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 تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة

 المساهمة العامة المحدودة شركة الشرق العربي للتأمين مجلس ادارةإلى 

 األردنية الهاشمية ةكالممل –عمان 

 

 

 مقدمة 

 

 أيلةةو  30كمةةا فةةي شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامةةة المحةةدودة لالمرحلية المختصرة المرفقة راجعنا القوائم المالية لقد 

 ةتصةةرلمخوقائمةةة الةةدخ  المرحليةةة ا 2020 أيلةةو  30والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية المختصةةرة كمةةا فةةي  2020

وقائمة الدخ  الشام  المرحلية المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة وقائمة التةةدفقات النقديةةة المرحليةةة 

الماليةةة  لقةةوائمعةةن اعةةداد وعةةرا هةةذ  ا ةأشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات حولها. إن اإلدارة مسؤول للتسعةالمختصرة 

)التقارير المالية المرحلية(. ان مسؤوليتنا هي التوص  الةةن نتيجةةة حةةو  هةةذ   34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  رةتصالمخالمرحلية 

 القوائم المالية المرحلية المختصرة استنادا إلن مراجعتنا. 

 

 جعةانطاق المر

 

ً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة  لومات المالية المرحلية من قب  مدقق  معال"مراجعة  2410لقةد جرت مراجعتنا وفقا

الحسابات المستق  للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمث  في القيام بإستفسارات بشك  أساسي من األشخاص  

أق  بكثير   ةجعان نطاق أعما  المراالمسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. 

من نطاق أعما  التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي ال تمكننا أعما  المراجعة من الحصو  علن تأكيدات حو   

 كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خال  أعما  التدقيق، وعليه فاننا ال نبدي رأي تدقيق حولها. 

 

 النتيجة

 

عتنا لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة جامربناء علن 

 .34لمعيار المحاسبة الدولي النواحي الجوهرية وفقا 

 

  

 ألردنإرنست ويونغ/ 

 

 

 بشر إبراهيم بكر
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 معها وتقرأ المختصرة المالية المرحلية القوائم هذه جزءا من  21الى رقم  1حات المرفقة من رقم  تعتبر االيضا

 المساهمة العامة المحدودة الشرق العربي للتأمين شركة  
 المختصرة  المرحلية  قائمة المركز المالي

   2020 أيلول 30كما في 

 
 

 إيضاحات 

 أيلو  30
 2020 

كانون األو   31 
2019 

 دينيييار  دينيييار  

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     الموجودات 

 57.022.424  49.146.016 3 ودائع لدى البنوك

 3.327.200  3.546.876 4 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر 

 2.462.111  11.878.727 5 موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

 170.464  170.464  استثمار عقاري 

 62.982.199  64.742.083  مجموع االستثمارات 
     

 1.271.256  1.256.603  ه  كم النقد وما في ح

 5.355.202  6.450.109  شيكات برسم التحصي  

 26.396.937  30.030.722 6 ينوندم

 1.615.645  2.137.806 7 مين المدينةأذمم معيدي الت 

 3.647.084  3.617.822 /ب 8 موجودات ضريبية مؤجلة 

 4.687.709  4.671.109  ممتلكات ومعدات 

 548.855  388.168  موجودات غير ملموسة 

 486.603  402.841  حق استخدام األصو  

 2.046.381  2.323.522  موجودات أخرى 

 109.037.871  116.020.785  مجموع الموجودات 

     
     المطلوبات وحقوق الملكية

     -المطلوبات  

     مطلوبات عقود التأمين: 

 17.512.746  18.162.980  مخصص األقساط غير المكتسبة 

 884.000  884.000  مخصص عجز األقساط 

 21.067.253  24.007.392  مخصص اإلدعاءات 

 39.463.999  43.054.372  مجموع مطلوبات عقود التأمين 
     

 6.079.023  7.309.426 9 دائنون

 726.091  502.468  مصاريف مستحقة 

 23.924.583  22.009.587 10 ذمم معيدي التأمين الدائنة

 409.100  350.395  اإليجار امات عقود تزال

 1.393.128  1.521.184  مخصص تعويض نهاية الخدمة 

 -  1.775.904 أ/8 مخصص ضريبة الدخ  

 231.247  701.485  مطلوبات أخرى 

 72.227.171  77.224.821  مجموع المطلوبات  
     

     -حقوق الملكية 

 21.438.252  21.438.252 11 والمدفوع  المصرح به رأس الما  

 5.825.651  5.825.651  احتياطي اجباري 

 (2.590.746)  (2.388.904)  احتياطي القيمة العادلة 

 3.137.543  7.920.965  أرباح مدورة 

 27.810.700  32.795.964  حقوق الملكية   صافي

 9.000.000  6.000.000 12  قرض مساند

  38.795.964  36.810.700 

 109.037.871  116.020.785  بات وحقوق الملكية  المطلوموع  جم



 

 معها وتقرأ المختصرة المالية المرحلية القوائم هذه جزءا من  21الى رقم  1حات المرفقة من رقم  تعتبر االيضا

 
 للتأمين المساهمة العامة المحدودة ق العربي شركة الشر 

 المختصرة   المرحلية الدخــل قائمة
 )غير مدققة(  2020 أيلول 30اشهر المنتهية في   للتسعةللثالثة و

 
 أيلو  30ي ة فهينتللتسعة اشهر الم  أيلو  30للثالثة اشهر المنتهية في   
 2019  2020  2019  2020 تإيضاحا 
 دينيييييار  دينيييييار  ارييييديني  دينيييييار  

         -اإليرادات
 68.663.337  63.074.326  19.082.668  15.766.197  اجمالي االقساط المكتتبة

 34.739.812  32.517.750  8.005.983  7.587.630  ينز : حصة معيدي التأمين

 33.923.525  30.556.576  11.076.685  8.178.567  مكتتبةصافي االقساط ال

 ( 6.021.463)  ( 650.234)  ( 1.495.307)  1.675.771  صافي التغير في مخصص االقساط غير المكتسبة

 27.902.062  29.906.342  9.581.378  9.854.338  صافي ايرادات االقساط المتحققة
 5.638.790  6.588.559  1.352.385  1.466.532  قبوضةم تالمودات عايرا

 2.986.056  2.820.706  667.699  747.653  بد  خدمة اصدار وثائق تأمين
 2.075.427  1.971.635  759.221  390.662  فوائد دائنة

31 صافي أرباح الموجودات المالية واالستثمارت  512.558  36.421  649.376  244.700 

 38.847.035  41.936.618  12.397.104  12.971.743  راداتاالي مجموع

         
         التعويضات والخسائر والمصاريف

 44.279.822  42.882.223  14.006.755  16.763.753  التعويضات المدفوعة
 2.843.538  2.039.970  861.177  859.562  مسترداتالينز : 

 21.396.232  22.251.226  6.486.560  8.842.905  مينتأالينز : حصة معيدي 

 20.040.052  18.591.027  6.659.018  7.061.286  عويضات المدفوعةالت صافي

 1.193.996  2.940.139  539.533  721.831  صافي التغير في مخصص االدعاءات
 4.808.344  5.116.122  1.536.593  1.555.821  نفقات الموظفين الموزعة

 2.111.976  2.121.938  700.803  788.593  زعة ة وعمومية مواريإد مصاريف

 457.454  625.820  147.254  261.473  أقساط فائض الخسارة

 1.584.239  1.467.641  440.222  406.631  مينأوثائق التاقتناء تكاليف 

 158.212  153.714  36.922  40.859  مصاريف أخرى

 30.354.273  31.016.401  10.060.345  10.836.494  عويضاتلتاء عبصافي 

         
 1.202.086  1.279.030  384.148  388.955  نفقات الموظفين غير الموزعة

 527.992  530.482  175.199  197.146  مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة
 485.145  497.255  164.525  164.653  اطفاءاتاستهالكات و
 المتوقعة للمدينون ئتمانيةسائر االمخصص الخ

