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 أعضاء مجلس اإلدارة

 
 رئیس مجلس اإلدارة                                                    لنوایسھخلف علي سعید ا السید

 20/12/2018إعتبارا من 

 
 نائب رئیس مجلس اإلدارة                                                 طارق عبدهللا یعقوب النجارالسید 

 20/12/2018إعتبارا من 

 
 عضو مجلس اإلدارة                                               ابراھیم لطفي قسطندي غاويالسید 

 20/11/2018إعتبارا من 

 
 عضو مجلس اإلدارة                                         السید رامي محمد جواد حدید

  شركة الندوة للخدمات المالیة واالستثمارممثل 
 20/12/2018إعتبارا من 

 
 عضو مجلس اإلدارة                                                 مد الصغیرعاصم نوري محالسید 

 20/12/2018إعتبارا من 
 

 عضو مجلس اإلدارة                                          صدام  محمد الفي حمدانالسید 
 20/12/2018إعتبارا من 

 
 عضو مجلس اإلدارة                                                   محمد فتحي محمد الصغیرالسید 

 20/12/2018إعتبارا من 

 
 رئیس مجلس اإلدارة الدكتور باسل علي الھنداوي                                                      

 البحرینیة – 2ممثل شركة جیمبال دایركتور شب
 20/12/2018حتى 

 

 نائب رئیس مجلس اإلدارة                                                السید خالد "محمد ولید" زكریا   
 20/12/2018حتى 

 
 السید ابراھیم وائل عرقاوي                                                       عضو مجلس اإلدارة

 الكویتیة –ممثل شركة العشرون ألدارة المشاریع 
 20/11/2018حتى 

 
 عضو مجلس اإلدارة                                         عبدهللا سعیدالسید سامر 

 االردنیة –ممثل شركة بیت االستثمار العالمي 
 20/11/2018حتى 

 
 السید عبد الحمید محمد محرز                                                     عضو مجلس اإلدارة

 20/11/2018حتى 

 
 عضو مجلس اإلدارة                                           سماره السید یزن محمود

 20/12/2018حتى 

 
 السید ھاني عبد الرحمن العلي                                                     عضو مجلس اإلدارة

 االردنیة –ممثل شركة نورا لإلستثمار               
 20/12/2018حتى 
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 ا:تنرؤی
 

 .ةمینیأان تكون شركة المناره للتامین الخیار االفضل للعمالء في الخدمات الت
 

 
 :رسالتنا 

 
والخدمات  ل حصولھم على التغطیات التأمینیةالعمل على توفیر راحھ البال لعمالء الشركة من خال -

 لمناسبھ.ا
تطبیق المعاییر العالمیھ وأفضل الممارسات المھنیھ في تقدیم الخدمات المختلفھ لجمیع المتعاملین مع  -

 الشركة.
 دیمومھ الشركھ واستمراریة النمو.  -
 االستثمار في الموظفین بھدف رفع كفاءتھم و توفیر بیئة عمل جاذبھ لالحتفاظ بھم. -

 
  

 القیم:
 

 ت و تقدیم الخدمة. التمیز في المنتجا -
 الریادة و المبادرة. -
 تحدي الوضع الراھن. -
 روح الفریق الواحد. -
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 كلمة رئیس مجلس اإلدارة
 

 السادة المساھمین الكرام      
 

 تحیة طیبة وبعد ،،، 
 

    أتشرف ان  شركة،باسمي وبالنیابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة األفاضل وعن كافة العاملین في ال         
 .2018اقدم لكم التقریر السنوي الرابع واالربعون لشركة المنارة للتأمین عن العام       

 
العدید من التحدیات االقتصادیة ، والناجمة عن أزمة اقتصادیة من بدایة االزمة  2018واجھ االردن خالل العام 

مع دول الجوار مما أثر على معدالت النمو االقتصادي  العالمیة مرورا بانطالق الربیع العربي واغالق الحدود
 باالضافة الى انخفاض الصادرات التجاریة وتراجع المنح واالیرادات العامة نتیجة تباطؤ الدورات االقتصادیة .
     إن اثر االزمة االقتصادیة وتراجع معدالت النمو انعكست سلبا على قطاع التأمین وبالتالي فقد تأثرت الشركة   

 . 2018بتلك الظروف وانعكس ذلك على نتائج العام 
وللحد من من االثار السلبیة اتخذت الشركة اجراءات جدیة بعد التغییر الذي حصل على ملكیة راس المال مع 

 -كما یلي : 2018نھایة العام 
 اعادة ث تم تحدید المشاكل الرئیسیة التي أدت الى الخسائر المتراكمة على مدار السنوات السابقة بحی

 تقییم لكافة المخاطر وقید المخصصات الالزمة 
  اتخاذ االجراءات التصویبیة بحیث تشمل زیادة رأس المال تدریجیا ، الحصول على حصة سوقیة

 افضل من حیث تعزیز دائرة التسویق والمبیعات ، تعیین وكالء تأمین ، تفعیل فروع الشركة .
 لتحدیات التي تواجھ الشركة والمتطلبات الالزمة لتحقیق نمو في وإعادة ھیكلة الكوادر بما ینسجم مع ا

 ایرادات الشركة في السنوات القادمة باالضافة الى ضبط المصاریف االداریھ والعمومیھ
   

دینار  8,332,999مبلغ  2018بلغ إجمالي األقساط المكتتبة لعام فقد  2018اما بالنسبة الى نتائج الشركة لعام 
ما قامت الشركة  باتخاذ %، ك15بإنخفاض نسبتھ  2017دینار عام   9,799,866ن مقارنة مع  ألعمال التأمی

بإعادة دراسة وتقییم جمیع ملفات االدعاءات الموقوفة وعكس  2018في العام بعض القرارات االحترازیة 
یدة وھي اخذ مخصص نتیجة ھذه الدراسة على البیانات المالیة ، باالضافة الى قیام الشركة بتطبیق سیاسة جد

 مقابل الكروكة االلكترونیة .
النتیجة النھائیة ألعمال الشركة النتیجة النھائیة ألعمال الشركة   20182018وحساب األرباح والخسائر لعام وحساب األرباح والخسائر لعام حیث اظھرت البیانات المالیة للشركة 
) دینار ) دینار 989,770989,770) دینار بعد الضریبة بالمقارنة خسارة بقیمة () دینار بعد الضریبة بالمقارنة خسارة بقیمة (945,265945,265والتي تبین ان خسائر السنة قد بلغت (والتي تبین ان خسائر السنة قد بلغت (

  ..20172017عام عام 
  

 سادة المساھمین الكرامال
 

تقدیم الدعم الكامل من المالك الجدد والخطة االستراتیجیة للشركة سیتم  2019ولتحقیق النتائج المرجوة لعام 
وتحقیق االرباح، وتحقیق افضل عائد على استثمارات الشركة لتحسین ورفع المحفظة التأمینیة للشركة  ، 

ن تكون شركة المناره للتأمین بأاالصعدة نحو تحقیق رؤیتنا  متطلعین الى مزید من االنجازات على جمیع
 الخیار االفضل للعمالء في الخدمات التأمینیة.

وختاماً فإنني أتوجھ بإسمي وبإسم كافة أعضاء مجلس اإلدارة بالشكر الجزیل لمساھمي الشركة وكذلك الشكر 
النتائج في االعوام القادمة  في ظل راعي  لعمالء الشركة وأیضاً إلدارة وموظفي الشركة. املین تحقیق افضل

 المسیرة حضرة صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني حفظھ هللا .
 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،     

 رئیس مجلس اإلدارة  
  خلف علي النوایسھ                                                                                                               
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 تقریر مجلس االدارة:
 

 -الرئیسي: ةنشاط الشرك
 وصف ألنشطة الشركة الرئیسیة. - 
 

 -:تأمینات العامة  المجازة بھا وھيیتمثل نشاط الشركة بممارسة أعمال الـ -أ       
 .اجازة فرع التأمین الطبي -1
 اجازة تأمین البحري والنقل . -2
 ران.ـــاجازة تأمین الطی -3
 .ضرار االخرى للممتلكاتاجازة تأمین الحریق واأل -4
 اجازة تأمین المركبات. -5
 .مین الحوادثاجازة تأ -6
 .اجازة التأمین من المسؤولیة -7
 .اجازة تأمین المساعدة -8

 

 دارة والفروع  في المملكة:اإل - ب
 :غرافیة وعدد الموظفین في كل منھاأماكن الشركھ الج

  ویبلغ عدد الم�وظفین فی�ھ شاكر بن زید  األمیرشارع  ،الشمیساني  منطقة عمان العاصمة في  للشركة المركز الرئیسي 
 موظف . 53

 

 :الشــــركة روع ــــــــف 
 

 -:یلي وھي كمااالردنیة الھاشمیة المملكة  لداخوع للشركة رتوجد ف -
 

 عدد الموظفین العنوان الفرع

 فرع ماركا
 

 1 4892207ماركا دائرة الترخیص ت منطقة 

 فرع اربد
 

 2 027254550اربد دوار القبة  ت محافظة 

 فرع العقبة
 

   غیر عامل

 

 فروع خارج المملكة االردنیة الھاشمیة . ةال یوجد للشرك   -
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 :ستثمار الرأسمالي  للشركةحجم اإل -ج 
 

راض�ي الت�ي تبل�غ قیمتھ�ا األودات الش�ركة  الثابت�ة س�وى قط�ع ستثمار طویل االج�ل ض�من موج�إ: الیوجد  اوالً 
كم���ا ف���ي راض���ي األ وحس���ب اخ���ر تقی���یم لتل���ك  31/12/2018كم���ا ف���ي  ن���اردی 1,231,586الدفتری���ة 

 .دینار  2,255,373مبلغ   31/12/2018
 

 ةالشركات التابعة للشرك : ثانیاً 
 -:یلي كما 3 یوجد شركات تابعة عدد -

 
 والتجارة  ستثمارشركة البحار لإل -1

 

 محدودة .شركة ذات مسؤولیة  -
 .والعقاریة والتجاریة والزراعیة  ستثمارات المالیةالنشاط الرئیسي للشركة اإلستثمار في اإل -
 .دینار 79,503سمال الشركة  أر -
 .%100تمتلك فیھا الشركة  -
 .میر شاكر بن زیدمنطقة الشمیساني شارع األمقر الشركة في  -
 .1عدد الموظفین   -
 .الیوجد فروع للشركة التابعة -
 .مشاریع قائمةالیوجد  -

 
 

 ستثمارات العقاریة لإلشركة ما وراء البحار  -2
 

 شركھ مساھمة خاصة . -
 . ستثمار في العقاراتالنشاط الرئیسي  اإل -
 .دینار  50,000سمال الشركة أر -
 . % 100تمتلك فیھا الشركة  -
 میر شاكر بن زید .مقر الشركة في منطقة الشمیساني شارع األ -
 . 1عدد الموظفین   -
 . منطقة الشمیساني / عمان فياالم للشركة  المؤجر المبنى الحاليركة تمتلك الش -

 
 
 

 

 ستثمار والتطویر العقاريبار لإلأشركة  -3
 

 . ستثمار في العقاراتالنشاط الرئیسي  اإل -
 .دینار  1,500سمال الشركة أر -
 . % 100تمتلك فیھا الشركة  -
 . میر شاكر بن زیدمقر الشركة في منطقة الشمیساني شارع األ -
 .1عدد الموظفین   -
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  :واإلدارة العلیا دارةعضاء مجلس اإلأسماء أبیان 

  :نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة -أ 
  : خلف علي سعید النوایسھاسم العضو. 
 ستقل.م غیر  المنصب :  رئیس مجلس اإلدارة / -
 20/11/2018تاریخ العضویة :  -
 . 10/3/1968تاریخ المیالد :  -

 

 -ت العلمیة وسنة التخرج :الشھادا  
 . 2000من جامعة النیلین عام  بكالوریوس في إدارة االعمال -
 . 1992من كلیة عمان الھندسیة عام  دبلوم ھندسة كھرباء تطبیقیة -

 -الخبرات :    
  منھاالنوایسة شركات مدیر عام مجموعة : 

 شركة النوایسة لإلسكان والعقارات. -
 شركة النوایسة لإلسمنت والحدید. -

 التمثیل في مجالس اإلدارة:
 رئیس مجلس إدارة شركة الرابطة الدولیة لإلستثمار.  -          
 رئیس مجلس إدارة شركة كي ام جیھ لإلستثمار العقاري / مصر . -         
 .الندوة للخدمات المالیةشركة  ھیئة مدیرینرئیس  -         

 : باالضافة الى عضویة بمجالس سابقة منھا       
      لجنة  -شركة الضامنون العرب للتأمین  - شركة شیركو لالوراق المالیة - شركة عمون - شركة الدیرة          
   .جامعة اإلسراء أمناء  -إستثمار الجامعة االردنیة           

 
  : طارق عبدهللا یعقوب النجار اسم العضو. 
 قل.مست غیر  المنصب :  نائب رئیس مجلس اإلدارة / -
 20/11/2018تاریخ العضویة :  -
 20/9/1977تاریخ المیالد :  -

 

 -الشھادات العلمیة وسنة التخرج :  
 . 2000عام بكالوریوس في إدارة االعمال التجاریة من جامعة عمان االھلیة  -

   

 -الخبرات :  
 .ولغایة تاریخھ 1/9/2010ذ للخدمات المالیة واالستثمار منالمدیر العام  / شركة الندوة    -              
 .2010 – 2001المالیة  لالوراقالمدیر العام / شركة التنمیة  مساعد  -              

 
 التمثیل في مجالس اإلدارة:

 2018-2016 ات السیاحیةالعربیة لإلستثمارالعالمات عضو مجلس إدارة / -
 .2016-2014عضو مجلس إدارة / بورصة عمان  -
 ھیئة االوراق المالیة .مستشار مالي معتمد /  -
 وسیط معتمد / ھیئة االوراق المالیة . -
 .عضو في جمعیة شركات الخدمات المالیة -
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 السید ابراھیم لطفي قسطندي غاوي.   اسم العضو : 

 مستقل. عضو مجلس اإلدارة / :المنصب  -    
 20/11/2018: تاریخ العضویة -    

 .6/10/1954: تاریخ المیالد -
  

 -دات العلمیة وسنة التخرج :الشھا  
 2005الوالیات المتحدة االمریكیة عام  –ماجستیر في اإلدارة الدولیة من جامعة فینكس  -
 1976بكالوریوس محاسبة من الجامعة االردنیة عام   -

 -الخبرات :       
 ولغایة تاریخھ.  2016  المدیر العام / شركة الفادي لإلستشارات المالیة والمحاسبة -
 .2016 - 2014دارة المالیة / البنك االھلي االردني اإللمدیر العام / رئیس نائب ا -
 . 2014 -2013  لبنان –مستشار مالي / البنك االھلي الدولي  -
 .2013 – 2004 / البنك االھلي االردنيالمالیة دارة اإلنائب المدیر العام / رئیس  -
 . 2004 - 2002رئیس االدارة المالیة / شركة االتصاالت الفلسطینیة  -
 . 2002 – 1989مراقب مالي / بنك القاھرة عمان  -
 .1989 – 1986مستشار مالي / الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة  -
 . 1986 – 1985النظمة الكمیوتر   المدیر المالي واالداري / الشركة األردنیة -
 . 1985-1976 –مدیر التدقیق / سابا وشركاه  -

 إلدارة:التمثیل في مجالس ا         
  2016- 2014 نائب رئیس مجلس االدارة / شركة التأمین العربیة -
 . 2012 – 2011رئیس مجلس اإلدارة / شركة االھلي للوساطة المالیة  -

 
 اسم العضو :  السید رامي محمد جواد حدید . 

 مستقل. /غیرشركة الندوة للخدمات المالیة واالستثمارممثل  -المنصب : عضو مجلس اإلدارة -
 20/12/2018یخ العضویة : تار -
 .28/2/1969تاریخ المیالد :  -

 
 -الشھادات العلمیة وسنة التخرج :  

 .1999ة من الوالیات المتحدة االمریكیة عام بماجستیر في إدارة االعمال والمحاس -
 .1992بكالوریوس محاسبة وإقتصاد من الجامعة االردنیة عام  -
 .1999 نیویوركلمتحدة االمریكیة /الوالیات ا)  CPAشھادة التأھیل المحاسبي ( -

 -الخبرات :  
والمؤسسة العربیة المصرفیة  إرنست ویونغخبرة في مجال التدقیق واالعمال المصرفیة حیث عمل لدى 

  .2002 –1992 منذ عام / البحرین BNP Paribas( نیویورك ) وبنك 
 . 2004 -2002البحرین  - االسكان للتجارة والتمویلالت / بنك یمدیر التسھ -
 .  2009 -2004بنك المال االردني  /مساعد المدیر العام لتسھیالت الشركات   -
 . 2016 -2009البنك التجاري االردني الت الشركات / تسھیلعام المدیر المساعد  -
  لغایة تاریخھ .و 2016/ البنك التجاري االردني عمال المصرفیة لأل العامنائب المدیر -

 
 :التمثیل في مجالس اإلدارة

 .عضو مجلس إدارة مجموعة رم للنقل والسیاحة وشركة العصر لإلستثمار -
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 . عاصم نوري محمد الصغیراسم العضو :  السید 

 مستقل. : عضو مجلس اإلدارة /المنصب -            
 20/12/2018تاریخ العضویة :  -            

  9/12/1963 تاریخ المیالد : -   
 

 -التخرج : الشھادات العلمیة وسنة  
 .1989بكالوریوس محاسبة من جامعة الیرموك عام  -         
 .2003حلیل مالي عام دبلوم عالي / ت -         

 
 -الخبرات :  
 .2010 - 2008عام / شركة النخبة للخدمات المالیة مدیر  -
 . 2008 – 2005عام / شركة اسیا للوساطة المالیة مدیر  -
 . 2005 – 2004طة المالیة  عام / شركة الشروق للوسامدیر  -
 . 2004 – 2002وسیط معتمد / بنك االردن  -
 . 2001 – 1998مسقط  –مدیر المحافظ / الشركة المتحدة لألوراق المالیة   -
 . 1998 – 1995إستثمار جامعة الیرموك صندوق مسؤول اإلستثمار /  -
 . 1995 – 1990وسیط ومحاسب / شركة التنمیة لالوراق المالیة  -
 

 . صدام  محمد الفي حمدانعضو :  السید اسم ال
 مستقل. المنصب: عضو مجلس اإلدارة / -      

 20/12/2018تاریخ العضویة :  -           
 .7/10/1974تاریخ المیالد :  -  

 -الشھادات العلمیة وسنة التخرج :  
 بنما .  –بكالوریوس سیاسة وإقتصاد من جامعة أكسفورد  -       

 
 -الخبرات :  
  ولغایة تاریخھ: 1997بنما من  –مدیر عام لمجموعة شركات 
- Sadam Airline . 
- Shark Group .  
- Don Regalon . 
- Panama Conctraction . 
- See Buy & Sail Co . 
  ولغایة تاریخھ: 2000االردن من  –مدیر عام لمجموعة شركات 
 مجموعة سعد . -
 السیارة الماسیة . -
 فنادق ومجمعات السعد. -

 

 التمثیل في مجالس اإلدارة:       
 سعد .مجلس اإلدارة مجموعة رئیس            
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 . محمد فتحي محمد الصغیراسم العضو :  السید 

 مستقل. المنصب : عضو مجلس اإلدارة / -
 20/12/2018تاریخ العضویة :  -
 . 24/6/1973تاریخ المیالد :  -

 
 -الشھادات العلمیة وسنة التخرج :  

 .1995ھندسة صناعیة من الجامعة االردنیة عام  بكالوریوس -  
 

 -الخبرات :
 ولغایة تاریخھ. 1995مدیر عام / شركة الصغیر الصناعیة  -
 ولغایة تاریخھ . 2014مدیر عام / شركة فورموزا للصناعات البالستیكیة  -

 
 التمثیل في مجالس اإلدارة:

 رئیس ھیئة المدیرین لشركة مدارس بیسان النموذجیة . -
 لس إدارة شركة المدن الصناعیة االردنیة ممثال السھم الحكومة االردنیة .عضو مج -
 عضو مجلس إدارة سابق للشركة االردنیة لتطویر المشاریع. -
 / مدینة سحاب الصناعیة .رئیس سابق لجمعیة المستثمرین الصناعیة  -

  
 

 باسل علي  منصور الھنداوي.  اسم العضو : الدكتور 
 .غیر مستقل / 2 ممثل شركة جیمبال دایركتور شب/ ارة المنصب : رئیس مجلس اإلد -
 . 20/12/2018حتى تاریخ العضویة :  -
 .19/11/1962تاریخ المیالد :  -

 -الشھادات العلمیة وسنة التخرج:
دكتوراه في إدارة المعلومات واالعمال الدولیة من جامعة جورج واشنطن الوالیات المتحدة االمریكیة عام  -

1995 . 
  -:الخبرات    
 .ولغایة االن 2015رئیس جمعیة مركز دبي المالي للتأمین منذ   -       
 .مستشار في األعمال الدولیة والتأمین   -       

 .2010 -1999ھیئة التأمین / مدیر عام   -       
 .1999 - 1997  وزارة الصناعة والتجارة /مستشار   -       
 .1997 - 1988) واشنطن( الدوليصندوق النقد  /مسؤول مالي    -       
 .1990 - 1987جامعة جورج واشنطن  /محاضر   -       
 

 -:سابقة وحالیة التمثیل في مجالس اإلدارة
 ،معھد حوكمة للحاكمیة المؤسسیة، لجمعیة الدولیة لھیئات االشراف على التامینا ، الجمعیة الدولیة للتأمین

لس امناء جامعة الیرموك سابقا، مجلس اعتماد المؤسسات حیفة الدستور وسرایا العقبة ، مجشركة ص
الصحیة، اللجنة الوطنیة لمكافحة غسل االموال، المجلس الوطني للتنافسیة، الھیئة العلیا لتنظیم مھنة المحاسبة 

 .القانونیة، المجلس االعلى للسالمة المروریة
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 ید" زكریااسم العضو : السید خالد "محمد ول . 
 . / مستقلائب رئیس مجلس االدارة المنصب : ن -
 .20/12/2018حتى تاریخ العضویة :  -
 . 9/5/1966تاریخ المیالد :  -

 -الشھادات العلمیة وسنة التخرج:
 .     الیرموك  جامعة 1987بكالوریوس في العلوم المالیة والمحاسبة، األردن،  -

 -: الخبرات     
     لیة والخزینة وأسواق رأس المال، والخدمات البنكیة و عاما من الخبرة في مجال الوساطة الما 30       

 .المصرفیة الخاصة     
 2017 - 2014منذ   MEPSالرئیس التنفیذي / شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع  -
 2013 – 2010بیت االستثمار العالمي، األردن  شركةالرئیس التنفیذي /  -
 ABCI 2006 – 2010  المالیة  ثماراتالرئیس التنفیذي / شركة التعاون العربي لالست -
 ABC ،2006 – 2009مساعد المدیر العام  / بنك المؤسسة العربیة المصرفیة   -
 2006-2004المدیر التنفیذي لدائرة الخزینة /البنك العقارى المصرى العربى،  -
 2004-2003المدیر التنفیذي لدائرة الخزینة /البنك االردني الكویتي،  -
 2003 -1992الخزینة / بنك االستثمار العربي األردني، رئیس المتداولین و -
 1992 – 1990الخزینة، سیتي بنك،  -مساعد مدیر -
 1994األردن وعضو مؤسس منذ  FOREXرئیس لجمعیة  -
 2006 – 2004في معھد الدراسات المصرفیة/غیر متفرغ،  محاضر -

 :سابقة وحالیة إدارةالتمثیل في مجالس 
نائب رئیس مجلس اداره مجموعھ والشركة الوطنیة للكلورین ، ین ) ( فلسط MEPSعضو مجلس إدارة 

بنك االستثمار العربي االردني , الشركھ االداریھ المتخصصھ لالستثمار و االستشارات  القابضة ،اوفتك 
مي بنك اإلسال، الكلیة الملك طالل لألعمال في جامعة األمیرة سمیةدار ابو عبد هللا , ، تكیة أم علي المالیھ ,

 ة عمان.ورص، بالتحاد العربي للمتداولین في االسواق المالیةاألردني، ا
 مرخص من قبل ھیئة األوراق المالیة لممارسة ما یلي:  -
 إدارة اإلصدارات 
 إدارة االستثمار 

 اسم العضو :  السید ابراھیم وائل عرقاوي. 
 ./غیر مستقل ارة المشاریعد/ ممثل شركة العشرون ال المنصب : عضو مجلس إدارة -        
 .20/11/2018حتى تاریخ العضویة :  -        
 .20/2/1976تاریخ المیالد :  -        

 -الشھادات العلمیة وسنة التخرج :  
             التحق بمدرسة ادارة االعمال في جامعة اندیانا وقد أكمل دراستھ في مجال ممارسة وأنظمة التأمین من   -        

 خالل معھد التأمین في المملكة المتحدة .        
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 -الخبرات :  

سنة تقلد فیھا العدید من المناصب القیادیة في شركات تأمین تقلیدیة  20خبرة في مجال التأمین تتجاوز   
وساطھ  لتأمین بما في ذلكوتكافلیة في منطقة الخلیج العربي مارس خاللھا الوظائف المختلفة المرتبطھ بدورة ا

والتسویق وغیرھا وھو المؤسس والعضو المنتدب لشركھ الشركاء  ، وأعادة التأمینالتأمین، واالكتتاب
ستشارات التأمین في دولة االمتحدون لوساطة التأمین والتي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال وساطة و

 ن للتأمین التكافلي في دولة الكویت .الكویت وكما أن السید ابراھیم عرقاوي یعتبر مستشارا لشركھ بوبیا
 .الكویت –الشركة الكویتیة القطریة للتأمین / الرئیس التنفیذي للعملیات   -
 .الكویت –شركة تأزر للتأمین التكافلي / نائب الرئیس التنفیذي   -
 .التكافلي الشركة الخلیجیة للتأمین/ مساعد نائب الرئیس التنفیذي   -
 البحرین . –شركة التكافل الدولیة  / تأمین الحیاه والصحي نائب مدیر ادارة   -
 الكویت . -البدر لوساطھ التأمین/ مدیر  -     

 
  .اسم العضو : السید عبد الحمید محمد دیب محرز 

 ./ غیر مستقلالمنصب : عضو مجلس إدارة  -
 20/11/2018حتى تاریخ العضویة :   -
 . 10/3/1976تاریخ المیالد :   -

 
 -ادات العلمیة وسنة التخرج :الشھ
-  
 . 1999بكالوریوس في علوم البیولوجیا من جامعة بیروت لبنان  -
 . 2002بیروت  –ماجستیر في المالیة من الجامعة األمریكیة  -
 . 2005من الوالیات المتحدة األمریكیة   (CFA)شھادة  -

 -: الخبرات
 2011الكویت منذ  –صة بیت اإلستثمار العالمي إدارة األصول الحاالت الخا -نائب الرئیس التنفیذي   -   

 وحتى تاریخھ
 .2010الكویت  –نائب رئیس / شركة كیبكو إلدراة األصول  -
 . 2005الكویت  –شركة بیت اإلستثمار العالمي محلل مالي  /  -
 . 2003محلل مالي / شركة االولى لإلستثمار الكویت  عام  -

 
 عید.اسم العضو : السید  سامر عبدهللا س 
 /غیر مستقل.االردن –/ ممثل شركة بیت االستثمار العالمي المنصب : عضو مجلس إدارة  -  

 20/11/2018حتى تاریخ العضویة :  -
 . 9/3/1979تاریخ المیالد :   -
 : الشھادات العلمیة وسنة التخرج-  

 . 2001بكالوریوس في إدارة األعمال من جامعة عمان األھلیة عام  -
 . 2002من جامعة كوفنتري من بریطانیا عام  ماجستیر تسویق -
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 -: الخبرات

 حتى االن .  10/2016األردن منذ  –/ بیت اإلستثمار العالمي الرئیس التنفیذي  -
 حتى االن . 2015األردن منذ  –نائب رئیس الوساطھ المالیھ / بیت اإلستثمار العالمي  -
   . 2014 - 2011األردن ،  –العالمي  مدیر أول دائرة الوساطة المالیة / بیت اإلستثمار -
 . 2011 - 2008مساعد مدیر قسم الوساطة للسوق المحلي / بنك المؤسسة المصرفیة  -
 . 2008 - 2006قسم عملیات التسویق / بنك المؤسسة العربیة المصرفیة  -
 .  2006 - 2004مصانع االسمنت األردنیة  /دائرة التخطیط والتسویق  -
 . 2015صة عمان حتى بور/ عضو مجلس إدارة  -

 
  العلي.    الرحمناسم العضو :  السید ھاني عبد 

 المنصب :  عضو مجلس إدارة / ممثل شركة نورا لإلستثمار/غیر مستقل. -
 20/12/2018حتى تاریخ العضویة :  -
 2/11/1964تاریخ المیالد :    -

 -:الشھادات العلمیة وسنة التخرج    
 في الوالیات المتحدة    Gainesvilleصاد من جامعة فلوریدا حاصل على درجة البكالوریوس في اإلقت

 1987االمریكیة عام 
 

 -الخبرات :
 .وحتى االن 12/2015منذ  األردن  عمان - شركة العزم لممارسة األنشطة الریاضیة -
  12/2015 – 12/2013منطقة بالد الشام /عمان األردن   - Drake &Scullالمدیر العام /  -
 8/2013 – 10/2011عمان األردن -االستثماري / البنك تنفیذي لالستثمار الرئیس ال -
 10/2011 – 6/2009عمان األردن  -االستثماري / البنك المدیر المالي  -
 5/2009 – 4/2007عمان األردن  -  Jordinvestنائب الرئیس التنفیذي /  -
 4/2007 – 4/2005األردن  عمان -  Jordinvestنائب الرئیس التنفیذي لتمویل الشركات/  -
 4/2005 – 4/2004عمان األردن  -الرئیس التنفیذي للعملیات / مجموعة طنطش  -
 4/2004 – 9/2003عمان األردن  -مستشار / مجموعة طنطش  -
 7/2003 – 2/2002جدة السعودیة  -مساعد الرئیس التنفیذي للعملیات / مجموعة العیسائي  -
 2/2000 – 5/1998جدة السعودیة  -العیسائي مدیر االتصاالت / مجموعة  -
 5/1998 – 12/1994عمان األردن  -مساعد رئیس المراسم / الدیوان الملكي الھاشمي  -
عمان األردن  -وحدة البحوث االستراتیجیة واالقتصادیة/ الدیوان الملكي الھاشمي  -باحث ومحلل  -
5/1988 – 12/1994 

