284 21,228,793مجموع المطلوبات

حقوق الملكية 
 8,000,000 208,000,000رأس المال المصرح به والمدفوع 

 2,089,651 212,089,651احتياطي إجباري 
 1,668,538 211,668,538احتياطي اختياري

 2,025,284 221,686,115أرباح مدورة
 13,783,473 13,444,304مجموع حقوق مساهمي الشركة 

 1,884 231,913حقوق غير المسيطرين
 13,785,357 13,446,217مجموع حقوق الملكية 

 32,860,641 34,675,010مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )42( تشكل جزءاً من هذه  المالية الموحدة وتقرأ معها
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شركة القدس للتأمين - شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

)بالدينار األردني(

20162015إيضاح
اإليرادات 

 16,093,290 16,783,937إجمالي األقساط المكتتبة
 2,286,883 2,602,596يطرح: حصة معيدي التأمين 

 13,806,407 14,181,341صافي األقساط المكتتبة
)250,875      ()579,290     (صافي التغير في مخصص االقساط غير المكتسبة

ـ 50,000صافي التغير في المخصص الحسابي 
 13,555,532 13,652,051صافي إيرادات األقساط المتحققة

 1,087,796 815,866إيرادات العموالت
 457,491 462,072إيرادات اصدار وثائق التأمين 

 1,204,674 251,032,560فوائد دائنة
 67,284 26145,818صافي أرباح الموجودات المالية واإلستثمارات

 64,371 2776,695إيرادات أخرى
 16,437,148 16,185,062مجموع اإليرادات

التعويضات والخسائر والمصاريف
 11,066,297 13,713,618التعويضات المدفوعة

 12,907ـإستحقاق وتصفيات وثائق 
 895,465 1,216,864يطرح: مستردات

 757,698 1,987,363يطرح: حصة معيدي التأمين 
 9,426,041 10,509,391صافي التعويضات المدفوعة 

 1,301,400 964,319صافي التغير في مخصصات اإلدعاءات
 1,885,139 281,596,916نفقات موظفين موزعة 

 667,942 29654,503مصاريف إدارية وعمومية موزعة 
 296,041 403,995أقساط فائض الخسارة

 1,021,117 931,915تكاليف إقتناء وثائق التأمين
 14,597,680 15,061,039صافي عبء التعويضات

 217,991 28220,057نفقات موظفين غير موزعة
 65,031 654,960 - 13إستهاكات 

 99,985 2988,008مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة
 50,000 1087,000 - 11مخصص التدني في المدينين

 45,000 3070,000مصاريف أخرى
 15,075,687 15,581,064إجمالي المصروفات

 1,361,461 603,998ربح السنة قبل ضريبة الدخل
)324,105     ()143,138    (12ضريبة دخل السنة 

 1,037,356 460,860ربح السنة
ويعود إلى :

 1,037,308 22460,831مساهمي الشركة 
 48 2329حقوق غير المسيطرين 

 0,130 310,058حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة

إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )42( تشكل جزءاً من هذه  المالية الموحدة وتقرأ معها

قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
)بالدينار األردني(

20162015
 1,037,356 460,860ربح السنة 

 1,037,356 460,860إجمالي الدخل الشامل للسنة
إجمالي الدخل الشامل ويعود إلى :

 1,037,308 460,831مساهمي الشركة 
 48 29حقوق غير المسيطرين 

460,860 1,037,356 
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التقرير السنوي 2016
س للتأمين - شركة مساهمة عامة محدودة

شركة القد
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

)بالدينار األردني(
 

س المال
رأ

إحتياطيات
أرباح
مدورة

مجموع حقوق
مساهمي الشركة

حقوق
غير المسيطرين

إجمالي
حقوق الملكية

إجباري
اختياري

صيد كما في 1 /1 /2016
الر

8,000,000
2,089,651 

1,668,538 
2,025,284 

13,783,473 
1,884 

 13,785,357 
إجمالي الدخل الشامل

ـ
ـ

ـ
460,831 

460,831 
29 

460,860 
ت 

المحول إلى اإلحتياطيا
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

األرباح الموزعة 
ـ

ـ
ـ

)  800,000(
)   800,000(

ـ
)    800,000(

صيد كما في 31 /12 /2016
الر

8,000,000
2,089,651 

1,668,538 
1,686,115 

13,444,304 
1,913 

13,446,217 

صيد كما في 1 /1 /2015
الر

8,000,000
2,089,651 

1,598,443 
1,938,071 

13,626,165 
1,836 

13,628,001 
إجمالي الدخل الشامل

ـ
ـ

ـ
1,037,308 

1,037,308 
48 

1,037,356 
ت 

المحول إلى اإلحتياطيا
ـ

ـ
70,095 

)     70,095(
ـ

ـ
ـ

األرباح الموزعة 
ـ

ـ
ـ

)   880,000(
)   880,000(

ـ
)    880,000(

صيد كما في 31 /12 /2015
الر

8,000,000
2,089,651 

1,668,538 
2,025,284 

13,783,473 
1,884

 13,785,357 

ضريبية مؤجلة.
ت 

ف به لقاء موجودا
صر

ضمن األرباح المدورة كما في نهاية عام 2016 مبلغ )978,801( دينار مقيد الت
   * تت

ت المرفقة من رقم )1( إلى رقم )42( تشكل جزءاً من هذه  المالية الموحدة وتقرأ معها
ضاحا

إن اإلي
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شركة القدس للتأمين - شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

)بالدينار األردني(

20162015إيضاح
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

 1,361,461 603,998ربح السنة قبل الضريبة 
 65,031 54,960استهاكات

 250,875 579,290صافي التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة 
 1,301,400 964,319صافي التغير في مخصص اإلدعاءات
       ـ)50,000         (صافي التغير في المخصص الحسابي 

 50,000 87,000مخصص التدني في المدينين
       - 25,000مخصص قضايا

)720            ( 26,052فروقات تقييم موجودات مالية من خال قائمة الدخل
)14,843       ( 11,304خسائر)أرباح( بيع ممتلكات ومعدات

التغير في رأس المال العامل 
 358,609 143,015شيكات برسم التحصيل 

)225,745     ()1,328,566    (ذمم مدينة 
)71,016       ()12,131          (ذمم معيدي التأمين المدينة

 292,367 21,465موجودات أخرى
)276,084     ()322,915        (موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

 155,703 109,730ذمم دائنة
)18,802       ( 587,048ذمم معيدي التأمين الدائنة

)1,300          ( 4,788مصاريف مستحقة
)138,665     (ـمخصصات مختلفة

 18,688 54,287مطلوبات أخرى 
)676,350     ()374,971       (ضريبة الدخل المدفوعة

 2,430,609 1,183,673صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

)1,222,180  ( 534,645ودائع لدى البنوك
)21,240        ()855,000      (موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 16,669)20,839       (قروض حملة وثائق الحياة وأخرى
)1,952          ()369,084     (شراء ممتلكات ومعدات

)1,228,703  ()710,278     (صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات االستثمار
التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التمويل

)880,000     ()800,000     (أرباح موزعة
 321,906)326,605      (التغير في النقد وما في حكمه

 414,926 736,832النقد وما في حكمه في بداية السنة
 736,832 32410,227النقد وما في حكمه في نهاية السنة

إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )42( تشكل جزءاً من هذه  المالية الموحدة وتقرأ معها
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التقرير السنوي 2016

شركة القدس للتأمين - شركة مساهمة عامة محدودة
حساب إيرادات االكتتاب ألعمال التأمين على الحياة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

)بالدينار األردني(

20162015
األقساط المكتتبة
 85,467 65,425األعمال المباشرة

 15,361 8,341إعادة التأمين الوارد
 100,828 73,766إجمالي األقساط

يطرح
 21,843ـأقساط إعادة التأمين المحلية

 33,918 35,966أقساط إعادة التأمين الخارجية
 45,067 37,800صافي األقساط

يضاف :
رصيد أول المدة

 15,361 14,259مخصص األقساط غير المكتسبة
 10,688 9,654يطرح : حصة معيدي التأمين

 4,673 4,605صافي مخصص األقساط غير المكتسبة أول المدة
 400,000 400,000المخصص الحسابي أول المدة 

يطرح :
رصيد آخر المدة

 14,259 16,140مخصص األقساط غير المكتسبة
 9,654 11,174يطرح : حصة معيدي التأمين

 4,605 4,966صافي مخصص األقساط غير المكتسبة آخر المدة
 400,000 350,000المخصص الحسابي آخر المدة

 45,135 87,439صافي اإليرادات المتحققة من األقساط المكتتبة

إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )42( تشكل جزءاً من هذه  المالية الموحدة وتقرأ معها
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إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )42( تشكل جزءاً من هذه  المالية الموحدة وتقرأ معها

شركة القدس للتأمين - شركة مساهمة عامة محدودة
حساب تكلفة التعويضات ألعمال التأمين على الحياة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

)بالدينار األردني(

20162015
 46,697 9,476التعويضات المدفوعة

 12,907ـإستحقاق وتصفيات وثائق
 يطرح : 

 15,064ـحصة معيدي التأمين المحلي
 44,540 9,476صافي التعويضات المدفوعة

يضاف
مخصص اإلدعاءات آخر المدة

غة  313,125 309,258مبلَـّ
غة  10,000 10,000غير مبلَـّ

 90,641 90,641يطرح : حصة معيدي التأمين
 232,484 228,617صافي مخصص االدعاءات آخر المدة

يطرح
مخصص االدعاءات أول المدة

غة  373,908 313,125مبلَـّ
 10,000 10,000غير مبلّغة

 125,083 90,641يطرح : حصة معيدي التأمين
 258,825 232,484صافي مخصص اإلدعاءات أول المدة

 18,199 5,609صافي تكلفة التعويضات

شركة القدس للتأمين - شركة مساهمة عامة محدودة
حساب أرباح االكتتاب ألعمال التأمين على الحياة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

)بالدينار األردني(

20162015
 45,135 87,439صافي اإليرادات المتحققة من األقساط المكتتبة

يطرح
 18,199 5,609صافي تكلفة التعويضات

يضاف
 4,382 388عموالت مقبوضة

 5,355 3,957بدل خدمة إصدار وثائق التأمين
 36,673 86,175مجموع اإليرادات

يطرح
ـ 19تكاليف إقتناء وثائق التأمين

 22,942 12,815مصاريف إدارية خاصة بحسابات االكتتاب
 22,942 12,834مجموع المصروفات

 13,731 73,341ربح االكتتاب
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التقرير السنوي 2016
س للتأمين - شركة مساهمة عامة محدودة

شركة القد
حساب إيرادات االكتتاب ألعمال التأمينات العامة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

)بالدينار األردني(

المركبات
البحري والنقل

ضرار األخرى 
الحريق واأل

للممتلكات
المسؤولية

الطبي
فروع أخرى

المجموع

2016
2015

2016
2015

2016
2015

2016
2015

2016
2015

2016
2015

2016
2015

األقساط المكتتبة
األعمال المباشرة

11,961,672
11,890,215

1,125,203
1,270,333

1,199,365
846,500

157,073
54,256

1,619,532
1,528,337

76,593 
45,774

16,139,438
15,635,415

إعادة التأمين 
االختياري الوارد

365,007 
35,539

ـ
ـ

204,737
320,451

989 
1,057

ـ
ـ

ـ
ـ

570,733 
357,047

إجمالي األقساط
12,326,679

11,925,754
1,125,203 

1,270,333 
1,404,102 

1,166,951 
158,062

55,313
1,619,532

1,528,337
76,593 

45,774
16710,171 

15,992,462
يطرح

أقساط إعادة التأمين 
المحلية

206,323 
114,229

3,254
ـ

85,651
25,026

14,929 
14,929

ـ
ـ

ـ
ـ

310,157
154,184

أقساط إعادة التأمين 
الخارجية

ـ
ـ

872,113
963,698

1,257,079
1,082,793

96,415 
7,076

ـ
ـ

30,866 
23,371

2,256,473
2,076,938

صافي األقساط
12,120,356

11,811,525
249,836

306,635
61,372

59,132
46,718 

33,308
1,619,532

1,528,337
45,727 

22,403
14,143,541

13,761,340
ف

ضا
ي

صيد أول المدة
ر

ص األقساط غير 
ص

مخ
المكتسبة 

5,882,218 
5,605,543

266,925
414,862

509,320
468,820

15,919 
18,598

125,647 
129,496

1,446 
23,287

6,801,475
6,660,606

صة معيدي 
يطرح : ح

التأمين
ـ

ـ
200,418

331,962
481,258

441,606
6,847 

8,583
ـ

ـ
1,272 

17,718
689,795

799,869

ص 
ص

صافي مخ
األقساط غير المكتسبة 

أول المدة
5,882,218 

5,605,543
66,507

82,900
28,062

27,214
9,072 

10,015
125,647 

129,496
174 

5,569
6,111,680

5,860,737

 يطرح 
صيد آخر المدة

ر
ص األقساط غير 

ص
مخ

المكتسبة 
6,363,152 

5,882,218
259,600

266,925
674,470

509,320
70,062 

15,919
220,228

125,647
16,276 

1,446
7,603,788

6,801,475

صة معيدي 
يطرح : ح

التأمين
ـ

ـ
198,396

200,418
646,133

481,258
56,257 

6,847
 ـ

ـ
12,393 

1,272
913,179

689,795

ص 
ص

صافي مخ
األقساط غير المكتسبة 

آخر المدة
6,363,152 

5,882,218
61,204

66,507
28,337

28,062
13,805 

9,072
220,228

125,647
3,883 

174
6,690,609

6,111,680

صافي اإليرادات 
المتحققة من األقساط 

المكتتبة
11,639,422

11,534,850
255,139

323,028
61,097

58,284
41,985 

34,251
1,524,951

1,532,186
42,018 

27,798
13,564,612

13,510,397

ت المرفقة من رقم )1( إلى رقم )42( تشكل جزءاً من هذه  المالية الموحدة وتقرأ معها
ضاحا