 ومخصص ذمم مشكوك في تحصيلها لذمم   
 -  معيدي التأمين المدينة   

 

- 

 

950.000  381.217 
 متوقعة للشيكاتالئتمانية االخسائر المخصص 

 50.000  برسم التحصي    
 

- 
 

88.073  4.610 
 426  8.532  2.271  ( 49)  خسائر بيع ممتلكات ومعدات)أرباح( 

 2.601.476  3.353.372  726.143  800.705  لي المصروفاتماإج

         
 5.891.286  7.566.845  1.610.616  1.334.544  ربح الفترة قب  الضريبة
/أ8 مصروف ضريبة الدخ   (378.934 )  (358.983 )  (2.592.630 )  (1.272.386 ) 

         

 4.618.900  4.974.215  1.251.633  955.610  ربح الفترة

         

نارفلس/ دي   دينار س/فل  فلس/ دينار   دينار س/فل    
         

41 الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة  045/0  058/0  232/0  215/0 



 

 معها وتقرأ المختصرة المالية المرحلية القوائم هذه جزءا من  21الى رقم  1حات المرفقة من رقم  تعتبر االيضا

 شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة 
 صرة المخت رحليةلما الشامل   ة الدخــلقائم

 )غير مدققة(  2020 أيلول 30اشهر المنتهية في   للتسعةللثالثة و

 

 
 أيلو  30للتسعة اشهر المنتهية في   أيلو  30تهية في للثالثة اشهر المن 

 2020  2019  2020  2019 

 دينيييييار  دينيييييار  دينيييييار  دينيييييار 

        

 4.618.900  4.974.215  1.251.633  955.610 ربح الفترة

        

يتم تصنيفها الى  لنيضاف: بنود الدخل الشامل األخرى التي 

 قائمة الدخل في الفترات الالحقة

    

   

        

 من خال  الدخ التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 

 269.010 الشام  اآلخر   

 

(272.713 ) 

 

11.049  (764.110 ) 

 3.854.790  4.985.264  978.920  1.224.620 ترةل للفالشام ع الدخلمومج

 



 

 معها وتقرأ المختصرة المالية المرحلية القوائم هذه جزءا من  21الى رقم  1حات المرفقة من رقم  تعتبر االيضا

 شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة 
 المختصرة   المرحليةالملكية   التغيرات في حقوق قائمة

 )غير مدققة(  2020 أيلول 30اشهر المنتهية في  للتسعة 

 
 
 راس الما  

 المصرح به

 والمدفوع

 يياحتياط

 رييياجبا

 يياطاحت

 مة العادلةالقي

 أرباح

 * مدورة 

صافي حقوق 

 الملكية

 دينيييار دينييييار دينييييار دينييييار دينييييار 

      - 2020أيلول  30

 27.810.700 3.137.543 ( 2.590.746) 5.825.651 21.438.252 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 4.985.264 4.974.215 11.049 - - رةمجموع الدخ  الشام  للفت

 دات ماليةوخسائر متحققة من بيع موج

 - ( 190.793) 190.793 - - من خال  الدخ  الشام  اآلخر   

 32.795.964 7.920.965 (2.388.904) 5.825.651 21.438.252 2020أيلول  30الرصيد كما في 

      

      - 2019أيلول  30

 23.604.192 ( 542.475) ( 2.399.231) 5.107.646 21.438.252 2019ي الثان نوناالرصيد كما في أول ك

 3.854.790 4.618.900 ( 764.110) - - الدخ  الشام  للفترة مجموع

 دات ماليةوخسائر متحققة من بيع موج

 - ( 762.529) 762.529 - - من خال  الدخ  الشام  اآلخر   

 27.458.982 3.313.896 (2.400.812) 5.107.646 21.438.252 2019أيلول  30الرصيد كما في 

 

 األو  كانون  31دينار كما في  3.647.084مقاب   2020 أيلو  30دينار كما في  3.617.822مبلغ  رباح المدورةتشم  األ *

 ية. هيئة األوراق المالتمث  موجودات ضريبية مؤجلة مقيد التصرف بها بموجب تعليمات  2019



 

 معها وتقرأ المختصرة المالية المرحلية القوائم هذه جزءا من  21الى رقم  1حات المرفقة من رقم  تعتبر االيضا

 محدودة امة ال الع ساهمة ين الم للتأمي ربشركة الشرق الع 

 المختصرة  المرحلية التدفقات النقدية  قائمة

 )غير مدققة(  2020 أيلول 30اشهر المنتهية في  للتسعة 

 
 

 إيضاح
 أيلو  30

2020 
 أيلو  30 

2019 
 دينيييييار  دينيييييار  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
     

 5.891.286  7.566.845  يبةضرالربح الفترة قب  
     

     -تعديالت 
 ( 2.075.427)  ( 1.971.635)  ةفوائد دائن

 485.145  497.255  استهالكات واطفاءات
 30.662  31.327  اإليجارفوائد التزامات عقود 

 208.142  212.266  استهالكات حق استخدام األصو 
 426  8.532  بيع ممتلكات ومعدات خسائر
 1.193.996  2.940.139  دعاءاتالمخصص افي  غيرالت فيصا

 6.021.463  650.234  غير المكتسبةمخصص االقساط التغير في صافي 
 272.905  239.368  مخصص تعويض نهاية الخدمة

 ومخصص ذمم مشكوك في تحصيلها مدينونالخسائر االئتمانية المتوقعة للمخصص 
 381.217  950.000  ةينالمدمعيدي التأمين لذمم    
 4.610  88.073  للشيكات برسم التحصي صص الخسائر االئتمانية المتوقعة خم

 6.860  7.282  فأةمالية بالكلفة المطإطفاء الموجودات ال
 18.072  -  ةديون معدوم

 12.439.357  11.219.686  األنشطة التشغيلية قبل التغير في بنود رأس المال العامل التدفقات النقدية من
     

 ( 1.860.694)  ( 1.182.980)  برسم التحصي  ات شيك
 ( 6.238.280)  ( 4.247.718)  مدينون

 ( 272.254)  ( 858.228)  ذمم معيدي التأمين المدينة
 ( 397.256)  ( 277.141)  الموجودات األخرى

 ( 855.860)  1.230.403  دائنون
 ( 144.722)  ( 223.623)  مصاريف مستحقة

 2.092.971  ( 1.914.996)  تأمين الدائنةال يديمع ذمم
 806.724  470.238  مطلوبات أخرى

 ( 69.237)  ( 111.312)  المدفوع من مخصص نهاية الخدمة
 -  ( 787.465)  ضريبة الدخ  المدفوعة

 5.500.749  3.316.864  يليةغة التش االنشط صافي التدفقات النقدية من

     
     ماريةالستثنشطة امن األ يةقدالن التدفقات

     
 ( 5.784.945)  11.525.749  ودائع تستحق لفترة تزيد عن ثالثة شهور

 ( 215.091)  ( 195.299)  شراء ممتلكات ومعدات
 29.643  6.046  تالمتحص  من بيع ممتلكات ومعدا

 ( 87.609)  ( 35.350)  لموسةشراء موجودات غير م

( 898.423.9)  أةالمطف كلفةالية بات مالشراء موجود   - 

 -  ( 714.003)  اآلخرموجودات مالية من خال  قائمة الدخ  الشام  شراء 

 769.946  505.376  اآلخرخ  الشام  الدقائمة المتحص  من بيع موجودات مالية من خال  
 ( 208.394)  ( 218.536)  دفعات ايجار 

 2.075.427  1.971.635  فوائد مقبوضة

824.317.3  األنشطة االستثمارية (المستخدمة في) من ت النقديةلتدفقاا صافي   (023.421.3 )  