 

 الیة:التمثیل في مجالس إدارة سابقة وح
، شركة  شركة الموارد للوساطة المالیة والتجاریة ، شركة األردن لالسواق الحرة ،شركة المنارة للتأمین  

التجمعات  شركة ،شركة األردنیة للصناعات الخشبیة ،شركة المناطق الحرة ، ناألردن الدولیة للتأمی
 شركة الثقة ودبي لالستثمار ،افةللضی Vantageشركة  ، للتجارة والوساطھ   Imcanللمشاریع السیاحیة

 شركة القریة للصناعات الغذائیة والزیوت النباتیة ،
 

 األوسمة
 حاصل على عدد من االوسمة الوطنیة والدولیة للتمیز
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 اسم العضو : یزن محمود سماره 
 المنصب :  عضو مجلس إدارة /مستقل. -
 20/12/2018حتى تاریخ العضویة :  -
 5/4/1972تاریخ المیالد :  -

 
 -الشھادات العلمیة وسنة التخرج :  

 2000/2001المملكة المتحدة  -ماجستیر في إدارة األعمال واإلدارة اإلستراتیجیة، لندن -
(City University – CASS Business School)  

 الجامعة األردنیة 1989/1994بكالوریوس ھندسة صناعیة  -
 

 -الخبرات :  
 ,UNCDFوالتمویل لمنظمات األمم المتحدة ( ط االستراتیجي واالستثمار مستشار في مجال التخطی -

UNDP, UNIDO) والمركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE( 2013  وحتى
 تاریخھ

 حتى تاریخھ 2011نائب رئیس ھیئة مدیري شركة كباري للتجارة العامة منذ  -
 2008 -2011المساھمة العامة  مارالرئیس التنفیذي لشركة سبائك لالستث -
  2002 - 2008مدیراالستثمار باالسھم، صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي -
 1994 -2000  (PDG)مستشار لدى مجموعة تطویر المشاریع -
 استشارات اداریة لمجموعة من المؤسسات الدولیة واالقلیمیة والمحلیة -
- (Levenber USAID,PWC, S&P …etc) 
 

 التمثیل في مجلس اإلدارة 
 

 ـ أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العلیا ونبذة تعریفیھ عن كل واحد منھم :ب 
  اسامھ یعقوب جعنینھاالسم : السید . 
 المدیر العام .  المنصب : -
 . 16/4/2018تاریخ التعیین : -
           . 14/8/1964تاریخ المیالد : -

 
 -الشھادات العلمیة :

 .1986عام االردنیة  جامعھالمن  مدنیةھندسة بكالوریوس  -
 

 -الخبرات العملیة :
 حتى تاریخھ. -16/4/2018/ شركة المنارة للتأمین منذ  المدیر العام -   
 .2018 - 2012/ شركة المجموعة العربیة للتأمین  المدیر العام -   

 .2012  - 1996للتامین  العربیة االلمانیةنائب المدیر العام / الشركة  -
 . 1996 -1994/ شركة ابو ظبي للتأمین  التأمین الھندسيدائرة  -   
 . 1994 -1989/ شركة الشرق االوسط للتأمین  مدیر دائرة الحریق -   

 عضو مجلس إدارة األتحاد األردني لشركات التأمین . -
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  فادي جمیل حسین سعاده .االسم : السید 
 المدیر العام  .  المنصب : -
 .31/3/2018حتى  21/12/2014ن :تاریخ التعیی -
 .           13/3/1973تاریخ المیالد : -

 
 -الشھادات العلمیة :

 .1997ماجستیر مالیھ من االكادیمیھ العربیھ للعلوم المالیھ والمصرفیھ عام  -
 .1994بكالوریوس محاسبھ من جامعھ صنعاء عام  -
 .LOMAمریكي حاصل على الزمالھ االمریكیھ من معھد التامین على الحیاه اال -
 حاصل على الدبلوما المھنیھ في االداره المالیھ ونظم المعلومات . -
 

 -الخبرات العملیة :
 .31/3/2018 -12/2014/ شركة المنارة للتأمین منذ  المدیر العام -   

 .2014 – 2013مدیر تأمین الحیاه والصحي / شركة النسر العربي للتامین - 
 اطھ في التامین وذلك العمال التامین على الحیاه والتامینات العامھ  مدیر عام / شركة المدى للوس -
  2010 – 2013. 
 .2008  - 2007نائب المدیر العام / الشركة المتحده للتامین  -
 .2006 – 2001محلل مالي / ھیئھ التأمین االردنیھ  -
 وشركات التامین. عمل كمستشار غیر متفرغ في التامین لعدد من الشركات المحلیھ والدولیھ -
 محاضر غیر متفرغ في التامین. -
 عمل في دائره االئتمان ودائره المخاطر في مجموعھ البنك العربي والمؤسسھ العربیھ المصرفیھ    -

 وبنك االتحاد.    
 .31/3/2018حتى عضو مجلس إدارة األتحاد األردني لشركات التأمین  -
 
 . االسم : السید صفوان اكرم طبیشات 
 منصب : نائب المدیر العام .ال -
 . 15/5/2018تاریخ التعین :  -
 . 16/4/1972تاریخ المیالد :  -

 -الشھادات العلمیة :
 .1994عام  حلب الدولیةمن جامعة ھندسھ میكانیكیھ بكالوریوس  -

 -الخبرات :
 . ھحتى تاریخ 15/5/2018/ شركة المنارة للتأمین منذ  نائب المدیر العام -
 .2018 - 2016م للشؤون الفنیة في المجموعھ العربیھ االردنیھ للتأمین من تاریخ نائب المدیر العا -
 . 2016 - 2012االردنیھ للتأمین  مساعد المدیر العام للتأمینات العامة في المجموعھ العربیھ -
 .2012 -1999مدیر تنفیذي لكافة انواع التامین في الشركة العربیھ االلمانیھ للتأمین  -
ع التبرید في وحدة االوزون الخاصة لالردن و التابعھ للمنظمھ الدولیة للتنمیة رئیس قسم مشاری -

 .UNDO 1994- 1999الصناعیة 
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 االسم : السید بسام عبد العال حسن عبد العال . 

 . المنصب : المدیر المالي -
 .12/5/2008تاریخ التعین : -
 .13/2/1964تاریخ المیالد  -
 -الشھادات العلمیة : 
 . 1988ریوس محاسبة جامعة الیرموك عام بكالو - 

 -الخبرات العملیة :
 حتى تاریخھ. -2008 ذمنشركة المنارة للتأمین  /المدیر المالي   -
 .2008 -1998شركة جراسا للتأمین  /مساعد المدیر العام للشؤون المالیة واإلداریة   -
 .  International Accounting systems (USA/Texas) 1996- 1998محاسب   -
 .1995 -1993وزارة العدل  /محاسب   -
 .1993 -1990شركة العرب للتأمین على الحیاة والحوادث  /محاسب  -

 
 االسم : السید جھاد محمد عطون . 
 . المنصب : المدیر الفني -
 .10/4/2018حتى   1/4/2012تاریخ التعین :  -
 . 16/2/1965تاریخ المیالد :  -

 -الشھادات العلمیة :
 .1986عام وریوس تجارة من جامعة جبلبور الھند بكال -

 -الخبرات :
 . 10/4/2018حتى  2012شركة المنارة للتأمین منذ / المدیر الفني  -
 .2012 - 2010 )االردن(شركة المتوسط والخلیج / مدیر دائرة التامینات العامة  -
  .  2010 -2004 ) السعودیة(شركة المتوسط والخلیج / مسؤول مطالبات التامینات العامة  -
 .2004 -2003االردنیة الفرنسیة للتأمین  / مسؤول اعادة التأمین  -
 . 2003 - 1994البحار العربیة للتأمین / مساعد المدیر الفني  -
 .1994 -1990مدیریة االیرادات العامة / وزارة المالیة  -

 
 : صالح حمد ھاشم أ السید االسم . 
 أمین سر مجلس االداره. /التدقیق الداخلي دائرة  مدیر المنصب : -
 . 6/2/2011تاریخ التعین :  -
 . 20/5/1971تاریخ المیالد  -    

 -الشھادات العلمیة:       
 . 1992عام دبلوم علوم مالیة ومصرفیة من كلیة االندلس  -

 -الخبرات : 
 حتى تاریخھ . 2011مدیر دائرة التدقیق الداخلي شركة المنارة للتأمین منذ  -
 .2011 - 2009شركة  الضامنون العرب للتأمین  /  مدیر التدقیق -
 .  2009 - 2008 المتحدة للتأمین شركة / مدقق داخلي  -
 . 2008 – 2004شركة المتحدة للتأمین  / محاسب أول   -
 . 2004 – 2000شركة البحار العربیة للتأمین  / محاسب   -
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   : سماح طارق محمد شموط  السیدةاالسم. 
 . لمستشار القانوني الداخليا المنصب :  -  

 .31/7/2018حتى  9/11/2014 تاریخ التعیین :  -  
 . 14/3/1972 تاریخ المیالد :  -            

 - الشھادات العلمیة :  
 .1997ماجستیر في القانون الخاص من الجامعة االردنیة عام  -
 .1993بكالوریوس في القانون من الجامعة االردنیة عام  -

 -ملیة :الخبرات الع
 .حتى تاریخھ  2014 منذشركة المنارة للتأمین المستشار القانوني الداخلي  -
 .  2014  -2011 مكتب خاص / محامیة -
 .2011-2010صندوق استثمار اموال الضمان االجتماعي  /مدیر المكتب القانوني  -
 .2010 - 2009البنك المركزي االردني  /القائم باعمال مدیر مكتب االستشارات القانونیة  -
 .2009-2004لجنة حل نزاعات التأمین  /عضو  -
 .2009 - 2008ھیئة التأمین / مدیر دائرة االبحاث والتخطیط االستراتیجي  -
 .2008 - 2006ھیئة التأمین  /مدیر دائرة الخدمات التأمینیة المساندة  -
 .2006 - 2003ھیئة التأمین  /مستشار قانوني  -

 
 :أعضاء لجنة التدقیق 

 

 -التدقیق من ثالثة أعضاء مجلس إدارة كما یلي:تتكون لجنة 
 1  .24/4/2018حتى   / خالد محمد زكریالسید ا. 
 2  20/12/2018حتى  24/4/2018. السید ھاني عبدالرحمن العلي / من. 

 .20/11/2018/ حتى  سامر عبدهللا سعیدالسید   . 3
 .20/12/2018/ حتى  یزن محمود سمارهالسید . 4
 .20/12/2018لطفي غاوي / اعتبارا من   السید ابراھیم. 5
 .20/12/2018السید عاصم نوري الصغیر / اعتبارا من  . 6
 .20/12/2018/ اعتبارا من   طارق عبدهللا النجارالسید . 7
 

 :مھام لجنة التدقیق -
ة نظ�ام ال�داخلي للش�ركة حی�ث تق�وم اللجن�التمارس اللجنة أعمال التدقیق حس�ب نظ�ام الحاكمی�ة المؤسس�یة و 

الت�دقیق  دائ�رةم�ن عل�ى التق�اریر المقدم�ة  ابن�اءً  یذی�ھلمجل�س االداره و االداره التنفبعمل التوصیات المناسبة 
 .محاضر  خمسة 2018الداخلي ، حیث بلغ عدد محاضر إجتماع اللجنة خالل عام 
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 5تش�كل مانس�بتھ  أسماء كبار مالكي األسھم وعدد األسھم المملوكة لكل م�نھم اذا كان�ت ھ�ذه الملكی�ة %
 :فأكثر مقارنة مع السنة السابقة

    

عدد االسھم  االسم الرقم
31/12/2018 

النسبة 
2018 

عدد االسھم 
31/12/2017 

 النسبة
2017 

 
1 

 
شركھ جیمبال القابضة 

 البحرینیة
- - 3,940,792 78.8% 

2 
 

 - - %38.41 1,920,396 خلف علي النوایسھ

3 
 

شركة ناصر فایز عبدهللا 
 وشركاه

1,910,000 38.2% - - 

 
 : الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطھا- 

شركة تأمین تمارس أعمال التأمینات العامة  ولزیادة  24 ادة بین شركات التأمین حیث یوجد منافسة ح یوجد - أ
كمیة وتقدیم ة للشركھ اتجھت الشركة نحو التركیز على اختیار التأمینات حسب النوعیة ولیس الیالقدرة التنافس

فضل الخدمات التأمینیة في السوق المحلي  ضمن أ، حیث اتجھت الشركة الى تقدیم للعمالءفضل الخدمات أ
 .دارة من قبل اإل دراسة موضوعة

كون أن التنافس بین شركات التأمین یتم على حجم السوق المحلي المح�دود ل�ذا الب�د م�ن ایج�اد عوام�ل وط�رق  - ب
حی�ث دن�ى م�ن حج�م الس�وق المحل�ي أ% كح�د 1.8ة والحصول عل�ى نس�بة تس�اوي مینیة تساعد على  المنافسأت

نس�بتھ  ش�ركة ت�امین م�ا 24بلغت نسبة الش�ركھ م�ن اجم�الي االقس�اط المكتتب�ة لش�ركات الت�أمین والب�الغ ع�ددھا 
 . 2018لعام تقریبا % 1.33

ش��ركة ف��ي المحافظ��ات س��واق المحلی��ة م��ن خ��الل الف��رع الرئیس��ي ومكات��ب وف��روع الحی��ث تعم��ل الش��ركة ف��ي األ - ج
 ردنیة .األ

 
 

 وخارجیاً  عتماد على موردین محددین أو عمالء رئیسین محلیاً درجة اإل : 
 

 أو أكثر %10یشكلون  وخارجیاً  ن محلیاً یالیوجد اعتماد حصري على موردین محددین أو عمالء رئیسی
 .مشتریات والمبیعاتجمالي الإمن 
 نظمة أوي من منتجاتھا بموجب القوانین واألأ أو ةالشرك متع بھاتالحمایة الحكومیة أو امتیازات ت 

  .غیرھا
 

ي من منتجاتھا بموجب القوانین أ متع بھا الشركھ أوتأو امتیازات تي حمایة حكومیة أال یوجد  - أ
 .نظمة أو غیرھاواأل

 ال یوجد أي براءة اختراع أو حقوق امتیاز حصلت الشركة علیھا. - ب
 

 

 و المنظمات الدولیة أو غیرھا التي لھا اثر مادي على عمل الشركة أو قرارات الصادرة عن الحكومة أال

 جاتھا أو قدرتھا  التنافسیة.تمن
   

ع�ن الحكوم�ة أو المنظم�ات الدولی�ة أو غیرھ�ا لھ�ا اث�ر م�ادي عل�ى عم�ل ص�ادرة الیوجد اي ق�رارات  - أ
 .جاتھا أو قدرتھا  التنافسیةتالشركة أو من

 ى الشركة.ال تنطبق معاییر الجودة الدولیة عل - ب
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 لشركة المنارة للتأمینالھیكل التنظیمي 

مجلس  اإلدارة  

لجنة إدارة المخاطر                اللجنة التنفیذیة          لجنة الحوكمة        لجنة الترشیحات                  نة التدقیق                  لج 

 المدیر العام 

 قیق الداخليدائرة التد   

 نائب المدیر العام      

دائرة المركبات             دائرة الطبي                  دائرة الحریق         ئرة البحري         اد

المستشار القانوني      دائرة اإلعادة           دائرة تطویراألعمال           الدائرة المالیة             انطمة المعلومات              الموارد البشریة 

الدائرة القانونیة    

 الھیكل التنظیمي للشركات التابعة لشركة المنارة للتأمین والفروع
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  الشركة وفئات مؤھالتھمعدد موظفي: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وھي شركة البحار لإلستثمار بالعمل بشكل غیر متفرغ  في الشركات التابعة یقومون 2 یوجد موظفین عدد
 .ستثمار والتطویر العقاري بار لإلأوشركة  ثمارات العقاریةوراء البحار لإلستوشركة ماوالتجارة 

 
 
 ةبرامج التأھیل والتدریب لموظفي الشرك :- 

 :وكما یلي  2018خالل عام  ن الى دورات وورش عمل متخصصة في أعمال التأمینتم ایفاد عدد من الموظفی
 

 
 

عدد  ورشة العمل إسم الدورة / 
 الموظفین

ع الخدمات اإللكترونیة وتسجیل الدعاوى ورشة عمل "إستخدام موق 1
 اإللكترونیة"

1 

 3 ورشة عمل تحصیل مبالغ اإلعفاء من متسببي الحوادث 2
 1 ورشة عمل "المعیار الدولي للتقاریر المالیة وأثره على شركات التأمین" 3
 3 أخطار الحرب لتأمینورشة عمل بالتعاون مع الصندوق العربي  4
 1 البحري  یوم مفتوح للتأمین 5

 

 المخاطر التي تتعرض لھا الشركة. 

 .لھا خالل السنة المالیة القادمة ولھا تأثیر مادي علیھا ةال یوجد مخاطر یمكن ان تتعرض الشرك

 

 

 

 

 

 عدد الموظفین المؤھل العلمي

 27 بكالوریوس
 8 دبلوم

 14 ثانویة عامة
 4 دون الثانویة
 53 المجموع 
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 نجازات التي حققتھا الشركة خالل السنة المالیة :اإل 
 

 أوال : األقساط المكتتبة ونتائج فروع التأمین
 

   ألعمال التأمین مقارنة مع  دینار  8,332,999مبلغ  2018المكتتبة لعام  إجمالي األقساط بلغ   
 : 2017دینار عام  9,799,866   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 -: 2018إنجازات الشركة خالل السنة المالیة 
 عابیة لالتفاقیات الجدیدةین وزیادة القدرة االستتحسین اتفاقیات اعادة التامی 
 المقدمةتامینیة المنتجات ال تحسین وتطویر. 
 .اعادة تسویق الشركة وتحسین صورتھا في السوق المحلي والدولي 

 : ونتائج فروع التأمین مدفوعةثانیاً : التعویضات ال
 

دینار  8,819,925   مقارنة مع دینار  9,877,377 وقدره مبلغ 2018لعام  دفوعةإجمالي التعویضات الم بلغ
 -:أدناه  حسب التفاصیل 2017عام 

 دینار  2017التعویضات المباشرة لعام  دینار  2018التعویضات المباشرة لعام  نوع  التأمین     
 7,407,617 8,043,006 تأمین المركبات

 82,802 30,805 التأمین البحري والنقل
 592,871 404,925 تأمین الحریق

 8,545 2,279 تأمین المسؤولیة
 710,193 1,093,823 التأمین الطبي

 17,897 302,539 الفروع االخرى 
 0 0 الطیران 
 8,819,925 9,877,377 المجموع

 
 
 

 إجمالي األقساط المكتتبة فروع التأمین
2018 

 إجمالي األقساط المكتتبة
2017 

 6,854,709 5,562,963 تأمین المركبات
 167,302 78,694 التأمین البحري والنقل

 1,195,342 1,070,742 یقتأمین الحر
 367,255 454,787 تأمین المسؤولیة

 1,139,141 1,087,683 التأمین الطبي
 76,117 75,432 الفروع االخرى  

 0 2,698 الطیران 

 9,799,866 8,332,999 المجموع 

 الشركات التابعة للشركھ
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    خسائرخسائرالنتیجة النھائیة ألعمال الشركة و التي تبین ان النتیجة النھائیة ألعمال الشركة و التي تبین ان   20182018كما یبین حساب األرباح و الخسائر لعام كما یبین حساب األرباح و الخسائر لعام   --

  ..20172017) دینار عام ) دینار عام 770770,,989989((بقیمة بقیمة   خسارةخسارةع ع بالمقارنة مبالمقارنة م  الضریبةالضریبة  بعدبعد  ) دینار) دینار265265,,945945((  السنة قد بلغتالسنة قد بلغت
  لتزامات المتوقعة .لتزامات المتوقعة .خذ مخصصات  فنیة كافیة لمواجھة اإلخذ مخصصات  فنیة كافیة لمواجھة اإلأأالمالیة بأنھ تم المالیة بأنھ تم   كما تظھر البیاناتكما تظھر البیانات      --  

  
  2018ابرز احداث عام :- 

 قبل السادة : % من اسھم الشركة تقریبا من76االستحواذ على تم اوال :         
 % .38.41خلف علي النوایسھ بنسبة  -1              
 % .38.1شركة ناصر فایز عبدهللا وشركاه بنسبة  -2              

    إنتخاب مجلس  وتمت الموافقھ على 20/12/2018تم عقد اجتماع ھیئھ عمومیھ غیر عادي بتاریخ ثانیا : 
 إدارة جدید .       

 مدیر عام جدید للشركة . ثالثا : تم تعیین 
 

  التدخل ضمن نشاط الشركة واألثر المالي لعملیات ذات طبیعھ غیر متكررة حدثت خالل السنة المالیة
 .الرئیسي

وال تدخل ضمن نشاط  المالیةال یوجد أي اثر مالي لعملیات ذات طبیعة غیر متكررة حدثت خالل السنة     
 الشركة الرئیسي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وأسعار األوراق اح الموزعة وصافي حقوق المساھمین السلسلة الزمنیة لألرباح أوالخسائرالمحققة واألرب
 المالیة وذلك لمدة ال تقل عن خمس سنوات موضحة بالجدول أدناه: 

 

 2014 البیان
 بالدینار

2015 
 بالدینار

2016 
 بالدینار

2017 
 بالدینار

2018 
 بالدینار

(الخسائر األرباح أو 
 المحققة)

)511,805( )214,895( 629 )989,770( )945,265( 

 - - - - - األرباح الموزعة بالدینار
*صافي حقوق 

 المساھمین/ بالدینار
5,260,697 5,024,873 5,017,831 4,017,496 3,120,290 

أسعار األوراق المالیة / 
 بالدینار

0.460 0.400 0.330 0.420 0.530 
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  السنة المالیة خاللتحلیل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالھا :   

 

 2017 2018 النسب المالیة الرقم
 100x( 22.67% 26%مجموع الموجودات÷ نسبة الملكیة (حقوق المساھمین  1
 %0.198- %0.189- نسبة عائد السھم الواحد 2
 %65.6 %95.8 نسبة المطلوبات المتداولة الى حقوق المساھمین 3
 %42.6 %55.3 نسبة رأس المال العامل الى حقوق المساھمین 4
 %63.5 %60.5 نسبة المبیعات الى مجموع الموجودات 5
 %244 %267 نسبة المبیعات الى حقوق المساھمین 6
 %57.6 %64.8 نسبة حقوق المساھمین الى الودائع 7
 1.64 1.57 (مرة)نسبة التداول  8

 

 اح وخسائر فروع التأمین المختلفة:وأربالمدفوعة  بین األقساط والتعویضات* الجدول التالي ی
 

 
 فرع التأمین

 األرباح / خسائر          التعویضات              األقساط              
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 )363,481( )969,688( 7,407,617 8,043,006 6,854,709 5,562,963 المركبات
 5,268 13,636 82,802 30,805 167,302 78,694 البحري والنقل

 4,332 2,104 - - - 2,698 الطیران
واألضرار  الحریق

 األخرى للممتلكات
1,070,742 1,195,342 404,925 592,871 )79,735( )37,641( 

 47,252 23,995 8,545 2,279 367,255 454,787 المسؤولیة
 )217,410( )155,906( 710,193 1,093,823 1,139,141 1,087,683 الطبي

 63,187 27,046 17,897 302,539 76,117 75,432 الفروع اآلخرى  

 
 

 
 :31/12/2018* الجدول التالي یبین تحلیل مقارن للمیزانیة كما ھي في 

 2017سنة  2018سنة  البیان

 4,349,966 4,715,972 الموجودات المتداولة
 9,081,060 6,824,823 اإلستثمارات

 2,001,384 2,221,962 موجودات ثابتة
 15,432,410 13,762,757 مجموع الموجودات

 8,777,689 7,651,551 مجموع المخصصات الفنیة
 11,414,914 10,642,467 مجموع المطلوبات

 4,017,496 3,120,290 مجموع حقوق الملكیة

 



24 
 

 
 
 

 
 وس��عات أو مش��روعات جدی��دة والخط��ة المس��تقبلیة التط��ورات المس��تقبلیة الھام��ة بم��ا ف��ي ذل��ك أی��ة ت

  :للشركة لسنة قادمة على األقل وتوقعات مجلس اإلدارة لنتائج أعمال الشركة
 

 ي توسیعات أو مشروعات جدیدة.أي خطط حالیا ألال یوجد   - أ
 

 -في ما یلي: 2019تتركز الخطة المستقبلیة للشركة عام   - ب
 

 العمل على رفع رأسمال الشركة تدریجیا . .1
 العمل على إدارة التعویضات بالشكل السلیم. .2
 ھیكلة الموارد البشریة للشركة . .3
               وخصوصا اعادة النظر بالمصاریف االداریة والعمومیة للشركة والعمل على تخفیضھا  .4

 .المصاریف المتعلقة بأعضاء مجلس االدارة 
االكتتابیة والتركیزعلى االنتاج  تحسین وتنویع محفظة الشركة من خالل اعادة النظر بالسیاسة .5

 المربح .
            زیادة إنتاج الشركة في كافة فروع التأمین والتركیز على تحسین سیاسة التسعیر وشروط  .6

 اإلكتتاب.
 

 :2019دارة لنتائج أعمال الشركة لعام ـ  توقعات مجلس اإل ج
والتركیز على زیادة أقساط فروع  وعیة المربحةقساط ذات النزیادة حجم األ 2019دارة خالل عام تتوقع اإل    

 .التأمین المختلفة
 

  مقدار أتعاب التدقیق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاھا المدقق و/أو
 مستحقة لھ: 

مجلس  وقد تم تحدید اتعابھم من قبل المھنیون العربمن قبل السادة  2018تم تدقیق حسابات الشركة لعام 
 , حیث كانت كما یلي:للتأمین والشركات التابعة دینار لشركة المنارة 16,750بلغ دارة بماإل
 

االتعاب السنویة  ة ـــالشرك                  
2018 

االتعاب السنویة 
2017 

أتعاب تدقیق البیانات المالیة لش�ركة المن�ارة للت�امین والش�ركات 
 التابعة

13,500 13,500 

جمة البیانات المالیة لشركة المنارة للتامین والشركات أتعاب تر 
 التابعة 

1,250 1,250 

 0 2,000 )  9الدولي (  التقاریر المالیة معیاردراسة تطبیق اتعاب 
 14,750 16,750 المجموع
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 :عدد األوراق المالیة المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  
 

رة مقارنة مع عام فیما یلي قائمة بعدد األسھم المصدرة من الشركة والمملوكة من أعضاء مجلس اإلدا - أ
2017: 

عدد األسھم عام  المنصب/الجنسیة ارة ومناصبھمأسماء أعضاء مجلس اإلد الرقم
2018 

 عدد األسھم 
 2017عام 

 4,523 4,523 البحرینیة ویمثلھا   - 2شركة جیمبال دایركتور شب 1

 د. باسل علي منصور الھنداوي 
 20/12/2018حتى 

رئیس مجلس اإلدارة / 
 االردنیة

- - 

 7,375 7,375 یةالكویت ویمثلھا -شركة العشرون ألدارة المشاریع  2

 السید ابراھیم وائل ابراھیم عرقاوي 
 20/11/2018حتى 

عضو مجلس اإلدارة / 
 االردنیة 

- - 

 5,162 5,162 االردنیة ویمثلھا -شركة نورا لإلستثمار  3

 السید ھاني عید الرحمن  العلي 
 20/12/2018حتى 

عضو مجلس اإلدارة / 
 االردنیة

- - 

 االردن –مار العالمي السادة شركة بیت االستث 4
 ویمثلھا

 3,000 3,000 األردنیة

 السید سامر عبدهللا سعید 
   20/11/2018حتى 

عضو مجلس اإلدارة / 
 االردنیة

- - 

 السید عبد الحمید دیب محرز 5
  20/11/2018حتى 

 3,000 3,000 عضو مجلس اإلدارة/ اللبنانیة

 السید خالد "محمد ولید" زكریا  6
 20/12/2018حتى 

نائب رئیس مجلس اإلدارة/ 
 االردنیة

3,000 3,000 

 السید یزن محمود سمارة 7
 20/12/2018حتى 

عضو مجلس اإلدارة / 
 االردنیة 

3,002 3,000 

 السید خلف علي النوایسھ 8
 20/11/2018اعتبارا من 

رئیس مجلس اإلدارة / 
 االردنیة

1,920,396 - 

 السید طارق عبدهللا النجار 9
 20/11/2018 مناعتبارا 

نائب رئیس مجلس اإلدارة/ 
 االردنیة

3,000 - 

 السید ابراھیم لطفي غاوي 10
 20/11/2018من اعتبارا 

عضو مجلس اإلدارة / 
 االردنیة

3,000 - 

 - 5,000 االردنیة ویمثلھا -شركة الندوة للخدمات المالیة واالستثمار 11

 السید رامي جواد حدید 
 20/12/2018من اعتبارا 

مجلس اإلدارة /  عضو
 االردنیة 

- - 

 السید عاصم نوري الصغیر 12
 20/12/2018من اعتبارا 

عضو مجلس اإلدارة / 
 االردنیة 

3,000 - 

 صدام  محمد الفي حمدانالسید  13
 20/12/2018من اعتبارا 

عضو مجلس اإلدارة / 
 االردنیة 

3,000 - 

 محمد فتحي محمد الصغیرالسید  14
 20/12/2018من اعتبارا 

عضو مجلس اإلدارة / 
 االردنیة 

3,000 - 
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 العلیا التنفیذیة:  اإلدارهالمالیة المملوكة من قبل أشخاص  عدد األوراق  -ب  

 كة من قبل أشخاص اإلداره العلیا التنفیذیة .الیوجد ایة أوراق مالیة مملو -     
               .سھم مملوكة أیة أدارة العلیا التنفیذیة عضاء اإلأال یوجد لبقیة  -
 .التنفیذیةلیا عدارة الال یوجد أي شركات مسیطر علیھا من قبل اإل - 

    شخاص اإلداره العلیا التنفیذیة:  عدد األوراق المالیة المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلداره وأقارب أ -ج 
 - .یوجد أوراق مالیة مملوكھ من قبل أقارب اإلدارة العلیا وأقارب أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 
 
        ال یوجد أي شركات مسیطر علیھا من قبل أعضاء مجلس اإلدارة و االداره العلیا التنفیذیة. -د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدد األسھم عام  الجنسیة أعضاء مجلس اإلدارة اقارب أسماء  الرقم
2018 

 عدد األسھم 
 2017عام 

 - 49,999 االردنیة  عون طارق عبدهللا النجار 1

 - 40,001 االردنیة طارق عبدهللا النجار ھاشم 2
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 :المزایا والمكافآت التي یتمتع بھا كل من رئیس وأعضاء مجلس االدارة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المكافآت  المنصب االسم الرقم
 السنویة

التنقالت 
 وعضویھ اللجان

نفقات السفر 
 السنویة

إجمالي المزایا 
 السنویة

 د. باسل علي منصور الھنداوي  1
 . 20/12/2018حتى 

رئیس مجلس 
 38,235 17,835 20,400 - االدارة 

السید خالد "محمد ولید"  2
 . 20/12/2018حتى  زكریا 

نائب رئیس 
 10,200 - 10,200 - مجلس االدارة

 ابراھیم وائل عرقاوي السید  3
عضو مجلس   . 20/11/2018حتى 

 17,798 8,448 9,350 - اإلدارة

 السید سامر عبدهللا سعید  4
 . 20/11/2018حتى 

عضو مجلس 
 9,350 - 9,350 - اإلدارة

 السید عبد الحمید محمد محرز  5
 . 20/11/2018حتى 

عضو مجلس  
 14,900 5,550 9,350 - اإلدارة

 حمود سماره السید یزن م 6
 . 20/12/2018حتى 

عضو مجلس  
 10,200 - 10,200 - اإلدارة

 السید ھاني عبد الرحمن العلي  7
 . 20/12/2018حتى 

عضو مجلس  
 10,200 - 10,200 - اإلدارة

 السید خلف علي النوایسھ  8
 20/11/2018من 

رئیس مجلس 
 850 - 850 - االدارة 

 السید طارق عبدهللا النجار 9
 20/11/2018من 

نائب رئیس 
 850 - 850 - مجلس االدارة

 السید ابراھیم لطفي غاوي 10
 20/11/2018من 

عضو مجلس  
 850 - 850 - اإلدارة

 السید رامي جواد حدید 11
 20/12/2018من 

عضو مجلس  
 - - - - اإلدارة

 السید عاصم نوري الصغیر 12
 20/12/2018من 

عضو مجلس  
 - - - - اإلدارة

 صدام  محمد الفي حمداند السی 13
 20/12/2018من 

عضو مجلس  
 - - - - اإلدارة

محمد فتحي محمد السید  14
 الصغیر

 20/12/2018من 
عضو مجلس  

 - - - - اإلدارة



28 
 

 
 
 نتقال اجور واتعاب ورواتب ومكافأت اإلدارة العلیا ذوي السلطة التنفیذیة والمبالغ التي دفعت لكل منھم كنفقات سفر وا

 :2018داخل المملكة وخارجھا خالل عام 
 

 
 

 
 
 
 

  
 :التبرعات والمنح التي دفعتھا الشركة خالل السنة المالیة 

 

 .2018م یتم دفع اي تبرعات خالل سنھ ل -     
 
 عق��دتھا الش��ركة م��ع الش��ركات التابع��ة  أو الش��قیقة أو الحلیف��ة أو رئ��یس مش��اریع أو إرتباط��ات العق��ود أو ال

 و اي موظف في الشركة أو اقاربھم:عضاء المجلس أو المدیر العام أأدارة أو مجلس اإل
 اتس��تثمارش��ركة التابع��ة (ش��ركة م��اوراء البح��ار لإلدین��ار م��ع ال 100,000یوج��د عق��د ایج��ار س��نوي بقیم��ة  -

 .2018بدل ایجار مبنى الشركة لعام  )ةالعقاری
 
 

 : مساھمة الشركة في حمایة البیئة وخدمة المجتمع المحلي 
 ال یوجد .      