إن اإلي
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س للتأمين - شركة مساهمة عامة محدودة
شركة القد

ضات ألعمال التأمينات العامة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
حساب تكلفة التعوي

)بالدينار األردني(

ت المرفقة من رقم )1( إلى رقم )42( تشكل جزءاً من هذه  المالية الموحدة وتقرأ معها
ضاحا

إن اإلي

ت
المركبا

البحري والنقل
ضرار األخرى 

الحريق واأل
ت

للممتلكا
المسؤولية

الطبي
فروع أخرى

المجموع

2016
2015

2016
2015

2016
2015

2016
2015

2016
2015

2016
2015

2016
2015

ضات المدفوعة
التعوي

10,335,317 
9,185,456

167,443
545,368

1,910,909
153,422

55,156 
4,112

1,230,829
1,126,975

4,488 
4,267

13,704,142 
11,019,600

يطرح

ت
المستردا

1,031,883 
807,244

183,029
23,243

1,952
64,978

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

1,216,864 
895,465

صة معيدي التأمين المحلي
ح

15,313 
153,540

ـ
ـ

163,425
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

178,738 
153,540

صة معيدي التأمين 
ح

الخارجي
184,449 

55,984
)  36,510(

448,530
1,657,041

80,438
ـ

ـ
ـ

ـ
3,645 

4,142
1,808,625 

589,094

ضات المدفوعة
صافي التعوي

9,103,672 
8,168,688

20,924
73,595

88,491
8,006

55,156 
4,112

1,230,829
1,126,975

843 
125

10,499,915 
9,381,501

ف
ضا

ي

ت آخر المدة
ص االدعاءا

ص
مخ

غة مبلَـّ
7,742,281 

6,858,313
108,943

133,268
1,022,190 

1,453,704
15,565 

60,265
255,143 

358,223
29,776 

29,776
9,173,898 

8,893,549

غة غير مبلَـّ
2,550,000 

2,200,000
75,000

75,000
45,000

45,000
ـ

ـ
100,000 

100,000
ـ

ـ
2,770,000 

2,420,000

صة معيدي التأمين
يطرح: ح

676,736 
542,741

93,842
118,169

929,280
1,376,784

ـ
ـ

ـ
ـ

15,800 
15,801

1,715,658 
2,053,495

ص االدعاءات 
ص

صافي مخ
آخر المدة

9,615,545 
8,515,572

90,101
90,099

137,910
121,920

15,565 
60,265

355,143 
458,223

13,976 
13,975

10,228,240 
9,260,054

غة مبلَـّ
7,065,545 

6,315,572
15,101

15,099
92,910

76,920
15,565 

60,265
255,143 

358,223
13,976 

13,975
7,458,240 

6,840,054

غة غير مبلَـّ
2,550,000 

2,200,000
75,000

75,000
45,000

45,000
ـ

ـ
100,000 

100,000
ـ

ـ
2,770,000 

2,420,000

يطرح 

ت أول المدة
ص االدعاءا

ص
مخ

غة مبلَـّ
6,858,313 

5,500,573
133,268

231,848
1,453,704 

1,038,703
60,265 

61,715
358,223 

375,928
29,776 

29,775
8,893,549 

7,238,542

غة غير مبلَـّ
2,200,000 

2,050,000
75,000

75,000
45,000 

45,000
ـ

ـ
100,000 

100,000
ـ

ـ
2,420,000 

2,270,000

صة معيدي التأمين 
يطرح: ح

542,741 
390,665

118,169
187,300

1,376,784 
982,464

ـ
ـ

ـ
ـ

15,801 
15,800

2,053,495 
1,576,229

ص االدعاءات 
ص

صافي مخ
أول المدة

8,515,572 
7,159,908

90,099
119,548

121,920
101,239

60,265 
61,715

458,223 
475,928

13,975 
13,975

9,260,054 
7,932,313

ضات
صافي تكلفة التعوي

10,203,645 
9,524,352

20,926
44,146

104,481
28,687

10,456 
2,662

1,127,749
1,109,270

844 
125

11,468,101 
10,709,242
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س للتأمين - شركة مساهمة عامة محدودة

شركة القد
حساب أرباح )خسائر( االكتتاب ألعمال التأمينات العامة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

)بالدينار األردني(

المركبات
البحري والنقل

ضرار 
الحريق واأل

األخرى للممتلكات
المسؤولية

الطبي
فروع أخرى

المجموع

2016
2015

2016
2015

2016
2015

2016
2015

2016
2015

2016
2015

2016
2015

صافي اإليرادات 
المتحققة من 

األقساط المكتتبة
11,639,422

11,534,850
255,139

323,028
61,097

58,284
41,985

34,251
1,524,951

1,532,186
42,018

27,798
13,564,612

13,510,397

يطرح
صافي تكلفة 

ضات
التعوي

10,203,645
9,524,352

20,926
44,146

104,481
28,687

10,456
2,662

1,127,749
1,109,270

844
125

11,468,101
10,709,242

ف
ضا

ي
ضة

ت مقبو
عموال

13,716
9,921

414,669
619,956

356,819
448,743

28,471
2,937

ـ
ـ

1,803
1,857

815,478
1,083,414

صدار 
بدل خدمة إ

وثائق التأمين
303,212

313,254
21,305

26,377
27,022

19,175
6,942

1,192
97,172

91,824
2,462

314
458,115

452,136

ت أخرى
إيرادا

18,874
15,697

63,628
22,773

ـ
5,261

ـ
ـ

5,497
5,797

ـ
ـ

87,999
49,528

مجموع اإليرادات
1,771,579

2,349,370
733,815

947,988
340,457

502,776
66,942

35,718
499,871

520,537
45,439

29,844
3,458,103

4,386,233
يطرح

ف إقتناء وثائق 
تكالي

التأمين 
794,821

875,854
28,720

40,972
86,318

84,966
4,771

1,713
13,619

14,256
3,647

3,356
931,896

1,021,117

ض خسارة
أقساط فائ

369,445
261,292

14,750
14,750

19,800
19,999

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

403,995
296,041

ف إدارية 
صاري

م
ت 

صة بحسابا
خا

ب
االكتتا

1,515,267
1,556,373

194,963
301,274

200,447
274,766

31,998
38,257

282,579
349,031

13,350
10,438

2,238,604
2,530,139

صروفات
مجموع الم

2,679,533
2,693,519

238,433
356,996

306,565
379,731

36,769
39,970

296,198
363,287

16,997
13,794

3,574,495
3,847,297

ربح )خسارة( 
االكتتاب

)907,954(
)344,149(

495,382
590,992

33,892
123,045

30,173
) 4,252(

203,673
157,250

28,442
16,050

)  116,392(
538,936

ت المرفقة من رقم )1( إلى رقم )42( تشكل جزءاً من هذه  المالية الموحدة وتقرأ معها
ضاحا

إن اإلي
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شركة القدس للتأمين - شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

31 كانون األول 2016
)بالدينار األردني(

 1 . عـــام

تأسســت شــركة القــدس للتأميــن فــي عــام 1975 وســجلت كشــركة مســاهمة عامــة تحــت الرقــم )93(، برأســمال مصــرح بــه يبلــغ )160,000( دينــار/ 
ســهم تــم زيادتــه عــدة مــرات حتــى اصبــح  )8( مليــون دينــار/ ســهم، إن مركــز تســجيل الشــركة هــو المملكــة األردنيــة الهاشــمية. 

تقــوم الشــركة بمزاولــة أعمــال التأميــن والتــي تتضمــن التأميــن ضــد الحريــق والحــوادث والتأميــن البحــري والجــوي والبــري وأعمــال التأميــن الصحــي 
والتأميــن علــى الحيــاة والمســؤولية.

إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية – األردن.

تــم إقــرار القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 18 شــباط 2017، وهــي خاضعــة لموافقــة 
الهيئــة العامــة للمســاهمين.

2 . أهم السياسات المحاسبية

أسس إعداد القوائم المالية

تــم اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة وشــركتها التابعــة وفقــاً للمعاييــر الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ووفقــاً للقوانيــن المحليــة 
النافــذة و بموجــب النمــاذج الموضوعــة مــن إدارة التأميــن.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة.

إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة.

أسس توحيد القوائم المالية

تمثــل القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم الماليــة للشــركة والشــركة التابعــة لهــا والخاضعــة لســيطرتها. تتحقــق الســيطرة عندمــا تمتلــك الشــركة القــدرة 
علــى التحكــم فــي السياســات الماليــة و التشــغيلية للشــركة التابعــة و ذلــك للحصــول علــى منافــع مــن أنشــطتها، و يتــم اســتبعاد المعامــات و األرصــدة 

و االيــرادات و المصروفــات المتبادلــة بالكامــل فيمــا بيــن الشــركة والشــركة التابعــة لهــا.

وفيما يلي عرض للشركة التابعة التي يتم توحيد قائمتها المالية مع الشركة األم:

النشاطنسبة الملكيةرأس المالاسم الشركة التابعة
شركة القدس لصيانة وبناء أجسام 

ال يوجد أي نشاط للشركة98,69 %54,000المركبات ذ.م.م تحت التصفية

يتــم توحيــد نتائــج عمليــات الشــركة التابعــة فــي قائمــة الدخــل الموحــد مــن تاريــخ تملكهــا وهــو التاريــخ الــذي يجــري فيــه فعليــاً انتقــال ســيطرة الشــركة 
علــى الشــركة التابعــة، ويتــم توحيــد نتائــج عمليــات الشــركة التابعــة التــي تــم التخلــص منهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــد حتــى تاريــخ التخلــص وهــو 

التاريــخ الــذي تفقــد الشــركة فيــه الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.
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يتــم اعــداد القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة كمــا فــي نفــس الســنة الماليــة  فــي شــركة التأميــن، اذا كانــت الشــركة التابعــة تتبــع سياســات محاســبية تختلــف 
عــن تلــك المتبعــة فــي شــركة التأميــن فيتــم إجــراء التعديــات الازمــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة لتتطابــق مــع السياســات المحاســبية المتبعــة 

فــي شــركة التأميــن.

تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك من قبل الشركة من حقوق الملكية في الشركة التابعة. 
يتم إظهار حقوق غير المسيطرين في صافي موجودات الشركة التابعة في بند منفصل ضمن حقوق الملكية للمجموعة.

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

ــر  ــذه المعايي ــق ه ــة، وســيتم تطبي ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــى المعايي ــات عل ــر والتعدي ــن المعايي ــة عــدداً م ــر المحاســبة الدولي ــس معايي أصــدر مجل
والتعديــات بعــد تاريــخ 31 كانــون األول 2016، وتتوقــع إدارة الشــركة أن تطبيــق هــذه المعاييــر والتعديــات فــي المســتقبل لــن يكــون لــه أي تأثيــر 

جوهــري علــى القوائــم الماليــة للشــركة. 

وفيما يلي ملخص ألهم المعايير الجديدة والمعايير التي تم إدخال تعديات عليها وتواريخ تطبيقها : 

تاريخ التطبيق موضوع المعياررقم المعيار

السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني الدفع على أساس األسهم )تعديات(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )2(
2017

السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني اإليرادات من العقود مع العماءالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15(
2018

السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني اإليجاراتالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16(
2019

  
معلومات القطاعات

قطــاع االعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات و العمليــات التــي تشــترك معــاً فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة لمخاطــر و عوائــد تختلــف عــن 
تلــك المتعلقــة بقطاعــات أخــرى والتــي يتــم قياســها وفقــاً للتقاريــر التــي تــم إســتعمالها مــن قبــل المديــر التنفيــذي وصانــع القــرار الرئيســي لــدى الشــركة.

القطــاع الجغرافــي يرتبــط فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر و عوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات 
عمــل فــي بيئــات إقتصاديــة أخــرى.

إستخدام التقديرات

ــودات  ــغ الموج ــي مبال ــر ف ــادات تؤث ــرات وإجته ــام بتقدي ــركة القي ــن إدارة الش ــب م ــبية يتطل ــات المحاس ــق السياس ــة وتطبي ــم المالي ــداد القوائ إن إع
والمطلوبــات الماليــة واإلفصــاح عــن اإللتزامــات المحتملــة كمــا أن هــذه التقديــرات واإلجتهــادات تؤثــر فــي اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات 
وكذلــك فــي التغييــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهــر ضمــن حقــوق الملكيــة وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة الشــركة إصــدار أحــكام وإجتهــادات 
هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا. إن التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات 
ــك  ــة عــن أوضــاع وظــروف تل ــرات الناجم ــك نتيجــة التغي ــرات وذل ــف عــن التقدي ــد تختل ــة ق ــج الفعلي ــن وان النتائ ــر وعــدم التيق ــن التقدي ــه م متفاوت

ــرات فــي المســتقبل. التقدي

إننا نعتقد بان تقديراتنا ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي:

- يتــم تكويــن مخصــص تدنــي مدينيــن إعتمــاداً علــى أســس وفرضيــات معتمــدة مــن قبــل إدارة الشــركة لتقديــر المخصــص الواجــب تكوينــه بموجــب 
متطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

- يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقاً لألنظمة والقوانين.

- تقــوم االدارة باعــادة تقديــر االعمــار االنتاجيــة لاصــول الملموســة بشــكل دوري لغايــات احتســاب االســتهاكات الســنوية اعتمــادا علــى الحالــة العامــة 
لتلــك االصــول وتقديــرات االعمــار االنتاجيــة المتوقعــة فــي المســتقبل، ويتــم اخــذ خســارة التدنــي )ان وجــدت( فــي قائمــة الدخــل.
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- يتــم تقديــر مخصــص اإلدعــاءات والمخصصــات الفنيــة إعتمــاداً علــى دراســات فنيــة ووفقــاً لتعليمــات إدارة التأميــن كمــا يتــم إحتســاب المخصــص 
الحســابي وفقــاً لدراســات إكتواريــة.