     
     التمويلية من األنشطةت النقدية قاالتدف

     

 ( 2.600.000)  ( 3.000.000)  قرض مساندسداد 

 ( 2.600.000)  ( 3.000.000)  نشطة التمويليةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في األ
     

 ( 520.274)  3.634.688  في النقد وما في حكمه (النقص) الزيادة صافي

 2.494.466  1.271.256  لفترةكمه في بداية االنقد وما في ح

51 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة  944.905.4  1.974.192 



 

 معها  وتقرأمختصرة لا  يةالمالية المرحلقوائم الجزءا من هذه  21الى رقم  1رقم  لمرفقة من  ايضاحات تعتبر اال

 

   المساهمة العامة المحدودةعربي للتأمين شركة الشرق ال
 ب ألعمال التأمينات العامة كتتاال ات احساب إيراد 

 غير مدققة( ) 2020 أيلول 30اشهر المنتهية في  للتسعة 
 
 

 طيران لوالنق البحري ـباتركـالم

 الحريق واالضرار

 المجمــوع فروع اخرى الطبي المسؤولية المدينة االخرى للممتلكات

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

  دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار نــاريد دينــار رــادين دينــار رــادين دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار 

                

 67.436.175 62.145.942 3.484.240 3.156.368 41.634.028 39.963.422 648.621 656.174 3.079.705 3.627.104 43.156 - 912.823 1.125.435 17.633.602 13.617.439 االعمال المباشرة

 1.227.162 928.384 19.470 16.375 - - 1.018 893 400.002 439.794 - - - 4.987 806.672 466.335 ردالوا االختياريأمين اعادة الت

 68.663.337 63.074.326 3.503.710 3.172.743 41.634.028 39.963.422 649.639 657.067 3.479.707 4.066.898 43.156 - 912.823 1.130.422 18.440.274 14.083.774 األقساط المكتتبة

                 ينزل:

 1.199.652 861.738 61.185 47.250 - - - - 290.915 342.490 - - 19.950 9.598 827.602 462.400 التأمين المحليةإعادة أقساط 

 33.540.160 31.656.012 2.519.906 2.176.514 27.309.393 25.248.176 493.957 482.168 2.192.881 2.672.619 43.156 - 705.083 840.638 275.784 235.897 التأمين الخارجيةإعادة ط أقسا

 33.923.525 30.556.576 922.619 948.979 14.324.635 14.715.246 155.682 174.899 995.911 1.051.789 - - 187.790 280.186 17.336.888 13.385.477 صافي األقساط

                 يضاف:

                 داية الفترةد برصي

 32.617.217 35.772.424 1.872.001 1.910.604 15.534.285 16.256.149 394.077 422.707 5.442.393 5.566.429 26.378 35.905 188.020 182.821 9.160.063 11.397.809 مخصص األقساط غير المكتسبة

 17.779.124 18.259.678 1.627.630 1.597.746 10.090.911 10.506.005 328.565 360.546 5.039.991 5.113.953 26.378 35.905 120.969 117.966 544.680 527.557 تأمينمعيدي ال ينزل: حصة

 14.838.093 17.512.746 244.371 312.858 5.443.374 5.750.144 65.512 62.161 402.402 452.476 - - 67.051 64.855 8.615.383 10.870.252 االقساط غير المكتسبة صافي مخصص

                 يضاف:

                 رصيد بداية الفترة

 884.000 884.000 - - 884.000 884.000 - - - - - - - - - - مخصص العجز في األقساط المكتتبة

 - - - - - - - - - - - - - - - - ي التامينيطرح: حصة معيد

 884.000 884.000 - - 884.000 884.000 - - - - - - - - - - ط المكتتبة األقسا العجز في  صافي مخصص

                 ينزل:

                 رصيد نهاية الفترة

 39.441.357 36.650.275 2.107.572 1.897.855 20.782.938 21.434.146 298.638 327.987 2.954.642 3.157.626 20.765 3.737 218.819 241.038 13.057.983 9.587.886 مخصص االقساط غير المكتسبة

 18.581.801 18.487.295 1.699.942 1.505.776 13.442.046 13.569.928 213.670 235.185 2.462.748 2.590.511 20.765 3.737 157.079 170.167 585.551 411.991 ينزل: حصة معيدي التأمين

 لمكتسبةصافي مخصص األقساط غير ا
9.175.895 12.472.432 70.871 61.740 - - 567.115 491.894 92.802 84.968 7.864.218 7.340.892 392.079 407.630 18.162.980 20.859.556 

 ينز :

                 رصيد نهاية الفترة

 884.000 884.000 - - 884.000 884.000 - - - - - - - - - - ط المكتتبةقسافي األ جزالع صصمخ

 - - - - - - - - - - - - - - - - يني التأمصة معيدينز : ح

 صافي مخصص العجز في األقساط المكتتبة 
- - - - - - - - - - 884.000 884.000 - - 884.000 884.000 

 كتتبة مالقساط الا حققة منصافي االيرادات المت
15.079.834 13.479.839 274.170 193.101 - - 937.150 906.419 144.258 136.226 12.601.172 12.427.117 869.758 759.360 29.906.342 27.902.062 

 



 

 معها  وتقرأمختصرة لا  يةالمالية المرحلقوائم الجزءا من هذه  21الى رقم  1رقم  لمرفقة من  ايضاحات تعتبر اال

 

 شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة 
 حساب تكلفة التعويضات ألعمال التأمينات العامة 

 )غير مدققة(  2020 أيلول 30اشهر المنتهية في  ة للتسع

 
 

 رانيط البحري والنقل باتالمرك

 ضرارالحريق واال

 المجمــــوع فروع اخرى يطبال المسؤولية المدينة ممتلكاتاالخرى لل

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 دينــار ردينــا دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار اردينــ دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار رــانيد دينــار دينــار 

                 

 44.279.822 42.882.223 1.348.874 558.703 29.178.364 25.736.584 50.358 38.859 838.375 5.486.074 - - 52.667 369.948 12.811.184 10.692.055 التعويضات المدفوعة

                 ينزل:

 2.843.538 2.039.970 23.686 9.041 - - - 2.739 232.927 7.262 - - 6.897 298 2.580.028 2.020.630 المستردات

 144.931 815.834 71.438 5.980 - - - - 57.581 613.128 - - 950 1.183 14.962 195.543 حصة معيدي التأمين المحلي

 21.251.301 21.435.392 1.042.909 297.884 19.493.853 16.511.370 - 6.548 565.244 4.369.043 - - 95.138 225.745 54.157 24.802 معيدي التأمين الخارجيحصة 

 20.040.052 18.591.027 210.841 245.798 9.684.511 9.225.214 50.358 29.572 (17.377) 496.641 - - (50.318) 142.722 10.162.037 8.451.080 صافي التعويضات المدفوعة

                 يضاف:

                 ةفترال اءات نهايةعمخصص االد

 28.708.985 27.172.503 2.662.615 2.620.753 3.323.633 1.812.622 427.722 626.602 4.139.720 3.036.461 - - 1.528.844 758.096 16.626.451 18.317.969 مبلغة

 5.803.611 8.053.181 170.000 170.000 2.546.611 3.681.317 30.000 30.000 200.000 200.000 - - 20.000 20.000 2.837.000 3.951.864 غير مبلغة

                 

                 : ينزل

 من مخصص  حصة معيدي التأمين

 10.805.850 7.238.901 2.373.071 2.152.369 2.223.623 1.155.330 185.702 413.559 3.828.076 1.898.047 - - 1.389.221 642.673 806.157 976.923 االدعاءات المبلغة