 
 
 
 
 

اجمالي الرواتب  المنصب االسم 
 السنویة

التنقالت 
 السنویة

المكافأت 
 السنویة

نفقات السفر 
 السنویة

اجمالي النفقات 
 السنویة

السید اسامھ یعقوب  1
 جعنینھ

 المدیر العام
من 

16/4/2018 84,724 - - 4,551 89,275 
2 
 

السید فادي جمیل 
 ین سعادةحس

 المدیر العام
حتى 

31/3/2018 38,320 - - - 38,320 
3 
 

السید بسام عبدالعال 
 47,211 - - - 47,211 المدیر المالي حسن عبد العال

السید صفوان اكرم  4
 طبیشات 

نائب المدیر 
العام من 

15/5/2018 39,636 - - - 39,636 
السید جھاد محمد  داود  5

 عطون

 المدیر الفني
حتى 

10/4/2018 28,215 - - -- 28,215 
السید احمد ھاشم  6

 محمود صالح
مدیرالتدقیق 

 30,990 - - - 30,990 الداخلي
7 
السیدة سماح طارق  

 محمد شموط

المستشار 
 القانوني
حتى 

31/7/2018 29,899 - - - 29,899 







 

  المنارة للتأمينركـة ـش
  شركة مساهمة عامة محدودة

  القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٨كانون األول  ٣١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  



 

- ١  - 
  

  
  

  المنارة للتأمين شركة 
  شركة مساهمة عامة محدودة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  

  ةصفح  
    
  ٤ -  ٢  المستقل مدقق الحساباتتقرير   -
    
  ٥   ةالموحد المركز المالي قائمة  -
     
  ٦   ةالموحد الدخل قائمة  -
    
  ٧   ةالموحد الشامل الدخل قائمة  -
    
  ٨   ةالموحد كيةالملالتغيرات في حقوق  قائمة  -
    
  ٩   ةالموحدالتدفقات النقدية  قائمة  -
    
  ١٢ - ١٠  حسابات أعمال التأمينات العامة   -
    
  ٤٠ - ١٣  الموحدة  المالية القوائمإيضاحات حول   -









 

- ٥  - 
  

  
  للتأمينالمنارة شركة 

  ة محدودةشركة مساهمة عام
  ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في  ةالموحدالمركز المالي  قائمة

  

  (بالدينار األردني)
       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ إيضاح 
    لموجوداتا

     االستثمارات
 ٦,٩٧٥,٠٧٦  ٤,٨١١,٣٨٨  ٣ ودائع لدى البنوك

  ٥٦٢,٥٢٦   ٥٤٧,٦٧٠   ٤  الشامل اآلخر الدخل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
   ٣١١,٨٧٢   ٢٣٤,١٧٩   ٥  مطفأةموجودات مالية بالكلفة ال

 ١,٢٣١,٥٨٦  ١,٢٣١,٥٨٦  ٦ استثمارات عقارية
 ٩,٠٨١,٠٦٠  ٦,٨٢٤,٨٢٣   مجموع االستثمارات

    

 ٢٩٩,٨٠٨  ٥٢٦,١٣٠  ٧ نقد في الصندوق ولدى البنوك
 ٦٤١,٥٤٨  ٦٤٢,٧٦٨  ٨ شيكات برسم التحصيل 

 ١,٨٣٣,٧١٦  ١,٨٠٧,٥٧٨  ٩ صافي  -مدينون 
 ١٧٢,٣٢٥  ١٧١,٧٢٨  ١٠ التأمين المدينة معيدي ذمم 

 ١,٠٨٩,٦٦٥  ١,٢٤٠,٢٩٣  ١١ موجودات ضريبية مؤجلة 
 ٢,٠٠١,٣٨٤  ٢,٢٢١,٩٦٢  ١٢ صافي  -ممتلكات ومعدات 
 ٣١٢,٩٠٤  ٣٢٧,٤٧٥  ١٣ موجودات أخرى

 ١٥,٤٣٢,٤١٠  ١٣,٧٦٢,٧٥٧   مجموع الموجودات
    

    المطلوبات وحقوق الملكية
    المطلوبات

 ٣,٤٦٣,٨٤٦  ٢,٥٤٣,١٤٧   صافي مخصص األقساط غير المكتسبة
 ٥,٣١٣,٨٤٣  ٥,١٠٨,٤٠٤   صافي مخصص االدعاءات

 ٨,٧٧٧,٦٨٩  ٧,٦٥١,٥٥١   مطلوبات عقود التأمينمجموع 
    

 ٥٤٩,٥٩٢  ٨٢٨,٣٤٩  ١٤ دائنون
  ٩١٥,٢٦٤   ١,١٧٩,٣١١   ١٥ معيدي التأمين الدائنةذمم 

 ١٦٥,٧١٤  ١٢٢,٤٣٤   مخصصات مختلفة
 ١,٠٠٦,٦٥٥  ٨٦٠,٨٢٢  ١٦ مطلوبات أخرى 

 ١١,٤١٤,٩١٤  ١٠,٦٤٢,٤٦٧   مجموع المطلوبات
    

    حقوق الملكية 
 ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ١٧ رأس المال المصرح به والمدفوع 

 ٥٣٠,٨٧٤   ٥٣٠,٨٧٤  ١٨ احتياطي إجباري 
  ١٧,٦٨٤   ١٧,٦٨٤   ١٩  ختياريااحتياطي 
 )      ٥٤١,٢٩٢( (٤٨٣,٢٨٦      ) ٢٠ القيمة العادلة احتياطي

 )      ٩٨٩,٧٧٠( (١,٩٤٤,٩٨٢   ) ٢١ خسائر متراكمة
  ٤,٠١٧,٤٩٦   ٣,١٢٠,٢٩٠    حقوق الملكية  صافي

 ١٥,٤٣٢,٤١٠  ١٣,٧٦٢,٧٥٧   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
  
  

  

  
  
  
  

  وتقرأ معها"المالية الموحدة  القوائمل جزءًا من هذه ) تشك٣٨) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("



 

- ٦  - 
  

  

  للتأمين المنارةشركة 
  شركة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠١٨كانون االول  ٣١لسنة المنتهية في ل ةالموحد الدخل قائمة
  
  

    (بالدينار األردني)  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
        اإليرادات 

  ٩,٧٩٩,٨٦٦   ٨,٣٣٢,٩٩٩     إجمالي األقساط المكتتبة
  )    ١,٨٩٦,٨٧٩(  )  ١,٦١٥,٤٠٧(    يطرح: حصة معيدي التأمين 

  ٧,٩٠٢,٩٨٧   ٦,٧١٧,٥٩٢     صافي األقساط المكتتبة
  )      ٩٧٢,١١٧(  ٩٢٠,٦٩٩     صافي التغير في مخصص االقساط غير المكتسبة

  ٦,٩٣٠,٨٧٠   ٧,٦٣٨,٢٩١     صافي إيرادات األقساط المتحققة
  ٢١٩,١٨٦   ١٨٠,٧٠٠     إيرادات العموالت

  ٤٥٤,٦٥٠   ٣٩٣,٨٠٠     اصدار وثائق التأمين  إيرادات
  ١٩٠,٤٨٦   ٢٣٢,٣٧٤     إيرادات اإلكتتاب األخرى

  ٢٧٦,١٩٥   ٣٠٨,٩٥٦   ٢٢  فوائد دائنة
  ١٤٤,٩٣٠   ٧٢,٦٨٨   ٢٣  صافي أرباح الموجودات المالية واإلستثمارات

  )           ٢,٢٦٧(  ٣٤٥,٨٦٩   ٢٤  أخرى  إيرادات ومصاريفصافي 
  ٨,٢١٤,٠٥٠   ٩,١٧٢,٦٧٨     اإليرادات صافي

        
        عويضات والخسائر والمصاريفالت

  ٨,٨١٩,٩٢٥   ٩,٨٧٧,٣٧٧     التعويضات المدفوعة
  )       ٥٤٩,٤٩١(  (٦٤٩,٣١٥      )    يطرح : مستردات 

  )    ١,٤١٣,٥٦١(  (١,٥٤٤,٩٠٤   )    يطرح: حصة معيدي التأمين 
  ٦,٨٥٦,٨٧٣   ٧,٦٨٣,١٥٨     صافي التعويضات المدفوعة 

  )          ٨٣٦,٧١٩(  (٢٠٥,٤٣٨      )    دعاءاتصافي التغير في مخصصات اإل
  ١,٠٣٣,٤٢٥   ٨٩٦,٧٦٤   ٢٥  نفقات موظفين موزعة 

  ٣٨١,٣٥١   ٣٦٨,٧٠١   ٢٦  مصاريف إدارية وعمومية موزعة 
  ٢٢٧,٤٢٥   ٢٠٧,٨١٦     أقساط فائض الخسارة

  ٤٤٧,٤٢٨   ٤٤٣,٢١٧     تكاليف إقتناء وثائق التأمين
  ١٨٣,٩٠٢   ١٨٩,٤٩٥     مصاريف أخرى خاصة باإلكتتاب

  ٨,٢٩٣,٦٨٥   ٩,٥٨٣,٧١٣     صافي عبء التعويضات
         

  ٢٥٨,٣٥٦   ٢٢٤,١٩١   ٢٥  نفقات موظفين غير موزعة
  ٨٧,٦٠٤   ٧٨,٥٠٥   ١٢  إستهالكات 

  ٩٥,٣٣٨   ٩٢,١٧٥   ٢٦  مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة
  ٤٠٣,٣٥٩   ٢٧٣,٦٣٤   ١٠،  ٩،  ٨،  ٣  خسائر إئتمانية متوقعة مخصص 

  ١٤,٢٩٥   ١٣,٦٨٢     مصاريف أخرى
  ٨٥٨,٩٥٢   ٦٨٢,١٨٧     إجمالي المصروفات

        
  )      ٩٣٨,٥٨٧(  (١,٠٩٣,٢٢٢ )    قبل ضريبة الدخلالخسارة 

  )         ٥١,١٨٣(  ١٤٧,٩٥٧   ١١  وفر (مصروف) ضريبة الدخل 
  )      ٩٨٩,٧٧٠(  (٩٤٥,٢٦٥    )    السنةخسارة 

        
  )         ٠,١٩٨(  (٠,١٨٩        )  ٢٧  السنةخسارة مخفضة من حصة السهم األساسية وال

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  
  

  المالية الموحدة وتقرأ معها" القوائم) تشكل جزءًا من هذه ٣٨) إلى رقم (١"إن اإليضاحات المرفقة من رقم (



 

- ٧  - 
  

  

  
  

  للتأمين المنارةشركة 
  شركة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠١٨كانون االول  ٣١منتهية في لسنة الل ةالموحد الشامل الدخل قائمة
  
  

    (بالدينار األردني)  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
        

  )     ٩٨٩,٧٧٠(  (٩٤٥,٢٦٥    )    السنة  ةخسار

        في الفترات الالحقة بعد الضريبة والخسائرإعادة تصنيفها إلى األرباح  يتمالتي لن  بنود الدخل الشامل األخرى

  )        ١٠,٥٦٥(  ٤٩٨   ٢٠  خراآلالدخل الشامل  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل

  ) ١,٠٠٠,٣٣٥(  (٩٤٤,٧٦٧    )    إجمالي الدخل الشامل للسنة

        
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  

  وتقرأ معها" الموحدة المالية القوائم) تشكل جزءًا من هذه ٣٨) إلى رقم (١"إن اإليضاحات المرفقة من رقم (



 

- ٨  - 
  

  

  للتأمين المنارةشركة 
  عامة محدودةشركة مساهمة 

  ٢٠١٨كانون االول  ٣١لسنة المنتهية في ل ةالموحد الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة
  

    (بالدينار األردني) 
             

                                                                                                              

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

    خسائر   حتياطي القيمة ا  حتياطي ا  حتياطي ا  هم أس  رأس  
  مجموع   متراكمة   العادلة   ختياري ا  إجباري  خزينة  المال  

                

  ٤,٠١٧,٤٩٦   )    ٩٨٩,٧٧٠(  )   ٥٤١,٢٩٢(  ١٧,٦٨٤   ٥٣٠,٨٧٤   -   ٥,٠٠٠,٠٠٠   ١/١/٢٠١٨الرصيد كما في 

  ٤٧,٥٦١   ٤٧,٥٦١   -   -   -   - -  )٩أثر تطبيق معيارالتقارير الماليه الدولي رقم (

  ٤,٠٦٥,٠٥٧   )     ٩٤٢,٢٠٩(  )   ٥٤١,٢٩٢(  ١٧,٦٨٤   ٥٣٠,٨٧٤   -   ٥,٠٠٠,٠٠٠   ١/١/٢٠١٨الرصيد المعدل كما في 

  -   )        ٥٧,٥٠٨(  ٥٧,٥٠٨   -   -   -   -  من خالل الدخل الشامل االخر ةالعادل ةخسائر بيع موجودات ماليه بالقيم

  (٩٤٤,٧٦٧      )  (٩٤٥,٢٦٥      )   ٤٩٨   -  -  -  -   إجمالي الدخل الشامل للسنة

  ٣,١٢٠,٢٩٠   (١,٩٤٤,٩٨٢  )  )  ٤٨٣,٢٨٦(  ١٧,٦٨٤   ٥٣٠,٨٧٤   -   ٥,٠٠٠,٠٠٠   ٣١/١٢/٢٠١٨الرصيد كما في 
                

  ٥,٠١٧,٨٣١   )     ٨٢٧,٤٤١(  )   ٥٣٠,٧٢٧(  ١٧,٦٨٤   ٥٣٠,٨٧٤   )   ١,١٧٢,٥٥٩(  ٧,٠٠٠,٠٠٠   ١/١/٢٠١٧الرصيد كما في 

  -   )      ٩٥١,٥٩٥(  -   -   -   ١,١٧٢,٥٥٩   )       ٢٢٠,٩٦٤(  سهم خزينهأء استدعا

  -   ١,٧٧٩,٠٣٦   -   -   -   -   )    ١,٧٧٩,٠٣٦(  طفاء خسائرإ

  )     ١,٠٠٠,٣٣٥(  )      ٩٨٩,٧٧٠(  )      ١٠,٥٦٥(  -  -  -  -   إجمالي الدخل الشامل للسنة

  ٤,٠١٧,٤٩٦   )     ٩٨٩,٧٧٠(  )   ٥٤١,٢٩٢(  ١٧,٦٨٤   ٥٣٠,٨٧٤   -   ٥,٠٠٠,٠٠٠   ٣١/١٢/٢٠١٧الرصيد كما في 
                

  
  
  
  
  
  
  
  

  وتقرأ معها" الموحدة المالية القوائم) تشكل جزءًا من هذه ٣٨) إلى رقم (١"إن اإليضاحات المرفقة من رقم (



  

- ٩  - 
  

  للتأمين المنارةشركة 
  شركة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠١٨نون االول كا ٣١لسنة المنتهية في ل ةالموحدالتدفقات النقدية  قائمة
  

    (بالدينار األردني)  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ إيضاح 

    األنشطة التشغيلية
 )     ٩٣٨,٥٨٧( )١,٠٩٣,٢٢٢(  قبل الضريبة  السنةخسارة 

 ٨٧,٦٠٤  ٧٨,٥٠٥  ١٢ استهالكات
 )     ٢٧٦,١٩٥( )   ٣٠٨,٩٥٦(  إيرادات فوائد

 ٤٠٣,٣٥٩     ٢٧٣,٦٣٤   خسائر إئتمانية متوقعة مخصص 
  ٩٧٢,١١٧   )    ٩٢٠,٦٩٩(   صافي التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة 

  )     ٨٣٦,٧١٩(  )    ٢٠٥,٤٣٨(    صافي التغير في مخصص اإلدعاءات 
  -            )    ٢٩٤,٨٦٩(    مخصص تدني ممتلكات إنتفت الحاجة إليه

  -            )      ٥١,٠٠٠(   مخصص قضايا إنتفت الحاجة إليه
 )         ٣,١٢٠( -          بيع ممتلكات ومعدات  أرباح

    
    التغير في رأس المال العامل 

 )     ٢٠٠,٣٠٨( )        ١,٨٦٣(  شيكات برسم التحصيل 
 )     ٦٦١,٦٣٤( )    ١٢٤,٧٤٧(  مدينون

 )       ٢٢,٨٦٨( )      ٦٩,١٤٨(  ذمم معيدي التأمين المدينة
 )       ١٦,٦٥٧( )      ١٤,٥٧١(  موجودات أخرى

  ١٣٥,٧٠٥   ٢٧٨,٧٥٧   دائنون
 )     ٤٧٢,٢٤٨( ٢٦٤,٠٤٧   ذمم معيدي التأمين الدائنة

  )       ١١,٢٥٣(  ٧,٧٢٠   مختلفةمخصصات 
 ٥١٧,٤٨٣  )     ١٤٨,٥٠٥(  مطلوبات أخرى 

 )         ١,١٢٥( -         ضريبة الدخل المدفوعة
 )  ١,٣٢٤,٤٤٦( ) ٢,٣٣٠,٣٥٥(  األنشطة التشغيلية المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

    
    األنشطة اإلستثمارية

  ١,٤٥١,٥٧٩   ١,٧١٠,٣٥٧    يزيد إستحقاقها عن ثالثة أشهر  ودائع لدى البنوك
  -           ١٥,٣٥٤    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  ٢٧٦,١٩٥   ٣٠٨,٩٥٦     فوائد مقبوضة 
 ـ         ٧٧,٦٩٣    موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 )      ٢٥,٧٤٠( )         ٤,٢١٤(  ممتلكات ومعدات
 ١,٧٠٢,٠٣٤  ٢,١٠٨,١٤٦   األنشطة اإلستثمارية منصافي التدفقات النقدية 

    
 ٣٧٧,٥٨٨  )    ٢٢٢,٢٠٩(  وما في حكمه التغير في النقد

 ٦٣٨,٠٥٧  ١,٠١٥,٦٤٥   في بداية السنة وما في حكمه النقد

 ١,٠١٥,٦٤٥  ٧٩٣,٤٣٦  ٢٨ في نهاية السنةفي حكمه  وماالنقد 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  وتقرأ معها" الموحدة المالية القوائم) تشكل جزءًا من هذه ٣٨) إلى رقم (١"إن اإليضاحات المرفقة من رقم (
  



  

- ١٠  - 
  

  

 للتأمين المنارةشركة 
 شركة مساهمة عامة محدودة

 ٢٠١٨كانون االول  ٣١سنة المنتهية في للحساب إيرادات االكتتاب ألعمال التأمينات العامة 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
  الطيران  البحري والنقل  المركبات

الحريق واألضرار األخرى 
  المجموع  فروع أخرى  الطبي  المسؤولية  للممتلكات

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

                                  المكتتبة  األقساط

 ٨,٥٨٧,٨٦٨ ٧,٣٩٧,٩٢٥ ٧٠,٣٤٢ ٧٤,٤١٨ ١,١٣٩,١٤١ ١,٠٨٧,٦٨٣ ١١٦,٠١٨ ١٣٨,٧٠١ ٧٦٤,٠٩٦ ٨٤٠,٣٤٢ ـ -   ٨٦,٢٧٤  ٦٣,٤٧٠  ٦,٤١١,٩٩٧  ٥,١٩٣,٣١١ األعمال المباشرة

 ١,٢١١,٩٩٨ ٩٣٥,٠٧٤ ٥,٧٧٥ ١,٠١٤ -  -  ٢٥١,٢٣٧ ٣١٦,٠٨٦ ٤٣١,٢٤٦ ٢٣٠,٤٠٠ ـ ٢,٦٩٨   ٨١,٠٢٨  ١٥,٢٢٤  ٤٤٢,٧١٢  ٣٦٩,٦٥٢  الواردإعادة التأمين اإلختياري 

 ٩,٧٩٩,٨٦٦ ٨,٣٣٢,٩٩٩ ٧٦,١١٧ ٧٥,٤٣٢ ١,١٣٩,١٤١ ١,٠٨٧,٦٨٣ ٣٦٧,٢٥٥ ٤٥٤,٧٨٧ ١,١٩٥,٣٤٢ ١,٠٧٠,٧٤٢ ـ ٢,٦٩٨   ١٦٧,٣٠٢  ٧٨,٦٩٤  ٦,٨٥٤,٧٠٩  ٥,٥٦٢,٩٦٣  إجمالي األقساط 

                     يطرح :
    

        

 ٣٥٠,٦٠٤ ١٣١,٥٩٧ ٤٨٠ -  -  -  -  -  ١٦٤,٢٩٤ ٨٣٠ ـ -   -   -   ١٨٥,٨٣٠  ١٣٠,٧٦٧ أقساط إعادة التأمين المحلية

 ١,٥٤٦,٢٧٥ ١,٤٨٣,٨١٠ ٣٢,١٧٤ ٣٣,٩٥٧ ٤٩,٢٧٦ -  ٣٤١,٦٥٣ ٤٠٥,٩٣٤ ٩٧٢,٢٥٥ ٩٧٧,٣٣٤ ـ -   ١٥٠,٩١٧  ٦٤,٩٥٠  -   ١,٦٣٥ أقساط إعادة التأمين الخارجية

 ٧,٩٠٢,٩٨٧ ٦,٧١٧,٥٩٢ ٤٣,٤٦٣ ٤١,٤٧٥ ١,٠٨٩,٨٦٥ ١,٠٨٧,٦٨٣ ٢٥,٦٠٢ ٤٨,٨٥٣ ٥٨,٧٩٣ ٩٢,٥٧٨ ـ ٢,٦٩٨  ١٦,٣٨٥  ١٣,٧٤٤  ٦,٦٦٨,٨٧٩  ٥,٤٣٠,٥٦١ صافي األقساط
                                  

                     يضاف
    

        

                     رصيد أول المدة
    

        

 ٣,٣٨٤,٢٧١ ٤,٢٥٩,١١٣ ٤٥,٠٥٥ ٤٣,٤٣١ ٨١,٠٧٦ ٤٧٩,٦٤٠ ١٧٣,٩٠٢ ١٦٩,٤٥٢ ٥٩٦,٤١٤ ٥٦٤,٠٦٩ ٤,٣٣٢ -   ٣٣,٣٠٤  ٢٤,٧٥٩  ٢,٤٥٠,١٨٨  ٢,٩٧٧,٧٦٢ مخصص األقساط غير المكتسبة  

 ٨٩٢,٥٤٢ ٧٩٥,٢٦٧ ١٨,٩٠٤ ١٤,٤٩٧ ٣٧,٤٨٥ -  ١٦١,٣٢٧ ١٦٠,١٤٢ ٥٧٧,٥١٦ ٥٣٨,٩٨٨ -  -   ٢٧,٢٤١  ١٩,٨٢٨  ٧٠,٠٦٩  ٦١,٨١٢ يطرح : حصة معيدي التأمين

 ٢,٤٩١,٧٢٩ ٣,٤٦٣,٨٤٦ ٢٦,١٥١ ٢٨,٩٣٤ ٤٣,٥٩١ ٤٧٩,٦٤٠ ١٢,٥٧٥ ٩,٣١٠ ١٨,٨٩٨ ٢٥,٠٨١ ٤,٣٣٢ -  ٦,٠٦٣  ٤,٩٣١  ٢,٣٨٠,١١٩  ٢,٩١٥,٩٥٠ صافي مخصص األقساط غير المكتسبة أول المدة

                                 يطرح  

                                 رصيد آخر المدة

 ٤,٢٥٩,١١٣ ٣,٠٩٠,٠٩٩ ٤٣,٤٣١ ٣٥,٢٩٥ ٤٧٩,٦٤٠ ٥١٩,٠١٠ ١٦٩,٤٥٢ ١٩٩,٦٤٦ ٥٦٤,٠٦٩ ٣١٢,٤٤٤ -       ٧٤٨   ٢٤,٧٥٩  ١٧,١٢٨  ٢,٩٧٧,٧٦٢  ٢,٠٠٥,٨٢٨ مخصص األقساط غير المكتسبة  

 ٧٩٥,٢٦٧ ٥٤٦,٩٥٢ ١٤,٤٩٧ ١٦,٠٤٣ -  -  ١٦٠,١٤٢ ١٨٧,٤٨٧ ٥٣٨,٩٨٨ ٢٩٤,٤٤٠ -       -   ١٩,٨٢٨  ١٣,٥١٤  ٦١,٨١٢  ٣٥,٤٦٨ يطرح : حصة معيدي التأمين

 ٣,٤٦٣,٨٤٦ ٢,٥٤٣,١٤٧ ٢٨,٩٣٤ ١٩,٢٥٢ ٤٧٩,٦٤٠ ٥١٩,٠١٠ ٩,٣١٠ ١٢,١٥٩ ٢٥,٠٨١ ١٨,٠٠٤ -        ٧٤٨   ٤,٩٣١  ٣,٦١٤  ٢,٩١٥,٩٥٠  ١,٩٧٠,٣٦٠ صافي مخصص األقساط غير المكتسبة آخر المدة

 ٦,٩٣٠,٨٧٠ ٧,٦٣٨,٢٩١ ٤٠,٦٨٠ ٥١,١٥٧ ٦٥٣,٨١٦ ١,٠٤٨,٣١٣ ٢٨,٨٦٧ ٤٦,٠٠٤ ٥٢,٦١٠ ٩٩,٦٥٥ ٤,٣٣٢ ١,٩٥٠   ١٧,٥١٧  ١٥,٠٦١  ٦,١٣٣,٠٤٨  ٦,٣٧٦,١٥١ صافي اإليرادات المتحققة من األقساط المكتتبة

 
  
  
  
  
  
  

  وتقرأ معها" الموحدة المالية القوائم) تشكل جزءًا من هذه ٣٨) إلى رقم (١إليضاحات المرفقة من رقم (إن ا"
  



  

- ١١  - 
  

 للتأمينالمنارة شركة 
 شركة مساهمة عامة محدودة

 ٢٠١٨كانون االول  ٣١لسنة المنتهية في لحساب تكلفة التعويضات ألعمال التأمينات العامة 
 (بالدينار األردني)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  

  المجموع  فروع أخرى  الطبي  المسؤولية  الحريق واألضرار األخرى للممتلكات  الطيران  البحري والنقل  المركبات  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
                                  