- يتــم تكويــن مخصــص لقــاء القضايــا المقامــة ضــد الشــركة إعتمــاداً علــى دراســة قانونيــة معــدة مــن قبــل محامــي الشــركة والتــي بموجبهــا يتــم تحديــد 
المخاطــر المحتمــل حدوثهــا فــي المســتقبل ويعــاد النظــر فــي تلــك الدراســات بشــكل دوري.

- تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم اخذ هذا التدني في قائمة الدخل.
 

تاريخ االعتراف بالموجودات المالية

يتم االعتراف بشراء او بيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )تاريخ التزام الشركة ببيع او شراء الموجودات المالية(.

القيمة العادلة

ان اســعار اإلغــاق )شــراء موجــودات/ بيــع مطلوبــات( بتاريــخ القوائــم الماليــة فــي اســواق نشــطة تمثــل القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة التــي لهــا 
اســعار ســوقية.

فــي حــال عــدم توفــر اســعار معلنــة او عــدم وجــود تــداول نشــط لبعــض االدوات الماليــة او عــدم نشــاط الســوق يتــم تقديــر قيمتهــا العادلــة بعــدة طــرق 
منهــا:

- مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها الى حد كبير.
- تحليل التدفقات النقدية المستقبلية و خصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في اداة مالية مشابهة لها.

- نماذج تسعير الخيارات.

تهــدف طــرق التقييــم الــى الحصــول علــى قيمــة عادلــة تعكــس توقعــات الســوق و تأخــذ باالعتبــار العوامــل الســوقية و ايــة مخاطــر او منافــع متوقعــة 
عنــد تقديــر قيمــة االدوات الماليــة، و فــي حــال وجــود ادوات ماليــة يتعــذر قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه يتــم إظهارهــا بالتكلفــة بعــد تنزيــل 

أي تدنــي فــي قيمتهــا.

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

يتضمــن هــذا البنــد الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــاذج أعمــال تهــدف الــى تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة والتــي تتمثــل بدفعــات مــن 
أصــل الديــن والفائــدة علــى رصيــد الديــن القائــم.

يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافاً إليها مصاريف االقتناء، وتطفأ عاوة أو خصم الشراء باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ــة  ــة المتوقع ــات النقدي ــة للتدفق ــة الحالي ــجات والقيم ــي الس ــة ف ــة المثبت ــن القيم ــرق بي ــل الف ــذي يمث ــودات وال ــذه الموج ــة ه ــي قيم ــي ف ــد التدن ــم قي يت
ــل. ــة الدخ ــي قائم ــي ف ــدة الفعل ــعر الفائ ــة بس المخصوم

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

تقاس باقي الموجودات المالية التي ال تحقق شروط الموجودات المالية بالكلفة المطفأة كموجودات مالية بالقيمة العادلة.

يتضمــن هــذا البنــد االســتثمار فــي أســهم وإســناد الشــركات المحتفــظ بهــا ألغــراض المتاجــرة، وتحقيــق األربــاح مــن تقلبــات األســعار الســوقية قصيــرة 
األجل.

ــاً بالقيمــة  ــد الشــراء( ويعــاد تقييمهــا الحق ــاء فــي قائمــة الدخــل عن ــد مصاريــف االقتن ــة )تقي ــد الشــراء بالقيمــة العادل ــات هــذه الموجــودات عن ــم اثب يت
العادلــة، ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة لهــا فــي قائمــة الدخــل بمــا فــي ذلــك التغيــر فــي القيمــة العادلــة الناتــج عــن فروقــات تحويــل الموجــودات غيــر 
النقديــة بالعمــات األجنبيــة، وفــي حــال بيــع هــذه الموجــودات أو جــزء منهــا يتــم قيــد األربــاح او الخســائر الناتجــة عــن عمليــة البيــع فــي قائمــة الدخــل.

يتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه الموجودات في قائمة الدخل.
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التقرير السنوي 2016

إعادة التصنيف

يجــوز إعــادة التصنيــف مــن الموجــودات الماليــة مــن التكلفــة المطفــأة الــى موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل وبالعكــس فقــط 
عندمــا تقــوم المنشــأة بتغييــر نمــوذج األعمــال الــذي قامــت علــى أساســه بتصنيــف تلــك الموجــودات كمــا هــو مذكــور أعــاه، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 

مــا يلــي:

- ال يجوز استرجاع أية أرباح أو خسائر أو فوائد تم االعتراف بها مسبقاً.

- عنــد إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة بحيــث يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة يتــم تحديــد قيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ إعــادة التصنيــف، ويتــم قيــد أيــة 
أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن الفروقــات بيــن القيمــة المســجلة ســابقاً والقيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل.

- عند إعادة تصنيف الموجودات المالية بحيث يتم قياسها بالكلفة المطفأة يتم تسجيلها بقيمتها العادلة كما في تاريخ إعادة التصنيف.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

يتضمن هذا البند االستثمارات االستراتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليس بهدف المتاجرة.

يتــم إثبــات هــذه الموجــودات عنــد الشــراء بالقيمــة العادلــة مضافــاً إليهــا مصاريــف االقتنــاء ويعــاد تقييمهــا الحقــاً بالقيمــة العادلــة، ويظهــر التغيــر فــي 
القيمــة العادلــة لهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل ضمــن حقــوق الملكيــة بمــا فــي ذلــك التغيــر فــي القيمــة العادلــة الناتــج عــن فروقــات تحويــل الموجــودات 
غيــر النقديــة بالعمــات األجنبيــة، وفــي حــال بيــع هــذه الموجــودات او جــزء منهــا يتــم تحويــل رصيــد التغيــر المتراكــم فــي القيمــة العادلــة الخــاص 

بالموجــودات المباعــة الــى األربــاح والخســائر المــدورة بشــكل مباشــر.

يتم اثبات األرباح الموزعة على هذه الموجودات في قائمة الدخل.

التدني في قيمة الموجودات المالية

تقــوم الشــركة بمراجعــة قيمــة الموجــودات الماليــة المثبتــة فــي ســجات الشــركة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة لتحديــد فيمــا اذا كانــت هنالــك مؤشــرات 
تــدل علــى وجــود تدنــي فــي قيمتهــا. فــي حالــة وجــود مثــل هــذه المؤشــرات فانــه يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد للموجــودات مــن اجــل تحديــد 
خســارة التدنــي. فــي حــال انخفــاض القيمــة القابلــة لإلســتراد عــن صافــي القيمــة الدفتريــة المثبتــة فــي ســجات الشــركة، يتــم إثبــات قيمــة اإلنخفــاض 

فــي قائمــة الدخــل.

االستثمارات العقارية

تظهــر االســتثمارات العقاريــة بالتكلفــة بعــد طــرح االســتهاك المتراكــم )باســثناء االراضــي(، و يتــم اســتهاك هــذه االســتثمارات علــى مــدى عمرهــا 
االنتاجــي بنســبة 2 % ، يتــم تســجيل اي تدنــي فــي قيمتهــا فــي قائمــة الدخــل. يتــم تســجيل االيــرادات او المصاريــف التشــغيلية لهــذه االســتثمارات فــي 

قائمــة الدخــل.

النقد و ما في حكمه

يمثــل النقــد ومــا فــي حكمــه النقــد فــي الصنــدوق واالرصــدة لــدى البنــوك وودائــع لــدى البنــوك و باســتحقاقات ال تتجــاوز الثاثــة أشــهر بعــد تنزيــل 
حســابات البنــوك الدائنــة و االرصــدة مقيــدة الســحب.

ذمم معيدي التأمين

تحتســب حصــص معيــدي التأميــن مــن أقســاط التأميــن و التعويضــات المدفوعــة والمخصصــات الفنيــة و كافــة الحقــوق وااللتزامــات المترتبــة عــن اعــادة 
التأميــن بنــاء علــى العقــود المبرمــة بيــن الشــركة ومعيــدي التأميــن ووفقــاً ألســاس االســتحقاق.
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التدني في قيمة موجودات إعادة التأمين

اذا كان هنــاك أي مؤشــر يــدل علــى انخفــاض فــي قيمــة موجــودات اعــادة التأميــن الخاصــة بالشــركة صاحبــة العقــود المعــاد تأمينهــا، عندهــا علــى 
الشــركة تخفيــض القيمــة الحاليــة لتلــك العقــود و تســجيل خســارة التدنــي فــي قائمــة الدخــل. يتــم االعتــراف بالتدنــي فــي الحــاالت التاليــة فقــط .

1. وجــود دليــل موضوعــي نتيجــة حــدث حصــل بعــد تســجيل موجــودات اعــادة التأميــن يؤكــد علــى عــدم قــدرة الشــركة علــى تحصيــل كل المبالــغ 
المســتحقة تحــت شــروط العقــود.

2. يوجد لذلك الحدث آثر يمكن قياسه بشكل واضح وموثوق على المبالغ التي ستقوم الشركة بتحصيلها من معيد التأمين.

ممتلكات و معدات

تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد تنزيــل االســتهاك المتراكــم و ايــة خســائر تدنــي متراكمــة، ويتــم اســتهاك الممتلــكات والمعــدات )باســتثناء 
االراضــي( عندمــا تكــون جاهــزة لاســتخدام بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر االنتاجــي المتوقــع لهــا باســتخدام النســب الســنوية التاليــة، ويتــم 

تســجيل مصــروف االســتهاك فــي قائمــة الدخــل:

2 %مباني 
20 - 30 %برامج وأجهزة وأثاث

15- 30 %وسائط نقل
24 %ممتلكات أخرى

يتــم احتســاب اســتهاك الممتلــكات والمعــدات عندمــا تكــون هــذه الموجــودات جاهــرة لاســتخدام لألغــراض المنــوي اســتعمالها، يجــب إظهــار كامــل 
قيمــة مصــروف االســتهاك للفتــرة ضمــن البنــد المخصــص لذلــك فــي قائمــة الدخــل.

تظهر الممتلكات والمعدات قيد االنشاء، الستعمال الشركة، بالتكلفة بعد تنزيل اية خسائر تدني في قيمتها.

عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده مــن اي مــن الممتلــكات والمعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فانــه يتــم تخفيــض قيمتهــا الــى القيمــة الممكــن 
اســتردادها و تســجل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل.

يتــم مراجعــة العمــر االنتاجــي للممتلــكات والمعــدات فــي نهايــة كل عــام، فــاذا كانــت توقعــات العمــر اإلنتاجــي تختلــف عــن التقديــرات المعــدة مســبقاً يتــم 
تســجيل التغيــر فــي التقديــر للســنوات الاحقــة باعتبــاره تغيــر فــي التقديــرات.

تظهــر االربــاح او الخســائر الناتجــة عــن إســتبعاد او حــذف اي مــن الممتلــكات و المعــدات، والتــي تمثــل الفــرق بيــن المبلــغ المتحصــل مــن البيــع و 
القيمــة الدفتريــة لألصــل فــي قائمــة الدخــل.

يتم إستبعاد الممتلكات و المعدات عند التخلص منها او عندما ال يعود لها أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها او من التخلص منها.

الموجودات المالية المرهونة

هــي تلــك الموجــودات الماليــة المرهونــة لصالــح أطــراف أخــرى مــع وجــود حــق للطــرف االخــر بالتصــرف فيهــا )بيــع أو إعــادة رهــن(. يســتمر تقييــم 
هــذه الموجــودات وفــق السياســات المحاســبية المتبعــة لتقييــم كل منهــا حســب تصنيفــه األصلــي.

الموجودات غير الملموسة

- الموجودات غير الملموسة األخرى

الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال االندمــاج تقيــد بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحصــول عليهــا. امــا الموجــودات غيــر 
الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال طريقــة أخــرى غيــر االندمــاج فيتــم تســجيلها بالتكلفــة.
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يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر الملموســة علــى أســاس تقديــر عمرهــا الزمنــي لفتــرة محــددة أو لفتــرة غيــر محــددة. و يتــم اطفــاء الموجــودات غيــر 
الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد خــال هــذا العمــر و يتــم قيــد االطفــاء فــي قائمــة الدخــل. امــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي عمرهــا الزمنــي 

غيــر محــدد فيتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة و يتــم تســجيل اي تدنــي فــي قيمتهــا فــي قائمــة الدخــل.

ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة داخلياً في الشركة و يتم تسجيلها في قائمة الدخل في نفس الفترة.

يتــم مراجعــة ايــة مؤشــرات علــى تدنــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة. كذلــك يتــم مراجعــة تقديــر العمــر الزمنــي لتلــك 
الموجــودات و يتــم اجــراء ايــة تعديــات علــى الفتــرات الاحقــة.

المخصصات

يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى الشــركة التزامــات فــي تاريــخ القوائــم الماليــة ناشــئة عــن احــداث ســابقة، و ان تســديد االلتزامــات 
محتمــل و يمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.

تمثــل المبالــغ المعتــرف بهــا كمخصصــات افضــل تقديــر للمبالــغ المطلوبــة لتســوية االلتــزام كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة، مــع االخــذ بعيــن االعتبــار 
المخاطــر و عــدم التيقــن المرتبــط بااللتــزام. عندمــا يتــم تحديــد قيمــة المخصــص علــى أســاس التدفقــات النقديــة المقــدرة لتســوية االلتــزام الحالــي، فــان 

قيمتــه الدفتريــة تمثــل القيمــة الحاليــة لهــذه التدفقــات النقديــة.

عندمــا يكــون  مــن المتوقــع ان يتــم اســترداد بعــض أو كافــة المنافــع االقتصاديــة المطلوبــة مــن اطــراف أخــرى لتســوية المخصــص، يتــم االعتــراف 
بالذمــة المدينــة ضمــن الموجــودات اذا كان اســتام التعويضــات فعليــا مؤكــد و يمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.