حصة معيدي التأمين من االدعاءات غير 

 1.591.253 2.263.570 - - 1.591.253 2.263.570 - - - - - - - - - - المبلغة

 2.143.674 1.715.821 - - - - - - - - - - - - 2.143.674 1.715.821 المستردات

 19.971.819 24.007.392 459.544 638.384 2.055.368 2.075.039 272.020 243.043 511.644 1.338.414 - - 159.623 135.423 16.513.620 19.577.089 ية الفترةي مخصص االدعاءات في نهاصاف

                 ينزل:

                 داية الفترةب دعاءات فياالمخصص 

 24.054.828 30.701.263 2.728.852 2.824.363 2.978.028 3.371.886 394.163 608.481 1.915.364 5.311.038 - - 105.763 827.046 15.932.658 17.758.449 مبلغة

 5.491.065 6.051.802 170.000 170.000 2.376.865 2.807.560 30.000 30.000 200.000 200.000 - - 20.000 20.000 2.694.200 2.824.242 غير مبلغة

                 

                 ينزل: 

 7.214.057 11.781.407 2.393.290 2.487.659 2.117.675 2.198.432 125.687 402.402 1.640.935 4.958.906 - - 74.721 723.234 861.749 1.010.774 معيدي التأمين من االدعاءات المبلغةة حص

مخصص حصة معيدي التأمين من 

 1.544.825 1.760.719 - - 1.544.825 1.760.719 - - - - - - - - - - ات غير المبلغةاالدعاء

 2.009.188 2.143.686 - - - - - - - - - - - - 2.009.188 2.143.686 تالمستردا

 صافي مخصص االدعاءات بداية 

 18.777.823 21.067.253 505.562 506.704 1.692.393 2.220.295 298.476 236.079 474.429 552.132 - - 51.042 123.812 15.755.921 17.428.231 الفترة 

 21.234.048 21.531.166 164.823 377.478 10.047.486 9.079.958 23.902 36.536 19.838 1.282.923 - - 58.263 154.333 10.919.736 10.599.938 صافي كلفة التعويضات 



 

 

 المساهمة العامة المحدودة  الشرق العربي للتأمينكة شر

  امةينات العحساب ارباح االكتتاب ألعمال التأم

 غير مدققة( ) 2020 أيلول 30اشهر المنتهية في   للتسعة

 

 أ معها وتقرلمختصرة ا ة ليالمالية المرحلقوائم اجزءا من هذه  21الى رقم  1رقم    المرفقة من يضاحاتتعتبر اال

 

 

 طيران البحري والنقل ـاتالمركبــ

الحريق واالضرار االخرى 

 المجمــــوع فروع اخرى بيالط ةة المدينالمسؤولي لممتلكاتل

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 دينــار اردينــ دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار رــادين دينــار ـارنـدي دينــار دينــار دينــار ـارنـدي دينــار دينــار 

                 

صافي االيرادات المتحققة من  

 27.902.062 29.906.342 759.360 869.758 12.427.117 12.601.172 136.226 144.258 906.419 937.150 - - 193.101 274.170 13.479.839 15.079.834 األقساط المكتتبة 

                 ينزل:

 21.234.048 21.531.166 164.823 377.478 10.047.486 9.079.958 23.902 36.536 19.838 1.282.923 - - 58.263 154.333 10.919.736 10.599.938 صافي كلفة التعويضات 

 4.479.896 2.560.103 119.837 134.838 - - (345.773) 886.581 107.722 112.324 3.521.214 2.379.631 492.280 594.537 8.375.176 6.668.014 

                 يضاف:

 5.638.790 6.588.559 679.883 591.014 3.851.776 4.523.675 175.576 148.413 570.080 917.563 1.539 - 299.707 357.479 60.229 50.415 مقبوضة التعمو

 2.986.056 2.820.706 177.895 123.103 1.972.337 1.902.639 19.426 16.248 481.917 507.923 432 - 29.275 37.697 304.774 233.096 تأمينق بد  خدمة اصدار وثائ

 15.292.860 17.784.441 1.452.315 1.206.397 8.203.744 9.947.528 307.326 272.383 1.938.578 1.079.713 1.971 - 463.820 515.013 2.925.106 4.763.407 مجموع االيرادات

                 ينزل:

 1.584.239 1.467.641 245.337 235.917 669.041 628.761 16.943 17.777 196.092 197.245 - - 47.922 27.077 408.904 360.864 ائق تأميناقتناء وث تكاليف

 457.454 625.820 81.354 87.575 - - - - 247.499 359.002 - - 34.683 39.955 93.918 139.288 قساط فائض الخسارةأ

مصاريف إدارية خاصة 

 6.920.320 7.238.060 353.125 364.086 4.196.137 4.585.981 65.475 75.401 350.707 466.695 4.350 - 92.000 129.721 1.858.526 1.616.176 ابات االكتتاببحس

 158.212 153.714 2.528 2.689 146.490 139.935 - - 7.711 8.493 - - 1.483 2.597 - - مصاريف أخرى

 9.120.225 9.485.235 682.344 690.267 5.011.668 5.354.677 82.418 93.178 802.009 1.031.435 4.350 - 176.088 199.350 2.361.348 2.116.328 مجموع المصروفات

 6.172.635 8.299.206 769.971 516.130 3.192.076 4.592.851 224.908 179.205 1.136.569 48.278 (2.379) - 287.732 315.663 563.758 2.647.079 ربح االكتتاب
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 عـــام  (1)

 

ة مساهمة عامة محدودة ( كشرك309وسجلت تحت رقم ) 1996عام  ةالمساهمة العامة المحدود ربي للتأمين تأسست شركة الشرق الع

من اكثر ، تم زيادته واحد للسهمار دين بقيمة اسمية سهم  2.000.000دينار، مقسم الى  2.000.000 مصرح به يبلغ سما أبر ردنيةأ

سهم  21.438.252سمة الى دينار مق 21.438.252صرح به والمدفوع ليصبح راس الما  الم 2014العام  اخرها خال  ان ك مرة

 دينار واحد للسهم.بقيمة اسمية 

 

 ان طيرال ولية،تأمين على المركبات، المسؤ عما  الحريق، الحوادث، التأمين البحري والنق ، أالتقوم الشركة بمزاولة أعما  التأمين ضد 

يص" عمان وفروعها في منطقة ماركا "الترخ الدوار الثالث في مدينة –ة جب  عمان رئيسي الواقع في منطق  فرعها الالطبي من خال و 

 في مدينة العقبة وفرع اربد في مدينة اربد.لعقبة ا وفرعلي في مدينة عمان وشارع مكة والدوار الثامن والعبد

 

ة ركة األم( التي هي مملوكة من قب  شرك الخليج للتأمين )الش  من قب  شركة٪ 90.45سبة بنة لوكمم تأمين ان شركة الشرق العربي لل

 .2020 أيلو  30النهائية( كما في مشاريع الكويت القابضة )شركة األم 

 

 .2020 األو تشرين  27بتاريخ جلسته المنعقدة في المرفقة من قب  مجلس االدارة المختصرة المرحلية ة تم اقرار القوائم المالي

 

 

 لية أسس إعداد القوائم الما  (2)

 

( 34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 2020 أيلو  30أشهر المنتهية في  للتسعةقة لمرحلية المختصرة المرفائم المالية اتم اعداد القو 

 تقارير المالية المرحلية(. )ال

 

 ئيسية للشركة. ة الرئم المالية الذي يمث  العملان الدينار األردني هو عملة اظهار القوا

 

الشام  االخر والتي تظهر   ن خال  الدخ الموجودات المالية بالقيمة العادلة متثناء ا لمبدأ التكلفة التاريخية باسيتم اعداد القوائم المالية وفق

 ية.بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المال

 

ً لمعايير لقوائم المالية السنوية يضاحات المطلوبة في ات واإلصرة ال تتضمن كافة المعلوماإن القوائم المالية المرحلية المخت  والمعدة وفقا