  ٨,٨١٩,٩٢٥  ٩,٨٧٧,٣٧٧  ١٧,٨٩٧   ٣٠٢,٥٣٩   ٧١٠,١٩٣   ١,٠٩٣,٨٢٣  ٨,٥٤٥   ٢,٢٧٩   ٥٩٢,٨٧١   ٤٠٤,٩٢٥   -   -   ٨٢,٨٠٢   ٣٠,٨٠٥   ٧,٤٠٧,٦١٧   ٨,٠٤٣,٠٠٦  التعويضات المدفوعة

                     يطرح

 ٥٤٩,٤٩١ ٦٤٩,٣١٥ ١٤٧ ٧٧  ٥٢,٧١٣ ١٠٠,٧٣١ -  ٢٠٠  ٥,٠٦٣  ١٠,٧١٥  -  -   ٣٢٠   ٢١٢   ٤٩١,٢٤٨   ٥٣٧,٣٨٠  المستردات

 ٦١٨,١٦٩ ٧٧٩,٢٣٣ -  -  -  -  -  -      -  ٦,٢١٣  -  -   -   -   ٦١٨,١٦٩   ٧٧٣,٠٢٠  التأمين المحلي حصة معيدي

 ٧٩٥,٣٩٢ ٧٦٥,٦٧١ ١٤,٨٠٨ ٣٠١,٧٧٠ ١٢٥,٧٤٦ ٦٤,٥٩١ ٧,٢١٢  ٦٨٣  ٥٥٣,٠٧١  ٣٧٤,٤٦٤  -  -   ٦٨,٦٨٦   ٢٤,١٦٣   ٢٥,٨٦٩   -  حصة معيدي التأمين الخارجي

 ٦,٨٥٦,٨٧٣ ٧,٦٨٣,١٥٨ ٢,٩٤٢ ٦٩٢  ٥٣١,٧٣٤ ٩٢٨,٥٠١ ١,٣٣٣  ١,٣٩٦  ٣٤,٧٣٧  ١٣,٥٣٣  - -  ١٣,٧٩٦   ٦,٤٣٠  ٦,٢٧٢,٣٣١   ٦,٧٣٢,٦٠٦  صافي التعويضات المدفوعة
                      

                                 يضاف

                    مخصص اإلدعاءات أخر المدة 

 ٧,٥٢٧,٦٢٢ ٨,٩٣٠,٩٧٠ ٣٦,١٢٤  ٥٦,٨١١ ١٣٥,٦٧٢ ١١٢,٦٤٧ ٢٤٠,٥٠٠  ١٤٠,٥٠٠  ١,٨٩٧,٩٥٠  ٣,٢٧٢,٦٨١  -  -  ١٢٨,٢٢٢  ١٢٣,٧١١   ٥,٠٨٩,١٥٤   ٥,٢٢٤,٦٢٠  مبلَّـغة

 ١,١٤٩,٧٤٢ ١,١٠٨,٤٧٦ ١٣,٠٠٠  ٤,٨٣٣ ١١,٢٤٢ ٢٣,٢٧٠ ٢,٠٠٠ ٤,٥٠٠  ١٠,٠٠٠  ٥٢,٧٠٠  -  -  ٦,٥٠٠  ٥,٦٠٠   ١,١٠٧,٠٠٠   ١,٠١٧,٥٧٣  غير مبلَّـغة

 ٣,٠١٦,٠٢١ ٤,١٤٦,٠٠٥ ٢٦,٠٧٧  ٢٥,٣٠٦ -       -  ٢٢٠,٥٠٠ ١٣٠,٥٠٠  ١,٨١٢,٥٨٦  ٣,١٥٩,١٩٤  -  -  ١٢١,٢٥٤  ١١٦,٤٠٠   ٨٣٥,٦٠٤   ٧١٤,٦٠٥  يطرح: حصة معيدي التأمين

 ٣٤٧,٥٠٠ ٧٨٥,٠٣٧ -  -  -       -  -  -  -  -  -  -  -  -   ٣٤٧,٥٠٠   ٧٨٥,٠٣٧   يطرح : المستردات 

 ٥,٣١٣,٨٤٣ ٥,١٠٨,٤٠٤ ٢٣,٠٤٧  ٣٦,٣٣٨ ١٤٦,٩١٤ ١٣٥,٩١٧ ٢٢,٠٠٠ ١٤,٥٠٠  ٩٥,٣٦٤  ١٦٦,١٨٧  - - ١٣,٤٦٨  ١٢,٩١١   ٥,٠١٣,٠٥٠   ٤,٧٤٢,٥٥١  صافي مخصص االدعاءات آخر المدة
                     

  ٤,١٦٤,١٠١  ٣,٩٩٩,٩٢٨  ١٠,٠٤٧   ٣١,٥٠٥  ١٣٥,٦٧٢  ١١٢,٦٤٧  ٢٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠   ٨٥,٣٦٤   ١١٣,٤٨٧   -   -  ٦,٩٦٨  ٧,٣١١   ٣,٩٠٦,٠٥٠   ٣,٧٢٤,٩٧٨  مبلَّـغة

  ١,١٤٩,٧٤٢  ١,١٠٨,٤٧٦  ١٣,٠٠٠   ٤,٨٣٣  ١١,٢٤٢  ٢٣,٢٧٠  ٢,٠٠٠  ٤,٥٠٠   ١٠,٠٠٠   ٥٢,٧٠٠   -   -  ٦,٥٠٠  ٥,٦٠٠   ١,١٠٧,٠٠٠   ١,٠١٧,٥٧٣  غير مبلَّـغة

                                 يطرح 

                                  مخصص اإلدعاءات أول المدة 

  ٨,٦٩٤,١٥٦  ٧,٥٢٧,٦٢٢  ٦٤,٨٠٢   ٣٦,١٢٤  ٣٤,٧٨٧  ١٣٥,٦٧٢  ٨٤٣,٦٠٠  ٢٤٠,٥٠٠  ١,٩٨٦,٤٤١   ١,٨٩٧,٩٥٠   -   -  ١٢٩,٠٨٥  ١٢٨,٢٢٢   ٥,٦٣٥,٤٤١  ٥,٠٨٩,١٥٤  مبلَّـغة

 ١,١٧٤,٥٥٩ ١,١٤٩,٧٤٢ ١٣,٠٠٠  ١٣,٠٠٠ ٤٣,٠٥٩ ١١,٢٤٢ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠ -  -  ٦,٥٠٠  ٦,٥٠٠   ١,١٠٠,٠٠٠  ١,١٠٧,٠٠٠  غير مبلَّـغة

 ٣,٧٠٤,٩٥٣ ٣,٠١٦,٠٢٢ ٢٢,٦٩٩  ٢٦,٠٧٧ ٤٠,٨٤٨ -  ٧٩٠,٥٠٠ ٢٢٠,٥٠٠  ١,٨٩٦,٩٦٤  ١,٨١٢,٥٨٦ -  -  ١٢١,٧٩٤  ١٢١,٢٥٥   ٨٣٢,١٤٨   ٨٣٥,٦٠٤   يطرح :حصة معيدي التأمين 

 ١٣,٢٠٠ ٣٤٧,٥٠٠ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   ١٣,٢٠٠   ٣٤٧,٥٠٠   يطرح :المستردات 

  ٦,١٥٠,٥٦٢  ٥,٣١٣,٨٤٢  ٥٥,١٠٣   ٢٣,٠٤٧  ٣٦,٩٩٨  ١٤٦,٩١٤  ٥٥,١٠٠  ٢٢,٠٠٠   ٩٩,٤٧٧   ٩٥,٣٦٤  -  - ١٣,٧٩١  ١٣,٤٦٧   ٥,٨٩٠,٠٩٣   ٥,٠١٣,٠٥٠  صافي مخصص االدعاءات أول المدة

 ٦,٠٢٠,١٥٤ ٧,٤٧٧,٧٢٠ ) ٢٩,١١٤( ١٣,٩٨٣ ٦٤١,٦٥٠ ٩١٧,٥٠٤ ) ٣١,٧٦٧( )٦,١٠٤  (  ٣٠,٦٢٤  ٨٤,٣٥٦ - - ١٣,٤٧٣  ٥,٨٧٤   ٥,٣٩٥,٢٨٨  ٦,٤٦٢,١٠٧  صافي تكلفة التعويضات
  

  
  

  جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها") تشكل ٣٨) إلى رقم (١"إن اإليضاحات المرفقة من رقم (
  



  

- ١٢  - 
  

  
  
  

 للتأمين المنارةشركة 
 شركة مساهمة عامة محدودة

 ٢٠١٨كانون االول  ٣١لسنة المنتهية في لأرباح االكتتاب ألعمال التأمينات العامة (خسائر)  حساب
 (بالدينار األردني)

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  المجموع   فروع أخرى   الطبي  المسؤولية   الحريق واألضرار األخرى للممتلكات  الطيران  البحري والنقل   تالمركبا  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

                                  

  ٦,٩٣٠,٨٧٠   ٧,٦٣٨,٢٩١   ٤٠,٦٨٠   ٥١,١٥٧   ٦٥٣,٨١٦   ١,٠٤٨,٣١٣   ٢٨,٨٦٧   ٤٦,٠٠٤   ٥٢,٦١٠   ٩٩,٦٥٥   ٤,٣٣٢  ١,٩٥٠   ١٧,٥١٧   ١٥,٠٦١   ٦,١٣٣,٠٤٨   ٦,٣٧٦,١٥١  صافي اإليرادات المتحققة من األقساط المكتتبة

           يطرح
          

 ٦,٠٢٠,١٥٤  ٧,٤٧٧,٧٢٠  ) ٢٩,١١٤( ١٣,٩٨٣  ٦٤١,٦٥٠  ٩١٧,٥٠٤  ) ٣١,٧٦٧( )  ٦,١٠٤( ٣٠,٦٢٤  ٨٤,٣٥٦  -      -   ١٣,٤٧٣   ٥,٨٧٤   ٥,٣٩٥,٢٨٨   ٦,٤٦٢,١٠٧  صافي تكلفة التعويضات

              يضاف
        

 ٢١٩,١٨٦  ١٨٠,٧٠٠  ٥,٩٠٤  ٤,٠٦٦  -       -  ٢٨,٨٩٠  ٣١,٠٥٨  ١٥٣,٣٥٧  ١٢٨,١٨٢  -      -   ٣٠,٤٨٤   ١٧,٣٩٤   ٥٥١   -  عموالت مقبوضة

 ٤٥٤,٦٥٠  ٣٩٣,٨٠٠  ٤,٨٩٦  ٣,٤٣٠  ٣٥,٨٥٦  ٥٠,٦٧٧  ١٤,٦٨٠  ١٨,١٣٣  ٥٧,٥١٤  ٤٧,٥٢٩  -      ٥٦٨   ٧,٠٧٩   ٥,١١٢   ٣٣٤,٦٢٥   ٢٦٨,٣٥١  بدل خدمة إصدار وثائق التأمين

 ١٩٠,٤٨٦  ٢٣٢,٣٧٤  -       -  -      -  -       -  -  -  ـ      -   ١,١٢٩   ٢,٣٩٧   ١٨٩,٣٥٧   ٢٢٩,٩٧٧  إيرادات أخرى

  ١,٧٧٥,٠٣٨   ٩٦٧,٤٤٥   ٨٠,٥٩٤   ٤٤,٦٧٠   ٤٨,٠٢٢   ١٨١,٤٨٦   ١٠٤,٢٠٤   ١٠١,٢٩٩   ٢٣٢,٨٥٧   ١٩١,٠١٠   ٤,٣٣٢  ٢,٥١٨   ٤٢,٧٣٦   ٣٤,٠٩٠   ١,٢٦٢,٢٩٣   ٤١٢,٣٧٢  مجموع اإليرادات
 

        
          

         يطرح
          

 ٤٤٧,٤٢٨  ٤٤٣,٢١٧  ٥,٦٦٠  ٥,٤٧٦  ٢٢,٣٣٧  ٣٧,٠١٤  ٣,٠٨٤  ٧,٢٢٤  ٦٠,٣٦٠  ٧٢,٦٠١  -      -  ١١,٨١١  ٧,٢٥٥   ٣٤٤,١٧٦   ٣١٣,٦٤٧  تكاليف إقتناء وثائق التأمين 

 ٢٢٧,٤٢٥  ٢٠٧,٨١٦  -       -  ١٥,٠٠٠  ٤٨,٤١٦  -       -  ٢٥,٨٩٢  ٢٥,٣٦٧  -      -  -       -   ١٨٦,٥٣٣   ١٣٤,٠٣٣  أقساط فائض خسارة

 ١,٤١٤,٧٧٦  ١,٢٦٥,٤٦٥  ١٠,٩٨٩  ١١,٤٥٥  ١٦٤,٤٥٤  ١٦٥,١٧٨  ٥٣,٠١٩  ٦٩,٠٦٥  ١٧٢,٥٦٨  ١٦٢,٦٠٥  -      ٤١٠  ٢٤,١٥٣  ١١,٩٥٠   ٩٨٩,٥٩٣   ٨٤٤,٨٠٢   مصاريف إدارية خاصة بحسابات االكتتاب

 ١٨٣,٩٠٢  ١٨٩,٤٩٥  ٧٥٨  ٦٩٣  ٦٣,٦٤١  ٨٦,٧٨٤  ٨٤٩  ١,٠١٥  ١١,٦٧٨  ١٠,١٧٢  -       ٤  ١,٥٠٤  ١,٢٤٩   ١٠٥,٤٧٢   ٨٩,٥٧٨   مصاريف أخرى 

 ٢,٢٧٣,٥٣١  ٢,١٠٥,٩٩٣  ١٧,٤٠٧  ١٧,٦٢٤  ٢٦٥,٤٣٢  ٣٣٧,٣٩٢  ٥٦,٩٥٢ ٧٧,٣٠٤  ٢٧٠,٤٩٨  ٢٧٠,٧٤٥  -     ٤١٤   ٣٧,٤٦٨   ٢٠,٤٥٤  ١,٦٢٥,٧٧٤   ١,٣٨٢,٠٦٠  مجموع المصروفات

  )  ٤٩٨,٤٩٣(  ) ١,١٣٨,٥٤٨(  ٦٣,١٨٧   ٢٧,٠٤٦   )  ٢١٧,٤١٠(  )١٥٥,٩٠٦ (  ٤٧,٢٥٢  ٢٣,٩٩٥   )    ٣٧,٦٤١(  )   ٧٩,٧٣٥(  ٤,٣٣٢  ٢,١٠٤  ٥,٢٦٨  ١٣,٦٣٦  )  ٣٦٣,٤٨١(  )٩٦٩,٦٨٨ ( (خسارة) ربح االكتتاب

  
  
  
  
  

 ) تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها"٣٨) إلى رقم (١"إن اإليضاحات المرفقة من رقم (
  

  



  

- ١٣  - 
  

  للتأمين المنارةشركة 
  شركة مساهمة عامة محدودة

  الموحدة  المالية القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠١٨كانون األول  ٣١

  

  (بالدينار األردني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  عـــام   .  ١ 
ابقًا)  شركة المنارة للتأمين (شركة البحار العربية تأسست  أمين س ي عام    للت مال     وسجلت   ١٩٧٤ف ة برأس كشركة مساهمة عام

ال        ١٥٠,٠٠٠دينار مقسم إلى  ١٥٠,٠٠٠قدره  ى راس الم ديالت عل د جرت عدة تع سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد. هذا وق
ار. قررت الهي   ٢١,٠٠٠,٠٠٠ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع  ٢٠٠٦كان آخرها خالل عام  ا     دين ي إجتماعه ة ف ة العام ئ

ة      ١٤,٠٠٠,٠٠٠تخفيض رأس المال بمبلغ  ٢٠١٤حزيران  ١٥غير العادي المنعقد بتاريخ  اء الخسائر المتراكم ك إلطف دينار وذل
اريخ           ،٢٠١٤كانون االول  ٣١دينار كما في  ١٤,٠٠٠,٠٠٠بقيمة  د بت ادي المنعق ر الع ا غي ي اجتماعه ة ف ة العام كما قررت الهيئ

ان  ٢٤ غ   ٢٠١٧نيس ال بمبل يض رأس الم ن     ٢,٠٠٠,٠٠٠تخف ة ع ائر الناتج اء الخس ة وإطف هم الخزين تدعاء اس ك الس ار وذل دين
ي     ا ف ة كم ائر المتراكم تدعائها والخس انون األول  ٣١اس دفوع       ،٢٠١٦ك ه والم رح ب ركة المص مال الش بح رأس ذلك أص ب

  مية. دينار. إن مركز تسجيل الشركة هو المملكة األردنية الهاش ٥,٠٠٠,٠٠٠
  

رى     رار األخ ق واألض ران والحري ل والطي ري والنق ات والبح أمين المركب من ت ي تتض أمين والت ال الت ة أعم ركة بمزاول وم الش تق
  للممتلكات والمسؤولية والطبي والحوادث الشخصية.

  
  

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

  

اريخ    حدة المرفقةالمو تم إقرار القوائم المالية دة بت عة   ٢٠١٩شباط   ١٨ من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعق ، وهي خاض
  لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.

  
  

 

  أهم السياسات المحاسبية    .  ٢
 

  الموحدة المالية القوائمأسس إعداد 
  

وانين  المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة وفقًا للمع القوائمتم اعداد  ايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ووفقًا للق
  التأمين. إدارةالمحلية النافذة و بموجب النماذج الموضوعة من 

  

  .بالقيمة العادلة التي تظهر المالية كلفة التاريخية باستثناء الموجوداتلوفقًا لمبدأ االموحدة المالية  القوائمتم إعداد 
  

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

دة   إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة ديالت الجدي ، بإستثناء المعايير والتع
 ية الحالية.التي اصبحت واجبة التطبيق إعتبارًا من بداية السنة المال

  

  أسس توحيد القوائم المالية
ك    دما تمتل يطرة عن ق الس يطرتها. تتحق عة لس ا والخاض ة له ركات التابع ركة والش ة للش وائم المالي دة الق ة الموح وائم المالي ل الق تمث

افع من               ى من ول عل ك للحص ة و ذل غيلية للشركات التابع ة و التش ات المالي ي السياس تحكم ف ى ال درة عل تم  الشركة الق أنشطتها، و ي
  استبعاد المعامالت و األرصدة و االيرادات و المصروفات المتبادلة بالكامل فيما بين الشركة و الشركات التابعة لها.

  

  األم: القوائم المالية للشركةالمالية مع  قوائمهاالتابعة التي يتم توحيد  للشركاتوفيما يلي عرض 
  

  
  اسم الشركة التابعة

  رأس 
  المال 

  نسبة 
  الملكية

  بلد 
  التاسيس 

        

  األردن  %١٠٠  ٧٩,٥٠٣   البحار لإلستثمار والتجارة ذ.م.م
  األردن  %١٠٠  ٥٠,٠٠٠   وراء البحار لإلستثمارات العقارية م.خ.م ما

  األردن  %١٠٠  ١,٥٠٠   آبار لإلستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م
  

  
د       ة ال ي قائم ة ف ات الشركات التابع د يتم توحيد نتائج عملي ال            ةخل الموح ًا انتق ه فعلي ذي يجري في اريخ ال و الت ا وه اريخ تملكه من ت

د        دخل الموح ة ال ي قائم ا ف تخلص منه م ال  ةسيطرة الشركة على الشركات التابعة، ويتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة التي ت
  تابعة.حتى تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي تفقد الشركة فيه السيطرة على الشركات ال

  

  

  
ت         للشركاتيتم اعداد القوائم المالية  أمين، اذا كان ي شركة الت ة  ف س السنة المالي ع سياسات     الشركات التابعة كما في نف ة تتب التابع

ة للشرك   ع     اتمحاسبية تختلف عن تلك المتبعة في شركة التأمين فيتم إجراء التعديالت الالزمة على القوائم المالي ة لتتطابق م التابع
  ياسات المحاسبية المتبعة في شركة التأمين.الس



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ١٤  - 
  

  

  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة \
ايير  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عددًا من   ذه         و المع ق ه ة، وسيتم تطبي ارير المالي ة للتق ايير الدولي ى المع ديالت عل ايير  التع  المع

ذه   ٢٠١٨األول  كانون ٣١التعديالت بعد تاريخ و ق ه ايير  ، وتتوقع إدارة الشركة أن تطبي ه أي       و المع ون ل ن يك ي المستقبل ل ديالت ف التع
  للشركة.  الموحدة الماليةالقوائم تأثير جوهري على 

  

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

  تاريخ التطبيق   لمعيارموضوع ا  رقم المعيار
      

  ٢٠١٩السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني   اإليجارات  )١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
      

  ٢٠٢١لسنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني ا  عقود التأمين   )١٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
      
  

  معلومات القطاعات
ف         ق د تختل عة لمخاطر وعوائ ديم منتجات أو خدمات خاض ي تق طاع االعمال يمثل مجموعة من الموجودات و العمليات التي تشترك معًا ف

رار الرئيسي        أعمال عن تلك المتعلقة بقطاعات  ذي وصانع الق دير التنفي ل الم أخرى والتي يتم قياسها وفقًا للتقارير التي تم إستعمالها من قب
  لدى الشركة.

  

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر و عوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات  
  عمل في بيئات إقتصادية أخرى.ت
  

  

  إستخدام التقديرات
داد  وائمإن إع ة الق دة المالي ركة القي     الموح ن إدارة الش ب م بية يتطل ات المحاس ق السياس الغ    وتطبي ي مب ؤثر ف ادات ت ديرات وإجته ام بتق

رادات والمصاريف         ي اإلي ؤثر ف ادات ت ديرات واإلجته ذه التق الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة كما أن ه
ب من إدارة            كل خاص يتطل ة وبش وق الملكي من حق ي تظهر ض ة الت ة العادل الشركة إصدار    والمخصصات وكذلك في التغييرات في القيم

ل      أأحكام وإجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية و ى فرضيات وعوام ة بالضرورة عل وقاتها. إن التقديرات المذكورة مبني
رات الناج   ة التغي ة عن أوضاع    متعددة لها درجات متفاوته من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيج م

  وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
  

  معقولة ومفصلة على النحو التالي: الموحدة ضمن القوائم المالية التقديراتبان  تعتقد إدارة الشركة
  

ه     - ب تكوين ص الواج دير المخص ركة لتق ل إدارة الش ن قب دة م يات معتم س وفرض ى أس ادًا عل دينين إعتم دني م ص ت وين مخص تم تك ي
 لبات المعايير الدولية للتقارير المالية.بموجب متط

 

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

ة     تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة بشكل دوري لغايات - ى الحال ادا عل احتساب االستهالكات السنوية اعتم
 .الموحدة الدخل قائمةاالصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم اخذ خسارة التدني (ان وجدت) في العامة لتلك 

  

ات          - ًا لتعليم ة ووفق ات فني ى دراس ادًا عل ة إعتم ات الفني اءات والمخصص ص اإلدع دير مخص تم تق اب    إدارةي تم إحتس ا ي أمين كم الت
 توارية.المخصص الحسابي وفقًا لدراسات إك

  

تم           مقابليتم تكوين مخصص  - ا ي ي بموجبه ل محامي الشركة والت دة من قب ة مع القضايا المقامة ضد الشركة إعتمادًا على دراسة قانوني
 تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري.

  

ي          تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والت - دني ف ذا الت تم اخذ ه ا وي ي قيمته دني ف دير أي ت ة ي تظهر بالكلفة لتق دخل  قائم  ال
 .الموحدة
  

م خسائر تدني الموجودات المالية وفقَا لمعيار التقارير المالية تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة  - ث  ٩( الدولي رق ذه  ) حي ب ه ه العملي  تتطل
ساب التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونسب التعثر وأرصدة الموجودات   إستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات عند إحت

  .طر االئتمانية للموجودات الماليةالمالية عند التعثر وتحديد فيما اذا كان هناك زيادة في درجة المخا
      

  
  

  
  تاريخ االعتراف بالموجودات المالية

  .)ي تاريخ المتاجرة (تاريخ التزام الشركة ببيع او شراء الموجودات الماليةيتم االعتراف بشراء او بيع الموجودات المالية ف
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  القيمة العادلة
ا           القوائمان اسعار اإلغالق (شراء موجودات/ بيع مطلوبات) بتاريخ  ي له ة الت ألدوات المالي ة ل ة العادل ل القيم واق نشطة تمث المالية في اس

  اسعار سوقية.
  لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية: تستخدم الشركة الترتيب التالي

  

  المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات المالية.
  

  المستوى الثاني: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق.
  

  في السوق.لكن ال يمكن مالحظتها لثالث: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة والمستوى ا
  

ة      افع متوقع ة مخاطر او من تهدف طرق التقييم الى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق و تأخذ باالعتبار العوامل السوقية و اي
ل     عند تقدير قيمة االدوات المالية، و في حال د تنزي ة بع وجود ادوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلف

  أي تدني في قيمتها.
  
  

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
دفعات من   يتضمن هذا البند الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نماذج أعمال تهدف الى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمث  ل ب

 أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.
 

دة       ة الفائ تخدام طريق راء باس م الش أ عالوة أو خص اء، وتطف اريف االقتن ا مص ة مضافًا إليه راء بالكلف د الش ودات عن ذه الموج ات ه تم اثب ي
 الفعلية.

  

ة المث   ين القيم رق ب ل الف ذي يمث ودات وال ذه الموج ة ه ي قيم دني ف د الت تم قي ة   ي ة المتوقع دفقات النقدي ة للت ة الحالي جالت والقيم ي الس ة ف بت
 .الموحدة الدخل قائمةالمخصومة بسعر الفائدة الفعلي في 

  
  

   
  إعادة التصنيف

  

دخل      بالكلفةمن الموجودات المالية  إعادة التصنيفز يجو ة ال ة من خالل قائم العك  الموحدة  المطفأة الى موجودات مالية بالقيمة العادل س وب
ين              قط عندما تقوم المنشأة بتغييرف ع األخذ بع ذكور أعاله، م و م ا ه ودات كم ك الموج ه بتصنيف تل ى أساس نموذج األعمال الذي قامت عل

  االعتبار ما يلي:
  

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

د        عند إعادة تصنيف الموجودات المالية بحيث يتم قياسها ب - تم قي اريخ إعادة التصنيف، وي ي ت ة ف القيمة العادلة يتم تحديد قيمتها العادل
 .الموحدة أية أرباح أو خسائر ناتجة عن الفروقات بين القيمة المسجلة سابقًا والقيمة العادلة في قائمة الدخل

  

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

  
  

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 
 يتضمن هذا البند االستثمارات االستراتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليس بهدف المتاجرة.

  

ي      يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إلي ر ف ة، ويظهر التغي ة العادل ها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقًا بالقيم
ل                الموحدة  القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل  ات تحوي اتج عن فروق ة الن ة العادل ي القيم ر ف ك التغي ي ذل ا ف ة بم وق الملكي من حق ض

ة  الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هذه ا لموجودات او جزء منها يتم تحويل رصيد التغير المتراكم في القيمة العادل
 الخاص بالموجودات المباعة الى األرباح والخسائر المدورة بشكل مباشر.

  

  .الموحدة يتم اثبات األرباح الموزعة على هذه الموجودات في قائمة الدخل
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 المالية في قيمة الموجودات التدني
في قيمة الموجودات المالية وفقا لنموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والذي يتضمن ثالث مراحل لإلعتراف  التدنيتساب تقوم الشركة باح

وتنتقل الموجودات  ،باإلنخفاض في قيمة اإلئتمان والتي تعتمد على التغيرات في جودة إئتمان الموجودات المالية منذ اإلعتراف األولي بها
  ًا للتغيرات في الجودة اإلئتمانية وذلك كما يلي:بين هذه المراحل وفق

  
المرحلة األولى: تتضمن هذه المرحلة الموجودات المالية عند بداية اإلعتراف بها والتي لم تتعرض لزيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ 

سائر اإلئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات لفترة بداية اإلعتراف األولي بها أو أنها ذات مخاطر إئتمانية منخفضة،  حيث يتم االعتراف بالخ
) شهر، وفي هذه المرحلة يتم االستمرار بإحتساب الفائدة/العائد ١٢) شهر والتي تنتج من احداث عدم اإلنتظام المحتملة في غضون (١٢(

 .التدني على إجمالي القيمة الدفترية ألداة الدين دون خصم قيمة مخصص
  

هذه المرحلة الموجودات المالية التي تعرضت لزيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان بعد بداية االعتراف االولي وال  المرحلة الثانية: تتضمن
يوجد دليل موضوعي على إنخفاض قيمتها، حيث يتم اإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات لكامل عمر أداة الدين والتي 

محتملة على مدار العمر لألداة المالية، وفي هذه المرحلة يتم االستمرار بإحتساب الفائدة/العائد على إجمالي تنتج من احداث عدم اإلنتظام ال
  .التدني القيمة الدفترية لألداة المالية دون خصم قيمة مخصص

  
عد بداية االعتراف االولي و المرحلة الثالثة: تتضمن هذه المرحلة الموجودات المالية التي تعرضت لزيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان ب

يوجد دليل موضوعي على إنخفاض قيمتها، يتم االعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات لكامل عمر األصل والتي تنتج 
صافي القيمة الدفترية من احداث عدم اإلنتظام المحتملة على مدار العمر لألداة المالية، وفي هذه المرحلة يتم إحتساب الفائدة /العائد على 

  .التدني لألداة المالية بعد خصم قيمة مخصص
   

  
  االستثمارات العقارية

ة   تثمارات العقاري ر االس ةتظه دخل   و بالكلف ة ال ي قائم ا ف ي قيمته دني ف جيل اي ت تم تس دة ي اريف  الموح رادات او المص جيل االي تم تس . ي
  .الموحدة التشغيلية لهذه االستثمارات في قائمة الدخل

  
ي إيضاح اإلستثمارات    يتم تقييم اإلستثمارات العقارية بما يتفق مع القرارات الصادرة عن إدارة التأمين ويتم اإلفصاح عن قيمتها العادل  ة ف

  العقارية.
  

  النقد و ما في حكمه
وك و باستحقاقات ال تت    النقد في الصندوق ويمثل النقد وما في حكمه  دى البن ع ل ل      االرصدة لدى البنوك وودائ د تنزي هر بع ة أش جاوز الثالث

  حسابات البنوك الدائنة و االرصدة مقيدة السحب.
  