أ. المخصصات الفنية:

يتم رصد المخصصات الفنية و االحتفاظ بها وفقاً لتعليمات إدارة التأمين و ذلك كما يلي:

- يحســب مخصــص االقســاط غيــر المكتســبة ألعمــال التأمينــات العامــة علــى اســاس عــدد االيــام المتبقيــة النتهــاء مــدة وثيقــة التأميــن و علــى اعتبــار 
ان عــدد ايــام الســنة )365(  يــوم و يســتثنى مــن ذلــك اجــازة التأميــن البحــري و النقــل حيــث يحســب علــى اســاس االقســاط المكتتبــة للوثائــق 

الســارية بتاريــخ اعــداد القوائــم الماليــة المقدمــة وفقــاً الحــكام القانــون و االنظمــة و التعليمــات الصــادرة بمقتضــاه.
- يحسب مخصص االدعاءات )المبلغة( بتحديد الحد االقصى لقيمة التكاليف االجمالية المتوقعة لكل ادعاء على حدة.

- يحسب مخصص العجز في األقساط و مخصص االدعاءات غير المبلغة بناء على خبرة الشركة و تقديراتها.
- يحسب مخصص االقساط غير المكتسبة ألعمال التأمين على الحياه بناء على خبرة الشركة و تقديراتها.

- يحسب المخصص الحسابي لوثائق التأمين على الحياة وفقاً ألحكام التعليمات والقرارات الصادرة عن إدارة التأمين بهذا الخصوص.

ب. مخصص تدني مدينون:
يتــم اتخــاذ مخصــص تدنــي للمدينيــن عندمــا يكــون هنالــك دليــل موضوعــي بــأن الشــركة لــن تتمكــن مــن تحصيــل كامــل او جــزء مــن المبالــغ المطلوبــة، 
ــة  ــوم الشــركة باالفصــاح عــن الطريق ــث تق ــترداد، حي ــة لاس ــة القابل ــة و القيم ــة الدفتري ــن القيم ــرق بي ــى اســاس الف ــذا المخصــص عل و يحتســب ه

المســتخدمة الحتســاب مخصــص تدنــي المدينيــن.

ج.  مخصص تعويض نهاية الخدمة:

يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقا لسياسة الشركة التي تتوافق مع قانون العمل االردني.

يتــم تســجيل التعويضــات الســنوية المدفوعــة للموظفيــن الذيــن يتركــون الخدمــة علــى حســاب مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة عنــد دفعهــا، ويتــم اخــذ 
مخصــص لالتزامــات المترتبــة علــى الشــركة عــن تعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن فــي قائمــة الدخــل.

اختبار كفاية االلتزام

يتــم بتاريــخ القوائــم الماليــة تقييــم كفايــة و مائمــة مطلوبــات التاميــن وذلــك عــن طريــق احتســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية الخاصــة 
لعقــود التأميــن القائمــة.



43

اذا اظهــر التقييــم ان القيمــة الحاليــة لمطلوبــات التأميــن )نفقــات شــراء مختلفــة اقــل مائمــة و اصــول غيــر ملموســة ذات عاقــة(، غيــر كافيــة بالمقارنــة 
مــع التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة عندهــا يتــم ادراج كامــل قيمــة النقــص فــي قائمــة الدخــل.

ضريبة الدخل 

يمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة

1.  الضرائب المستحقة

تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة ، وتختلــف األربــاح الخاضعــة للضريبــة عــن األربــاح المعلنــة فــي 
قائمــة الدخــل ألن األربــاح المعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات 

الحقــة او الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضريبيــاً أو بنــود ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.

تحسب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات في البلدان التي تعمل بها الشركة.

2. الضرائب المؤجلة

إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا أو إســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــه بيــن قيمــة الموجــودات او المطلوبــات فــي القوائــم 
ــة وتحتســب  ــم المالي ــزام بالقوائ ــة اإللت ــم إحتســاب الضرائــب بإســتخدام طريق ــى أساســها. يت ــي عل ــح الضريب ــم إحتســاب الرب ــي يت ــة والقيمــة الت المالي

الضرائــب المؤجلــة وفقــاً للنســب الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية اإللتــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.

ــة توقــع عــدم إمكانيــة اإلســتفادة مــن تلــك  ــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة ويتــم تخفيضهــا فــي حال يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات الضريبيــة المؤجل
ــه. ــاء الحاجــة ل ــي أو إنتف ــزام الضريب ــاً أو بتســديد اإللت ــاً أو كلي ــة جزئي ــة المؤجل الموجــودات الضريبي

تكاليف إصدار أو شراء أسهم شركة التأمين

يتــم قيــد أي تكاليــف ناتجــة عــن إصــدار أو شــراء أســهم شــركة التأميــن علــى األربــاح المــدورة ) بالصافــي بعــد األثــر الضريبــي لهــذه التكاليــف إن 
وجــد( إذا لــم تســتكمل عمليــة اإلصــدار او الشــراء فيتــم قيــد هــذه التكاليــف كمصاريــف علــى قائمــة الدخــل.

التقاص
ــوق  ــر الحق ــط عندمــا تتوف ــي فق ــي قائمــة المركــز المال ــي ف ــغ الصاف ــة وإظهــار المبل ــات المالي ــة والمطلوب ــن الموجــودات المالي ــاص بي ــم إجــراء تق يت

ــت. ــس الوق ــي نف ــات ف ــق الموجــودات وتســوية المطلوب ــاص أو يكــون تحق ــى أســاس التق ــم تســويتها عل ــا يت ــك عندم ــة الملزمــة وكذل القانوني
 

تحقق اإليرادات

أ. عقود التامين
 

يتــم تســجيل اقســاط التأميــن الناتجــة عــن عقــود التأميــن كإيــرادات للســنة )اقســاط تأميــن مكتســبة( علــى أســاس الفتــرات الزمنيــة المســتحقة وبمــا يتناســب 
ــات  ــم الماليــة ضمــن المطلوب ــم تســجيل أقســاط التاميــن غيــر المكتســبة مــن خــال عقــود التأميــن كمــا بتاريــخ القوائ ــة. يت ــة التاميني مــع فتــرة التغطي

كأقســاط تأميــن غيــر مكتســبة.

يتــم قيــد اإلدعــاءات ومصاريــف تســويات الخســائر المتكبــدة ضمــن قائمــة الدخــل علــى اســاس قيمــة اإللتــزام المتوقــع للتعويــض العائــد إلــى حملــة عقــد 
التأميــن او إلــى اطــراف أخــرى متضــررة.

ب. إيرادات التوزيعات والفوائد

يتــم تحقــق إيــرادات التوزيعــات مــن اإلســتثمارات عندمــا ينشــأ حــق للمســاهمين بإســتام دفعــات عــن توزيعــات األربــاح وذلــك عنــد إقراراهــا مــن 
الهيئــة العامــة للمســاهمين.
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يتم إحتساب إيرادات الفوائد وفقاً ألساس اإلستحقاق، على أساس الفترات الزمنية المستحقة والمبالغ االصلية ومعدل الفائدة المكتسب.

ج. إيرادات اإليجارات

يتــم اإلعتــراف بإيــرادات اإليجــارات مــن اإلســتثمارات العقاريــة بعقــود إيجــار تشــغيلية بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدة تلــك العقــود، يتــم اإلعتــراف 
بالمصاريــف األخــرى بنــاءاً علــى أســاس اإلســتحقاق.

اإلعتراف بالمصاريف

ــم  ــا، ويت ــنة حدوثه ــي س ــل ف ــة الدخ ــي قائم ــددة ف ــدة او المج ــن الجدي ــق التامي ــى وثائ ــف األخــرى للحصــول عل ــوالت والتكالي ــة العم ــاء كاف ــم إطف يت
ــتحقاق. ــاس اإلس ــى أس ــاءاً عل ــرى بن ــف األخ ــراف بالمصاري اإلعت

تعويضات التأمين

تمثل تعويضات التأمين اإلدعاءات المدفوعة خال السنة والتغير في مخصص اإلدعاءات.

ــل اإلدعــاءات تحــت  ــة او الســنوات الســابقة، تمث ــت تخــص الســنة الحالي ــام، ســواءا كان ــغ المدفوعــة خــال الع ــن كل المبال تشــمل تعويضــات التأمي
التســوية أعلــى قيمــة مقــدرة لتســوية كافــة اإلدعــاءات الناتجــة عــن أحــداث حصلــت قبــل تاريــخ القوائــم الماليــة ولكــن لــم يتــم تســويتها حتــى تاريخــه. 
يتــم إحتســاب اإلدعــاءات تحــت التســوية علــى أســاس أفضــل معلومــات متوفــرة فــي تاريــخ إقفــال القوائــم الماليــة وتشــمل مخصــص لإلدعــاءات غيــر 

المبلغــة.

تعويضات الحطام والتنازل 

يتم األخذ في اإلعتبار العائد المتوقع من الحطام وتعويضات التنازل عند قياس اإللتزام لمقابلة اإلدعاءات.

المصاريف اإلدارية والعمومية

يتــم تحميــل كافــة المصاريــف اإلداريــة والعموميــة القابلــة للتوزيــع لــكل فــرع تأميــن علــى حــدا كمــا يتــم توزيــع )80 %( مــن المصاريــف اإلداريــة 
الغيــر قابلــة للتوزيــع علــى دوائــر التأميــن المختلفــة علــى أســاس األقســاط المتحققــة لــكل دائــرة منســوباً إلــى إجمالــي األقســاط.

نفقات الموظفين 

يتــم تحميــل كافــة نفقــات الموظفيــن القابلــة للتوزيــع لــكل فــرع تأميــن علــى حــدا كمــا يتــم توزيــع )80 %( مــن نفقــات الموظفيــن الغيــر قابلــة للتوزيــع 
علــى دوائــر التأميــن المختلفــة علــى اســاس األقســاط المتحققــة لــكل دائــرة منســوباً إلــى إجمالــي األقســاط .

تكاليف اقتناء وثائق التأمين

تمثــل تكاليــف االقتنــاء التكاليــف التــي تتكبدهــا الشــركة مقابــل بيــع او اكتتــاب او بــدء عقــود تأميــن جديــدة. ويتــم تســجيل تكاليــف االقتنــاء فــي قائمــة 
الدخــل.

 
العمالت األجنبية

يتم تسجيل المعامات التي تتم بالعمات االجنبية خال السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامات.

يتــم تحويــل ارصــدة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بأســعار العمــات االجنبيــة الوســيطة الســائدة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة والمعلنــة مــن 
البنــك المركــزي األردنــي.

يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمات األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.
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يتم تسجيل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمات األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.

يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمات األجنبية في قائمة الدخل.

عنــد توحيــد القوائــم الماليــة يتــم ترجمــة موجــودات ومطلوبــات الفــروع والشــركات التابعــة فــي الخــارج مــن العملــة الرئيســية ) االساســية( إلــى عملــة 
التقريــر وفقــاً لألســعار الوســطية للعمــات فــي تاريــخ القوائــم الماليــة والمعلنــة مــن البنــك المركــزي االردنــي أمــا بنــود اإليــرادات والمصروفــات فيتــم 
ترجمتهــا علــى أســاس معــدل الســعر خــال الســنة وتظهــر فروقــات العملــة الناجمــة )إن وجــدت( فــي بنــد مســتقل ضمــن حقــوق الملكيــة . وفــي حــال بيع 

إحــدى هــذه الشــركات أو الفــروع فيتــم قيــد مبلــغ فروقــات ترجمــة العمــات األجنبيــة المتعلــق بهــا ضمــن اإليــرادات / المصاريــف فــي قائمــة الدخــل.

3 .  ودائع لدى البنوك 

البنك
20162015

ودائع تستحق 
خالل شهر

ودائع تستحق بعد أكثر من 
ثالثة اشهر وحتى سنة

ودائع تستحق بعد أكثر من 
المجموعالمجموعسنة

 24,382,344 23,752,989 3,798,490 19,794,100 160,399داخل األردن
 88,109 97,371ــ 97,371خارج األردن

 24,470,453 23,850,360 3,798,490 19,794,100 257,770المجموع

- تتــراوح معــدالت الفائــدة علــى أرصــدة الودائــع لــدى البنــوك بالدينــار مــن 1,75 % إلــى 5,125 % وعلــى أرصــدة الودائــع بالــدوالر مــن 1 % 
إلــى 1,5 % خــال العــام 2016.

- بلغت الودائع المرهونة ألمر معالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة باإلضافة إلى وظيفته )336,578( دينار لدى البنوك التالية:

20162015البنك
 325,000 336,578البنك التجاري األردني 

- بلغــت األرصــدة مقيــدة الســحب مقابــل كفــاالت بنكيــة مبلــغ )15,252( دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 )مقابــل 15,153 دينــار كمــا فــي 
31 كانــون األول 2015(.

4 . موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

20162015
داخل األردن:

 281,094 579,582أسهم مدرجة في أسواق مالية 
 175,000  175,000أسهم غير مدرجة في أسواق مالية 

 456,094 754,582المجموع
خارج األردن:

 44,121 42,496أسهم مدرجة في أسواق مالية 
 174,030 174,030أسهم غير مدرجة في أسواق مالية 

 218,151 216,526المجموع
 674,245 971,108المجموع الكلي 

يظهر إستثمار الشركة في األسهم غير المدرجة في أسواق مالية بالكلفة بسبب عدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة بموثوقية كافية.
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5 . موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 

20162015
داخل األردن 

ـ 500,000سندات حكومية

خارج األردن 
  187,320 542,320سندات شركات أجنبية

 187,320 1,042,320المجموع الكلي 

تتراوح معدالت الفائدة على السندات من 3,3 % إلى 6,51 % وليس لها تاريخ إستحقاق.

6 . إستثمارات عقارية 

20162015
 940,911 940,911أراضي 

 26,572 26,572مباني 
)12,395  ()12,927  (االستهاك المتراكم

 955,088 954,556الصافي

تــم تقديــر القيمــة العادلــة لإلســتثمارت العقاريــة مــن قبــل خبــراء عقارييــن بمبلــغ )2,922,300( دينــار كمــا فــي  31 كانــون األول 2016 )مقابــل 
2,674,666 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2015(.