هر  أش  للتسعة . كما أن نتائج األعما  2019كانون األو   31ة كما في السنوي للشرك لية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقريرلتقارير الماا

 .2020كانون األو   31ي وقعة للسنة المنتهية فالمت الضرورة مؤشراً على النتائج ال تمث  ب 2020 أيلو  30المنتهية في 
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 التغير في السياسات المحاسبية 

 

ئم المالية للسنة لية المرحلية المختصرة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القواالقوائم الما ياسات المحاسبية المتبعة في اعدادالسان 

 :2020كانون الثاني  1قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتباراً من  شركة، باستثناء أن ال2019األو  كانون  31المنتهية في 

 

 ال" تعريف "األعم (: 3الدولي رقم ) اليةار التقارير المتعديالت على معي 

 

( "اندماج 3رقم ) عما " في معيار التقارير المالية الدولي أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األ

ق عليها تعريف ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطب عدة المنشآت على تحديدلمسا األعما "،

ن في السوق قادرين على كوت الحد األدنى لمتطلبات األعما ، تلغي تقييم ما إذا كان المشارهذه التعديال ح"األعما " أم ال. توض

لى تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها هات لمساعدة المنشآت عصر أعما  غير موجودة، وتضيف توجياستبدا  أي عنا

 القيمة العادلة االختياري.  اختبار تركيز  تعريفات األعما  والمخرجات، وادخا  جوهرية، وتضييق

 

ستحواذها في أو بعد اذ على األصو  التي يكون تاريخ االتي تكون إما اندماج األعما  أو استحو تم تطبيق التعديالت على المعامالت

ظر في هذه كة إعادة النرالش . وبالتالي، لم يتعين على2020ي كانون الثان 1سنوية التي بدأت في أو بعد  بداية أو  فترة ابالغ

 .لمبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنهاالمعامالت التي حدثت في فترات سابقة. يسمح بالتطبيق ا

 

 . للشركةالتعديالت على القوائم المالية المرحلية المختصرة لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه 

 

 ( 7التقارير المالية الدولي رقم ) ( ومعيار9م )قلى معيار التقارير المالية الدولي رتعديل معدالت الفائدة ع 

 

تشم  عدد من عمليات  7ولي رقم ومعيار التقارير المالية الد 9م ائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقإن تعديالت معايير معدالت الف

تتأثر عالقة التحوط إذا أدى   ت الفائدة.التأثر بشك  مباشر بتعدي  معايير معداإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي ت

أو أداة التحوط. نتيجة لهذا  مستندة إلى المعيار، لبند التحوطن توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية الالتعدي  إلى حالة من عدم التيقن بشأ

لتحوط أو أداة التحوط، خال  الفترة يار، لبند امعالتدفقات النقدية المستندة إلى ال التعدي ، قد يكون هناك عدم تيقن حو  توقيت و / أو حجم

التيقن فيما إذا كانت المعاملة  (. قد يؤدي ذلك إلى عدم RFR) اطر بسعر فائدة خالي من المخالفائدة الحالي السابقة الستبدا  معيار معد  

 .تكون عالقة التحوط فعالة للغايةالمتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن 

 

ائدة الحالي ة عدم اليقين قب  استبدا  معيار سعر الفت إعفاءات مؤقتة والتي تمكن محاسبة التحوط من االستمرار خال  فترفر التعديالتو 

 "(. RFRالمخاطر )"بسعر فائدة خاٍ  من 

 

يتم تطبيق بأثر ق المبكر. و بيمع السماح بالتط 2020كانون الثاني  1على الفترات المالية التي بدأت في أو بعد تم تطبيق التعديالت 

دة من ن تعيين أي عالقات تحوط باالستفالغائها مسبقًا عند تطبيق الطلب، وال يمكرجعي. إال أنه ال يمكن إعادة أي عالقات تحوط تم إ

 التجارب السابقة.  

  

لى التقارير المالية عند استبدا   ي قد تؤثر ع لتاسبة الدولية تركيزه إلى المسائ  ابعد االنتهاء من المرحلة األولى، يحو  مجلس معايير المح

روع مجلس معايير  إلى ذلك بالمرحلة الثانية من مش ويشار  "(.RFRفائدة خاٍ  من المخاطر )" بسعر معيار معد  الفائدة الحالي 

 المحاسبة الدولية.  

 

 . شركةلل لقوائم المالية المرحلية المختصرةلم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على ا
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 خدام التقديراتاست

 

موجييودات يرات واجتهييادات تييؤثر فييي مبييالغ السبية يتطلييب ميين إدارة الشييركة القيييام بتقييدإن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحا

مصيياريف الت واالجتهييادات تييؤثر فييي اإليييرادات و والمطلوبييات المالييية واإلفصيياح عيين االلتزامييات المحتمليية. كمييا ان هييذه التقييديرا

كة إصييدار الملكية. وبشك  خيياص يتطلييب ميين إدارة الشييرخصصات وكذلك في التغييرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق والم

الضرورة علييى فرضيييات وعواميي  تقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبنية بأحكام واجتهادات هامة ل

أوضيياع  تقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عيين اوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن الا درجات متفلهمتعددة 

 لمستقب .وظروف تلك التقديرات في ا

 

 فيما يلي تفاصي  االجتهادات الجوهرية التي قامت بها االدارة:

 

 وفقاً لألنظمة والقوانين. ضريبة الدخ ة ي  السنة المالية بما يخصها من نفقيتم تحم -

 

ه شركة لتقدير المخصص الواجب تكوينعلى أسس وفرضيات معتمدة من قب  إدارة ال يتم تكوين مخصص تدني مدينين اعتمادا  -

 (. 9بموجب متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 

دوري لغايات احتساب االستهالكات السنوية اعتماداً على  ملموسة بشك القدير األعمار اإلنتاجية للموجودات تقوم اإلدارة بإعادة ت -

ويتم اخذ خسارة التدني )إن وجدت( في قائمة  إلنتاجية المتوقعة في المستقب ، عامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار االحالة ال 

 الدخ  المرحلية المختصرة. 

 

ً لدراسات ماداً على دعتمخصص االدعاءات والمخصصات الفنية ايتم تقدير  - ً لتعليمات ادارة التأمين ووفقا راسات فنية ووفقا

 ية. اكتوار

 

سة قانونية معدة من قب  محامي الشركة والتي بموجبها يتم مقامة ضد الشركة اعتمادا على درايتم تكوين مخصص لقاء القضايا ال -

 بشكي  دوري. ك الدراسات تلوثها في المستقب ، ويعاد النظر في تحديد المخاطر المحتمي  حد

 

 

 ودائع لدى البنوك (3)

2020 أيلو  30    

و  كانون األ 31

2019 

  

 ودائع تستحق 

ثة  الى ثالشهر من 

  أشهر  

 ودائع تستحق 

  أشهرثالثة من 

 الى سنة 

 

 المجموع   المجموع 

 دينيييار  دينيييار  دينيييار  دينيييار  

 )مدققة(  )غير مدققة(       

         

اخ  األردن د   134.649.3   675.496.45   49.146.016  57.022.424 

 

ون األو  كييان 31) 2020  الفترة من العام ٪ خال5.75٪ الى 1.75بالدينار من  ى البنوكدتتراوح معدالت الفائدة على أرصدة الودائع ل

 ٪(.6.25٪ الى 4.5: 2019
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كانون االو   31و  2020 أيلو  30دينار كما في  225.000ى وظيفته االضافة الب -التأمين  عام هيئةمر مدير مرهونة ألبلغت الودائع ال

 ي.لدى البنك االردني الكويت 2019

 

 يئة التأمين.لودائع المرهونة ألمر مدير عام هستثناء اأرصدة مقيدة السحب با دجال يو 

 