  ذمم معيدي التأمين
ة عن    المخصصات الفنية و كافة الحقوق ووتحتسب حصص معيدي التأمين من أقساط التأمين و التعويضات المدفوعة  ات المترتب االلتزام

  ة ومعيدي التأمين ووفقًا ألساس االستحقاق.اعادة التأمين بناء على العقود المبرمة بين الشرك
  

  

  التدني في قيمة موجودات إعادة التأمين
ى          دها عل ا، عن اد تأمينه ود المع ة بالشركة صاحبة العق اذا كان هناك أي مؤشر يدل على انخفاض في قيمة موجودات اعادة التأمين الخاص

  :ني في الحاالت التالية فقط. يتم االعتراف بالتدالموحدة الدخل قائمةتدني في الشركة تخفيض القيمة الحالية لتلك العقود و تسجيل خسارة ال
  

وجود دليل موضوعي نتيجة حدث حصل بعد تسجيل موجودات اعادة التأمين يؤكد على عدم قدرة الشركة على تحصيل كل المبالغ  .١
 المستحقة تحت شروط العقود.

 

 وق على المبالغ التي ستقوم الشركة بتحصيلها من معيد التأمين.ثر يمكن قياسه بشكل واضح وموثأيوجد لذلك الحدث  .٢
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  ممتلكات و معدات
كلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم و اية خسائر تدني متراكمة، ويتم استهالك الممتلكات والمعدات (باستثناء تظهر الممتلكات والمعدات بال

تم   االراضي) عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية، وي
  :الموحدة الدخل قائمةتسجيل مصروف االستهالك في 

  

 %٢ مباني 
 %١٠ أثاث وتجهيزات 

 %٢٠  أجهزة الحاسب اآللي  
 %١٥ نقلوسائط 

 %٢٠- ١٥  أجهزة ومعدات 
  

 املر كإظها جب، ياستعمالها المنوي لألغراض لالستخدام ةزجاه الموجودات هذه تكون عندماات الممتلكات والمعد استهالك احتساب تمي
 .الموحدة لالدخ قائمة في لذلك المخصص البند ضمن للسنة االستهالك مصروف قيمة

  

  كلفة بعد تنزيل اية خسائر تدني في قيمتها.، الستعمال الشركة، بالالممتلكات والمعدات قيد االنشاء تظهر
  

ة الممكن            ى القيم ا ال يض قيمته تم تخف ه ي ة فان ا الدفتري عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من اي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمته
  .الموحدة الدخل قائمةاستردادها و تسجل قيمة التدني في 

  

بقًا      يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، فاذا كانت توق دة مس ديرات المع عات العمر اإلنتاجي تختلف عن التق
  يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.

  

ع و        إستبعادتظهر االرباح او الخسائر الناتجة عن  غ المتحصل من البي ين المبل رق ب او حذف اي من الممتلكات و المعدات، والتي تمثل الف
  .الموحدة الدخل قائمةالدفترية لألصل في القيمة 

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

  إعادة التأمين 
واردة     أمين ال ادة الت ات إع ادي بعملي اطها الع من نش ركة ض وم الش ادرة تق ركوالص ع ش رض  م رى وتتع أمين األخ ادة الت أمين وإع ات الت

تويات معي ع  لمس دة م اطق عدي ي من اطر ف ن المخ ة م أمين  ن ادة الت أمين وإع ركات الت أمين ش ادة الت ات إع من عملي بية  . تتض ة النس الحص
كل أساسي جم        ورة تغطي بش امين االخرى بص امين. ال    وإتفاقيات تجاوز الخسائر وإعادة التأمين اإلختياري وأشكال إعادة الت واع الت ع أن ي

ا    من إلتزاماتها لحاملي الوثائق، حي الشركةتعفي عقود إعادة التامين  ي الوف أمين ف دي الت ى خسائر      بإلتزا ءث أن فشل معي ؤدي إل د ي اتهم ق م
بطريقة تتناسب مع التأمين  يمعيد نتقدر المبالغ الممكن إستردادها موبالتالي يتم تكوين مخصصات للمبالغ غير القابلة للتحصيل،  شركةلل

  .لبةلكل مطا شركةإلتزام ال
  

  المخصصات
اريخ        ي ت ى الشركة التزامات ف ون عل وائم يتم االعتراف بالمخصصات عندما يك ة  الق ناشئة عن احداث سابقة، وان تسديد       الموحدة  المالي

  االلتزامات محتمل و يمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
  

ين   الموحدة المالية القوائمات افضل تقدير للمبالغ المطلوبة لتسوية االلتزام كما في تاريخ تمثل المبالغ المعترف بها كمخصص ، مع االخذ بع
زا            وية االلت درة لتس ة المق دفقات النقدي ى أساس الت ة المخصص عل د قيم تم تحدي م االعتبار المخاطر و عدم التيقن المرتبط بااللتزام. عندما ي

  ل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.الحالي، فان قيمته الدفترية تمث
  

راف      تم االعت وية المخصص، ي عندما يكون  من المتوقع ان يتم استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة من اطراف أخرى لتس
  عليه.بالذمة المدينة ضمن الموجودات اذا كان استالم التعويضات فعليا مؤكد و يمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد 

  

  

 المخصصات الفنية:  . أ
  

  التأمين و ذلك كما يلي: إدارةيتم رصد المخصصات الفنية و االحتفاظ بها وفقًا لتعليمات 
  

ى       - أمين و عل ة الت دة وثيق اء م يحسب مخصص االقساط غير المكتسبة ألعمال التأمينات العامة على اساس عدد االيام المتبقية النته
ة       )٣٦٥اعتبار ان عدد ايام السنة ( ى اساس االقساط المكتتب يوم و يستثنى من ذلك اجازة التأمين البحري و النقل حيث يحسب عل

 المالية المقدمة وفقًا الحكام القانون و االنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه. القوائمللوثائق السارية بتاريخ اعداد 
 .اتكاليف االجمالية المتوقعة لكل ادعاء على حديحسب مخصص االدعاءات (المبلغة) بتحديد الحد االقصى لقيمة ال -
 و مخصص االدعاءات غير المبلغة بناء على خبرة الشركة و تقديراتها. العجز في األقساطيحسب مخصص  -

  
  

  مخصص تعويض نهاية الخدمة: . ب
  

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

ا،             د دفعه ة عن ة الخدم ويض نهاي ى حساب مخصص تع ة عل ون الخدم ذين يترك يتم تسجيل التعويضات السنوية المدفوعة للموظفين ال
  .الموحدة الدخل قائمةويتم اخذ مخصص لاللتزامات المترتبة على الشركة عن تعويض نهاية الخدمة للموظفين في 
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  اختبار كفاية االلتزام
تقبلية         أمينييم كفاية مالئمة مطلوبات التتق الموحدة المالية لقوائمايتم بتاريخ  ة المس دفقات النقدي ة للت ة الحالي ق احتساب القيم وذلك عن طري

  الخاصة لعقود التأمين القائمة.
تقبلية ال          ة المس دفقات النقدي ع الت ة م ة بالمقارن ر كافي أمين غي ات الت ل     اذا اظهر التقييم ان القيمة الحالية لمطلوب تم ادراج كام دها ي ة عن متوقع

  .الموحدة الدخل قائمةقيمة النقص في 
  
  

  
  

  ضريبة الدخل 
  .يمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة

  

  

 الضرائب المستحقة  . أ
األرباح المعلنة في  تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن

ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في  الموحدة الدخل قائمة
  سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

  

  المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية.رائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات تحسب الض
  
  
  
  
  
  

  

 الضرائب المؤجلة  . ب
طلوبات في إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو إستردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقته بين قيمة الموجودات او الم

المالية  القوائمالمالية والقيمة التي يتم إحتساب الربح الضريبي على أساسها. يتم إحتساب الضرائب بإستخدام طريقة اإللتزام ب القوائم
وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية اإللتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية 

  مؤجلة.ال
  

ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية اإلستفادة من  الموحدة المالية القوائميتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ 
  تلك الموجودات الضريبية المؤجلة جزئيًا أو كليًا أو بتسديد اإللتزام الضريبي أو إنتفاء الحاجة له.

  
  

  
  

  سهم شركة التأمينتكاليف إصدار أو شراء أ
يتم قيد أي تكاليف ناتجة عن إصدار أو شراء أسهم شركة التأمين على األرباح المدورة ( بالصافي بعد األثر الضريبي لهذه التكاليف إن 

  .الموحدة الدخل قائمة) إذا لم تستكمل عملية اإلصدار او الشراء فيتم قيد هذه التكاليف كمصاريف على وجدت
  

  

  

  
  

  التقاص
فقط عندما تتوفر  ةالموحد إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالييتم 

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

  تحقق اإليرادات
  

   عقود التامين  . أ
يتم تسجيل اقساط التأمين الناتجة عن عقود التأمين كإيرادات للسنة (اقساط تأمين مكتسبة) على أساس الفترات الزمنية المستحقة 

 ةالمالي القوائموبما يتناسب مع فترة التغطية التامينية. يتم تسجيل أقساط التامين غير المكتسبة من خالل عقود التأمين كما بتاريخ 
  ضمن المطلوبات كأقساط تأمين غير مكتسبة. الموحدة

  

على اساس قيمة اإللتزام المتوقع للتعويض  الموحدة الدخل قائمةيتم قيد اإلدعاءات ومصاريف تسويات الخسائر المتكبدة ضمن 
  العائد إلى حملة عقد التأمين او إلى اطراف أخرى متضررة.

  

 إيرادات التوزيعات والفوائد  . ب
د      يتم تحقق إي ك عن اح وذل ا رادات التوزيعات من اإلستثمارات عندما ينشأ حق للمساهمين بإستالم دفعات عن توزيعات األرب  إقراره

  من الهيئة العامة للمساهمين.
  

  

دة            دل الفائ لية ومع الغ االص تحقة والمب ة المس رات الزمني اس الفت ى أس تحقاق، عل اس اإلس ًا ألس د وفق رادات الفوائ اب إي تم إحتس ي
  ب.المكتس

  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ١٩  - 
  

  اإلعتراف بالمصاريف
ي      دة او المجددة ف امين الجدي ة يتم إطفاء كافة العموالت والتكاليف األخرى للحصول على وثائق الت دخل  قائم ي سنة حدوثها،     الموحدة  ال ف

  ويتم اإلعتراف بالمصاريف األخرى بناءًا على أساس اإلستحقاق.
  
  

  تعويضات التأمين
  مدفوعة خالل السنة والتغير في مخصص اإلدعاءات.تمثل تعويضات التأمين اإلدعاءات ال

  

واءً    ام، س ت           تشمل تعويضات التأمين كل المبالغ المدفوعة خالل الع ل اإلدعاءات تح ة او السنوات السابقة، تمث ت تخص السنة الحالي كان
ى       الموحدة  اليةالم القوائمالتسوية أعلى قيمة مقدرة لتسوية كافة اإلدعاءات الناتجة عن أحداث حصلت قبل تاريخ  ويتها حت تم تس م ي ولكن ل

ال       اريخ إقف ي ت وفرة ف ات مت ل معلوم اس أفض ى أس وية عل ت التس اءات تح اب اإلدع تم إحتس ه. ي وائمتاريخ ة الق دة المالي مل  الموح وتش
  مخصص لإلدعاءات غير المبلغة.

  
  

  م والتنازل طاتعويضات الح
  عويضات التنازل عند قياس اإللتزام لمقابلة اإلدعاءات.يتم األخذ في اإلعتبار العائد المتوقع من الحطام وت

  
  

  المصاريف اإلدارية والعمومية
دا كم   ع (   ايتم تحميل كافة المصاريف اإلدارية والعمومية القابلة للتوزيع لكل فرع تأمين على ح تم توزي ة    ٨٠ي %) من المصاريف اإلداري

  ساس األقساط المتحققة لكل دائرة منسوبًا إلى إجمالي األقساط.الغير قابلة للتوزيع على دوائر التأمين المختلفة على أ
  
  

  نفقات الموظفين 
ع       ٨٠فرع تأمين على حدا كما يتم توزيع ( كلليتم تحميل كافة نفقات الموظفين القابلة للتوزيع  ة للتوزي ر قابل وظفين الغي ات الم %) من نفق

  ائرة منسوبًا إلى إجمالي األقساط .د للكعلى دوائر التأمين المختلفة على اساس األقساط المتحققة 
  
  

  تكاليف اقتناء وثائق التأمين
ي         اء ف اليف االقتن تم تسجيل تك دة. وي أمين جدي ة تمثل تكاليف االقتناء التكاليف التي تتكبدها الشركة مقابل بيع او اكتتاب او بدء عقود ت  قائم

  .الموحدة الدخل
  
  

  العمالت األجنبية
  

  لتي تتم بالعمالت االجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت.يتم تسجيل المعامالت ا
  

اريخ              ي ت ة الوسيطة السائدة ف عار العمالت االجنبي ة بأس ات المالي ة والمطلوب ودات المالي وائم يتم تحويل ارصدة الموج ة  الق  الموحدة  المالي
  البنك المركزي األردني. منوالمعلنة 

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

  

  .الموحدة الدخل قائمةيتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في 
  

  

  
  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٢٠  - 
  

  
  ودائع لدى البنوك    .  ٣

  
  

  

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 
  ئع تستحقودا

  خالل شهر
ودائع تستحق بعد أكثر من 

 وحتى ثالثة أشهر شهر
ودائع تستحق بعد أكثر من 
 ثالثة أشهر وأقل من سنة

  
  المجموع

  
 المجموع

      

 ٦,٩٧٥,٠٧٦  ٤,٨١٦,١٨٨   ٤,٥٤٨,٦١٤  ٢٢٥,٠٠٠   ٤٢,٥٧٤  داخل األردن

 ـ          )     ٤,٨٠٠( )     ٤,٥٣٢( )         ٢٢٥( )          ٤٣(  يطرح: مخصص خسائر إئتمانية متوقعة / الودائع *

 ٦,٩٧٥,٠٧٦  ٤,٨١١,٣٨٨  ٤,٥٤٤,٠٨٢  ٢٢٤,٧٧٥  ٤٢,٥٣١   المجموع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إن الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة / الودائع هي كما يلي:*   
  
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  ـ  ـ  الرصيد في بداية السنة
  ـ  ٨,٧٦٠   )٩معيار التقارير المالية الدولي رقم ( أثر تطبيق

  ـ  ٨,٧٦٠   ١/١/٢٠١٨الرصيد المعدل كما في 
  ـ  )    ٣,٩٦٠(  رد مخصص إنتفت الحاجة إليه

  ـ  ٤,٨٠٠   الرصيد في نهاية السنة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دة  تتراوح - دالت الفائ ع ل    مع دة الودائ ى أرص ن (  عل وك م ى ١,٢دى البن ام  % ) ٦% ال الل الع                                              .٢٠١٨خ
 ).% ٦ % إلى١: ٢٠١٧(عام 

  

  
  
  
  
  

ر   - ة ألم ع المرهون ت الودائ ينبلغ الي أم ام مع ارة ع ناعة والتج ه   وزارة الص ى وظيفت افة إل ي ) ٢٢٥,٠٠٠(باإلض ا ف ار كم                      دين
  .٢٠١٧و  ٢٠١٨كانون األول  ٣١

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  اآلخر الشامل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  .  ٤

  

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
   

      داخل األردن:
 ٢٣٠,١١٠  ٢١٥,٢٥٤  أسهم مدرجة في أسواق مالية 

 ١٢٨,٣٦٦  ١٢٨,٣٦٦  أسهم غير مدرجة في أسواق مالية 
 ٣٥٨,٤٧٦ ٣٤٣,٦٢٠  المجموع

    خارج األردن:
 ٢٠٤,٠٥٠  ٢٠٤,٠٥٠  مالية  أسهم غير مدرجة في أسواق

 ٥٦٢,٥٢٦  ٥٤٧,٦٧٠   المجموع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٢١  - 
  

  
  
 
 
  

  موجودات مالية بالكلفة المطفأة   .  ٥
  
  
  
  

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
   األردن  داخل

 ـ  -  صافي * -سندات شركة العرب للتنمية العقارية
  
  
  
  
  
  
  

  

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
   األردن  خارج

NCH.NAC ) ٣١١,٨٧٢  ٢٣٤,١٧٩  صافي)  ** -يت سابقًاجلوبل الكوسندات 
  ـ  -         صافي *** -سندات الدار لإلستثمار / الكويت 

   ٣١١,٨٧٢   ٢٣٤,١٧٩  
   ٣١١,٨٧٢   ٢٣٤,١٧٩      

  
  
  

ة الموحدة       ٢٠١١إستحقت سندات شركة العرب للتنمية العقارية خالل عام   *    وائم المالي داد الق اريخ إع ولم يتم تحصيلها حتى ت
  ) دينار.٥٠٠,٠٠٠( والبالغة بكامل قيمة السندات خسائرإئتمانية متوقعةتم تسجيل مخصص و

    

الكويت (الشركة األم الرئيسية) بقيمة  –يمثل هذا البند إستثمارات في سندات مالية صادرة من شركة بيت اإلستثمار العالمي   **  
ة   ٢٠١٣تشرين الثاني  ٢٤بتاريخ  % سنويًا إستحقت هذه السندات٧مليون دينار وبمعدل فائدة  ، قررت الهيئة الموحدة لحمل

اريخ   اني    ٢٢السندات خالل إجتماعها المنعقد بت ذه السندات          ٢٠١٢تشرين الث ث أصبحت ه ذه السندات حي ة ه إعادة جدول
ركة  الح ش ة  NACلص ركة ) ٧٥٠,٠٠٠(بقيم ار وش ة  NCHدين ص  ) ٢٥٠,٠٠٠(بقيم جيل مخص م تس ار، ت ائر دين خس

غ   NAC) دينار مقابلها وقد قامت شركة ٥٥٠,٠٠٠بقيمة ( نية متوقعة إئتما ة السند     دي) ١٣١,٧٩٨( بتسديد مبل ار من قيم ن
ت شرك   ،  ٢٠١٨) خالل عام    ٩,٢٣٠وتسديد مبلغ ( ٢٠١٦) خالل عام ٦,٣٣٠وتسديد مبلغ ( ٢٠١٥خالل عام  د قام  ةوق

NCH ) ٢٠١٨م السند خالل العا قيمة)  دينار من ٦٨,٤٦٣بتسديد مبلغ .  
    

 

  
  

  
  قيمة اإلطفاء  قيمة السند

خسائر مخصص 
   إئتمانية متوقعة

  
  المجموع

          

٢٠١٨          
NAC  ١٩٠,١٤٢  )  ٤١٢,٥٠٠( ) ١٤٧,٣٥٨( ٧٥٠,٠٠٠ 
NCH   ٤٤,٠٣٧  )  ١٣٧,٥٠٠( )   ٦٨,٤٦٣( ٢٥٠,٠٠٠ 

   ٢٣٤,١٧٩  ) ٥٥٠,٠٠٠( )٢١٥,٨٢١( ١,٠٠٠,٠٠٠ 
       

٢٠١٧          
NAC  ١٩٩,٣٧٢  )   ٤١٢,٥٠٠( )   ١٣٨,١٢٨( ٧٥٠,٠٠٠ 
NCH   ١١٢,٥٠٠  )   ١٣٧,٥٠٠( - ٢٥٠,٠٠٠ 

   ٣١١,٨٧٢  )  ٥٥٠,٠٠٠( ) ١٣٨,١٢٨( ١,٠٠٠,٠٠٠ 
       

  
  

تثمار           ***   دار لإلس ركة ال ن ش ادرة م ة ص ندات مالي ي س تثمارات ف د إس ذا البن ل ه ة  –يمث ت بقيم                             الكوي
تم    ٢٠٠٩% سنويًا إستحقت السندات خالل عام  ٧,٥دينار كويتي) وبنسبة مرابحة  ٥٠٠,٠٠٠دينار () ١,٣٣٣,٢٥٠( م ي ول

ص   جيل مخص م تس يلها وت ةتحص ة متوقع ائر إئتماني درة    خس ركة المص ات الش ة إلتزام ت جدول تثمار. تم ة اإلس ل قيم بكام
ة     ى من قيم ة األول يل الدفع م تحص ويتي وت زي الك ك المرك الل عام   بإشراف البن ة خ ت  ٢٠١٣الجدول ك إنتف ى ذل اًء عل وبن

  دينار.) ٧٢,٧١٧( بقيمة الدفعة المقبوضة والبالغة المتوقعة اإلئتمانيةالخسائر الحاجة لمخصص 
    
  
  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٢٢  - 
  

  
  إستثمارات عقارية    .  ٦

  

  ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
   

 ١,٢٣١,٥٨٦  ١,٢٣١,٥٨٦  أراضي  
  

  
غ  تم تقدير القيمة العادلة لإلستثمارت العقار اريين بمبل ي    ) ٢,٢٥٥,٣٧٣( ية من قبل خبراء عق ا ف ار كم انون األول   ٣١دين ، ٢٠١٨ك

  ).٢٠١٧كانون األول  ٣١دينار كما في  ٢,٢٨٠,٥٤٦(مقابل 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  ولدى البنوك نقد في الصندوق    .   ٧
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
   

 ١١,١٣١  ٣٣,٠٢٠  في الصندوق وشيكات نقد
 ٢٨٨,٦٧٧  ٤٩٣,١١٠  حسابات جارية لدى البنوك

  ٢٩٩,٨٠٨  ٥٢٦,١٣٠ 
  

  
 
  
  
 
  

  شيكات برسم التحصيل    .   ٨
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
   

 ٦٤١,٥٤٨  ٦٤٣,٤١١  شيكات برسم التحصيل 
  ـ       )       ٦٤٣(  مخصص خسائر إئتمانية متوقعة / شيكات برسم التحصيل*

   ٦٤١,٥٤٨   ٦٤٢,٧٦٨  
  

        
  

  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة / شيكات برسم التحصيل هي كما يلي: * إن الحركة على مخصص       
  
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  ـ  ـ  الرصيد في بداية السنة
  ـ  ٦٤٢   )٩أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (

  ـ  ٦٤٢   ١/١/٢٠١٨الرصيد المعدل كما في 
  ـ  ١   المخصص للسنة 

  ـ  ٦٤٣   الرصيد في نهاية السنة
  

  .٣١/١٢/٢٠١٩ شيكات برسم التحصيل لغاية التد إستحقاق يم  
 

  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٢٣  - 
  

  

   صافي -مدينون     .  ٩
              

  

٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  ٢,٧٩٤,٥٣٨   ٢,٧٧٣,٦٧٤   وثائق التأمينذمم حملة 
  ١٢٢,٥٠٧   ٢٢٩,٩٩٨   ذمم الوكالء

  ١٠٣,٢٩١   ١٢٩,٢٨٣   ذمم الوسطاء
  ٥٧,٦٤١   ٦٦,٨٢٩   ذمم الموظفين

  ٢٤,٨٨٧   ٢٤,٤٤٠   ذمم أخرى 
  ٣,١٠٢,٨٦٤   ٣,٢٢٤,٢٢٤   مجموع الذمم

      

  )  ١,٢٦٩,١٤٨(  )١,٤١٦,٦٤٦(  * ونخسائر إئتمانية متوقعة / مدينينزل مخصص 
  ١,٨٣٣,٧١٦   ١,٨٠٧,٥٧٨   صافي المدينون

          
  

 

  كما يلي:  ون هيسائر اإلئتمانية المتوقعة / مدينالخإن الحركة على مخصص  *   
 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  ١,٢٠٣,٧١٠   ١,٢٦٩,١٤٨                                                                                                       الرصيد كما في بداية السنة
  -  ١٧,٨٠٧   )٩الدولي رقم ( ةأثر تطبيق معيار التقارير المالي

  ١,٢٠٣,٧١٠  ١,٢٨٦,٩٥٥        ١/١/٢٠١٨الرصيد المعدل كما في 
  ٦٨,٤٨٣   ١٣٣,٠٧٨   لمخصص للسنةا

  )        ٣,٠٤٥(  )     ٣,٣٨٧(  ديون معدومه
  ١,٢٦٩,١٤٨   ١,٤١٦,٦٤٦   الرصيد كما في نهاية السنة

 

  
  
  

  ذمم معيدي التأمين المدينة  . ١٠
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

 ٤٢٦,٧٩٤  ٤٧٨,٢١٩   شركات التأمين المحلية
 ٥٠٤,١٤٦  ٥٢١,٨٦٩   ارجيةشركات إعادة التأمين الخ

 )  ٧٥٨,٦١٥( )٨٢٨,٣٦٠   (  تأمين*ال متوقعة / ذمم معديإئتمانية خسائر مخصص 
 ١٧٢,٣٢٥  ١٧١,٧٢٨   صافي ذمم معدي التأمين المدينة

  

 كما يلي: دي التأمين هييالخسائر اإلئتمانية المتوقعة / ذمم معن الحركة على مخصص تدني إ*      
  

  
 

٢٠١٧ ٢٠١٨ 
     

  ٤٢٣,٧٣٩   ٧٥٨,٦١٥   الرصيد كما في بداية السنة 
 - )     ٧٤,٧٧٠( )٩أثر تطبيق معيار التقارير الماليه الدولي رقم (

  ٤٢٣,٧٣٩   ٦٨٣,٨٤٥   ١/١/٢٠١٨الرصيد المعدل كما في 
 ٣٣٤,٨٧٦  ٤٤,٥١٥١  المخصص للسنة

 ٧٥٨,٦١٥  ٨٢٨,٣٦٠  الرصيد كما في نهاية السنة
  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٢٤  - 
  

  خلضريبة الد   . ١١
 

  

  مخصص ضريبة الدخل: -أ
  

  
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      ما يلي:الموحدة ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل  تمثل

 )     ١,١٢٥ ( )        ٢,٦٧١(  ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة
  )   ٥٠,٠٥٨ (  ١٥٠,٦٢٨   الموجودات الضريبية المؤجلة  في الزيادة (المحرر)

   ٥١,١٨٣(   ١٤٧,٩٥٧   (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      :الضريبية الخسارةمع  المحاسبيةالخسارة ملخص تسوية 

  )  ٩٣٨,٥٨٧(  (١,٠٩٣,٢٢٢ )  يةالمحاسبالخسارة 
  )  ٣٤٩,٦٦٥(  (٣٨٦,٨٤٦    )  أرباح غير خاضعة للضريبة 

  ٧٩٤,٨٢٠   ٣١٨,٦٣٤   مصروفات غير مقبولة ضريبيًا
  )   ٤٩٣,٤٣٢(  ) ١,١٦١,٤٣٤(  يةالضريب الخسارة

  %٢٤  ٢٤%  نسبة ضريبة الدخل وفقًا للقانون
 

 

 .٢٠١٥تم تسوية الوضع الضريبي للشركة حتى نهاية عام  -
 

 

ام لذاتي عن نتائج أعمال الشركة التقدير ا فوتم تقديم كش - ة سجالت        و ٢٠١٧و  ٢٠١٦ يلع دخل بمراجع رة ضريبة ال م دائ م تق ل
 الشركة لتاريخه.

  
  
  
  
  
  

ام  احتساب مخصصيتم  لم - ادة   ٢٠١٨ ضريبة دخل عن نتائج أعمال الشركة لع عة      بسبب زي رادات الخاض المصروفات عن اإلي
 .للضريبة

 

  وفقًا لقانون ضريبة الدخل وتعديالته الالحقة. ٢٠١٨تم إحتساب مخصص ضريبة دخل عن نتائج أعمال الشركات التابعة لعام  -
 

ركة    - ريبي للش ار الض ي رأي اإلدارة والمستش افعن أف تقبالً    المن تتحقق مس ة س رائب المؤجل ن الض ل    م ة العم ى خط تنادًا إل اس
  المستقبلية.