7 . قروض حملة وثائق الحياة وأخرى

20162015
 79,102 99,941قروض لشركات وأفراد دون ضمانات

 يمتد تاريخ إستحقاق قروض حملة وثائق الحياة واألخرى كما يلي: 

تاريخ إستحاق القروض
المجموعأكثر من سنةمن 9 إلى 12 شهرمن 6 إلى 9 أشهرمن 3 إلى 6 أشهرمن شهر إلى 3 أشهر

قروض لشركات 
12,76812,64911,01149,69299,941 13,821وأفراد دون ضمانات

8 . نقد في الصندوق ولدى البنوك 

20162015
 46,364 14,676نقد في الصندوق

 347,250 137,781حسابات جارية لدى البنوك
152,457 393,614 
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9 . شيكات برسم التحصيل 

20162015
 847,569 704,554شيكات برسم التحصيل *

* يمتد إستحقاق شيكات برسم التحصيل لغاية 16 /12 /2017.

10 . مدينون - صافي 
           

20162015
 3,002,822 4,586,070ذمم حملة الوثائق

 24,159 118ذمم الوكاء
 587 5,748ذمم وسطاء

 29,260 30,880ذمم الموظفين
 555,725 157,169ذمم أخرى *
 3,612,553 4,779,985مجموع الذمم

)1,041,293()967,159  (ينزل مخصص تدني مدينون **
 2,571,260 3,812,826صافي المدينون

  
  

 * يشمل هذا البند ما يلي:
  

20162015
 218,200 136,300ذمم سيارات مشطوبة لم يتم بيعها وتسوية التعويض

 337,525 20,869ذمم متفرقة 
157,169 555,725 

 

** إن الحركة على مخصص تدني المدينون كما يلي: 

20162015
 999,831 1,041,293الرصيد كما في بداية السنة

 41,462 87,000إضافات
ـ)160,000   (شطب ذمم
ـ)1,134       (تحويات

 1,041,293 967,159الرصيد كما في نهاية السنة

11 .    ذمم معيدي التأمين المدينة
 

20162015
 642,240 653,614شركات التأمين المحلية

 32,889 34,780شركات إعادة التأمين الخارجية
)93,707     ( )94,841   (مخصص تدني ذمم معيدي التأمين*
 581,422 593,553صافي ذمم معدي التأمين المدينة
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* إن الحركة على مخصص تدني ذمم معيدي التأمين كما يلي:

20162015
 85,169 93,707الرصيد كما في بداية السنة 

 8,538ـإضافات
ـ 1,134تحويات

 93,707 94,841الرصيد كما في نهاية السنة

12 . ضريبة الدخل

أ -  مخصص ضريبة الدخل:

20162015
الحركة على مخصص ضريبة الدخل:

 541,505 203,981الرصيد كما في بداية السنة
)676,350  ()374,971    (ضريبة الدخل المدفوعة

 338,826 254,018مصروف ضريبة الدخل للسنة
 203,981 83,028الرصيد كما في نهاية السنة

20162015
تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي:

 338,826 254,018ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة
)14,721   ()110,880    (موجودات ضريبية مؤجلة

143,138 324,105 

ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
 

20162015
 1,361,461 603,998الربح المحاسبي

)149,686  ()33,642     (أرباح غير خاضعة للضريبة
ً  200,000 488,052مصروفات غير مقبولة ضريبيا

 1,411,775 1,058,408الربح الضريبي
24,9 % 42,1 %نسبة ضريبة الدخل الفعلية

24 %24 %نسبة ضريبة الدخل وفقاً للقانون

- تم تسوية الوضع الضريبي للشركة حتى نهاية عام 2015.

- تم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشركة لعام 2016 وفقا لقانون ضريبة الدخل وتعدياته الاحقة.

- وفي رأي اإلدارة والمستشار الضريبي للشركة أن مخصص ضريبة الدخل للسنة كافي وال داعي ألخذ مخصصات إضافية.
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ب- موجودات ضريبية مؤجلة 

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي : 

20162015
رصيد بداية 

السنة
المبالغ 
المحررة

المبالغ 
المضافة

رصيد نهاية 
السنة

الضريبة 
المؤجلة

الضريبة 
المؤجلة

موجودات ضريبية مؤجلة  
 583,200 667,200 2,780,000 350,000ـ 2,430,000ادعاءات تحت التسوية غير مبلغة

 234,000 254,880 1,062,000 87,000ـ 975,000مخصص التدني في المدينين 
 50,721 50,721 211,336ــ 211,336مخصص اجازات وتعويض نهاية الخدمة 

- 6,000 25,000 25,000-       -مخصص قضايا
 867,921 978,801 4,078,336 462,000ـ 3,616,336

 *  إن الحركة على حسابات الموجودات الضريبية المؤجلة كما يلي: 

20162015
مطلوباتموجوداتمطلوباتموجودات

ـ 853,200ـ 867,921رصيد بداية السنة
ـ 14,721ـ 110,880المضاف

ـ 867,921ـ 978,801رصيد نهاية السنة

يتم إحتساب الضريبة على الموجودات الضريبية المؤجلة بنسبة 24 % حسب قانون ضريبة الدخل، وفي رأي إدارة الشركة أنه سيتم تحصيل هذه 
الموجودات الضريبية المؤجلة مستقباً.

13 . ممتلكات ومعدات - صافي

برامج وأجهزة مبانـــيأراضـي
المجموعممتلكات أخرىوسائط نقـلوأثاث

الكلفـــة:
 8,4761,499,254 91,502 187,044 706,396 505,836الرصيد كما في 1 /1 /2016

 413,174ـ 55,000 358,174ــإضافات
)75,881   (ـ)74,500  ()1,381   (ــإستبعادات

 8,4761,836,547 72,002 543,837 706,396 505,836الرصيد كما في 31 /12 /2016
االستهالك المتراكم:

 669,794ـ 30,378 132,685 506,731ـالرصيد كما في 1 /1 /2016
 54,428ـ 10,174 27,457 16,797ـاستهاك السنة

)20,487  (ـ)19,300 ()1,187   (ــإستبعادات
 703,735ـ 21,252 158,955 523,528ـالرصيد كما في31 /12 /2016

 50,7508,4761,132,812 384,882 182,868 505,836صافي القيمة الدفترية كما في 31 /12 /2016
الكلفـــة:

 8,4761,506,072 162,002 176,774 680,760 478,060الرصيد كما في 1 /1 /2015
 64,802ــ 11,390 25,636 27,776اضافات

)71,620   (ـ)70,500()1,120    (ــإستبعادات
 8,4761,499,254 91,502 187,044 706,396 505,836الرصيد كما في 31 /12 /2015

االستهالك المتراكم:
 628,907ـ 30,675 106,396 491,836ـالرصيد كما في 1 /1 /2015

 64,500ـ 22,757 26,848 14,895ـاستهاك السنة
)23,613   (ـ)23,054()559     (ــإستبعادات

 669,794ـ 30,378 132,685 506,731ـالرصيد كما في 31 /12 /2015
 8,476829,460 61,124 54,359 199,665 505,836صافي القيمة الدفترية كما في 31 /12 /2015
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بلغــت كلفــة الممتلــكات والمعــدات المســتهلكة بالكامــل مــا قيمتــه )28,101( دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2016 ) مقابــل 22,584 دينــار كمــا 
فــي 31 كانــون األول 2015(.

14 . موجودات أخرى 

20162015
 358,001 346,090ايرادات مستحقة غير مقبوضة

 9,447 6,262مصاريف مدفوعة مقدماً
 6,046 6,046تأمينات قابلة لإلسترداد
 6,026ـإدعاءات تحت التسوية

 23,667 23,324مستودعات مواد دعاية وقرطاسية
381,722 403,187 

15 . المخصص الحسابي – صافي  

20162015
 400,000 350,000صافي المخصص الحسابي 

16 . دائنون

20162015
 179,956 185,885ذمم الوكاء 
 9,702 6,102ذمم وسطاء
 123 904ذمم موظفين
 1,159,309 1,265,929ذمم أخرى*

1,458,820 1,349,090 

* يشمل هذا البند ما يلي : 

20162015
23,00620,289أمانات ضمان اجتماعي 

10,3889,958أمانات وزارة المالية 
122,790152,135أمانات ضريبة المبيعات والدخل 

606,236619,908شيكات تعويضات غير مسلمة 
19,45917,731أمانات رسوم وزارة الصناعة والتجارة

483,289338,527تعويضات عماء وموردين غير مدفوعة 
 761761أمانات ضريبة دخل موردين وأخرى 

1,265,9291,159,309 

17 . ذمم معيدي التأمين الدائنة 

20162015
 39,093 455,793شركات التأمين المحلية

 1,100,130 1,270,478شركات إعادة التأمين الخارجية
1,726,271 1,139,223 
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18 . مخصصات مختلفة 

20162015
 111,766 111,766مخصص بدل إجازات موظفين
 99,569 99,569مخصص تعويض نهاية الخدمة

       - 25,000مخصص قضايا
 233 233مخصص صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني  

236,568 211,568 

الجدول التالي يبين الحركة على المخصصات المختلفة: 

رصيد نهاية السنةالمستخدم خالل السنةالمكون خالل السنةرصيد بداية السنة 
 111,766ــ 111,766مخصص بدل إجازات موظفين
 99,569ــ 99,569مخصص تعويض نهاية الخدمة

 25,000-25,000      -مخصص قضايا
صندوق التشغيل والتعليم والتدريب 

المهني والتقني  
 233ــ 233

 236,568ـ25,000 211,568

19 .   مطلوبات أخرى 

20162015
 78,824 84,497أمانات المساهمين

ـ 52,812إدعاءات تحت التسوية
 45,000 45,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 17,700 17,750إيرادات مقبوضة مقدماً
 2,000 2,000أمانات الوكاء

 4,999 751أخرى
202,810 148,523 

20 . رأس المال المصرح به والمدفوع

يبلــغ رأس المــال المصــرح والمكتتــب بــه والمدفــوع فــي نهايــة الســنة 8,000,000 دينــار موزعــاً علــى 8,000,000 ســهم، قيمــة الســهم دينــار 
ــون األول 2016 و 2015. ــي 31 كان ــا ف ــي واحــد كم أردن

21 . احتياطيات

 احتياطي إجباري 

تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه مــن االربــاح الســنوية قبــل الضريبــة بنســبة 10 % خــال الســنوات الســابقة وهــو غيــر قابــل 
للتوزيــع علــى المســاهمين، وقــد قــرر مجلــس اإلدارة التوقــف عــن تحويــل أيــة أربــاح لهــذا البنــد وبمــا يتوافــق مــع القوانيــن.

احتياطي اختياري

تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه مــن األربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة ال تزيــد عــن20 % خــال الســنوات الســابقة، 
يســتخدم اإلحتياطــي اإلختيــاري فــي األغــراض التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة ويحــق للهيئــة العامــة توزيعــه بالكامــل او اي جــزء منــه كأربــاح علــى 

المســاهمين.
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22 . األرباح المدورة 

20162015
 1,938,071 2,025,284الرصيد في بداية السنة

 1,037,308 460,831ربح السنة العائد لمساهمي الشركة
)880,000  ()800,000   (أرباح موزعة

)70,095    (ـالمقتطع لاحتياطيات
 2,025,284 1,686,115الرصيد في نهاية السنة 

 
23 . حقوق غير المسيطرين

يمثل هذا البند قيمة حقوق غير المسيطرين في صافي حقوق الشركاء للشركة التابعة كما في 31 /12 /2016 تفاصيلها كما يلي:

نسبة اسم الشركة
المساهمة

رأس المال 
المدفوع

احتياطي 
إجباري

أرباح 
ربح السنةمدورة

مجموع 
حقوق 
الشركاء

حقوق غير 
المسيطرين

حصة حقوق غير 
المسيطرين من 
صافي ربح السنة

2016201520162015
القدس لصيانة وبناء 

54,00054,00035,6042,249145,8531,9131,8842948%98,69أجسام المركبات

24 . أرباح مقترح توزيعها

بلغت نسبة األرباح المقترح توزيعها على المساهمين للعام الحالي )8 %( من رأس المال البالغ )8( مليون دينار، وهذه النسبة خاضعة لموافقة الهيئة 
العامة للمساهمين، في حين بلغت نسبة األرباح الموزعة على المساهمين في العام السابق )10 %( من راس المال البالغ )8( مليون دينار.

25 .   فوائد دائنة

20162015
 1,190,243 1,001,763فوائد بنكية مكتسبة 

 8,501 25,845فوائد استثمارات وموجودات مالية بالكلفة المطفأة
 5,930 4,952فوائد قروض

1,032,560 1,204,674 
  

 26 .   صافي أرباح الموجودات المالية واإلستثمارات 
     

20162015
عوائد التوزيعات النقدية )موجودات مالية 

 1,420 49,456بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل(

 12,715 51,614أرباح بيع موجودات مالية 
صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية 

 720)26,052   (من خال قائمة الدخل )أسهم(

 52,429 70,800صافي إيراد اإليجارات
145,818 67,284 
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27 .  إيرادات أخرى 

20162015
 49,528 87,999رسوم وأتعاب مستردات

 14,843)11,304   ()خسائر( أرباح راسمالية 
 64,371 76,695المجموع

 49,528 87,999المبلغ المحول لحسابات اإلكتتابات
 14,843)11,304   (المبلغ المحول لقائمة الدخل

28 . نفقات الموظفين

20162015
 1,827,578 1,540,752الرواتب والمكافآت 
 ـ 8,039مكافأة نهاية الخدمة 

 144,113 145,995حصة الشركة من الضمان اإلجتماعي 
 78,617 75,295مصاريف طبية

 3,473 7,542تدريب وتطوير الموظفين
 28,407 18,138سفر وتنقات 

 20,942 21,212تأمين الموظفين
 2,103,130 1,816,973المجموع 

بلغت نفقات الموظفين الموزعة على حسابات 
اإلكتتاب

1,596,916 1,885,139 

بلغت نفقات الموظفين غير الموزعة على 
حسابات اإلكتتاب

220,057 217,991 

1,816,973 2,103,130 

* يتم توزيع نفقات الموظفين الخاصة بالدوائر الفنية بالكامل على إيرادات ومصروفات الدائرة. 