 بنوك:وفيما يلي توزيع ودائع الشركة على ال

 يلو أ 30 

 2020 

 ألو كانون ا 31 

2019 

 ارييييدين  اريييييند 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

    

 18.859.188  12.399.622 لدى البنك األردني الكويتي 

 4.296.663  6.662.876 البنك االستثماريى لد

 4.064.125  4.964.607 بنك الما  األردني دى ل

 3.237.628  4.874.000 رة عمان لدى بنك القاه

 4.576.944  4.576.919 اري المصريالبنك العق لدى

 3.706.671  3.905.783 البنك التجاري األردني لدى 

 3.662.466  3.818.534 ردن را  األلدى بنك سوسيته جن

 3.254.079  3.433.120 نك االتحادبلدى 

 3.766.009  2.356.095 العربية المصرفية ةبنك المؤسسلدى 

 1.500.000  1.540.788 االهلي األردني لدى البنك 

 613.672  613.672 دن ألرلدى بنك ا

 3.484.975  - بنك عودةلدى 

 2.000.004  - وي إلسكان للتجارة والتما لدى بنك

 49.146.016  57.022.424 

 

 
 اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل (4)
 

 

 يلو أ 30

 2020 

كانون األو   31 

2019 

  لو أي 30 

 2020 

انون األو  ك 31 

2019 

 نييياردي  دينيييار  عدد االسهم  عدد االسهم أسهم مدرجة:
 )مدققة(  مدققة()غير   قة(مدق)  ة()غير مدقق 
        

 1.322.570  1.162.950  1.140.147  1.140.147 افاق للطاقة

 1.402.765  1.618.576  1.541.500  1.541.500 افاق لالستثمار والتطوير العقاري

 601.865  107.350  584.335  113.000 بنك القاهرة عمان 

 -  658.000  -  700.000 األردني بنك الما  

     3.546.876  3.327.200 
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 ت مالية بالكلفة المطفأة موجودا (5)
 

 

 أيلو  30

 2020 

كانون األو   31 

2019 

 أيلو  30 

 2020 

كانون األو   31 

2019 

  دينيييار   دينيييار   السندات  عدد  السندات  عدد 

 )مدققة(  مدققة()غير   )مدققة(  )غير مدققة(

        -ألردنداخل ا

        ةالماليغير مدرجة في االسواق  سندات

 1.200.000  1.200.000  120  120 شركة العرب للتنمية العقارية 

 (1.199.000)  (1.199.000)     أةينز : التدني في موجودات مالية بالكلفة المطف

     1.000  1.000 

        جة في االسواق الماليةسندات مدر

 -  1.818.251  -  2.500 ألردنية الهاشميةالمملكة ا ة /ينات خزسند

 -  1.439.103  -  2.000 ة / المملكة األردنية الهاشميةينات خزسند

 -  1.430.235  -  2.000 ةيسندات خزينة / المملكة األردنية الهاشم

 950.496  949.833  1.330  1.330 سندات خزينة / المملكة االردنية الهاشمية 

 -  713.424  -  1.000 ميةالمملكة األردنية الهاشت خزينة / سندا

 -  710.961  -  1.000 لمملكة األردنية الهاشميةات خزينة / اسند

 -  701.321  -  1.000 اشميةلهات خزينة / المملكة األردنية اسند

 -  698.996  -  1.000 هاشميةسندات خزينة / المملكة األردنية ال

 -  691.473  -  1.000 األردنية الهاشميةالمملكة  /سندات خزينة 

 951.496  9.154.597     ودات المالية بالكلفة المطفأة داخل االردنع الموجمجمو

 

        -الردنخارج ا

 982.120  976.909  1.315  1.315 ة البحرين ت خزينة/ مملكداسن

 -  565.137  -  1000 سندات خزينة/ سلطنة عمان

 -  546.784  -  1000 سلطنة عمانسندات خزينة/ 

 528.495  527.087  715  715 رينسندات خزينة / مملكة البح

 -  108.213  -  200 دات خزينة/ سلطنة عمانسن

     كلفة المطفأة خارج االردندات مالية بالموجومجموع 
2.724.130  1.510.615 

     مجموع الموجودات المالية بالكلفة المطفأة
11.878.727  2.462.111 
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 ينونمد (6)

 
 أيلو  30

2020 
كانون األو   31 

2019 

 ينيييارد  دينيييار 
مدققة()غير    )مدققة(  

    
 31.215.070  35.075.115 ص *بوالحملة ال ذمم

 2.202.158  2.245.783 ذمم الوكالء
 103.663  92.443 ذمم الموظفين 
 719.891  1.075.159 ذمم اخرى

 38.488.500  34.240.782 

 (7.843.845)  (8.457.778) ينز : مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة **

 30.030.722  26.396.937 

 
مقاب   اردين 17.899.286 مجموعها 2020 أيلو  30التسديد بعد  برمجةم مين على ذمملتأوثائق الة ذمم حمم  تش *

 .2019كانون االو   31دينار كما في  17.627.849
 
 كما يلي: هي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ان الحركة على مخصص   **

 
 أيلو  30

2020  
 انون االو  ك 31

2019 

 ردينيييا  دينيييار 
 )مدققة(  قة(غير مدق) 

    
 8.414.378  7.843.845 يد بداية الفترة/ السنةرص

 481.217  613.933 االضافات 
 173.569  - ها لذمم معيدي التأمين المدينةمخصص ذمم مشكوك في تحصيل  من المحو  

 (1.225.319)  - ديون معدومة

 7.843.845  8.457.778 الفترة/ السنة رصيد نهاية

 
 
 ينةمدالتأمين ال يعيدمذمم  (7)

 
 أيلو  30

2020 
و  كانون األ 31 

2019 

 دينيييار  دينيييار 
قة()مدق  )غير مدققة(   
    

 1.648.871  1.883.336 ةشركات التأمين المحلي
 265.827  889.590 شركات اعادة التأمين الخارجية

 2.772.926  1.914.698 

    
 (299.053)  (635.120) لها *تحصي مشكوك في ذمم ينز : مخصص 

 2.137.806  1.615.645 
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 يلي:كما  هي  اذمم مشكوك في تحصيلهكة على مخصص ان الحر *
 

 

 و أيل 30

2020  

كانون االو   31

2019 

 دينيييار  دينيييار 

مدققة()غير   دققة()م    
    

 472.622  299.053 سنةال رصيد بداية الفترة/

 -  336.067 اإلضافات 

 (173.569)  - ينون لخسائر اإلئتمانية المتوقعة للمدمخصص ا الى و  المح

 299.053  635.120 فترة/ السنةالرصيد نهاية 

 
 
 ضريبة الدخل  (8)

 

 ضريبة الدخل مخصص -أ

 

 هي كما يلي:يبة الدخ  ان الحركة على مخصص ضر

 

 أيلو  30

2020 

 انون األو ك 31 

2019 

 دينيييار  دينيييار 

قة()غير مدق   )مدققة(  
    

 -  - رصيد بداية الفترة/ السنة

 -  2.613.266 خصص للفترة/ للسنةالم

 -  (49.897) سابقة راكمة من سنوات خسائر مت

 -  (787.465) السنة /خال  الفترة ضريبة الدخ  المدفوعة

 -  1.775.904 ةرة/ السننهاية الفترصيد 

 

 ما يلي: المختصرة يةمرحلال لدخ اتمث  ضريبة الدخ  الظاهرة في قائمة 

 أيلو  30 

2020 

 أيلو  30 

2019 

 دينييييار  دينييييار 

 مدققيية(غير )  يية()غير مدقق 

    

 -  2.613.266 المستحقة للفترةضريبة الدخ  

 1.327.837  (20.636) ةجلات ضريبية مؤ إطفاء موجود

 (55.451)  - مؤجلةإطفاء مطلوبات ضريبة 

 2.592.630  1.272.386 
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 بي:وية الربح المحاسبي مع الربح الضريملخص تس