  
  
  
  
  
  

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موجودات ضريبية مؤجلة   -ب
  

  إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:            
           
  
  

  
  
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

)  ٤,٥٤٠,٢٧١(  )٥,١٦٧,٨٨٧(  الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيًا
  %٢٤   %٢٤   نسبة ضريبة الدخل القانونية  

  ١,٠٨٩,٦٦٥   ١,٢٤٠,٢٩٣   الموجودات الضريبية المؤجلة كما في نهاية السنة 
  

  
  

  
  

  كما يلي: هي إن الحركة على الموجودات الضريبية المؤجلة           
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  ١,١٣٩,٧٢٣   ١,٠٨٩,٦٦٥   الرصيد كما في بداية السنة
  ـ       ١٥٠,٦٢٨   ضافات خالل السنهإ

  )   ٥٠,٠٥٨(  -  المحرر خالل السنة 
  ١,٠٨٩,٦٦٥   ١,٢٤٠,٢٩٣   الرصيد كما في نهاية السنة 

  
  
  
  
  
  
  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٢٥  - 
  

 
 
 

     صافي - ممتلكات ومعدات   . ١٢
  

 
 مبانـــي اراضـي

أثاث 
 وتجهيزات

أجهزة 
 الحاسب اآللي

  وسائط 
 نقل

أجهزة 
 المجموع  ومعدات 

        
        :الكلفـــة
 ٣,٧٠٤,٧٠٧  ١٥٣,٧٤٢  ٩٤,١٩٧   ٢٦٧,٠٥٤  ١٧٢,٢٣٤  ١,٩٩٨,١٦٩  ١,٠١٩,٣١١  ١/١/٢٠١٨في  كما الرصيد
 ٤,٢١٤  ١,٢٦٦  - ٢٨٥  ٢,٦٦٣  - - اضافات

 ٣,٧٠٨,٩٢١  ١٥٥,٠٠٨   ٩٤,١٩٧   ٢٦٧,٣٣٩  ١٧٤,٨٩٧  ١,٩٩٨,١٦٩  ١,٠١٩,٣١١  ٣١/١٢/٢٠١٨الرصيد كما في 
        

        :مخصص التدنيو االستهالك المتراكم
 ١,٧٠٣,٣٢٣  ١٤١,٤٥١ ٤٣,٣٤٧  ٢٤٠,٨٤٥  ١٠٩,٨٩٧  ١,١٦٧,٧٨٣  - ١/١/٢٠١٨في  كما الرصيد

 ٧٨,٥٠٥  ٣,٠١٢  ٨,٨٥٠  ٧,٦٤٢  ١٩,٠٣٨  ٣٩,٩٦٣  - استهالك السنة
 (٢٩٤,٨٦٩) - - ـ -  )   ٣٣٦,٣٣٠(    ٤١,٤٦١  (رد) مخصص تدني

 ١,٤٨٦,٩٥٩  ١٤٤,٤٦٣  ٥٢,١٩٧   ٢٤٨,٤٨٧  ١٢٨,٩٣٥   ٨٧١,٤١٦  ٤١,٤٦١  ٣١/١٢/٢٠١٨فيالرصيد كما 
 ٢,٢٢١,٩٦٢  ١٠,٥٤٥  ٤٢,٠٠٠  ١٨,٨٥٢  ٤٥,٩٦٢  ١,١٢٦,٧٥٣  ٩٧٧,٨٥٠  ٣١/١٢/٢٠١٨صافي القيمة الدفترية كما في 

        
        :الكلفـــة
 ٣,٧٠٠,٨٠٦  ١٥٨,٦٣٦  ٩٠,١٢٨  ٢٦٨,٦٧١  ١٦٥,٨٩١  ١,٩٩٨,١٦٩  ١,٠١٩,٣١١  ١/١/٢٠١٧في  كما الرصيد
 ٢٨,٩٢١ ١,٤٢٣  ١٧,٠٠٠  ٤,١٥٥  ٦,٣٤٣  ـ ـ اضافات

 )    ٢٥,٠٢٠( )    ٦,٣١٧( )   ١٢,٩٣١( )   ٥,٧٧٢( - ـ ـ إستبعادات
 ٣,٧٠٤,٧٠٧  ١٥٣,٧٤٢ ٩٤,١٩٧  ٢٦٧,٠٥٤  ١٧٢,٢٣٤  ١,٩٩٨,١٦٩  ١,٠١٩,٣١١  ٣١/١٢/٢٠١٧الرصيد كما في 

        
        :ومخصص التدني االستهالك المتراكم

 ١,٦٤٠,٦٧٨  ١٣٥,٦٣٣  ٤٧,٥٨١  ٢٣٨,٩٣٧  ٩٠,٧٠٧  ١,١٢٧,٨٢٠ -  ١/١/٢٠١٧في  كما الرصيد
 ٨٧,٦٠٤ ١٢,٠٧٤  ٨,٦٩٧  ٧,٦٨٠  ١٩,١٩٠  ٣٩,٩٦٣  - استهالك السنة

 )  ٢٤,٩٥٩( )    ٦,٢٥٦( )   ١٢,٩٣١( )   ٥,٧٧٢( - - - استبعادات
 ١,٧٠٣,٣٢٣ ١٤١,٤٥١ ٤٣,٣٤٧  ٢٤٠,٨٤٥  ١٠٩,٨٩٧  ١,١٦٧,٧٨٣  - ٣١/١٢/٢٠١٧كما في الرصيد

 ٢,٠٠١,٣٨٤ ١٢,٢٩١ ٥٠,٨٥٠  ٢٦,٢٠٩  ٦٢,٣٣٧  ٨٣٠,٣٨٦  ١,٠١٩,٣١١ ٣١/١٢/٢٠١٧صافي القيمة الدفترية كما في 
        

  
  
  
  
  

  
  

  موجودات أخرى      . ١٣
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

 ٨٧,٤٣٢  ٩٢,٢٣٠   ةايرادات مستحقة غير مقبوض
 ٨٢,٤٠٦  ٧٨,٢٧٨   مصاريف مدفوعة مقدمًا

  ٣١,٨٤٨   ٣٥,١١١   تأمينات مستردة 
  ١١١,٢١٨   ١٢١,٨٥٦   امانات ضريبة الدخل  

   ٣١٢,٩٠٤   ٣٢٧,٤٧٥  
  

  
  
  

  دائنون    . ١٤
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

      

  ٨٥,٣٢٠   ٤٤٧,٤٥٦   ذمم حملة وثائق التأمين 
  ٨٧,١٦٣   ٩٠,١٥٩   ذمم الوكالء 

  ١٠٢,٦٦١   ١٠٨,٦٣٣   الوسطاءذمم 
  ٢٢,٨١٨   ٧,١٤٨   ذمم موظفين

  ٢٥١,٦٣٠   ١٧٤,٩٥٣   ذمم أخرى
   ٥٤٩,٥٩٢   ٨٢٨,٣٤٩  
  

         



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٢٦  - 
  

  

  ذمم معيدي التأمين الدائنة    . ١٥
  

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  ٣٥٠,٦٥٠   ٦١١,٠٨٧   شركات التأمين المحلية
  ٥٦٤,٦١٤   ٥٦٨,٢٢٤   شركات إعادة التأمين الخارجية

   ٩١٥,٢٦٤   ١,١٧٩,٣١١  
  
  
  
  
  

 
  مطلوبات أخرى    . ١٦

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  ٦٩٩,٩٦٣   ٤٢٨,٢٩٧   أمانات شيكات غير مصروفة 
  ١٩٥,٣٩٨    ١٤٦,٥٣٣   أمانات معيدي التأمين 

  ٩٥٤   ١٨٢,٤١٣   تعويضات مستحقة وغير مدفوعة
 ٣٩,٦١٠  ٣٩,١٩٦   مصاريف مستحقة وغير مدفوعة 

 ١٧,٧١٠  ١٧,٧١٠   أمانات المساهمين
 ٣٦,٢١٢  ٢٤,٢٩٨   أمانات ضريبة المبيعات 

 ٣,٣٥٩  ٤,٢٨٣   أمانات ضريبة الدخل  
  ١٣,٤٤٩   ١٨,٠٩٢   أمانات مختلفة 

   ١,٠٠٦,٦٥٥  ٨٦٠,٨٢٢ 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رأس المال المصرح به والمدفوع   . ١٧
  

سهم قيمة السهم دينار أردني  )٥,٠٠٠,٠٠٠( دينار موزعًا على )٥,٠٠٠,٠٠٠( يبلغ رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع
  ).٢٠١٧كانون األول  ٣١دينار / سهم كما في  ٥,٠٠٠,٠٠٠(مقابل   ،٢٠١٨كانون األول  ٣١واحد كما في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  احتياطي إجباري   . ١٨
ل الضريبة بنسبة     تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من االرباح ا و     % خالل ١٠لسنوية قب السنوات السابقة وه

  .غير قابل للتوزيع على المساهمين
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ختياريااحتياطي .    ١٩
د عن        ل الضرائب بنسبة ال تزي % خالل السنوات   ٢٠تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قب

  زيع على المساهمين. السابقة وهو قابل للتو
  

  
  
  
  

    
  

  احتياطي القيمة العادلة   . ٢٠
   

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

 )   ٥٣٠,٧٢٧( )   ٥٤١,٢٩٢(  الرصيد في بداية السنة 
 )     ١٠,٥٦٥( ٤٩٨    اآلخر خسائر تقييم غير متحققة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

  -  ٥٧,٥٠٨   خر    من خالل الدخل الشامل اآل ةالعادل ةالقيمخسائر بيع موجودات ماليه ب
 )  ٥٤١,٢٩٢( )  ٤٨٣,٢٨٦(  الرصيد في نهاية السنة 

  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٢٧  - 
  

  

   خسائر متراكمة  .   ٢١
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

      

 )   ٨٢٧,٤٤١( )    ٩٨٩,٧٧٠(  الرصيد في بداية السنة 
  -  ٤٧,٥٦١   )٩رقم ( معيار التقارير المالية الدوليأثر تطبيق 

  )  ٨٢٧,٤٤١(  )   ٩٤٢,٢٠٩(  ١/١/٢٠١٨الرصيد المعدل كما في 

  ٨٢٧,٤٤١   - ةخالل السن ةالخسائر المتراكم رصيد اطفاء
  -      )      ٥٧,٥٠٨(  من خالل الدخل الشامل االخر ةالعادل ةبالقيم يةخسائر بيع موجودات مال

 )  ٩٨٩,٧٧٠( (٩٤٥,٢٦٥    )  خسارة السنة 
 )  ٩٨٩,٧٧٠( (١,٩٤٤,٩٨٢)  ة الرصيد في نهاية السن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فوائد دائنة   . ٢٢
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

 ٢٧٦,١٩٥  ٣٠٨,٩٥٦    بنكية ودائع فوائد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

         صافي أرباح الموجودات المالية واإلستثمارات    . ٢٣

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  ١٧,٨٤٩   ١٩,٨٦٧   عوائد التوزيعات النقدية  
  ١٢٧,٠٨١   ٥٢,٨٢١   ثمارات بالكلفة المطفأة عوائد مقبوضة من إست

   ١٤٤,٩٣٠   ٧٢,٦٨٨  
 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   أخرى ومصاريف إيراداتصافي .   ٢٤

  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  -         ٢٩٤,٨٦٩   رد مخصص تدني ممتلكات انتفت الحاجه اليه
  -         ٥١,٠٠٠   رد مخصص قضايا انتفت الحاجه اليه

  )        ٧٥٠(  -          ملة خسائر فروقات ع
  )     ١,٥١٧(  -          أخرى

   ٢,٢٦٧(  ٣٤٥,٨٦٩    (  
  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٢٨  - 
  

  نفقات الموظفين   . ٢٥
  

  

   ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  ١,٠٦٨,٦١٣   ٩١٥,٧٨١   وملحقاتهارواتب ومكافآت 
  ١٣٣,٣٢٢   ١٠٤,٨٤٠   حصة الشركة من الضمان اإلجتماعي 

  ٧٣,٠٢٨   ٧٠,٨٠١   مصاريف طبية
  ١٩,٨٦٧   ٢٠,٥٤٦   نقالت سفر وت

  ٨,٢٠٤   ١,٢٦٧   تدريب وتطوير الموظفين
  )   ١١,٢٥٣(  ٧,٧٢٠   مخصص إجازات موظفين 

  ١,٢٩١,٧٨١   ١,١٢٠,٩٥٥   المجموع 
      

  ١,٠٣٣,٤٢٥   ٨٩٦,٧٦٤   بلغت نفقات الموظفين الموزعة على حسابات اإلكتتاب
  ٢٥٨,٣٥٦   ٢٢٤,١٩١   ببلغت نفقات الموظفين غير الموزعة على حسابات اإلكتتا

   ١,٢٩١,٧٨١   ١,١٢٠,٩٥٥  
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

     
  مصاريف إدارية وعمومية   . ٢٦

  
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  ١٤٦,٤٨٨   ١٢٠,٣٩١   مصاريف مجلس اإلدارة 
  ١٩,٥٢٤   ٣٠,٠٠٠   مصاريف أمن وحمايه

  ٣٧,٦٥٠   ٣٥,٨٤٨   وتدفئة  ومياه كهرباء
  ٢٧,٢٧٧   ٢١,٣٩٢   قرطاسية ومطبوعات 

 ٣٢,٥٥٠  ٣٩,٠٦٩   عاب مهنية أت
  ٢٧,٦٨٠   ١١,٠٦٠   دعاية وإعالن 

  ٣٠,١٤٨   ٢٩,٤٣٨   صيانة 
 ١٨,٢٨٢  ١٥,٩٠٢   رسوم وإشتراكات 

  ١٨,٤٩٣   ١٧,٢١٧   بريد وإتصاالت 
 ١٤,٤٨٧  ١٤,١٦٩   مصاريف تأمين 

  ١١,٧٧٤   ٤٤,٢١٦   مصاريف قضايا واتعاب محاماة 
  ١٤,١١٣   ١٠,٦٩٠   رسوم حكومية ورسوم اخرى 

  ٩,١٨٠   ٩,١٨٠   إيجارات
  ٧,٦٣٠   ٨,٦٤٩   رسوم بنكية 

 ٤٩٧  ١,٥٤٥   مصاريف عطاءات 
 ٦٠,٩١٦   ٥٢,١١٠    متفرقة

  ٤٧٦,٦٨٩   ٤٦٠,٨٧٦   المجموع
      

 ٣٨١,٣٥١  ٣٦٨,٧٠١   على حسابات االكتتاب الموزعة المصاريف اإلدارية والعمومية
 ٩٥,٣٣٨  ٩٢,١٧٥   ة على حسابات االكتتابغير موزعال والعمومية المصاريف اإلدارية

   ٤٧٦,٦٨٩   ٤٦٠,٨٧٦  
  
 
  
  
  
  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٢٩  - 
  

  

  السنة  خسارة ة السهم األساسية والمخفضة منحص   . ٢٧
  

  ٢٠١٧ ٢٠١٨  
      

  )    ٩٨٩,٧٧٠(  )   ٩٤٥,٢٦٥(  خسارة السنة
      

  ٥,٠٠٠,٠٠٠   ٥,٠٠٠,٠٠٠   المتوسط المرجح لعدد األسهم 
      

  )       ٠,١٩٨(  )     ٠,١٨٩(  ة للسهم من خسارة السنةالحصة األساسية والمخفض
  
  
  
  
  
  
  
  

  في حكمه النقد وما   . ٢٨
  

 

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

  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  ٢٩٩,٨٠٨   ٥٢٦,١٣٠   ) ٧إيضاح (  – دى البنوكنقد في الصندوق وأرصدة ل
  ٧١٥,٨٣٧   ٢٦٧,٣٠٦   )  ٣إيضاح (   –تستحق خالل ثالثة أشهر  ودائع لدى البنوك

   ١,٠١٥,٦٤٥   ٧٩٣,٤٣٦  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  ذات العالقة جهات عامالت معتال.    ٢٩
  

  

ت - ع قام امالت م ي مع دخول ف ركة بال قيقة  الش ركات الش اهمينو الش ار المس س اإلدارة واإلدارة كب اء مجل ة وأعض ا  التنفيذي العلي
  والشركات المسيطر عليها من قبلهم ضمن النشاطات اإلعتيادية للشركة وبإستخدام نسب المرابحة والعموالت التجارية.

  
  

  عالقة خالل السنة:الفيما يلي ملخص التعامالت مع الجهات ذات        
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      القائمة

       الموحدة لمركزالماليبنود قائمة ا
      

  ٣١١,٨٧٢  ٢٣٤,١٧٩   موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
      

      الموحدة بنود قائمة الدخل الشامل
      

  ١٢٧,٠٨١  ٥٢,٨٢١   فوائد وعوائد مقبوضة من موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  
  للشركة :  وأعضاء مجلس اإلدارة ذية العليا(رواتب وُمكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفي فيما يلي ُملخص لمنافع -

  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  ٥٨٠,٢٥٩  ٤٤٩,٠٧٣   اإلدارة التنفيذية العليا رواتب ومكافآت
  ١٤٦,٤٨٨  ١٢٠,٣٩١   مكافآت وتنقالت اعضاء مجلس اإلدارة 

   ٧٢٦,٧٤٧  ٥٦٩,٤٦٤  
  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٣٠  - 
  

  قيمة العادلةتظهر بال لية التي الالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات الما   . ٣٠
  

  

    .خرىالمالية األ تشمل هذه األدوات المالية المدينون والدائنون والموجودات المالية األخرى والمطلوبات
  دوات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.ال تختلف القيمة العادلة لأل

  
  

  
  

  المالية لألدوات القيمة العادلة   . ٣١
  

  

ة       تتألف األدوات المالية من الم ودات المالي من الموج ة. تتض ات المالي ة والمطلوب وك،      وجودات المالي دى البن ي الصندوق ول د ف النق
يل،           م التحص يكات برس وك، الش دى البن ع ل رى، ودائ ة األخ دة المدين ض األرص ة، بع أمين المدين دي الت م معي ة، ذم ذمم المدين ال

أة  الشامل اآل الدخل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ة المطف ة    خر والموجودات المالية بالكلف ات المالي من المطلوب . وتتض
  .الذمم الدائنة، ذمم معيدي التأمين الدائنة وبعض األرصدة الدائنة األخرى

  

   .إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية
  

  ت تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايا
  

  المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات المالية.
  

ي                 ر مباشر ف كل مباشر أو غي ا بش ة ويمكن مالحظته ة العادل ى القيم ؤثر عل د على مدخالت ت يم تعتم المستوى الثاني: أساليب تقي
  السوق.

  

  في السوق. ة العادلة ولكن ال يمكن مالحظتهاأساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيم المستوى الثالث:
  

٢٠١٨ 
  المستوى 

 األول
  المستوى 

 الثاني
  المستوى 

 المجموع الثالث
     

 ٥٤٧,٦٧٠ ٣٣٢,٤١٦ - ٢١٥,٢٥٤ اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
  
  
  

٢٠١٧ 
  المستوى 

 األول
  المستوى 

 الثاني
  المستوى 

 المجموع الثالث
     

 ٥٦٢,٥٢٦ ٣٣٢,٤١٦ - ٢٣٠,١١٠ اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
  

تعكس القيمة المبينة في المستوى الثالث كلفة شراء هذه الموجودات وليس قيمتها العادلة بسبب عدم وجود سوق نشط لها، هذا وترى 
  إدارة الشركة أن كلفة الشراء هي أنسب طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه الموجودات وأنه ال يوجد تدني في قيمتها.

  

  
  
  

  إدارة المخاطر   . ٣٢
  

  

  اإلفصاحات الوصفيةأوًال : 
  

  

يض حجم المخاطر المحيط            ة وتخف عتها الشركة لمواجه ي وض م السياسات الت دف   تعتبر سياسة إدارة المخاطر من أه ة بنشاطها به
  الحفاظ على موجودات الشركة وحقوق مساهميها وكذلك الحفاظ على مركز مالي قوي وسليم للشركة.

  
  عملية إدارة المخاطر

ل          ة والتقلي ه من جه ق الحد من تكرار حدوث تعنى عملية إدارة المخاطر والسياسة المعدة لها بشكل رئيسي بالتحكم بالخطر عن طري
وقعة من جهة أخرى وذلك بأقل تكلفة ممكنة، ولذا فإن مسؤولية إدارة المخاطر هي اكتشاف المخاطر المحتملة من حجم الخسائر المت

ك             وع الخطر وذل ي حال وق ة ف ق الخطر وحجم الخسائر المتوقع ال تحق أوال ثم تحليل وتصنيف تلك المخاطر لغايات احتساب احتم
ختيار أفضل الوسائل وانجحها لمواجهة هذه األخطار والحد من آثارها مع التركيز تمهيدا لقياس الخطر كميا، وبناءا على ما تقدم تم ا

  على مفهوم خفض التكاليف المصاحبة للخطر. 
  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٣١  - 
  

  اإلفصاحات الكمية:  انيًاث
  
  

 التأمين مخاطر  -  أ
 

  :مخاطر التأمين -١
  
  
  

من مبلغ االدعاء المتعلق بذلك الحدث وذلك نظرا   تتمثل مخاطر أي عقد تأمين في إمكانية وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التأكد        
ة                ق نظري ث يمكن تطبي ة، حي ة تأميني ة بفئ أمين المتعلق ود الت ة، بالنسبة لعق ر متوقع ة وغي لطبيعة عقد التأمين حيث المخاطر متقلب

د    االحتماالت للتسعير واالحتياطي ، فإن المخاطر األساسية التي تواجه الشركة هي أن االدعاءات المتكب ا ق ة به دة والدفعات المتعلق
ع، ألن أحداث              ر من المتوق ورة االدعاءات أكب ة وخط ت إمكاني د يحدث إذا كان ذا ق أمين . ه تزيد عن القيمة الدفترية اللتزامات الت

  التأمين غير ثابتة وتختلف من سنة ألخرى فإن التقديرات قد تختلف عن اإلحصائيات المتعلقة بها. 
  

  

ي         أظهرت الدراس         ع ف ود تنوي ا أن وج ة. كم ارة الفعلي دل الخس ات مع ت التوقع ا قارب ابه كلم أمين متش ود الت ت عق ا كان ه كلم ات أن
  مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها يؤدي إلى انخفاض احتماالت الخسارة الكلية للتأمين.

  
  

ركة          ل الش ديها       تعم أمين ل ود الت ع عق ى تنوي اله عل اطر أع ن المخ ف ع دقيق      ،للتخفي ار ال اطر باالختي ر المخ ن تغي ذلك يتحس ك
  الستراتيجيات وموجهات التأمين وتنفيذها بعناية، وأيضًا باستخدام اتفاقيات إعادة التأمين.

  
 

  فيما يلي أهم فروع التأمين والمخاطر التي تتعرض لها:
  

  الحريق واألضرار األخرى للممتلكات
  

ام   ويض ح و تع ات ه أمين الممتلك ن ت رض م ارات    ان الغ ة العق ن قيم اراتهم أو ع ق بعق ذي يلح رر ال ن الض أمين ع ائق الت لي وث
  المفقودة، وأيضا يمكن أن يقبض حملة الوثائق تعويضات عن فقدان األرباح بسبب عدم استطاعتهم استعمال عقاراتهم المؤمنة.

  

ال، قام  ان المخاطر الرئيسية بالنسبة لعقود تأمين العقارات هي الح رة بإصدار      ت الشركة ريق وتعطل األعم خالل السنوات األخي
  وثائق تأمين فقط لعقارات مزودة بمعدات إنذار بالحريق ومعدات اخماد الحرائق.

  

ارات   اء العق وفير   يتم إبرام عقود التأمين هذه على أساس قيمة االستبدال للعقارات ومحتوياتها المؤمن عليها. تعتبر كلفة إعادة بن وت
ؤثر       بدائل لمحتوياتها والوق ي ت ل الرئيسية الت ة هي العوام ات المتوقف دى      ت المطلوب إلعادة تشغيل العملي ات. ل ى حجم المطالب عل

غ              الشركة ة واحدة تبل ة مطالب ذه األضرار للحد من الخسائر ألي أمين له ار خالل    )٤,٥٠٠,٠٠٠(غطاء من شركات إعادة الت دين
  .٢٠١٧و  ٢٠١٨كانون األول  ٣١السنوات المنتهية في 

  
  ركباتالم

  

ر                 ؤولية ضد الغي اتهم أو المس ذي يلحق بمركب أمين عن الضرر ال ائق الت ويض حاملي وث و تع ات ه أمين المركب ان الغرض من ت
  الناشئة من الحوادث أيضا يمكن أن يقبض حاملي الوثائق تعويضًا عن احتراق أو سرقة مركباتهم.

  

ي التع      ية ه اطر الرئيس ر المخ يارات تعتب أمين الس بة لت الح     بالنس تبدال أو إص ية واس ابات الشخص اة واإلص ن الوف ات ع ويض
رة   ،السيارات ي تحمل سنة الصنع           أصدرت الشركة   في السنوات األخي ات الت ط للمركب أمين شاملة فق والص ت وق    ٢٠٠٠ب ا ف فم

د عن     غطاء من معيدي التأمين لتغطيب ات المملوكة لألفراد لدى الشركةوفعليًا تتعلق كافة عقود التأمين بالمركب ي تزي                 ة الخسائر الت
  .٢٠١٧و ٢٠١٨كانون األول  ٣١خالل السنوات المنتهية في  دينار )٥٠,٠٠٠(
  

إن المبالغ التي تدفع كتعويضات في حوادث الوفاة وللمصابين وتكاليف استبدال السيارات هي العوامل الرئيسية المؤثرة على حجم 
  المطالبات.

  
  لالتأمين البحري والنق

  

ة     ربالنسبة للتأمين البحري والنقل تعتبر المخاطر ال ف الوحدات البحري ة  ئيسية هي خسارة أو تل ا      والبري تج عنه ي ين وادث الت والح
  فقدان كلي أو جزئي للبضائع.

  

ف    دان أو تل ن فق أ م ي تنش ؤولية الت ف والمس ن التل أمين ع ائق الت املي وث ويض ح ل هو تع ري والنق أمين البح ن الت رض م  ان الغ
  برية والحوادث التي تقع في البحر والبر والتي تنتج خسارة جزئية أو كلية للبضائع.الوحدات البحرية وال

  

ق بالسفن والطرق         ا يتعل ة فيه أمين متنوع ائق الت إن االستراتيجية المتبعة بالنسبة لقطاع التأمين البحري والنقل هو التأكد من أن وث
ة   أمي   المالحية والبري ا الت ي يغطيه دى الشركة  الت غ              ن ل ة واحدة تبل ة مطالب أمين للحد من الخسائر ألي غطاء من شركات إعادة الت

  .٢٠١٧و ٢٠١٨كانون األول  ٣١دينار خالل السنوات المنتهية في  )٤,٠٠٠,٠٠٠(
  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٣٢  - 
  

  

  التأمين الطبي
  

ة           افع مالي وفير من ك ت ى ذل ب عل اتج عن مرض أو عجز ويترت ى     يشمل خسارة المؤمن له عند تحقق ضرر له ن افع عل ة أو من ثابت
ذا الخطر           ، تقوم الشركةشكل تعويضات أو مزيجًا من كلتا المنفعتين ة للحد من ه أمين خارجي دى شركات ت أمين ل ى  بإعادة الت عل

ي تغطي   ةاساس اتفاقيه فائض الخسار د عن         ) ٢٩٧,٥٠٠( والت ا يزي الي الحد السنوي للشخص الواحد وبم ار كاجم ) ٢,٥٠٠( دين
  .٢٠١٧و ٢٠١٨كانون األول  ٣١المنتهية في  السنواتخالل وذلك  ةحد في الحاله الواحده في السندينار للشخص الوا

  
  
  
  
  
  
  

  

 تطور اإلدعاءات      -٢
ا  ة       ءًا تظهر الجداول أدناه اإلدعاءات الفعلية (بن ة السنة) مقارن ي نهاي ديرات اإلدارة ف ى تق ات للسنوات  عل ع الماضية    بالتوقع األرب

  يلي: كما وقع بها الحادثتي على أساس السنة ال
  

  
  

  :لمركباتتأمينات ا
 السنة التي وقع بها الحادث

٢٠١٤  
 وما قبلها

  
٢٠١٥  

  
٢٠١٦  

  
٢٠١٧  

  
 المجمـــوع  ٢٠١٨

 ٨٤,٣٥٧,٥٠٢   ٧,٥٨٦,٣٠١   ٦,٣٨٥,٧١٠   ٦,٠٧٧,٢٩٨  ٧,٦٤٣,٥٦٧  ٥٦,٦٦٤,٦٢٦  كما في نهاية السنة
 ٧٧,٨٨٣,٨٧٦   ـ  ٧,١٧٣,١٣٠   ٦,٥٤١,١٧٨  ٧,٧٤٢,٨٨٨  ٥٦,٤٢٦,٦٨٠  بعد سنة

 ٧٠,١٣٩,٧٥٧   ـ  ـ  ٦,٦٧٦,٤٥٤  ٧,٨٨٦,٤٧٢  ٥٥,٥٧٦,٨٣١  بعد سنتين
 ٦٣,٣٢٨,٢٢١   ـ  ـ  ـ ٧,٨٨٣,٢٣٥  ٥٥,٤٤٤,٩٨٦  بعد ثالث سنوات
 ٥٥,١١٧,٦٩٩   ـ  ـ  ـ ـ ٥٥,١١٧,٦٩٩  بعد أربع سنوات

 ٨٤,٤٣٦,٨١٩   ٧,٥٨٦,٣٠١   ٧,١٧٣,١٣٠   ٦,٦٧٦,٤٥٤  ٧,٨٨٣,٢٣٥  ٥٥,١١٧,٦٩٩  التقديرات الحالية لإلدعاءات المتراكمة
 ٧٩,٢١٢,١٩٩   ٥,٠٢٨,٦٣٩   ٦,٣٨٠,٧٥٨   ٦,٠٤٩,٧٤٢  ٧,٥٤٣,٣٠١  ٥٤,٢٠٩,٧٥٩  الدفعات المتراكمة

              اإللتزام كما ظهر في القوائم المالية
  ٥,٢٢٤,٦٢٠   ٢,٥٥٧,٦٦٢   ٧٩٢,٣٧٢   ٦٢٦,٧١٢  ٣٣٩,٩٣٤  ٩٠٧,٩٤٠   ادعاءات مبلغة
  ١,٠١٧,٥٧٣   ١,٠١٧,٥٧٣   -  - - -  مبلغة ادعاءات غير

  (٧٩,٣١٧     )  -  (٧٨٧,٤٢٠ )  (٥٩٩,١٥٦ )  (٢٣٩,٦٦٨)  ١,٥٤٦,٩٢٧  في التقدير االولي للمخصص  الفائض )العجز( 
   

  تأمينات البحري والنقل:
 السنة التي وقع بها الحادث

٢٠١٤  
 وما قبلها

  
٢٠١٥  

  
٢٠١٦  

  
٢٠١٧  

  
 المجمـــوع  ٢٠١٨

 ٨٣٦,٢٨١   ٣٢,٨١٠   ٨,٧٨٤   ١,٧٧٦ ٣٠,٧٣٨  ٧٦٢,١٧٣  هاية السنةكما في ن
 ١,١٧٦,٢٦٣   ـ  ١٠,٢٧٦   ٧٧,٥٨٩  ٣٧,٢٣٧  ١,٠٥١,١٦١   بعد سنة

 ١,١٢٤,٤٧٢   ـ  ـ  ٧٧,٥٨٩  ٣٠,٢٣٧  ١,٠١٦,٦٤٦  بعد سنتين
 ١,٠٥٠,٩٢٦   ـ  ـ  ـ ٢٩,٩٣٧  ١,٠٢٠,٩٨٩  بعد ثالث سنوات
 ١,٠١٣,٢٨١   ـ  ـ  ـ ـ ١,٠١٣,٢٨١   بعد أربع سنوات

 ١,١٦٣,٨٩٣   ٣٢,٨١٠   ١٠,٢٧٦   ٧٧,٥٨٩  ٢٩,٩٣٧  ١,٠١٣,٢٨١  التقديرات الحالية لإلدعاءات المتراكمة
 ١,٠٤٠,١٨٢   ١٩,٩٥٩   ١٠,١٧٦   ٧٦,٨٥٣  ٢٨,٩٣٧  ٩٠٤,٢٥٧  الدفعات المتراكمة

              اإللتزام كما ظهر في القوائم المالية
 ١٢٣,٧١١   ١٢,٨٥١   ١٠٠   ٧٣٦  ١,٠٠٠  ١٠٩,٠٢٤   ادعاءات مبلغة

 ٥,٦٠٠   ٥,٦٠٠   -  - - -  ادعاءات غير مبلغة
 (٣٢٧,٦١٢    )  -  (١,٤٩٢    )  (٧٥,٨١٣    )  ٨٠١  (٢٥١,١٠٨) في التقدير االولي للمخصصالفائض ) العجز( 