* أما ما يخص نفقات اإلدارة والدوائر األخرى يتم توزيع 80 % على الدوائر الفنية حسب األقساط المتحققة.
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29 . مصاريف إدارية وعمومية

20162015
 179,295 142,816رسوم هيئة التأمين

 78,061 90,397رسوم حكومية ورسوم اخرى
 52,069 60,551قرطاسية ومطبوعات

 12,447 52,008ضريبة مبيعات 
 48,965 51,950مياه وكهرباء وتدفئة

 18,082 43,225إنتاج ومعاينات
 28,415 39,562دعاية واعان

 27,369 29,771نثرية
 12,030 27,394صيانة

 36,000 27,000بدل تنقات اعضاء مجلس اإلدارة
 26,074 26,195تنظيفات

 22,810 24,025أتعاب مهنية – إستشارات وتطوير
 20,504 23,267بريد واتصاالت

 10,488 18,735رسوم بنكية
 40,190 17,131ضيافة

 13,350 13,750اتعاب تدقيق
 9,297 9,763أمن وحماية

 7,794 7,226ايجارات
ـ 6,593منح دراسية

 27,030 6,055تبرعات
 68,035 5,750مصاريف وأتعاب محاماه

 5,568 5,300سيارات
 7,353 3,382تأمين

 3,000 3,000امانة سر مجلس اإلدارة
 4,559 2,759اشتراكات
 1,419 2,471عطاءات

 3,000 1,500أثمان بطاقات مدفوعة
 267 100الصحف والمجات

 650 816فحوص طبية
 223 19فوائد بنكية

 3,583ـمصاريف سنوات سابقة
 767,927 742,511المجموع

 667,942 654,503المصاريف اإلدارية والعمومية الموزعة على حسابات االكتتاب
 99,985 88,008المصاريف اإلدارية الغير موزعة على حسابات االكتتاب

742,511 767,927 

30 . مصاريف أخرى 

20162015
 45,000 45,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

- 25,000مخصص قضايا
70,000 45,000 
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31 . حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة 

20162015
 1,037,308 460,831ربح السنة بعد الضريبة

 8,000,000 8,000,000المتوسط المرجح لعدد االسهم
0,058 0,130 

32 . النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي وذلك كما يلي:

20162015
 393,614 152,457نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك – إيضاح ) 8 (

 343,218 257,770ودائع لدى البنوك – إيضاح ) 3  (
410,227 736,832 

33. التعامالت مع جهات ذات العالقة

-  قامــت الشــركة بالدخــول فــي معامــات مــع كبــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا والشــركات المســيطر عليهــا مــن قبلهــم ضمــن 
النشــاطات اإلعتياديــة للشــركة وبإســتخدام نســب المرابحــة والعمــوالت التجاريــة.

- أن جميع الذمم المدينة  الخاصة باألطراف ذات العاقة تعتبر عاملة ولم يؤخذ لها أي  مخصصات. 

فيما يلي ملخص التعامات مع الجهات ذات عاقة خال السنة:

20162015
القائمة

بنود قائمة المركزالمالي 
  378,265 855,219ذمم حملة الوثائق

بنود قائمة الدخل الشامل
 1,187,866 1,256,974األقساط المكتتبة

 282,409 358,337التعويضات المدفوعة

- فيما يلي ُملخص لمنافع )رواتب وُمكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا للشركة :

20162015
 825,665 577,439رواتب ومكافآت

 3,130 2,090نفقات سفر
579,529 828,795 
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34 . القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة

اليوجد أية فروقات جوهرية بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة.
 

35 . إدارة المخاطر

أوالً : اإلفصاحات الوصفية

تعتبــر سياســة إدارة المخاطــر مــن أهــم السياســات التــي وضعتهــا الشــركة لمواجهــة وتخفيــض حجــم المخاطــر المحيطــة بنشــاطها بهــدف الحفــاظ علــى 
موجــودات الشــركة وحقــوق مســاهميها وكذلــك الحفــاظ علــى مركــز مالــي قــوي وســليم للشــركة.

عملية إدارة المخاطر

تعنــي عمليــة إدارة المخاطــر والسياســة المعــدة لهــا بشــكل رئيســي بالتحكــم بالخطــر عــن طريــق الحــد مــن تكــرار حدوثــه مــن جهــة والتقليــل مــن حجــم 
الخســائر المتوقعــة مــن جهــة أخــرى وذلــك بأقــل تكلفــة ممكنــة، ولــذا فــإن مســؤولية إدارة المخاطــر هــي اكتشــاف المخاطــر المحتملــة أوال ثــم تحليــل 
وتصنيــف تلــك المخاطــر لغايــات احتســاب احتمــال تحقــق الخطــر وحجــم الخســائر المتوقعــة فــي حــال وقــوع الخطــر وذلــك تمهيــدا لقيــاس الخطــر 
كميــا، وبنــاءا علــى مــا تقــدم تــم اختيــار أفضــل الوســائل وانجحهــا لمواجهــة هــذه األخطــار والحــد مــن آثارهــا مــع التركيــز علــى مفهــوم خفــض التكاليــف 

المصاحبــة للخطــر. 

ثانياً : اإلفصاحات الكمية

1 - مخاطر التأمين

 تتمثــل مخاطــر أي عقــد تأميــن فــي إمكانيــة وقــوع الحــدث المؤمــن عليــه وعــدم التأكــد مــن مبلــغ االدعــاء المتعلــق بذلــك الحــدث وذلــك نظــرا لطبيعــة 
عقــد التأميــن حيــث المخاطــر متقلبــة وغيــر متوقعــة، بالنســبة لعقــود التأميــن المتعلقــة بفئــة تأمينيــة، حيــث يمكــن تطبيــق نظريــة االحتمــاالت للتســعير 
ــة  ــة الدفتري ــد عــن القيم ــد تزي ــا ق ــة به ــدة والدفعــات المتعلق ــي تواجــه الشــركة هــي أن االدعــاءات المتكب ــإن المخاطــر األساســية الت واالحتياطــي ، ف
اللتزامــات التأميــن . هــذا قــد يحــدث إذا كانــت إمكانيــة وخطــورة االدعــاءات أكبــر مــن المتوقــع، ألن أحــداث التأميــن غيــر ثابتــة وتختلــف مــن ســنة 

ألخــرى فــإن التقديــرات قــد تختلــف عــن اإلحصائيــات المتعلقــة بهــا. 

أظهــرت الدراســات أنــه كلمــا كانــت عقــود التأميــن متشــابه كلمــا قاربــت التوقعــات معــدل الخســارة الفعليــة. كمــا أن وجــود تنويــع فــي مخاطــر التأميــن 
التــي يتــم تغطيتهــا يــؤدي إلــى انخفــاض احتمــاالت الخســارة الكليــة للتأميــن.

لقــد قامــت الشــركة بتطويــر خطــة اكتتــاب التأميــن لديهــا لتضمــن تنويــع مخاطــر التأميــن التــي يتــم تغطيتهــا وتوزيعهــا علــى أنــواع التأميــن المختلفــة 
ممــا يســاعد علــى تخفيــض الخســائر التــي قــد تنتــج مــن ادعــاءات التأميــن إذا مــا تــم التركيــز علــى فئــة تأميــن معينــة. 

تقــوم الشــركة بــإدارة المخاطــر مــن خــال خطــة الكتتــاب التأميــن، تغطيــة كافيــة مــن إعــادة التأميــن والتعامــل مــع االدعــاءات بكفــاءة عاليــة . تهــدف 
الشــركة مــن خــال خطــة االكتتــاب إلــى التنويــع مــن حيــث نوعيــة التغطيــة التأمينيــة ومقدارالخســارة المتوقعــة، نــوع النشــاط، والموقــع الجغرافــي، 

كمــا وتعتمــد خطــة االكتتــاب علــى وجــود حــدود معينــة عنــد قبــول التأميــن تتوافــق مــع االختيــارات الماءمــة للشــركة.
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2 - تطور اإلدعاءات

تظهــر الجــداول أدنــاه اإلدعــاءات الفعليــة )بنــاءاً علــى تقديــرات اإلدارة فــي نهايــة الســنة( مقارنــة بالتوقعــات للســنوات األربــع الماضيــة علــى أســاس 
الســنة التــي وقــع بهــا الحــادث كمــا يلــي:

2012تأمينات البحري والنقل:
دينــــار

2013
دينــــار

2014
دينــــار

2015
دينار

2016
دينار

المجمـــوع
دينــــار السنة التي وقع بها الحادث

 7,738,662 109,929 483,867 468,738 579,617 6,096,511كما في نهاية السنة
 7,934,113ـ 515,270 502,528 695879 6,220,436بعد سنة

 7,347,103ــ 504,259 620,360 6,222,484بعد سنتين
 6,847,549ـــ 620,415 6,227,134بعد ثاث سنوات
 6,227,134ــــ 6,227,134بعد أربع سنوات

التقديرات الحالية لإلدعاءات 
 7,977,007 109,929 515,270 504,259 620,415 6,227,134المتراكمة

 7,868,064 94,824 506,986 467,389 620,322 6,178,543الدفعات المتراكمة
اإللتزام كما ظهر في القوائم 

 108,943 15,105 8,284 36,870 93 48,591المالية

العجز في التقدير االولي 
)238,345   (ـ)31,403    ()35,521   ()40,798  ()130,623 (للمخصص

2012تأمينات السيارات:
دينــــار

2013
دينــــار

2014
دينــــار

2015
دينار

2016
دينار

المجمـــوع
دينــــار السنة التي وقع بها الحادث

 42,292,445 9,650,183 8,909,912 7,606,190 6,398,375 9,727,785كما في نهاية السنة
 16,264,611ـ 4,519,684 4,063,886 3,355,677 4,325,364بعد سنة

 5,971,720ــ 2,122,840 1,243,575 2,605,305بعد سنتين
 2,592,609ـــ 765,213 1,827,396بعد ثاث سنوات
 995,402ــــ 995,402بعد أربع سنوات

التقديرات الحالية لإلدعاءات 
 17,753,322 9,650,183 4,519,684 2,122,840 465,213 995,402المتراكمة

 10,335,316 5,937,736 2,911,101 831,853 304,313 350,313الدفعات المتراكمة
اإللتزام كما ظهر في القوائم 

 7,742,281 3,712,447 1,608,583 1,290,987 460,900 669,364المالية

الفائض في التقدير االولي 
 24,539,123ـ 4,390,228 5,483,350 5,933,162 8,732,383للمخصص
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التقرير السنوي 2016

تأمينات الحريق والممتلكات 
2012االخرى:

دينــــار
2013
دينــــار

2014
دينــــار

2015
دينار

2016
دينار

المجمـــوع
دينــــار

السنة التي وقع بها الحادث
 8,468,873 1,393,760 692,572 101,891 579,968 5,700,682كما في نهاية السنة

 7,305,807ـ 551,334 130,132 636,103 5,988,238بعد سنة
 6,749,171ــ 132,469 617,631 5,999,071بعد سنتين

 6,489,630ـــ 597,363 5,892,267بعد ثاث سنوات
 6,139,897ــــ 6,139,897بعد أربع سنوات

التقديرات الحالية لإلدعاءات 
 8,814,823 1,393,760 551,334 132,469 597,363 6,139,897المتراكمة

 7,792,633 1,001,651 545,839 112,334 591,648 5,541,161الدفعات المتراكمة
اإللتزام كما ظهر في القوائم 

 1,022,190 392,109 5,495 20,135 5,715 598,736المالية

الفائض )العجز( في التقدير 
)345,950   (ـ 141,238)30,578   ()17,395   ()439,215  (االولي للمخصص

2012تأمينات  الحوادث الشخصية:
دينــــار

2013
دينــــار

2014
دينــــار

2015
دينار

2016
دينار

المجمـــوع
دينــــار السنة التي وقع بها الحادث

 980,627 7,250 10,037 27,042 902,98033,318كما في نهاية السنة
 1,359,720ــــ 1,359,720بعد سنة

ــــــبعد سنتين
ــــــبعد ثاث سنوات
ــــــبعد أربع سنوات

التقديرات الحالية لإلدعاءات 
 1,437,367 7,250 10,037 27,042 33,318 1,359,720المتراكمة

 1,400,592 250 3,037 4,267 33,318 1,359,720الدفعات المتراكمة
اإللتزام كما ظهر في القوائم 

 29,776 7,000 22,776ـــالمالية

 العجز في التقدير االولي 
)456,740   (ــــ)456,740 (للمخصص

2012تأمينات  المسؤولية:
دينــــار

2013
دينــــار

2014
دينــــار

2015
دينار

2016
دينار

المجمـــوع
دينــــار السنة التي وقع بها الحادث

 250,628 3,097 1,690 5,158 4,615 236,068كما في نهاية السنة
 250,375ـ 2,528 5,158 4,293 238,396بعد سنة

 308,446ــ 5,158 4,293 298,995بعد سنتين
 304,260ـــ 4,293 299,967بعد ثاث سنوات
 306,487ــــ 306,487بعد أربع سنوات

التقديرات الحالية لإلدعاءات 
 321,563 3,097 2,528 5,158 4,293 306,487المتراكمة

 305,998 2,597 2,528 5,158 4,293 291,422الدفعات المتراكمة
اإللتزام كما ظهر في القوائم 

 15,565 500ـــ 15,065المالية

الفائض )العجز( في التقدير 
)70,935    (ـ)838      (ـ 322)70,419  (االولي للمخصص
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2012التأمين الطبي:
دينــــار

2013
دينــــار

2014
دينــــار

2015
دينــار

2016
دينار

المجمـــوع
دينــــار السنة التي وقع بها الحادث

 3,610,181 955,370 530,602 497,790 723,439 902,980كما في نهاية السنة
 2,657,435ـــ 1,297,715 1,359,720بعد سنة