  أيلو  30 

2020 

 أيلو  30 

2019 

 دينييييار  دينييييار 

 )غير مدققيية(  مدققيية( )غير 

    

 5.891.286  7.566.845 لمحاسبي الربح ا

 (831.766)  (291.788) خاضعة للضريبةغير  ارباح

 924.850  2.775.967 بياً ضري مصروفات غير مقبولة

 5.984.370  10.051.024 الربح الضريبي 

 ٪21  ٪34 نسبة ضريبة الدخ  الفعلية

 ٪26  ٪26 لدخ  القانونيةنسبة ضريبة ا

 

 2018وتم تقديم اقرار ضريبة الدخ  للسنتين  2016 ت حتى نهاية العاموالمبيعاتم التوص  الى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخ  

م المالية تاريخ اعداد القوائولم يصدر قرار نهائي لغاية الشركة يعات بمراجعة سجالت دائرة ضريبة الدخ  والمب وقامت  2017و 

 . المرحلية المختصرة
 

م ئتاريخ اعداد القوالغاية سجالت الشركة الدخ  والمبيعات بمراجعة  رة ضريبةولم تقم دائ 2019تم تقديم اقرار ضريبة الدخ  للعام 

التزامات المستشار الضريبي للشركة فإن مخصص ضريبة الدخ  كافي لمواجهة اي االدارة و وفي رأي  رحلية المختصرة.الية المالم

 ضريبية.

 

 موجودات ضريبية مؤجلة  -ب

 

  2020 أيلو  30

كانون األو   31

2019 

 

 ايةرصيد بد

  المبالغ المحررة  الفترة

 المبالغ

   افةالمض

 الرصيد في 

  رةالفت ةنهاي

 يبةالضر

  المؤجلة

ريبة الض

 المؤجلة

 دينييييار  دينيييار  دينيييار  دينيييار  دينيييار  دينيييار 

 )مدققية(  ير مدققة()غ         

            موجودات ضريبية مؤجلة:

 لمدينون وذمم  مشكوكالمتوقعة ل ئتمانيةمخصص الخسائر اال

 1.568.611  1.143.975  4.399.903  -  1.633.214  6.033.117 دينةن الميالتأمها لذمم معيدي في تحصيل   

 311.740  311.740  1.199.000  -  -  1.199.000 خسارة تدني موجودات مالية 

 1.115.682  1.505.299  5.789.611  1.498.529  -  4.291.082 تسويةمخصص ادعاءات غير مبلغة تحت ال

 371.314  426.968  1.642.185  239.368  25.312  1.428.129 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 229.840  229.840  884.000  -  -  884.000 مخصص العجز في األقساط المكتتبة 

 49.897  -  -  -  191.913  191.913 وات السابقة تراكمة من السنالخسائر الم

 14.027.241  1.850.439  1.737.897  13.914.699  3.617.822  3.647.084 
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 :ة هي كما يلي الضريبية المؤجلالمطلوبات الموجودات و على حساب ان الحركة 

 

 المطلوبات   الموجودات 

 أيلو  30 

2020 

كانون  31 

 2019األو  

 أيلو  30 

2020 

كانون  31 

 2019و  األ

 ينييييارد  دينييييار  دينييييار  ردينييييا 

 مدققيية( )  قة(غير مدق)  )مدققيية(   )غير مدققة( 

        

 55.451  -  5.722.030  3.647.084 رصيد بداية الفترة/ السنة

 (55.451)  -  (2.074.946)  (29.262) ، بالصافي المحرر

 -  -  3.647.084  3.617.822 ترة/ السنةرصيد نهاية الف

 

 

 نوندائ (9)

 أيلو  30 

2020 

و  كانون اال 31 

2019 

 يييارديني  يييياردين 

دققيية( )م  )غير مدققة(   

    

 2.743.840  3.155.983 ذمم تجارية وشركات 

 2.244.301  3.086.225 ذمم الشبكة الطبية

 721.674  696.808 ذمم الوكالء

 346.159  346.217 ذمم كراجات وقطع سيارات 

 23.049  24.193 موظفين ذمم 

 7.309.426  6.079.023 

 

 

 الدائنة التأمين عيدي م ذمم  ( 10)

 و يلأ 30 

2020 

كانون االو   31 

2019 

 يياردينيي  دينييييار 

( ةيي)مدقق  )غير مدققة(   

    

 23.839.859  21.931.872 ت اعادة التامين الخارجيةشركا

 84.724  77.715 شركات التأمين المحلية

 22.009.587  23.924.583 
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 دفوعالمورح به المال المصس أر ( 11)

 

كما في سهم  للواحد  ينارد بقيمة اسميةدينار سهم  21.438.252 مقسم الى دينار  21.438.252به والمدفوع  صرحالما  راس الم يبلغ

 .2019كانون األو   31و  2020 أيلو  30

 

 

 قرض مساند  ( 12)

 

دوالر   16.361.071مبلغ )بي للتأمين عرل لشرق اراض شركة ابإق 2017تشرين الثاني  15لخليج للتأمين بتاريخ مجموعة ات قام

( 3مع تعليمات إدارة التأمين رقم ) ى تماش ءة الشركة ليالدينار أردني كقرض مساند لرفع هامش م 11.600.000لها أمريكي( وما يعاد

د سدا 2019ام ع   تم خال ي للسداد. هذا القرض ال يحم  فائدة وال يوجد له جدو  زمن ضاها. إن والقرارات الصادرة بمقت 2002لسنة 

 2020الثاني  نون كا 19بتاريخ ة دينار أردني. كما وقامت الشرك 2.600.000ما يعادلها دوالر أمريكي( و  3.667.137قيمة )دفعة ب

 دينار أردني. 3.000.000دوالر أمريكي( وما يعادلها  4.231.312بسداد دفعة بقيمة )

 

 

 تتثماراالية واالسالموجودات الم أرباحصافي  ( 13)

 أيلو  30 

2020 

 يلو أ 30 

2019 

 ردينييييا  دينييييار 

 )غير مدققيية(  )غير مدققية( 
    

 135.333  136.818 ات النقديةيععوائد التوز

 109.367  512.558 فوائد موجودات مالية بالكلفة المطفاة

 649.376  244.700 

 
 
 الفترة ربح من   االساسية والمخفضة للسهمحصة ال ( 14)
 
 يلي: االسهم خال  الفترة وبيانه كما للفترة على المعد  المرجح لعدد  الربح  حد بقسمةللسهم الوالربح ااحتساب  يتم
 
 أيلو  30اشهر المنتهية في  للتسعة  أيلو  30المنتهية في   ثة اشهرللثال 

 2020  2019  2020  2019 

 ة(ققييد)غير م  )غير مدققية(  )غير مدققيية(  )غير مدققيية( 
        

106.955 )دينار(ربح الفترة    1.6331.25   215.9744.   4.618.900 

38.25221.4 م )سهم(رجح لعدد االسهالمتوسط الم   21.438.252  21.438.252  21.438.252 
        
 فلس/ دينار  لس/ دينارف  دينارفلس/   فلس/ دينار 

045/0 حصة السهم من ربح الفترة   580/0   232/0   215/0  
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 وما في حكمه  النقد (15)

 

 أيلو  30

2020  

 أيلو  30

2019 

 اردينييي  دينيييار 

 ة(ققيي)غير مد  ية()غير مدققي 
    

 1.974.192  1.256.603 وأرصدة لدى البنوك نقد في الصندوق

 52.855.369  49.146.016 لدى البنوك ف: ودائعيضا

 (52.630.369)  (45.271.675) ثة أشهرثالة أكثر من حق خال  الفترتتس نوكينز : ودائع لدى الب