              
  :طيرانتأمينات ال

 السنة التي وقع بها الحادث
٢٠١٤  

 ٢٠١٥ وما قبلها
  

٢٠١٦  
  

٢٠١٧  
  

٢٠١٨  
  

  المجموع
 ٤٠٩,١١٤  ـ ـ  ـ ـ ٤٠٩,١١٤  كما في نهاية السنة

 ٤٠٩,١١٤  ـ ـ  ـ ـ ٤٠٩,١١٤   بعد سنة
 ٤٠٩,١١٤  ـ ـ ـ ـ ٤٠٩,١١٤  بعد سنتين

 ٤٠٩,١١٤  ـ ـ ـ ـ ٤٠٩,١١٤  بعد ثالث سنوات
 ٤٠٩,١١٤  ـ ـ ـ ـ ٤٠٩,١١٤   بعد أربع سنوات

 ٤٠٩,١١٤  ـ ـ ـ ـ ٤٠٩,١١٤  التقديرات الحالية لإلدعاءات المتراكمة
 ٤٠٩,١١٤  ـ ـ ـ ـ ٤٠٩,١١٤  الدفعات المتراكمة

          اإللتزام كما ظهر في القوائم المالية
 - ـ ـ ـ ـ -  ادعاءات مبلغة

 - ـ ـ ـ ـ -  ادعاءات غير مبلغة
 - - -  -  - - في التقدير االولي للمخصصالفائض 



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٣٣  - 
  

 
  :واألضرار األخرى للممتلكاتتأمينات الحريق 

 تي وقع بها الحادثالسنة ال
٢٠١٤  

 ٢٠١٥ وما قبلها
  

٢٠١٦  
  

٢٠١٧  
  

٢٠١٨  
  

  المجموع
 ١٢,٨٤٧,٢٠٢  ٤٠٧,٤٢٥  ٤٥٢,٦٥٢   ٧٩,٧٣٨  ٢,٦١٤,٧٨١  ٩,٢٩٢,٦٠٦  كما في نهاية السنة

 ١٢,٨٥٧,٩٠٦  ـ ٥٤٦,١٩٦   ١٧٤,٥٢٥  ٢,٧٥٩,٨٣٢  ٩,٣٧٧,٣٥٣  بعد سنة
 ١٢,٨٨٥,١٧١  ـ ـ  ٥٧٩,٣٢٥  ٢,٧٤١,١٨٢  ٩,٥٦٤,٦٦٤  بعد سنتين

 ١٢,٣٥١,٥١٣  ـ ـ  ـ ٢,٨١١,٢٥٧  ٩,٥٤٠,٢٥٦  بعد ثالث سنوات
 ١٠,٣٤٤,٠٦٧  - ـ  ـ - ١٠,٣٤٤,٠٦٧   بعد أربع سنوات

 ١٤,٦٨٨,٢٧٠  ٤٠٧,٤٢٥  ٥٤٦,١٩٦   ٥٧٩,٣٢٥  ٢,٨١١,٢٥٧  ١٠,٣٤٤,٠٦٧  التقديرات الحالية لإلدعاءات المتراكمة
 ١١,٤١٥,٥٨٩  ٩٦,٨٢٩  ٢٩٤,٣٦٠   ٣٣٩,٥٤٢  ٢,٧٣٠,٥٧٧  ٧,٩٥٤,٢٨١  الدفعات المتراكمة

        اإللتزام كما ظهر في القوائم المالية
 ٣,٢٧٢,٦٨١  ٣١٠,٥٩٦  ٢٥١,٨٣٦   ٢٣٩,٧٨٣  ٨٠,٦٨٠  ٢,٣٨٩,٧٨٦   ادعاءات مبلغة

 ٥٢,٧٠٠  ٥٢,٧٠٠  -  -  - -  ادعاءات غير مبلغة
 (١,٨٤١,٠٦٨) - (٩٣,٥٤٤ )  (٤٩٩,٥٨٧ )  (١٩٦,٤٧٦) (١,٠٥١,٤٦١) العجز في التقدير االولي للمخصص

   
       

  تأمينات  المسؤولية:
 السنة التي وقع بها الحادث

٢٠١٤  
 ٢٠١٥ وما قبلها

  
٢٠١٦  

  
٢٠١٧  

  
٢٠١٨  

  
  المجموع

 ١,٩٧٩,٦٧٩  ١,٥٢٠  ٩٥٣    ١,٣٣٥  ١,١٠٠  ١,٩٧٤,٧٧١  كما في نهاية السنة
 ١,٣٣٧,٢٢٥  ـ ٩٥٣    ١,٣٣٥  ١,٠٠٠  ١,٣٣٣,٩٣٧  بعد سنة

 ١,٣٣٤,٩٨٦  ـ ـ  ١,٣٣٥  ١,٠٠٠  ١,٣٣٢,٦٥١  بعد سنتين
 ٧٣٨,١٤٣  ـ ـ  ـ ١,٠٠٠  ٧٣٧,١٤٣  بعد ثالث سنوات
 ٦٣٧,٩٠٢  ـ ـ  ـ ـ ٦٣٧,٩٠٢  بعد أربع سنوات

 ٦٤٢,٧١٠  ١,٥٢٠  ٩٥٣    ١,٣٣٥  ١,٠٠٠  ٦٣٧,٩٠٢  التقديرات الحالية لإلدعاءات المتراكمة
 ٥٠٢,٢١٠  ١,٥٢٠  ٩٥٣    ١,٣٣٥  ١,٠٠٠  ٤٩٧,٤٠٢  الدفعات المتراكمة

        اإللتزام كما ظهر في القوائم المالية
 ١٤٠,٥٠٠  - -  - - ١٤٠,٥٠٠   ادعاءات مبلغة

 ٤,٥٠٠  ٤,٥٠٠  -  - ـ -  ادعاءات غير مبلغة
 ١,٣٣٦,٩٦٩   - -  -  ١٠٠  ١,٣٣٦,٨٦٩  الفائض في التقدير االولي للمخصص

 
   

  :التأمين الطبي
 نة التي وقع بها الحادثالس

٢٠١٤  
 ٢٠١٥ وما قبلها

  
٢٠١٦  

  
٢٠١٧  

  
٢٠١٨  

  
  المجموع

 ٥,٧١٦,٢٢٩ ١,٢٠٦,٤٧٠  ٨٤٥,٨٦٥  ٤٩٧,٣٦١  ٨٠٣,٠١٠ ٢,٣٦٣,٥٢٣ كما في نهاية السنة
 ٤,٥٠٩,٧٥٩ ـ ٨٤٥,٨٦٥  ٤٩٧,٣٦١  ٨٠٣,٠١٠ ٢,٣٦٣,٥٢٣ بعد سنة

 ٣,٦٦٣,٨٩٤ ـ ـ ٤٩٧,٣٦١  ٨٠٣,٠١٠ ٢,٣٦٣,٥٢٣ بعد سنتين
 ٣,١٦٦,٥٣٣ ـ ـ ـ ٨٠٣,٠١٠ ٢,٣٦٣,٥٢٣ بعد ثالث سنوات
 ٢,٣٦٣,٥٢٣ ـ ـ ـ ـ ٢,٣٦٣,٥٢٣ بعد أربع سنوات

 ٥,٧١٦,٢٢٩ ١,٢٠٦,٤٧٠  ٨٤٥,٨٦٥  ٤٩٧,٣٦١  ٨٠٣,٠١٠ ٢,٣٦٣,٥٢٣ التقديرات الحالية لإلدعاءات المتراكمة
 ٥,٦٠٣,٥٨٢ ١,٠٩٣,٨٢٣  ٨٤٥,٨٦٥  ٤٩٧,٣٦١  ٨٠٣,٠١٠ ٢,٣٦٣,٥٢٣ الدفعات المتراكمة

             اإللتزام كما ظهر في القوائم المالية
 ١١٢,٦٤٧ ١١٢,٦٤٧  - - - -  ادعاءات مبلغة

 ٢٣,٢٧٠ ٢٣,٢٧٠  - - - -  ادعاءات غير مبلغة
  -  -  -   -   -   - في التقدير االولي للمخصص الفائض 

              
  تأمينات الفروع األخرى:

 السنة التي وقع بها الحادث
٢٠١٤  

 ٢٠١٥ وما قبلها
  

٢٠١٦  
  

٢٠١٧  
  

٢٠١٨  
  

  المجموع
 ١,٢٨٠,٩٣٦ ٣٠٦,٢٠٠  ٢,٠٠٠  ٧,٠٠٠  ٧٠٦  ٩٦٥,٠٣٠  كما في نهاية السنة

 ٩٨٨,١١٩ ـ ١٣,٥٠٠  ١٩,٣٤٨  ١٠,١٨٣  ٩٤٥,٠٨٨  بعد سنة
 ٨١٨,٣٠١ ـ ـ ١٩,٣٤٨  ٣,١٥٨  ٧٩٥,٧٩٥  بعد سنتين

 ٧٨٦,٣٧٤ ـ ـ ـ ٨,٦٨٤  ٧٧٧,٦٩٠  بعد ثالث سنوات
 ٧٧٧,٦٩٠ ـ ـ ـ ـ ٧٧٧,٦٩٠  تبعد أربع سنوا

 ١,١٢٥,٤٢٢ ٣٠٦,٢٠٠  ١٣,٥٠٠  ١٩,٣٤٨  ٨,٦٨٤  ٧٧٧,٦٩٠  التقديرات الحالية لإلدعاءات المتراكمة
 ١,٠٦٨,٦١١  ٣٠٠,٥٩١  ٨٤٨  ١٥,٩٠١  ٢,٣٨٤  ٧٤٨,٨٨٧  الدفعات المتراكمة

             اإللتزام كما ظهر في القوائم المالية
 ٥٦,٨١١ ٥,٦٠٩  ١٢,٦٥٢  ٣,٤٤٧  ٦,٣٠٠  ٢٨,٨٠٣   ادعاءات مبلغة

 ٤,٨٣٣ ٤,٨٣٣  - - - -  ادعاءات غير مبلغة
  ١٥٥,٥١٤  -  (١١,٥٠٠ )  (١٢,٣٤٨ )  (٧,٩٧٨   )  ١٨٧,٣٤٠  في التقدير االولي للمخصص )العجزالفائض (

      



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٣٤  - 
  

  :ز مخاطر التأمينترك    -٣
  

  -يلي: أمين كماطبقًا لنوع الت عقود التأمين تركز إجمالي وصافي مطلوباتي        
  

  ٢٠١٨ 

نوع 
  البحري والنقل  المركبات  التأمين

  
  

  الطيران 
الحريق واألضرار 

    المجموع  فروع أخرى  الطبي  المسؤولية  متلكاتماألخرى لل
                  

 ١٣,١٢٩,٥٤٥  ٩٦,٩٣٩  ٦٥٤,٩٢٧  ٣٤٤,٦٤٦  ٣,٦٣٧,٨٢٥  ٧٤٨ ١٤٦,٤٣٩  ٨,٢٤٨,٠٢١  اإلجمالي
 ٧,٦٥١,٥٥١  ٥٥,٥٩٠  ٦٥٤,٩٢٧  ٢٦,٦٥٩  ١٨٤,١٩١  ٧٤٨ ١٦,٥٢٥  ٦,٧١٢,٩١١  الصافي

 
٢٠١٧ 

نوع 
  البحري والنقل  المركبات  التأمين

  
  

  الطيران 
الحريق واألضرار 

    المجموع  فروع أخرى  الطبي  المسؤولية  متلكاتماألخرى لل
                  

 ١٢,٩٣٦,٤٧٧ ٩٢,٥٥٥  ٦٢٦,٥٥٤  ٤١١,٩٥٢  ٢,٤٧٢,٠١٩  -  ١٥٩,٤٨١  ٩,١٧٣,٩١٦  اإلجمالي
 ٨,٧٧٧,٦٨٩ ٥١,٩٨١  ٦٢٦,٥٥٤  ٣١,٣١٠  ١٢٠,٤٤٥  -  ١٨,٣٩٩  ٧,٩٢٩,٠٠٠  الصافي

 

          

  -يلي: طبقًا للتوزيع الجغرافي كما عقود التأمين تتركز موجودات ومطلوبات        

  
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  مطلوبات  موجودات  مطلوبات  موجودات  
          حسب المناطق الجغرافية -أ

 ١٢,٩٣٦,٤٧٧   ٣,٨١١,٢٨٨  ١٣,١٢٩,٥٤٥  ٤,٦٩٢,٩٥٧   داخل المملكة
  
  

  -:العائدة للذمم المدينة والدائنة حسب القطاع كما يليمطلوبات الموجودات والتتركز         
             

  
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ذمم دائنة  ذمم مدينة  ذمم دائنة  ذمم مدينة  
           قطاعالحسب  -ب

  ٢٢٩   ٧,٥٨٣   ٤٥٣   ١٠,٨٧١   قطاع عام
  ٤٨٩,٣٦٠   ١,٦٠٧,٦٩٤   ٦٨٧,٥٩٥   ١,٧٢١,٢٥٠   شركات ومؤسسات

  ٦٠,٠٠٣   ٢١٨,٤٣٩   ١٤٠,٣٠١   ٧٥,٤٥٧   أفراد
   ٥٤٩,٥٩٢   ١,٨٣٣,٧١٦   ٨٢٨,٣٤٩   ١,٨٠٧,٥٧٨  

  
  
  
  

  
  مخاطر إعادة التأمين  -٤

وم    كما هو الحال مع شركات التأمين األخرى، ولغرض تخفيض التعرض إلى خسائر مالية قد تنتج عن الم رة، تق ة الكبي طالبات التأميني
  .الشركة ضمن أعمالها اإلعتيادية بالدخول في إتفاقيات إعادة تأمين مع أطراف أخرى

  

ي             اتعسار شرك  إولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة  أمين الت الي لشركات إعادة الت ع الم يم الوض وم الشركة بتقي أمين، تق إعادة الت
ك الشركات          مخاطر اإلئت صدتتعامل معها ور ة لتل ات االقتصادية المماثل ة واألنشطة أو المكون اطق الجغرافي ة عن المن ان  .مان الناتج

أمين الصادرة ال   ة برصيد                عقود إعادة الت ى الشركة ملتزم ذلك تبق ة ل أمين، ونتيج والص الت ة ب ا تجاه حمل ي الشركة من إلتزاماته تعف
  التأمين من الوفاء بإلتزاماتهم وفقًا لعقود إعادة التأمين. المطالبات المعاد تأمينها في حالة عدم تمكن معيدي



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٣٥  - 
  

  حساسية مخاطر التأمين  -٥  
  

مع بقاء جميع  الموحدة وحقوق الملكية الموحدة على قائمة الدخل أسعار أقساط االكتتابفيما يلي جدول يوضح أثر التغير في 
      المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة:

 اعمال التأمين
نسبة 

 يرالتغ

اإليرادات األثر على 
 المتحققة من 

 األقساط المكتتبة

 (خسارة)ربح 
قبل اإلكتتاب 

 *حقوق الملكية الضريبة

 )   ٣٣٢,٠٧٣( )  ٣٣٢,٠٧٣(  ٦٣٧,٦١٥  %١٠ المركبات
 ١١,٥٠٨  ١٥,١٤٢  ١,٥٠٦  %١٠ البحري والنقل

 ١,٧٤٧  ٢,٢٩٩   ١٩٥    %١٠  الطيران
 )    ٦٩,٧٦٩( )   ٦٩,٧٦٩( ٩,٩٦٦  %١٠ الحريق واالضرار االخرى للممتلكات

 ٢١,٧٣٢  ٢٨,٥٩٥  ٤,٦٠٠  %١٠ المسؤولية
 )    ٥١,٠٧٥( )   ٥١,٠٧٥( ١٠٤,٨٣١  %١٠ الطبي

 ٢٤,٤٤٣  ٣٢,١٦٢  ٥,١١٦  %١٠ فروع اخرى 

   ٣٩٣,٤٨٧( )  ٣٧٤,٧١٩( ٧٦٣,٨٢٩  ( 
  

  .خلثر ضريبة الدأثر على حقوق الملكية بالصافي بعد خصم األ *     
  

  .شارةعاله مع عكس اإلأثر مساوي للتغيير في حال كان هناك تغير سلبي يكون األ -
  

  
  

خرى وحقوق الملكية مع بقاء جميع المتغيرات األ الموحدة ثر التغير في تكلفة التعويضات على قائمة الدخلأفيما يلي جدول يوضح 
  المؤثرة ثابتة:

 

 اعمال التأمين
نسبة 
 التغير

  االثر على تكلفة
 التعويضات  

 (خسارة) ربح  
 لبقاإلكتتاب 

 *حقوق الملكية الضريبة

 )  ١,٦١٥,٨٩٩( ) ١,٦١٥,٨٩٩(  ٦٤٦,٢١١  %١٠ المركبات
 ٩,٩١٧  ١٣,٠٤٩  ٥٨٧  %١٠ البحري والنقل

 ـ          ـ           ـ           %١٠  الطيران
 )       ٨٥,١٧١( )       ٨٨,١٧١( ٨,٤٣٦  %١٠ الحريق واالضرار االخرى للممتلكات

 ١٨,٧٠٠  ٢٤,٦٠٥  )       ٦١٠( %١٠ ةالمسؤولي
 )     ٢٤٧,٦٥٦( )     ٢٤٧,٦٥٦( ٩١,٧٥٠  %١٠ الطبي

 ١٩,٤٩٢  ٢٥,٦٤٨  ١,٣٩٨  %١٠ فروع اخرى 

     ١,٩٠٠,٦١٧( ) ١,٨٨٨,٤٢٤( ٧٤٧,٧٧٢ ( 
  
  

  
  
 

 ثر ضريبة الدخل.أثر على حقوق الملكية بالصافي بعد خصم األ* 
  

  شارة.عاله مع عكس اإلأثر مساوي للتغيير ال كان هناك تغير سلبي يكون األفي ح -
  

  
  لمخاطر الماليةا  -ب

رقابة وضبط المخاطر وإجراء    تتبع الشركة سياسات مالية الدارة المخاطر المختلفة ضمن استراتيجية محددة وتتولى إدارة الشركة 
ودات الما     ل لكل من الموج مل     التوزيع االستراتيجي األمث ة، وتش ات المالي ة والمطلوب وق مخاطر  لي ان   الس ومخاطر  ، مخاطر االئتم

  .السيولة
  

وط         و التح ك، وه ى ذل ة إل ت الحاج ا دع ة كلم ات المالي ة والمطلوب ودات المالي ن الموج ل م الي لك وط الم ة التح ركة سياس ع الش وتتب
       المتعلق بمخاطر مستقبلية متوقعة.



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٣٦  - 
  

  

  مخاطر السوق   -  ١  
ذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار السوق مثل سعر الفائدة وأسعار العمالت هي مخاطر تذب
ة      ، وأسعار األسهم تم مراقب هم، وت ي األس وتنشأ مخاطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة والعمالت واالستثمار ف

من   هذه المخاطر وفقًا لسياسات  ة، تتض وق مخاطر    وإجراءات محددة ومن خالل لجان متخصصة ومراكز العمل المعني مخاطر الس
  ومخاطر أسعار العمالت األجنبية ومخاطر التغير في أسعار األسهم. أسعار الفائدة

  يتم قياس مخاطر السوق والرقابة عليها باسلوب تحليل الحساسية.
  

  

   مخاطر سعر الفائدة
ة بسبب        إن مخاطر أسعار الفا ألدوات المالي تقبلية ل ة المس دفقات النقدي ة أو الت ئدة هي المخاطر التي تنتج عن التقلبات في القيمة العادل

  ئدة.التغيرات في أسعار الفا
ن   و م ة ه ع البنكي ى الودائ دة عل عر الفائ ى % ١,٢ إن س نويا %٦إل ن  ٢٠١٧( س نوياً ) % ٦ -% ١: م ف س ركة بتخفي وم الش ، تق

أسعار الفائدة من خالل مراقبة التغيرات لمعدالت أسعار الفائدة في السوق وموازنة آجال إستحقاق الموجودات مع  تعرضها لمخاطر
دل      دة بمع عر الفائ ادة /      ١المطلوبات ومراقبة فجوات العائد بشكل دوري، وعلى فرض زيادة / نقص س ى زي ك سيؤدي ال إن ذل % ف

غ (    ركة بمبل اح الش ص أرب ن ٥٠,٤٥٦نق ار للس ي  ) دين ة ف ي     ٧٢,٨٧٠( ٣١/١٢/٢٠١٨ة المنتهي ة ف نة المنتهي ار للس دين
٣١/١٢/٢٠١٧.(      

  

  مخاطر العمالت األجنبية
وم  ، ُيعتبر الدينار اُألردني عملة األساس للشركة  ،هي مخاطر تغّير قيمة األدوات المالية نتيجة التغّير في أسعار العمالت األجنبية يق

دى الشركة   مركز المامجلس اإلدارة بوضع حدود لل ة ل اع          لي لكل عمل تم إتب ومي وي كل ي ة بش ة مركز العمالت األجنبي تم ُمراقب ، وي
    إستراتيجيات للتأكد من اإلحتفاظ بمركز العمالت األجنبية ضمن الحدود الُمعتمدة.  

            

دينار  بت سعر صرف الدوالر ثاحيث ان و ،ان معظم تعامالت الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي امام سعر صرف ال
  فإن أثر مخاطر العمالت غير جوهري على القوائم المالية. االردني

  

  
  

  

  

  سعار االسهم أمخاطر 
ق    تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم. تعمل الشركة على إدارة هذه المخاطر عن طري

دل       تنويع االستثمارات في عدة مناطق ج ة بمع هم المدرج عار األس ر أس افتراض تغي ك    ١٠غرافية وقطاعات اقتصادية. وب إن ذل % ف
  ).٢٠١٧دينار لعام  ٢٣,٠١١( ٢٠١٨ دينار لعام )٢١,٥٢٥( الشركة بقيمةسوف يؤدي إلى تخفيض/ زيادة أرباح 

  

  
          مخاطر االئتمان     -  ٢

ه تجاه الشركة         مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أ  اء بالتزامات ة عن الوف ألداة المالي و عجز الطرف اآلخر ل
ي       مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر.  كل أساسي ف ان الشركة بش ل مخاطر ائتم وك و    تتمث دى البن ع ل ة  الودائ ذمم المدين ل    ،ال ث تعم حي

م  الشركة على الحد من المخاطر االئتمانية عن طريق دة و التعامل مع البنوك التي تتمتع بس ع      عة جي ا م ة لعمالئه ع حدود ائتماني وض
  .المالية القوائميتمثل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية في القيمة المدرجة للموجودات المالية في  .مراقبة الديون غير المسددة

ا   ل م ر عمي يد أكب كل رص بتهيش ن) %٦( نس ام   م ة ع ي نهاي ا ف ة كم ذمم المدين يد ال الي رص ي ن% ٦( ٢٠١٨إجم ا ف ام كم ة ع هاي
٢٠١٧.(  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٣٧  - 
  

  
  

        مخاطر السيولة    -  ٣
ذه             ة من ه واريخ إستحقاقها، وللوقاي ي ت ا ف ة إلتزاماته الزم لتأدي ل ال وفير التموي تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على ت

اظ برصيد كاِف من النقد وما المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات وُموائمة آجالها واإلحتف
    في حكمه واألوراق المالية القابلة للتداول.

  

وئ  بالتأكد من توفر أموال كافية لمقابل ةتراقب الشركة احتياجاتها للسيولة على أساس شهري وتقوم اإلدار د نش ها، ة أي التزامات عن
              تستثمر الشركة جزء من أموالها في أسهم محلية متداولة.

  ):الموحدة المالية القوائملجدول أدناه إستحقاقات اإللتزامات المالية (على أساس الفترة المتبقية لإلستحقاق من تاريخ ويلخص ا
  ٢٠١٨  
  أقل  

  من شهر 
  من شهر

  أشهر  ٣إلى  
  أشهر  ٣من 
  أشهر ٦إلى 

  أشهر  ٦من 
  حتى سنة واحدة

من سنة وحتى 
  سنوات ٣

 ٣أكثر من 
  سنوات

  
  المجموع

  ٨٢٨,٣٤٩  - ٣٨,٣٤٩  ١٠٠,٠٠٠  ١٢٠,٠٠٠  ١٧٥,٠٠٠  ٣٩٥,٠٠٠   دائنون
  ١,١٧٩,٣١١  - ٣٠٩,٣١١  ٣٠٠,٠٠٠  ٣٥٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠  ٧٠,٠٠٠   معيدي التأمين الدائنةذمم 

  ١٢٢,٤٣٤  - ٧٤,٤٣٤  ١٣,٠٠٠  ١٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠  ١٥,٠٠٠   مخصصات مختلفة 
  ٨٦٠,٨٢٢  - ١٧٠,٨٢٢  ٢٣٥,٠٠٠  ١٢٥,٠٠٠  ١٣٥,٠٠٠  ١٩٥,٠٠٠   المطلوبات األخرى

 ٢,٩٩٠,٩١٦  - ٥٩٢,٩١٦  ٦٤٨,٠٠٠  ٦٠٥,٠٠٠  ٤٧٠,٠٠٠  ٦٧٥,٠٠٠   المجموع
مجموع الموجودات (حسب 

  إستحقاقاتها المتوقعة)
 ١٣,٧٦٢,٧٥٧  ٢,٧٢٢,٢٩٣  ٢,٣٣٠,٦١٨  ٥,٠٠٠,٠٠٠   ٩٦٩,٨٤٦  ١,٣٢٠,٠٠٠  ١,٤٢٠,٠٠٠ 

  ٢٠١٧  
  أقل  

  من شهر 
  من شهر

  أشهر  ٣إلى  
  ر أشه ٣من 
  أشهر ٦إلى 

  أشهر  ٦من 
  حتى سنة واحدة

من سنة وحتى 
  سنوات ٣

 ٣أكثر من 
  سنوات

  
  المجموع

  ٥٤٩,٥٩٢  -  ٨٤,٥٩٢  ١١٥,٠٠٠  ١٤٥,٠٠٠  ١١٠,٠٠٠  ٩٥,٠٠٠   دائنون
  ٩١٥,٢٦٤  -  ٤٥,٢٦٤  ١٠٠,٠٠٠  ٣٤٠,٠٠٠  ٢٥٠,٠٠٠  ١٨٠,٠٠٠   معيدي التأمين الدائنةذمم 

  ١٦٥,٧١٤  -  ٧٠,٧١٤  ٢٠,٠٠٠  ٢٥,٠٠٠  ٣٥,٠٠٠  ١٥,٠٠٠   مخصصات مختلفة 
  ١,٠٠٦,٦٥٥  -  ٥١,٦٥٥  ١٣٠,٠٠٠  ٢٧٠,٠٠٠  ٢٢٠,٠٠٠  ٣٣٥,٠٠٠   المطلوبات األخرى

 ٢,٦٣٧,٢٢٥  - ٢٥٢,٢٢٥  ٣٦٥,٠٠٠  ٧٨٠,٠٠٠  ٦١٥,٠٠٠  ٦٢٥,٠٠٠   المجموع
مجموع الموجودات (حسب 

  إستحقاقاتها المتوقعة)
 ١٥,٤٣٢,٤١٠  ٣,٤٠٢,٤١٠  ١,٣٨٠,٠٠٠  ٥,٥٠٠,٠٠٠  ٢,٢٥٠,٠٠٠  ١,٧٥٠,٠٠٠   ١,١٥٠,٠٠٠ 

  
  
  

  تحليل القطاعات الرئيسية    . ٣٣
  

 

 معلومات عن قطاعات أعمال الشركةأ.     
  

        

ذي و               نظيم الشركةيتم ت دير التنفي ل الم تم استعمالها من قب ي ي ارير الت ًا للتق اس القطاعات وفق ث يتم قي ة بحي صانع  ألغراض إداري
وي،     لرئيسي لدى الشركةالقرار ا أمين البحري، الج وذلك لتشمل قطاع التأمينات العامة ويشمل التأمين ضد الحريق، الحوادث، الت

ة با     ، يشكل هذا القطاع، وأعمال التأمين على المركباتالطبي ات المتعلق ار المعلوم لقطاعات  األساس الذي تستخدمه الشركة إلظه
ال       أعاله أيضًا الرئيسية. يشتمل القطاع ين قطاعات األعم امالت ب تم المع على اإلستثمارات وإدارة النقد لحساب الشركة الخاص. ت

  على أساس أسعار السوق التقديرية وبنفس الشروط التي يتم التعامل بها مع الغير.
  
  

 معلومات التوزيع الجغرافي       .ب
  

ة نشاطاتها بشكل رئيسي في المملكة التي تمثل األعمال يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال الشركة، تمارس الشرك
      المحلية.

  ومصاريفها الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي: الشركةفيما يلي توزيع ايرادات 
  

  المجموع  خارج المملكة  داخل المملكة  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
              

  ٨,٢١٤,٠٥٠   ٩,١٧٢,٦٧٨   ١٢٧,٠٨١   ٥٢,٨٢١   ٨,٠٨٦,٩٦٩   ٩,١١٩,٨٥٧   إجمالي اإليرادات
  ٢٨,٩٢١   ٤,٢١٤   -  -  ٢٨,٩٢١   ٤,٢١٤   المصروفات الرأسمالية 

  
  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٣٨  - 
  

  
  إدارة رأس المال    . ٣٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  

. لقد وضعت هذه المتطلبات لضمان وجود هامش مالءة مالئم. تم التأمين المال من قبل إدارةرأس متطلبات يتم وضع وتنظيم  .١
مال عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد  للحفاظ على درجات ائتمانية قوية ونسبة رأس ن قبل الشركةوضع أهداف إضافية م

 األعلى لقيمة المساهمين.
  