ــــــبعد سنتين
ــــــبعد ثاث سنوات
ــــــبعد أربع سنوات

التقديرات الحالية لإلدعاءات 
 4,641,197 955,370 530,602 497,790 1,297,715 1,359,720المتراكمة

 4,386,054 738,497 492,332 497,790 1,297,715 1,359,720الدفعات المتراكمة
اإللتزام كما ظهر في القوائم 

 255,143 216,873 38,270ـــالمالية

العجز في التقدير االولي 
)1,031,016(ـــ)574,276  ()456,740 (للمخصص

2012تأمينات  الحياة:
دينــــار

2013
دينــــار

2014
دينــــار

2015
دينــــار

2016
دينار

المجمـــوع
دينــــار السنة التي وقع بها الحادث

 920,510ـ 173,984 218,706 245,742 282,078كما في نهاية السنة
 562,189ــــ 562,189بعد سنة

ـــــ ـبعد سنتين
ــــــبعد ثاث سنوات
ــــــبعد أربع سنوات

التقديرات الحالية لإلدعاءات 
 1,200,621ـ 173,984 218,706 245,742 562,189المتراكمة

 489,747ـ800 52,792 67,772 368,383الدفعات المتراكمة
اإللتزام كما ظهر في القوائم 

 502,208 136,074 173,184 192,950ــالمالية

 العجز في التقدير االولي 
)280,111(ــــ)280,111 (للمخصص
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التقرير السنوي 2016

3 -  تركز مخاطر التأمين:

تتركز مطلوبات عقود التأمين طبقاً لنوع التأمين كما يلي:-

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

المركبات نوع التأمين 
بآالف الدنانير

البحري 
والنقل بآالف 

الدنانير

الحريق بآالف 
الدنانير

المسؤولية 
بآالف الدنانير

الطبي بآالف 
الدنانير

فروع أخرى 
بآالف الدنانير

الحياة بآالف 
المجموعالدنانير

 20,233 685 46 575 86 1,742 444 16,655اإلجمالي
 17,502 584 18 575 29 166 151 15,979الصافي

للسنة المنتهية في 31 كانون األول  2015

المركبات نوع التأمين 
بآالف الدنانير

البحري 
والنقل بآالف 

الدنانير

الحريق بآالف 
الدنانير

المسؤولية 
بآالف الدنانير

الطبي بآالف 
الدنانير

فروع أخرى 
بآالف الدنانير

الحياة بآالف 
المجموعالدنانير

 18,552 737 31 584 76 2,008 475 14,941اإلجمالي
 16,009 637 14 584 69 150 157 14,398الصافي

تتركز الموجودات والمطلوبات طبقاً للتوزيع الجغرافي والقطاعي كما يلي:-

20162015
مطلوباتموجوداتمطلوباتموجودات

أ- حسب المناطق الجغرافية
 18,196,608 31,785,639 20,454,498 34,423,704داخل المملكة

 603,638 1,067,665 108,157 237,264دول الشرق األوسط االخرى
 275,038 7,337 666,138 14,042أوروبا

34,675,010 21,228,793 32,860,641 19,075,284 
 

20162015
مطلوباتموجوداتمطلوباتموجودات

 ب- حسب القطاع
 266,539 872,247 70,446 1,478,801قطاع عام

 18,560,729 31,318,053 20,735,581 32,503,086شركات ومؤسسات
 248,016 670,341 422,766 693,123أفراد

34,675,010 21,228,793 32,860,641 19,075,284 

4 -  مخاطر إعادة التأمين

كمــا هــو الحــال مــع شــركات التأميــن األخــرى، ولغــرض تخفيــض التعــرض إلــى خســائر ماليــة قــد تنتــج عــن المطالبــات التأمينيــة الكبيــرة، تقــوم 
ــن مــع أطــراف أخــرى. ــات إعــادة تأمي ــي إتفاقي ــة بالدخــول ف الشــركة ضمــن أعمالهــا اإلعتيادي

ولتقليــل تعرضهــا لخســائر كبيــرة نتيجــة إعســار شــركات إعــادة التأميــن، تقــوم الشــركة بتقييــم الوضــع المالــي لشــركات إعــادة التأميــن التــي تتعامــل 
معهــا ورصــد مخاطــر اإلئتمــان الناتجــة عــن المناطــق الجغرافيــة واألنشــطة أو المكونــات االقتصاديــة المماثلــة لتلــك الشــركات. ان عقــود إعــادة التأميــن 
الصــادرة التعفــي الشــركة مــن إلتزاماتهــا تجــاه حملــة بوالــص التأميــن، ونتيجــة لذلــك تبقــى الشــركة ملتزمــة برصيــد المطالبــات المعــاد تأمينهــا فــي 

حالــة عــدم تمكــن معيــدي التأميــن مــن الوفــاء بإلتزاماتهــم وفقــاً لعقــود إعــادة التأميــن.
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5 -  حساسية مخاطر التأمين

إن تحليل حساسية مخاطر التأمين تم بإفتراض ما يلي:

فيمــا يلــي جــدول يوضــح أثــر التغيــر فــي اإليــرادات المتحققــة مــن األقســاط المكتتبــة علــى قائمــة الدخــل وحقــوق الملكيــة مــع بقــاء جميــع المتغيــرات 
األخــرى المؤثــرة ثابتــة:

نسبة التغيراعمال التأمين
األثر على اإليرادات 
المتحققة من األقساط 

المكتتبة
 حقوق الملكيةربح الفترة قبل الضريبة

 194,551 255,988 101,163,942 %المركبات
 395,881 520,896 1025,514 %البحري والنقل

الحريق واالضرار االخرى 
 30,401 40,002 106,110 %للممتلكات

 26,122 34,372 104,199 %المسؤولية
 270,688 356,168 10152,495 %الطبي

 24,809 32,644 104,202 %الحوادث الشخصية
 62,385 82,085 108,744 %الحياة

 االثر على حقوق الملكية بالصافي بعد خصم اثر ضريبة الدخل
في حال كان هناك تغير سلبي يكون االثر مساوي للتغيير اعاه مع عكس االشارة

فيما يلي جدول يوضح اثر التغير في تكلفة التعويضات على قائمة الدخل وحقوق الملكية مع بقاء جميع المتغيرات االخرى المؤثرة ثابتة:

االثر على تكلفة نسبة التغيراعمال التأمين
حقوق الملكية   ربح الفترة قبل الضريبةالتعويضات

)1,465,522 ()1,928,319 ( 101,020,365 %المركبات
 374,900 493,289 102,093 %البحري والنقل

الحريق واالضرار االخرى 
 17,817 23,444 1010,448 %للممتلكات

 22,137 29,127 101,046 %المسؤولية
 69,083 90,898 10112,775 %الطبي

 21,552 28,358 1084 %الحوادث الشخصية
 55,313 72,780 10561 %الحياة

االثر على حقوق الملكية بالصافي بعد خصم اثر ضريبة الدخل.
في حال كان هناك تغير سلبي يكون االثر مساوي للتغيير اعاه مع عكس االشارة.

 

ب- المخاطر المالية

تتبــع الشــركة سياســات ماليــة الدارة المخاطــر المختلفــة ضمــن اســتراتيجية محــددة وتتولــى إدارة الشــركة  رقابــة وضبــط المخاطــر وإجــراء التوزيــع 
االســتراتيجي األمثــل لــكل مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة، وتشــمل مخاطــر أســعار الفائــدة، مخاطــر االئتمــان، مخاطــر أســعار العمــات 

األجنبيــة ومخاطــر الســوق.

ــق  ــك، وهــو التحــوط المتعل ــى ذل ــا دعــت الحاجــة إل ــة كلم ــات المالي ــة والمطلوب ــكل مــن الموجــودات المالي ــي ل ــع الشــركة سياســة التحــوط المال وتتب
بمخاطر مستقبلية متوقعة.   
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1 -  مخاطر السوق

هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة لــألدوات الماليــة نتيجــة للتغيــر فــي أســعار الســوق مثــل ســعر الفائــدة وأســعار العمــات وأســعار 
األســهم، والتــي تعــزى الســباب تعــود الــى اداة ماليــة معينــة او للجهــة المصــدرة لهــا او لســوق االوراق الماليــة بشــكل عــام. الشــركة معرضــة لمخاطــر 
الســوق نتيجــة لاســتثمارها فــي ادوات ماليــة تحتفــظ بهــا او لــدى مديــري المحافــظ . علمــاً بــأن الشــركة تتبــع سياســة متحفظــة الســتثماراتها فــي الســوق.

مخاطر أسعار الفائدة 

إن مخاطرأســعار الفائــدة تتعلــق بســعر الفائــدة علــى الودائــع الثابتــة لــدى البنــوك كمــا فــي 31 كانــون االول 2016، إن ســعر الفائــدة علــى الودائــع 
ــط  ــوم الشــركة برب ــى 5,875 % ســنويا ً( وتق ــون االول 2015 : مــن 1,75 % إل ــة هــو مــن 1,75 % - 5,125 % ســنويا )31 كان البنكي
الودائــع لمــدة ســنة بســعر فائــدة ثابــت لتجنــب مخاطــر تقلبــات ســعر الفائــدة، كمــا تقــوم الشــركة بتخفيــف تعرضهــا لمخاطــر أســعار الفائــدة مــن 
خــال مراقبــة التغيــرات لمعــدالت أســعار الفائــدة فــي الســوق وموازنــة آجــال إســتحقاق الموجــودات مــع المطلوبــات ومراقبــة فجــوات العائــد بشــكل 
دوري، وعلــى فــرض زيــادة / نقــص ســعر الفائــدة بمعــدل 0,5 % فــإن ذلــك ســيؤدي الــى زيــادة / نقــص اربــاح الشــركة بمبلــغ )118,534( 

دينــار كمــا فــي 31 /12 /2016 )121,665 دينــار كمــا فــي 31 /12 /2015 (.
 

مخاطر العمالت األجنبية

هــي مخاطــر تغّيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغّيــر فــي أســعار العمــات األجنبيــة. ُيعتبــر الدينــار األُردنــي عملــة األســاس للشــركة. يقــوم مجلــس 
اإلدارة بوضــع حــدود للمركــز المالــي لــكل عملــة لــدى الشــركة بمــا ال يزيــد عــن )500( ألــف دوالر، ويتــم ُمراقبــة مركــز العمــات األجنبيــة بشــكل 

يومي ويتم إتباع إستراتيجيات للتأكد من اإلحتفاظ بمركز العمات األجنبية ضمن الحدود الُمعتمدة.   
     

ال يوجــد علــى الشــركة مخاطــر مــن اســعار العمــات االجنبيــة الن جميــع الموجــودات والمطلوبــات  للشــركة متمثلــة بالدينــار االردنــي والــدوالر لبعــض 
الودائــع فقــط وســعر صــرف الــدوالر ثابــت امــام ســعر صــرف الدينــار االردنــي.

فيما يلي صافي تركز العمات األجنبية الرئيسية لدى الشركة:

نوع العملة
المعادل بالديناربالعمالت األجنبية

2016201520162015

137,142124,09797,37188,109دوالر أمريكي

مخاطر اسعار االسهم 

  تنتــج مخاطــر أســعار األســهم عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لاســتثمارات فــي األســهم. تعمــل الشــركة علــى إدارة هــذه المخاطــر عــن طريــق تنويــع 
االســتثمارات فــي عــدة مناطــق جغرافيــة وقطاعــات اقتصاديــة. وبافتــراض تغيــر أســعار األســهم المدرجــة بمعــدل10 % فــإن ذلــك ســوف يــؤدي إلــى 

تخفيــض/ زيــادة أربــاح الشــركة بقيمــة )62,208( دينــار لعــام 2016 )32,522 دينــار لعــام 2015(.

2 - مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر التــي قــد تنجــم عــن عــدم قــدرة أو عجــز الطــرف اآلخــر لــألداة الماليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه الشــركة ممــا قــد 
يــؤدي إلــى حــدوث خســائر. تتمثــل مخاطــر ائتمــان الشــركة بشــكل أساســي فــي الودائــع لــدى البنــوك والذمــم المدينــة، حيــث تعمــل الشــركة علــى الحــد 
مــن المخاطــر االئتمانيــة عــن طريــق التعامــل مــع البنــوك التــي تتمتــع بســمعة جيــدة ووضــع حــدود ائتمانيــة لعمائهــا مــع مراقبــة الديــون غيــر المســددة. 

يتمثــل الحــد األقصــى للمخاطــر االئتمانيــة فــي القيمــة المدرجــة للموجــودات الماليــة فــي القوائــم الماليــة.
يشــكل رصيــد أكبــر عميــل مــا مجموعــه)378,778( دينــار مــن إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة كمــا فــي نهايــة عــام 2016 )230,246 دينــار كمــا 

فــي نهايــة عــام 2015(.

3 - مخاطر السيولة
  

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى توفيــر التمويــل الــازم لتأديــة إلتزاماتهــا فــي تواريــخ إســتحقاقها، وللوقايــة مــن هــذه المخاطــر 
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تقــوم اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة الموجــودات والمطلوبــات وُموائمــة آجالهــا واإلحتفــاظ برصيــد كاِف مــن النقــد ومــا فــي حكمــه واألوراق 
المالية القابلة للتداول. 

ان مخاطــر االئتمــان علــى االمــوال الســائلة محــدودة الن االطــراف المقابلــة تتمثــل فــي بنــوك ذات جــدارة إئتمانيــة مرتفعــة. جميــع الودائــع الثابتــة لــدى 
البنوك تستحق خال فترات مختلفة ال تتعدى السنة من تاريخ قائمة المركز المالي.  