 (225.000)  (225.000)  امين عام هيئة الت ألمر مديرينز : ودائع مرهونة 

 1.974.192  4.905.944 اية الفترة صافي النقد وما في حكمه في نه

 

 

 ذات عالقة مع جهات المعامالت (16)

 

ضاء مجلس االدارة واالدارة العليا ضمن النشاطات االعتيادية للشركة  المساهمين واع مالت مع كبار اُمعفي قامت الشركة بالدخو  

لها اي مخصصات  كما لم يؤخذ القة تعتبر عاملة و اً بأن جميع ذمم االطراف ذات العالعموالت التجارية، علماط التأمين و اقس وباستخدام

 .2019كانون األو   31و 2020 أيلو  30في 

 

خال   االتفاقي من مين ( على ان يتم تسوية حسابات معيدي التأالشركة األمق مع شركة الخليج للتأمين )االتفا 2011م تم خال  العا دلق

كانون  31) التأمين  دينار اردني لصالح معيدي 477.396مبلغ  2020 أيلو  30بلغ رصيد الشركة الدائن كما في ، حيث االمشركة ال

 دينار(. 182.323: 2019األو  

 

 ُمعامالت مع جهات ذات عالقة خال  الفترة/ السنة:يلي ُملخص ال  فيما

 
 المجموع  وعالمجم  الجهة ذات العالقة  

 
 

لبنك االردني ا
الكويتي 

استثمار للشركة  )
  األم النهائية( 

مجلس االدارة  
  ليادارة العواال

 أيلو  30
 2020  

 كانون األو  31
2019 

 دينييييار  دينييييار  راينييييد  دينييييار 
 )مدققيية(   )غير مدققيية(     

        :تصرةبنود داخ  قائمة المركز المالي المرحلية المخ

 18.859.188  12.399.623  -  12.399.623 ائع ألج ود

 655.970  334.189  -  334.189 لب تحت الط -حساب جاري مدين 

 459.105  1.390.882  -  1.390.882 حسابات جارية

 365.744  352.597  -  352.597 كفاالت  مين تأ

 111.432  144.474  1.384  143.090 / دائنة ذمم مدينة

        

        بنود خارج قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة:

 3.657.447  3.525.977  -  3.525.977 كفاالت 
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 وع ييالمجمي  وعالمجم  جهة ذات العالقة ال   
الكويتي الردني البنك ا 

ار للشركة األم  )استثم
  النهائية(

ارة  مجلس االد
  واالدارة العليا

  أيلو  30
2020  

 أيلو  30
 2019 

 دينييييار  دينييييار  دينييييار  دينييييار 
ية()غير مدققي      ر مدققيية()غي    

        :المختصرة رحليةمة الدخ  المقائ عناصر

 645.509  456.008  -  456.008 ية دائنةكفوائد بن

 2.279.116  2.290.216  5.983  2.284.233 أقساط تأمين 

 99.245  115.053  -  115.053 ائد بنكية مدينةمصاريف وفو 

 774.284  742.248  742.248  - واتب ر

 137.076  269.678  269.678  - مكافآت 

 38.800  37.800  37.800  - بد  تنقالت اعضاء مجلس االدارة

 

 رة التنفيذية العليا للشركة: فات ومنافع اخرى( االدانافع )رواتب ومكامفيما يلي ملخص ل

 أيلو  30 

2020  

 أيلو  30

2019 

 دينيييار  دينيييار 

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

 911.360  1.011.926 تب ومكافآت روا

 

 

 تحليل القطاعات الرئيسية (17)
 

 ت أعما  الشركةمات عن قطاعاو لمع
 

العامة ويشم  )تأمين  ظيم الشركة لتشم  قطاع التامينات إيرادات االكتتاب تم تنضح في جدو  حساب ارية وكما هو مو ألغراض إد

لقطاع ا ت، تامين المسؤولية، التامين الطبي(. يشك  هذا للممتلكاضرار االخرى حريق واالمين الأ ، تالمركبات، تأمين البحري والنق

ارة النقد اعاله ايضا على االستثمارات واد الرئيسية. يشم  القطاع متعلقة بالقطاعات ار المعلومات الالذي تستخدمه الشركة الظه االساس

يرية وبنفس الشروط التي يتم التعام  بها مع وق التقدساس اسعار السا  على اطاعات االعملحساب الشركة الخاص. تتم المعامالت بين ق

 ر. يغال
 
 

 لشركـةعلى امن وقضايـا المقامـة ال (18)
 

مواجهة أي التزامات لقاء هذه الدعاوي. وفي قد قامت الشركة بأخذ مخصص كافي لعدد من القضايا، هذا و  عليها في  مدعى كة الشر ان 

كانون  31) 2020 أيلو  30كما في  دينار 3.125.339 والبالغةالمأخوذة  المخصصات ني للشركة أن ر القانو المستشاكة و الشررأي 

ضد  ة من قب  الشركة كما وتبلغ قيمة القضايا المقام .زامات لقاء هذه الدعاويية لمواجهة االلتكاف دينار( 3.351.336: 2019األو  

 دينار(. 3.621.190: 2019ن األو  كانو  31) 2020 أيلو  30ار كما في دين 3.154.539ضمن نشاطها  الغير
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 ان تطرأ التزامات ممكن (19)

 

ون األو  كان 31) دينار 3.525.977ة بمبلغ في كفاالت بنكي أ تتمث امات ممكن ان تطرئم المالية التزالشركة بتاريخ اعداد القواعلى 

 دينار(. 365.744: 2019األو  كانون  31) دينار 352.597مبلغ النقدية  هااتبلغت قيمة تامين دينار( 3.657.447: 2019

 

 

 كة( وأثره على الشر19 -وفيد روس كورونا )كيانتشار فا (20)

 

المختلفة وما رافق ذلك من قيود وإجراءات  القتصاد العالمي وقطاعات األعما ( على ا19-ورونا )كوفيدار تأثير فيروس كنتيجة استمر

ورونا على أنشطة  فيروس كأثر ى مديد لتحدبإعداد دراسة الشركة  إدارةقامت  ،المدو  الع الجوار وبقية نية ودو حكومة األردفرضتها ال

 الممكن  من حيث  ةمناسبة لتمكينها من استمرارها بنشاطها في ضوء الظروف الراهنراءات الخاذ اإلجالت للشركةوالبيانات المالية  الشركة

ً حال رتؤث ي تالو  لعالميةا ت بالتطورا شغيليةالت األنشطة تتأثر أن   . ةوالجغرافي ةياالقتصاد ات القطاع  مختلف على  يا

 

.  مدفوعةاجمالي األقساط المكتتبة والتعويضات ال بما في ذلك نشاطات الشركة أثير جوهري على ت كورونا سفيرو  جائحةن ينتج ع لم 

هذه القوائم المالية  خ تحتفظ بالسيولة الالزمة للوفاء بالتزاماتها عند تاريخ استحقاقها لفترة عام على األق  من تاري أنها الشركةترى إدارة 

 .  ةرحلية المختصرالم

 
 

 

 احداث الحقة     (21)

 

الموافقة على االستثمار في  2020تشرين األو   22يخ الحقاً لتاريخ القوائم المالية المرحلية المختصرة، قرر مجلس إدارة الشركة بتار

 8من (مليون سهم  4شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث المساهمة العامة المحدودة وذلك عن طريق زيادة رأسمالها بما مجموعه 

مختصرة وذلك كمرحلة أولى تمهيداً للسير  بسعر لم يتم تحديده حتى تاريخ القوائم المالية المرحلية ال  )مليون سهم 12مليون سهم ليصبح 

ً لمتطلبات القانون. ان قرار مجلس إدارة الشركة باالستثمار خاضع العرب  لموافقة مجلس إدارة شركة  بإجراءات الدمج مستقبالً وفقا

 للتأمين على الحياة والحوادث.

 
 
 

  