  
  

م الشركة  بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات  تقوم الشركة .٢ ة   ظروف العمل. هذا ولم تق بأي
 .ف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقةتعديالت على األهدا

  
  

ت .٣ ي    انخفض ا ف ركة كم الءة الش امش م بة ه انون األول  ٣١نس دد  ٢٠١٨ك ى المح د األدن ن الح الغ   ع أمين والب ل إدارة الت ن قب م
١٥٠.% 

      

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  ٥,٠٦٦,٤٥٧   ٤,١٤٤,٠٧٨   رأس المال المتوفر (أ)
      

      رأس المال المطلوب

  ٢,٥٥١,٥٠٦   ٢,٧٧٥,٣٨١   رأس المال المطلوب مقابل مخاطرالموجودات  

  ١,٣٦٨,٥٢٩   ١,٢٧١,٣٨٣   رأس المال المطلوب مقابل اإللتزامات اإلكتتابية  

  ١٩٨,٣٦٤   ٢٧٥,٧٦٤   رأس المال المطلوب مقابل مخاطر معيدي التأمين 

  ٤,١١٨,٣٩٩   ٤,٣٢٢,٥٢٨   ب)مجموع رأس المال المطلوب (
  %١٢٣   %٩٦   نسبة هامش المالءة (أ) / (ب)

  
  
  

  
  
  
  
  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٣٩  - 
  

 
  تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات:   . ٣٥

  

  أو تسويتها: لفترة إستردادهايبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقًا          
  

  المجموع كثر من سنةأ لغاية سنة ٢٠١٨
        

          وجودات:الم

 ٤,٨١١,٣٨٨  - ٤,٨١١,٣٨٨  ودائع لدى البنوك

  ٥٤٧,٦٧٠   ٣٣٢,٤١٦   ٢١٥,٢٥٤   الشامل اآلخر يمة العادلة من خالل الدخلموجودات مالية بالق

  ٢٣٤,١٧٩   ٢١٤,١٧٩   ٢٠,٠٠٠   موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 ١,٢٣١,٥٨٦    ١,٢٣١,٥٨٦  - استثمارات عقارية

 ٥٢٦,١٣٠  - ٥٢٦,١٣٠  ق ولدى البنوكنقد في الصندو

 ٦٤٢,٧٦٨  - ٦٤٢,٧٦٨  شيكات برسم التحصيل 

 ١,٨٠٧,٥٧٨  - ١,٨٠٧,٥٧٨  صافي - مدينون

 ١٧١,٧٢٨  - ١٧١,٧٢٨  ذمم معيدي التأمين المدينة

 ١,٢٤٠,٢٩٣  ١,٠٠٥,٢٩٣  ٢٣٥,٠٠٠  موجودات ضريبية مؤجلة

 ٢,٢٢١,٩٦٢  ٢,١٤١,٩٦٢  ٨٠,٠٠٠  صافي -  ممتلكات ومعدات

 ٣٢٧,٤٧٥  ١٢٧,٤٧٥  ٢٠٠,٠٠٠  موجودات اخرى

 ١٣,٧٦٢,٧٥٧  ٥,٠٥٢,٩١١  ٨,٧٠٩,٨٤٦  مجموع الموجودات
        

    المطلوبات:

 ٢,٥٤٣,١٤٧  - ٢,٥٤٣,١٤٧  صافي مخصص األقساط غير المكتسبة

 ٥,١٠٨,٤٠٤  ٢,١٠٨,٤٠٤  ٣,٠٠٠,٠٠٠  صافي مخصص االدعاءات

 ٨٢٨,٣٤٩  ٣٨,٣٤٩  ٧٩٠,٠٠٠  دائنون

 ١,١٧٩,٣١١  ٣٠٩,٣١١  ٨٧٠,٠٠٠  ذمم معيدي التأمين الدائنة

 ١٢٢,٤٣٤  ٧٤,٤٣٤  ٤٨,٠٠٠  مخصصات مختلفة

 ٨٦٠,٨٢٢  ١٧٠,٨٢٢  ٦٩٠,٠٠٠  مطلوبات اخرى

 ١٠,٦٤٢,٤٦٧  ٢,٧٠١,٣٢٠  ٧,٩٤١,١٤٧  مجموع المطلوبات

 ٣,١٢٠,٢٩٠  ٢,٣٥١,٥٩١  ٧٦٨,٦٩٩  الصافي
  



  المساهمة العامة  للتأمين المنارةشركة 
  ضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)إي

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  
  
  
  
  
  

- ٤٠  - 
  

 
 

  المجموع كثر من سنةأ ةلغاية سن ٢٠١٧
        

          الموجودات:

 ٦,٩٧٥,٠٧٦  - ٦,٩٧٥,٠٧٦  ودائع لدى البنوك

   ٥٦٢,٥٢٦   ٣٣٢,٤١٦   ٢٣٠,١١٠   الشامل اآلخر يمة العادلة من خالل الدخلموجودات مالية بالق

  ٣١١,٨٧٢   ٢٩١,٨٧٢   ٢٠,٠٠٠   موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ١,٢٣١,٥٨٦  ١,٢٣١,٥٨٦    - استثمارات عقارية

 ٢٩٩,٨٠٨  - ٢٩٩,٨٠٨  نقد في الصندوق ولدى البنوك

 ٦٤١,٥٤٨  - ٦٤١,٥٤٨  شيكات برسم التحصيل 

 ١,٨٣٣,٧١٦  - ١,٨٣٣,٧١٦  صافي - مدينون

 ١٧٢,٣٢٥  - ١٧٢,٣٢٥  ذمم معيدي التأمين المدينة

 ١,٠٨٩,٦٦٥  ٩٣٩,٦٦٥  ١٥٠,٠٠٠  موجودات ضريبية مؤجلة

 ٢,٠٠١,٣٨٤  ١,٨٧٦,٨٧١  ١٢٤,٥١٣  صافي -  اتممتلكات ومعد

 ٣١٢,٩٠٤  ١١٠,٠٠٠  ٢٠٢,٩٠٤  موجودات اخرى

 ١٥,٤٣٢,٤١٠  ٤,٧٨٢,٤١٠  ١٠,٦٥٠,٠٠٠  مجموع الموجودات
        

    المطلوبات:

 ٣,٤٦٣,٨٤٦  - ٣,٤٦٣,٨٤٦  صافي مخصص األقساط غير المكتسبة

 ٥,٣١٣,٨٤٣  ١,٨٨٣,٨٤٣  ٣,٤٣٠,٠٠٠  صافي مخصص االدعاءات

 ٥٤٩,٥٩٢  ٨٤,٥٩٢  ٤٦٥,٠٠٠  دائنون

 ٩١٥,٢٦٤  ٤٥,٢٦٤  ٨٧٠,٠٠٠  ذمم معيدي التأمين الدائنة

 ١٦٥,٧١٤  ٧٠,٧١٤  ٩٥,٠٠٠  مخصصات مختلفة

 ١,٠٠٦,٦٥٥  ٥١,٦٥٥  ٩٥٥,٠٠٠  مطلوبات اخرى

 ١١,٤١٤,٩١٤  ٢,١٣٦,٠٦٨  ٩,٢٧٨,٨٤٦  مجموع المطلوبات

 ٤,٠١٧,٤٩٦  ٢,٦٤٦,٣٤٢  ١,٣٧١,١٥٤  الصافي
  
  

  
  القضايا المقامة على الشركة    . ٣٦

  

ا    )٤,٥٥٣,٤٢٣(مقابل  ،٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في دينار ) ٤,٦٢٠,٩٥٣( بلغت قيمة القضايا المقامة على الشركة  ار كم دين
  .٢٠١٧كانون األول  ٣١في 

  

ركة أن   انوني للش ار الق ي رأي اإلدارة والمستش أخوذة وف ك القضايا كافي مقا المخصصات الم ل تل ذ  ةب ي ألخ اتوال داع  مخصص
  إضافية.

  
  
  

  االلتزامات المحتملة   . ٣٧
  

ي    يوجد على الشركة كما بتاريخ القوائم ل ف ات تتمث ة    المالية الموحدة التزام االت بنكي ت كف ار  )٣٢,٩٤٦(  بلغ ا    ،دين ت تأميناته بلغ
  دينار.) ٣٢,٩٤٦(النقدية 

  

  
  حداث الالحقةاأل   . ٣٨

  

  . ٢٠١٨ كانون االول ٣١كما في  الموحدة ال يوجد أحداث الحقة قد تؤثر بشكل جوهري على القوائم المالية          
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 تقریر الحوكمة
الصادرة عن ھیئة االوراق المالیة، وباالفصاح عــن  2017التزاما من الشركة بمتطلبات تعلیمات حوكمة الشركات المدرجة لعام 

 مدى التزام الشركة بھذه التعلیمات ایمانا من الشركة بــأن التطبیــق السلیم لنظام ومبادئ حوكمة الشركات لھ االثر في تحسین االداء
) من التعلیمات المشار الیھا اعاله 17وتطویر بیئة العمل والحفاظ على مصالح كافة الجھات ذات العالقة. واستنادا الحكام المادة (

حـرصت الشركة علـى تعزیـز الحاكمیة المؤسسیة من خـالل تطبیـق السیاسـات واالجـراءات الخاصـة بالحوكمة واتبـاع افضـل 
ا الشـأن. ھـذا ویلخص ھـذا التقریر إجراءات الحوكمة لـدى الشركة وفقا لمتطلبات ھیئة االوراق المالیة، وكما الممارسات المتبعة بھـذ

 -یلي:
 اوالً:

التزمت الشركة ببعض تعلیمات حوكمة الشركات والواردة في التعلیمات اعاله حیث اقر مجلس االدارة عددا من االجراءات 
وخطة عمل الشركة واجراءات حوكمة وتنظیم  2018-2016تماد استراتیجیة الشركة لالعوام والسیاسات الخاصة بذلك، حیث تم اع

عمل مجلس االدارة واللجان المنبثقة عنھ والتي تحدد الصالحیات والمسؤولیات وانواع اللجان وتشكیلھا واجراءات عقد االجتماعات 
الشركة وتعلیمات شراء اللوازم، والسیاسات المتعلقة بالموظفین وتوثیقھا، اضافة الى اعتماد اجراءات عمل الدوائر المختلفة في 

كاجراءات التعیین وتقییم اداء الموظفین واالجازات والمغادرات ومنحھم المكافآت وقواعد السوك المھني واعتماد سیاسة تنظیم 
، لتحقیق مكاسب مادیة أو معنویة تعارض المصالح ومنع األشخاص المطلعین في الشركة من استغالل المعلومات الداخلیة السریة

ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفیذیة، والمساھمین، ویشمل ذلك إساءة 
ن استخدام أصول الشركة ومرافقھا، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة وقواعد السلوك المھني للمدیری

والعاملین في الشركة، وسیاسة اإلفصاح والشفافیة للمساھمین والدائنین وأصحاب المصالح اآلخرین، كما تم اعتماد الصالحیات التي 
واعتماد آلیة استقبال مقترحات وشكاوى مساھمي الشركة ونشرھا على الموقع  یفوضھا المجلس لرئیسھ واعضائھ ولإلدارة التنفیذیة

 االلكتروني للشركة.
 السیاسات واالجراءات المنجزة ضمن متطلبات االلتزام بتعلیمات الحوكمة

 مالحظات االجراء الرقم
ویتم  2018-2016اعتمد مجلس االدارة استراتیجیة الشركة لالعوام  تحدید االھداف االستارتیجیة للشركة واجراءات تنفیذھا وتقییمھا  .1

 وموازنة سنویامراجعتھا وتقییمھا سنویا باالضافة الى خطة عمل 

 تم اعتمادھا اجراءات حوكمة وتنظیم عمل مجلس االدارة واللجان المنبثقة عنھ  .2

 األشخاص بموجبھا یحدد الشركة فيسیاسة تفویض واضحة   .3
 لھم الصالحیات المفوضة وحدود المفوضین

 تم اعتمادھا

تحدید مھام وصالحیات االدارة التنفیذیة وسیاسة لمراجعة وتقییم   .4
 اداء االدارة التنفیذیة 

 تم اعتمادھا

 والمزایا والمكافآت الحوافز منح أسسسیاسة مكتوبة شفافة توضح   .5
 على بما یساعد التنفیذیة، واإلدارة اإلدارة مجلس بأعضاء الخاصة
  وغایاتھا وأھدافھا الشركة مصلحة تحقیق

 تم اعداد مسودة وسیتم عرضھا على مجلس االدارة /جاري العمل علیھا

 تم اعتمادھا بالشركة الخاصة والشفافیة اإلفصاح سیاسة  .6
 الشركة في المطلعین األشخاص منع إلى تھدف وإجراءاتسیاسة   .7

 معنویة أو مادیة مكاسب سریة لتحقیق داخلیة معلومات استغالل من
 تنظیم تعارض المصالحتم اعتمادھا ضمن سیاسة 

 تنفیذ یضمن بما المصالح ذوي األطراف مع العالقة تنظم سیاسة  .8
 الالزمة المعلومات وتوفیر وحفظ حقوقھم تجاھھم الشركة التزامات

معھم بما في ذلك سیاسة االتصال ما بین  جیدة عالقات وإقامة لھم
 مجلس االدارة واصحاب المصالح والموظفین

 سیاسة تنظیم تعارض المصالحتم اعتمادھا ضمن 

 تم اعتمادھا ضمن سیاسة تنظیم تعارض المصالح الفصاح عن الصفقات مع االطراف ذات العالقة اسیاسة   .9
االجراءات الالزمة للتأكد من عدم وجود تضارب مصالح بین   .10

 مصلحة اعضاء مجلس االدارة او االدارة التنفیذیة ومصلحة الشركة 
 تنظیم تعارض المصالح تم اعتمادھا ضمن سیاسة

سیاسة مكتوبة ومحدثة بشان الموارد البشریة وتكنولوجیا   .11
 المعلومات واالدارة المالیة.

تم اعتمادھا سیاسة للموارد البشریة بما فیھا تقییم اداء االدارة التنفیذیة 
وجاري العمل على االنتھاء من سیاسة محدثة لتكنولوجیا المعلومات 

 واالدارة المالیة
 بما المساھمین قبل من المقدمة واالقتراحات الشكاوى الستقبال آلیة  .12

 أعمال جدول على معینة مواضیع الخاصة بإدراج اقتراحاتھم ذلك في
 المناسب بشأنھا القرار واتخاذ دراستھا یضمن بشكل العامة، الھیئة
 محددة. زمنیة فترة خالل

وارسالھا الى ھیئة تم اعتمادھا وادراجھا على موقع الشركة االلكتروني 
 االوراق المالیة

استراتیجیة او سیاسة الدارة المخاطر واجراءت عمل مكتوبة   .13
 للرقابة الداخلیة وادارة المخاطر

 ھاجاري العمل على تحدیث
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مكتوبة وتعمل الشركة على وضع سیاسة توزیع ارباح مكتوبة، والیة ترشیح وانتخاب اعضاء مجلس االدارة ومعاییر توجیھیة  

 .للتعامل مع المدققین الخارجیین في مسائل ال تتعلق بالتدقیق، وسیاسة لتعیین المدققین وتغییرھم بصفة دوریة لضمان استقاللھم
 

 ثانیاً: اعضاء مجلس االدارة
 

العضویة في مجالس ادارة 
 شركات مساھمة اخرى

الشخص االعتباري الذي یمثلھ  تنفیذي مستقل غیر مستقل
 (ان وجد)

 االسم الصفة

- X - -  ممثل العضو شركة جیمبال

 البحرینیة – 2دایركتور شب

 الدكتور باسل علي الھنداوي رئیس المجلس
 20/12/2018حتى 

 مجموعة اوفتك القابضة  -
بنك االستثمار العربي  -

 ياالردن
 الوطنیة لصناعة الكلورین-

- X -   نائب رئیس
 المجلس

السید خالد "محمد ولید" 
 20/12/2018حتى  زكریا

شركة االردن االولى  -
 لالستثمار

X - -  السید عبد الحمید محمد  عضو
 20/11/2018حتى  محرز

- X - -  ممثل العضو شركة العشرون

 الكویتیة –ألدارة المشاریع 

 السید ابراھیم وائل عرقاوي عضو
 20/11/2018حتى 

- X - -  ممثل العضو شركة بیت

 االردنیة –االستثمار العالمي 

 السید سامر عبدهللا سعید عضو
  20/11/2018حتى 

- - X -  یزن محمود سماره  السید عضو

 20/12/2018حتى 

- X - -  ممثل العضو شركة نورا
 االردنیة  –لإلستثمار 

السید ھاني عبد الرحیم  عضو
 20/12/2018حتى  العلي

- X - -  السید خلف علي النوایسھ  رئیس المجلس
 20/11/2018من 

- X - -   نائب رئیس
 المجلس

السید طارق عبدهللا النجار 
 20/11/2018من 

- - X -  السید ابراھیم لطفي غاوي  عضو
 20/11/2018من 

- X - -  الندوة ممثل العضو شركة
 للخدمات المالیة واالستثمار

السید رامي جواد حدید من  عضو
20/12/2018 

- - X -  نوري الصغیر السید عاصم  عضو
 20/12/2018من 

- - X -  السید صدام محمد حمدان  عضو
 20/12/2018من 

- - X -  السید محمد فتحي الصغیر  عضو
 20/12/2018من 

 
 ثالثا: المناصب التنفیذیة في الشركة

 
 

 

 

 
 

 

 

 االسم المنصب

 31/3/2018السید فادي جمیل سعادة لغایة  المدیر العام
 16/4/2018 السید اسامھ یعقوب جعنینھ من

 15/5/2018السید صفوان اكرم طبیشات من  نائب المدیر العام

 السید بسام عبد العال المدیر المالي

 السید احمد ھاشم مدیر دائرة التدقیق الداخلي

 10/4/2018حتى  السید جھاد عطون المدیر الفني

 31/7/2018حتى  المحامیة سماح شموط المستشار القانوني الداخلي
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 في الشركة/ضابط ارتباط الحوكمة رابعا: 

تم تعیین مدیر الدائرة القانونیة  1/8/2018، ومن تاریخ  31/7/2018حتى  المحامیة سماح شموطالمستشار القانوني الداخلي   

 المحامیة جمانا صبیح كضابط إرتباط الحوكمة بالشركة .

 

 عن مؤھالتھم وخبراتھم المتعلقة باالمور المالیة والمحاسبیة: اسماء رئیس واعضاء لجنة التدقیق ونبذه خامساً 

 السید خالد محمد ولید زكریا /رئیس اللجنة  -1

  24/4/2018حتى 

 الشھادات العلمیة :
 الیرموك.       جامعة 1987بكالوریوس في العلوم المالیة والمحاسبة، األردن،  -

 -: الخبرات     
 .عاما من الخبرة في مجال الوساطة المالیة والخزینة وأسواق رأس المال، والخدمات البنكیة و المصرفیة الخاصة 30 

 2017 - 2014منذ   MEPSالرئیس التنفیذي / شركة الشرق األوسط لخدمات الدفع   -
 2013 – 2010الرئیس التنفیذي / شركة بیت االستثمار العالمي، األردن   -
 ABCI 2006 – 2010  المالیة  التنفیذي / شركة التعاون العربي لالستثماراتالرئیس   -
 ABC ،2006 – 2009مساعد المدیر العام  / بنك المؤسسة العربیة المصرفیة    -
 2006-2004المدیر التنفیذي لدائرة الخزینة /البنك العقارى المصرى العربى،   -
 2004-2003ني الكویتي، المدیر التنفیذي لدائرة الخزینة /البنك االرد  -
 2003 -1992رئیس المتداولین والخزینة / بنك االستثمار العربي األردني،   -
 1992 – 1990الخزینة، سیتي بنك،  -مساعد مدیر  -
 1994األردن وعضو مؤسس منذ  FOREXرئیس لجمعیة   -
 2006 – 2004محاضر في معھد الدراسات المصرفیة/غیر متفرغ،   -
 
 /رئیس اللجنة  الرحمن العليھاني عبد السید  -2

 20/12/2018حتى  24/4/2018منذ 

 :الشھادات العلمیة 
   في الوالیات المتحدة  Gainesvilleحاصل على درجة البكالوریوس في اإلقتصاد من جامعة فلوریدا 

 1987االمریكیة عام 
 -الخبرات :

 .وحتى االن 12/2015منذ  عمان األردن  - شركة العزم لممارسة األنشطة الریاضیة -
  12/2015 – 12/2013منطقة بالد الشام /عمان األردن   - Drake &Scullالمدیر العام /  -
 8/2013 – 10/2011عمان األردن -االستثماري / البنك الرئیس التنفیذي لالستثمار  -
 10/2011 – 6/2009عمان األردن  -االستثماري / البنك المدیر المالي  -
 5/2009 – 4/2007عمان األردن  -  Jordinvestس التنفیذي / نائب الرئی -
 4/2007 – 4/2005عمان األردن  -  Jordinvestنائب الرئیس التنفیذي لتمویل الشركات/  -
 4/2005 – 4/2004عمان األردن  -الرئیس التنفیذي للعملیات / مجموعة طنطش  -
 4/2004 – 9/2003عمان األردن  -مستشار / مجموعة طنطش  -
 7/2003 – 2/2002جدة السعودیة  -مساعد الرئیس التنفیذي للعملیات / مجموعة العیسائي  -
 2/2000 – 5/1998جدة السعودیة  -مدیر االتصاالت / مجموعة العیسائي  -
 5/1998 – 12/1994عمان األردن  -مساعد رئیس المراسم / الدیوان الملكي الھاشمي  -
 12/1994 – 5/1988عمان األردن  -وحدة البحوث االستراتیجیة واالقتصادیة/ الدیوان الملكي الھاشمي  -باحث ومحلل  -
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سمارة/عضو محمود السید یزن  -3

20/12/2018حتى 

 -الشھادات العلمیة:     
 – City University)2001  /2000حدة ـمتـالة ـكـمملـال -دنــة، لنـــال واإلدارة اإلستراتیجیــي إدارة األعمــر فـــماجستی -

CASS Business School) . 
.الجامعة األردنیة 1989/1994بكالوریوس ھندسة صناعیة  -
-الخبرات :  

 ,UNCDF, UNDPوالتمویل لمنظمات األمم المتحدة ( مستشار في مجال التخطیط االستراتیجي واالستثمار  -
UNIDO المتجددة وكفاءة الطاقة () والمركز اإلقلیمي للطاقةRCREEE (2013 .وحتى تاریخھ

حتى تاریخھ. 2011نائب رئیس ھیئة مدیري شركة كبار للتجارة العامة منذ  -
.2008 -2011المساھمة العامة  الرئیس التنفیذي لشركة سبائك لالستثمار -
. 2002 - 2008مدیراالستثمار باالسھم، صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي -
 .1994 -2000  (PDG)مستشار لدى مجموعة تطویر المشاریع -
 Levenber USAID, PwC, S&P)استشارات اداریة لمجموعة من المؤسسات الدولیة واالقلیمیة والمحلیة -

...etc.)  

/عضوسعید عبد هللا السید سامر -4

20/11/2018حتى 

 -الشھادات العلمیة:

. 2001عمان األھلیة عام بكالوریوس في إدارة األعمال من جامعة  -
 . 2002ماجستیر تسویق من جامعة كوفنتري من بریطانیا عام  -

-: الخبرات
 حتى االن .  10/2016األردن منذ  –الرئیس التنفیذي / بیت اإلستثمار العالمي  -
 حتى االن. 2015األردن منذ  –نائب رئیس الوساطھ المالیھ / بیت اإلستثمار العالمي  -
.  2014 - 2011األردن ،  –مدیر أول دائرة الوساطة المالیة / بیت اإلستثمار العالمي  -
 .2011 - 2008مساعد مدیر قسم الوساطة للسوق المحلي / بنك المؤسسة المصرفیة  -
 .2008 - 2006قسم عملیات التسویق / بنك المؤسسة العربیة المصرفیة  -
 . 2006 - 2004ألردنیة دائرة التخطیط والتسویق / مصانع االسمنت ا -
 .2015عضو مجلس إدارة / بورصة عمان حتى  -

ابراھیم لطفي غاوي/رئیس اللجنةالسید  -5

 20/12/2018من 

-الشھادات العلمیة:

2005الوالیات المتحدة االمریكیة عام  –ماجستیر في اإلدارة الدولیة من جامعة فینكس  -
1976عام بكالوریوس محاسبة من الجامعة االردنیة  -

-الخبرات :
-         
-
-
-
-
-         
-         
- 
-         

المدیر العام / شركة الفادي لإلستشارات المالیة والمحاسبة  2016 ولغایة تاریخھ.   
نائب المدیر العام / رئیس اإلدارة  المالیة / البنك االھلي االردني 2014 - 2016.  

مستشار مالي / البنك االھلي الدولي – لبنان  2013- 2014 . 
 .  نائب المدیر العام / رئیس اإلدارة المالیة - البنك االھلي االردني  2004 – 2013

 رئیس االدارة المالیة / شركة االتصاالت الفلسطینیة 2002 - 2004 . 
مراقب مالي / بنك القاھرة عمان 1989 – 2002 . 

 . مستشار مالي / الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 1986 – 1989
 المدیر المالي واالداري / الشركة األردنیة  النظمة الكمیوتر 1985 – 1986 . 

مدیر التدقیق / سابا وشركاه – 1976 – 1985 . 
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 عاصم نوري الصغیر /نائب رئیس اللجنةالسید  -6

 20/12/2018من 

 -الشھادات العلمیة:

 . 1989عام  الیرموكمن جامعة محاسبة  بكالوریوس  -
 .2003حلیل مالي عام تدبلوم عالي /     -            

 -الخبرات :    
 .2010 - 2008مدیر عام / شركة النخبة للخدمات المالیة  -
 . 2008 – 2005مدیر عام / شركة اسیا للوساطة المالیة  -
 . 2005 – 2004مدیر عام / شركة الشروق للوساطة المالیة   -
 . 2004 – 2002وسیط معتمد / بنك االردن  -
 . 2001 – 1998مسقط  –مدیر المحافظ / الشركة المتحدة لألوراق المالیة   -
 . 1998 – 1995مسؤول اإلستثمار / صندوق إستثمار جامعة الیرموك  -
 .  1995 – 1990وسیط ومحاسب / شركة التنمیة لالوراق المالیة  -

 
 النجار/عضو اللجنةالسید طارق عبدهللا  -7

 20/12/2018من 

 -الشھادات العلمیة:

 . 2000بكالوریوس في إدارة االعمال التجاریة من جامعة عمان االھلیة عام  -
 -الخبرات :    
 ولغایة تاریخھ. 1/9/2010للخدمات المالیة واالستثمار منذ المدیر العام  / شركة الندوة    -                 
 .2010 – 2001مساعد المدیر العام / شركة التنمیة لالوراق المالیة   -                 

 مستشار مالي معتمد / ھیئة االوراق المالیة . -
 وسیط معتمد / ھیئة االوراق المالیة . -

 .2016عضو مجلس إدارة / بورصة عمان حتى  -
 

 ولجنة ادارة المخاطرا: اسماء رئیس واعضاء لجنة الترشیحات والمكافات ولجنة الحوكمة سادس

 عضو عضو عضو رئیس اللجنة اللجنة

حتى  باسل الھنداوي د الترشیحات والمكافات

20/12/2018 

 السید عبد الحمید محرز

 20/11/2018حتى 

حتى  السید ابراھیم عرقاوي

20/11/2018 

خالد محمد زكریا من السید 

 20/12/2018حتى  24/4/2018

رامي حدید من السید  

20/12/2018 

ابراھیم غاوي من السید 

20/12/2018 

صدام حمدان من السید 

20/12/2018 

- 

حتى  باسل الھنداوي د الحوكمة

20/12/2018 

 السید عبد الحمید محرز

 20/11/2018حتى 

ھاني العلي حتى السید 

24/4/2018 

خالد محمد زكریا من السید 

 20/12/2018حتى  24/4/2018

رامي حدید من السید  

20/12/2018 

عاصم الصغیر من السید 

20/12/2018 

صدام حمدان من السید 

20/12/2018 

- 

خالد محمد زكریا السید  ادارة المخاطر

 20/12/2018حتى 

السید فادي سعاده حتى 

31/3/2018 

اسامھ جعنینھ من السید 

16/4/2018 

السید مدیر التدقیق الداخلي 

   احمد ھاشم

-- 

السید محمد الصغیر من  

20/12/2018 

رامي حدید من السید 

20/12/2018 

اسامھ السید المدیر العام 

 جعنینھ

السید احمد مدیر التدقیق الداخلي 

   ھاشم
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 ً  :اجتماعات مجلس االدارة واللجان المنبثقة عن مجلس االدارة وعدد االجتماعات وبیان االعضاء الحاضرینسابعا
 

 2018اجتمعت لجنة التدقیق مرة واحدة مع مدقق الحسابات الخارجي خالل عام * 

 رئیس مجلس اإلدارة      

 خلف علي النوایسھ                                                                                                                                               
 

 

 االسم

لجنة الترشیحات  لجنة التدقیق* مجلس االدارة

 والمكافات

 اللجنة التنفیذیة لجنة ادارة المخاطر لجنة الحوكمة

عدد  

 االجتماعات

عدد 

 الحضور

عدد 

 االجتماعات

عدد 

 الحضور

عدد 

 االجتماعات

عدد 

 الحضور

عدد 

 االجتماعات

عدد 

 الحضور

عدد 

 االجتماعات

عدد 

 الحضور

عدد 

 االجتماعات

عدد 

 الحضور

 2 2 - - 2 2 4 5 - - 9 10 د. باسل الھنداوي

 - - 2 2 2 2 2 5 1 5 9 10 السید خالد زكریا

السید عبد الحمید 

 محرز

10 7 - - 5 2 2 1 - - 2 2 

السید ابراھیم 

 عرقاوي

10 6 - - 5 2 - - - - 2 2 

 - - - - - - - - 5 5 7 10 السید سامر سعید

 - - - - - - - - 5 5 7 10 السید یزن سماره

 - -  - - - - - 4 5 8 10 السید ھاني العلي

 - -  - - - - - - - - 10 فادي سعادةالسید 

 - - 2 2 - - - - - - - 10 احمد ھاشمالسید 

 - - 2 2 - - - - - - - 10 السید اسامھ جعنینھ

 - - - - - - - - - - 1 10 السید خلف النوایسھ

 - - - - - - - - - - 1 10 السید طارق النجار

 - - - - - - 1 5 - - 1 10 السید ابراھیم غاوي

 - - - - - - 1 5 - - 1 10 السید رامي حدید

السید عاصم  

 الصغیر

10 1 - - - - - - - - - - 

 - - - - - - 1 5 - - 1 10 السید صدام حمدان

 - - - - - - - - - - 1 10 السید محمد الصغیر
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