    
ويلخص الجدول أدناه إستحقاقات اإللتزامات المالية )على أساس الفترة المتبقية لإلستحقاق من تاريخ القوائم المالية(:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016

 من شهرأقل من شهر
إلى 3 أشهر

من 3 أشهر
إلى 6 أشهر

من 6 أشهر
حتى سنة واحدة

من سنة
المجموعبدون إستحقاقأكثر من 3 سنواتحتى 3 سنوات

 1,458,820ــ 145,949 218,923 218,923 583,128 291,897ذمم دائنة

ذمم معيدي التأمين 
 1,726,271ــ 366,953 496,183 345,254 517,881ـالدائنة

 202,810 2,000 13,730 27,462 27,462 68,655 18,501 45,000المطلوبات األخرى

 3,387,901 13,7302,000 540,364 742,568 632,832 1,119,510 336,897المجموع
مجموع الموجودات 
)حسب إستحقاقاتها 

المتوقعة(
2,855,613 1,957,771 1,613,934 20,846,891 6,501,943 892,812 6,046 34,675,010 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

 من شهرأقل من شهر
إلى 3 أشهر

من 3 أشهر
إلى 6 أشهر

من 6 أشهر
حتى سنة واحدة

من سنة
المجموعبدون إستحقاقأكثر من 3 سنواتحتى 3 سنوات

 1,549,090ــ 135,786 203,679 203,679 534,372 271,574ذمم دائنة

ذمم معيدي التأمين 
 1,139,223ــ 85,442 712,014         ـ 341,767ـالدائنة

 148,523 2,000 39,412 23,647 15,765 45,000 22,699ـالمطلوبات األخرى

 2,636,836 2,000 39,412 244,875 931,458 248,679 898,838 271,574المجموع
مجموع الموجودات 
)حسب إستحقاقاتها 

المتوقعة(
1,868,785 7,254,883 1,315,398 14,097,752 7,708,316 609,460 6,047 32,860,641 

36 . تحليل القطاعات الرئيسية 

أ. معلومات عن قطاعات أعمال الشركة

ألغــراض إداريــة تــم تنظيــم الشــركة لتشــمل قطاعيــن مــن األعمــال، قطــاع التأمينــات العامــة ويشــمل تأميــن )المركبــات، البحــري والنقــل، الحريــق 
ــذي  ــاس ال ــان األس ــذان القطاع ــكل ه ــاة، يش ــى الحي ــن عل ــاع التأمي ــرى( وقط ــروع االخ ــي، والف ــؤولية، الطب ــكات، المس ــرى للممتل واالضــرار االخ
تســتخدمه الشــركة إلظهــار المعلومــات المتعلقــة بالقطاعــات الرئيســية. يشــتمل القطاعــان أعــاه أيضــاً علــى اإلســتثمارات وإدارة النقــد لحســاب الشــركة 

الخــاص. تتــم المعامــات بيــن قطاعــات األعمــال علــى أســاس أســعار الســوق التقديريــة وبنفــس الشــروط التــي يتــم التعامــل بهــا مــع الغيــر.

20162015
 538,936)116,392  (صافي اإليرادات  المتأتية من أعمال التأمينات العامة

 13,731 73,341صافي اإليرادات المتأتية من اعمال التأمين على الحياة
 1,264,773 1,178,378صافي اإليرادات المتأتية من اإلستثمارات

 14,843)11,304   (إيرادات أخرى
1,124,023 1,832,283 
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ب . معلومات التوزيع الجغرافي 

يمثــل هــذا اإليضــاح التوزيــع الجغرافــي ألعمــال الشــركة، تمــارس الشــركة نشــاطاتها بشــكل رئيســي فــي المملكــة التــي تمثــل األعمــال المحليــة وكذلــك 
تمــارس الشــركة نشــاطات دوليــة مــن خــال فروعهــا فــي الشــرق األوســط، أوروبــا، آســيا، أميــركا والشــرق األدنــى التــي تمثــل األعمــال الدوليــة.

 
فيما يلي توزيع ايرادات وموجودات ومصاريفها الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي:

 
المجموعخارج المملكةداخل المملكة

201620152016201520162015
 16,372,777 16,108,367 9,921 16,546 16,362,856 16,091,821إجمالي اإليرادات

مجموع 
 32,860,641 34,675,010 444,167 251,306 32,416,474 34,423,704الموجودات 

المصروفات 
 64,802 413,174-ـ 64,802 413,174الرأسمالية 

37 . إدارة رأس المال 

1. يعتبر كا من رأس المال المدفوع واالحتياطي االجباري واالختياري واألرباح المدورة رأسمال الشركة التنظيمي .

2. تعمــل ادارة الشــركة متمثلــة بمجلــس االدارة علــى الحفــاظ علــى الحــد االدنــى لراســمال الشــركة التنظيمــي باالضافــة الــى زيــادة أربــاح الشــركة 
وكا مــن االحتياطــي االجبــاري واالختيــاري وتدعيــم مركــز الشــركة المالــي، مــع مراعــاة تعليمــات إدارة التأميــن المتعلقــة بإســتثمار امــوال الشــركة 

ووضــع السياســات الازمــة لذلــك ومتابعــة تطبيقهــا ومراجعتهــا بشــكل دوري .

3.  يرى مجلس االدارة بأن رأس المال التنظيمي كاٍف لمواجهة االلتزامات االكتتابية واالعباء االضافية وانه ال حاجة حالياً لزيادته.

20162015
بنود رأس المال األساسي

 8,000,000 8,000,000رأس المال المدفوع
 2,089,651 2,089,651اإلحتياطي اإلجباري

 1,668,538 1,668,538اإلحتياطي االختياري 
 2,025,284 1,686,115األرباح المدورة

 1,719,578 1,967,744رأس المال اإلضافي
 1,884 1,913حقوق غير المسيطرين

 15,504,935 15,413,961رأس المال التنظيمي )أ(
 5,292,557 6,477,991رأس المال المطلوب )ب(

 293 % 238 %نسبة هامش الماءة  )أ( /)ب(
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38 . تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات:

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

المجموعاكثر من سنةلغاية سنة2016

   الموجودات:

 23,850,360 3,798,490 20,051,870ودائع لدى البنوك

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال قائمة 
 971,108ـ 971,108الدخل 

 1,042,320ـ 1,042,320موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 954,556 954,556ـاستثمارات عقارية

 99,941 49,692 50,249قروض حملة وثائق تأمين الحياة وأخرى

 152,457ـ 152,457نقد في الصندوق ولدى البنوك

 704,554ـ 704,554شيكات برسم التحصيل 

 3,812,826 302,983 3,509,843مدينون - صافي

 593,553 237,421 356,132ذمم معيدي التأمين المدينة

 978,801 978,801ـموجودات ضريبية مؤجلة

 1,132,812 1,072,812 60,000ممتلكات ومعدات - صافي

 381,722 6,046 375,676موجودات اخرى

 34,675,010 7,400,801 27,274,209مجموع الموجودات

المطلوبات:

 6,695,575ـ 6,695,575صافي مخصص األقساط غير المكتسبة

 10,456,857ـ 10,456,857صافي مخصص االدعاءات

 350,000ـ 350,000صافي المخصص الحسابي

 1,458,820 145,949 1,312,871دائنون

 18,864ـ 18,864مصاريف مستحقة 

 1,726,271 366,953 1,359,318ذمم معيدي التأمين الدائنة

 236,568 236,568ـمخصصات مختلفة

 83,028ـ 83,028مخصص ضريبة الدخل

 202,810 43,192 159,618مطلوبات اخرى

 21,228,793 792,662 20,436,131مجموع المطلوبات

 13,446,217 6,608,139 6,838,078الصافي



66

التقرير السنوي 2016

المجموعاكثر من سنةلغاية سنة2015

   الموجودات:

 24,470,453 5,189,570 19,280,883ودائع لدى البنوك

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 674,245ـ 674,245خال قائمة الدخل 

 187,320ـ 187,320موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 955,088 955,088ـاستثمارات عقارية

قروض حملة وثائق تأمين الحياة 
 79,102 41,048 38,054وأخرى

 393,614ـ 393,614نقد في الصندوق ولدى البنوك

 847,569ـ 847,569شيكات برسم التحصيل 

 2,571,260 257,121 2,314,139مدينون - صافي

 581,422 232,569 348,853ذمم معيدي التأمين المدينة

 867,921 867,921ـموجودات ضريبية مؤجلة

 829,460 774,460 55,000ممتلكات ومعدات - صافي

 403,187 6,046 397,141موجودات اخرى

 32,860,641 8,323,823 24,536,818مجموع الموجودات

المطلوبات:

صافي مخصص األقساط غير 
 6,116,285ـ 6,116,285المكتسبة

 9,492,538ـ 9,492,538صافي مخصص االدعاءات

 400,000ـ 400,000صافي المخصص الحسابي

 1,349,090 135,786 1,213,304دائنون

 14,076ـ 14,076مصاريف مستحقة 

 1,139,223 85,442 1,053,781ذمم معيدي التأمين الدائنة

 211,568 211,568ـمخصصات مختلفة

 203,981ـ 203,981مخصص ضريبة الدخل

 148,523 41,412 107,111مطلوبات اخرى

 19,075,284 474,208 18,601,076مجموع المطلوبات

 13,785,357 7,849,615 5,935,742الصافي
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39 . القضايا المقامة على الشركة 

 بلغــت قيمــة القضايــا المقامــة علــى الشــركة )1,606,047( دينــار وهــذا المبلــغ يمثــل قضايــا حــوادث ســيارات وقــد تــم أخــذ إحتياطــي بكامــل المبلــغ 
مــن ضمــن حســاب إدعــاءات تحــت التســوية، كمــا يوجــد قضايــا أخــرى مقامــة علــى الشــركة بقيمــة )500,564( دينــار.

وفي رأي اإلدارة والمستشار القانوني للشركة أن اإلحتياطي المقدر مقابل تلك القضايا كافي وال داعي ألخذ مخصصات إضافية.

40 . االلتزامات المحتملة

بلغت قيمة اإللتزامات المحتملة مقابل كفاالت بنكية مبلغ )65,108( دينار.

41 . االحداث الالحقة

ال يوجد أحداث الحقة قد تؤثر بشكل جوهري على القوائم المالية كما في 31 كانون االول 2016.

42 .  قائمة المركز المالي لتأمين الحياة

20162015
الموجودات

 747,050 779,853ودائع لدى البنوك
 747,050 779,853مجموع اإلستثمارات

 22,890 14,622نقد في الصندوق وارصدة لدى البنوك
 508,156 799,802مدينون، بالصافي 

 18,672 19,103ذمم معيدي التأمين المدينة، بالصافي
 7,555 7,939موجودات أخرى

 841 806ممتلكات ومعدات، بالصافي
 1,305,164 1,622,125مجموع الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية
المخصصات الفنية

 4,605 4,966صافي مخصص االقساط غير المكتسبة
 232,484 228,617صافي مخصص اإلدعاءات
 400,000 350,000صافي المخصص الحسابي
 637,089 583,583مجموع المخصصات الفنية

 18,199 1,993دائنون
 5,749 6,764ذمم معيدي التأمين الدائنة 

 644,127 1,029,785جاري المركز الرئيسي
 1,305,164 1,622,125مجموع المطلوبات
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20152016Assets
2447045323850360 Banks Deposits

674245971108Financial Assets Through Income Statement
1873201042320Other Comprehensive Income
955088954556Investment property
7910299941 Life policy holders loans and others

2636620826918285Total Investments
393614152457Cash on hand and at banks
847569704554Checks under collection and notes receivables

25712603812826Accounts receivable, net
581422593553Insurance companies receivables
867921978801Deferred income tax assets
403187381722Other assets
8294601132812Fixed assets, net

3286064134675010Total Assets
Liabilities and Equity
 Liabilities

61162856695575Unearned premium reserves, net
949253810456857Outstanding claims reserves, net
400000350000Actuarial reserve, net

1600882317502432Total Insurance Contracts Liabilities
13490901458820Accounts payable

1407618864Accrued Expenses
11392231726271Insurance Companies payables
211568236568Other provisions
20398183028Income tax provision
148523202810 Other liabilities

1907528421228793Total Liabilities
Equity

80000008000000Authorized and Paid-in capital
20896512089651statuary reserve
16685381668538Voluntary reserve
20252841686115 Retained earnings

1378347313444304Total shareholders Equity
18841913Minority interest

1378535713446217Total Equity
3286064134675010Total Liabilities and Equity

JERUSALEM INSURANCE CO. LTD
Public Shareholding Company

Consolidated Balance Sheet as at  31ST.DEC.2016
) In Jordanian Dinars (
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 JERUSALEM INSURANCE CO. LTD
Public Shareholding Company

Consolidated Income Statement for the Year then Ended  31ST.DEC.2016
) In Jordanian Dinars (

20152016Revenues
1609329016783937Insurance premium revenues
-2286883-2602596Insurance premium ceded to reinsurers
1380640714181341 Net insurance premium revenue
-250875-579290Unearned premium reserve net change

050000Net change in mathematical provision
1355553213652051 Net earned insurance premium
1087796815866Commissions received
457491462072Insurance contracts issuance fees

12046741032560Interest revenues
67284145818Gain )loss( of financial and investments, net
6437176695Other revenues

1643714816185062Total Revenues
Claims, Losses and Expenses

1106629713713618 Paid claims
129070Maturity and liquidation of insurance contracts

-895465-1216864Less :Recoveries
-757698-1987363Less : Paid claims recovered from reinsurers
942604110509391 Net paid claims
1301400964319Outstanding claims reserves net change
18851391596916Distributed  expenses employees benefits
667942654503Distributed general expenses
296041403995Excess of loss premium
1021117931915Insurance contracts acquisition costs

1459768015061039Total Claims Expenses
217991220057Undistributed employees benefits
6503154960Depreciation
9998588008Undistributed general and administrative expenses
5000087000Provision for receivables impairment
4500070000Fees & other expenses

1507568715581064Total Expenses
1361461603998Income before tax
-324105-143138Income tax provision
1037356460860 Income for the Year

 Attributable to
1037308460831Shareholders equity

4829Minority interest
0.1300.058Basic and diluted earning per share
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