






 
 

  
 

 
 

  
  
  
  

  
  
  

 

  مجموعة شــرآة التأمين الوطنية
  رام اهللا -المساهمة العامة المحدودة 

  
  

  البيانات الـمـالـيـة الموحدة
  2017 آانون األول 31المنتهية في  للسنة

 

 
 



  أعضاء جملس اإلدارة
  
  

  

  رئيس مجلس اإلدارة      محمد محمود مسروجي /السيد

  مجلس اإلدارة نائب رئيس        توفيق حسينبشار  /السيد

  مجلس اإلدارةومستشار عضو       عزیز محمود عبد الجواد /السيد

  عضو مجلس اإلدارة        ابراهيم علي الطویل /السيد

  عضو مجلس اإلدارة        ل عواديزاهي باس /السيد

  عضو مجلس اإلدارة        سامر عزیز شحادة /السيد

  عضو مجلس اإلدارة       هيثم محمد مسروجي /السيد

  عضو مجلس اإلدارة      رق للتنمية واالستثمارشرآة المشا

        المصري) منيب دینا /مثلها السيدة(ت

Dafu Investment Company     عضو مجلس اإلدارة  

  فؤاد نخلة قطان) /السيد (یمثلها

  اإلدارةعضو مجلس         السيدة/ رهام توفيق حسين

  اإلدارةعضو مجلس       السيد/ سامح جمال المصري

  
  

  المدیر العام 
  حمد فؤاد مشعشع أ

  
  

  مدققو حسابات الشرآة
 )PWC( برایس وتر هاوس آوبرز

  
  

  مستشار الشرآة القانوني 
  ةللمحاما شحادة/ مكتب  شحادةأ. فؤاد 

  
  

  



  حول شركة التأمني الوطنية
  

  حملة عامة:
كشركة مسـامهة عامـة لـدى     15/03/1992، وقد سجلت بتاريخ 1992أسست شركة التأمني الوطنية يف عام 

. حصلت علـى رخصـة مزاولـة العمـل بتـاريخ      562600353سجل الشركات يف مدينة رام اهللا حتت رقم م
 .01/03/1993 وباشرت عملها اعتباراً من تاريخ 15/02/1993

وأهل اخلربة يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف بداية مرحلة غري واضحة املعامل  األعمالأسس الشركة جمموعة من رجال 
طط هلـا  لسياسية واالقتصادية وبعد انسحاب شركات التأمني اإلسرائيلية من العمل يف البالد، ولقد ُخمن التطورات ا

تكون صرحاً اقتصادياً أساسه رأمسال وطين وعماده سواعد أبناء الوطن اليت اكتسبت خربة عريقة عرب عشـرات   ألن
  لالعتماد على نفسه يف بناء حاضره ومستقبله. السنني من العمل يف املهجر، يرفده ويؤازره شعب معطاء أضناه الشوق 

  
  :الرئيسيةأنشطتنا 

املوجودات ني والقيام باستثمار رأس املال وإن األهداف األساسية للشركة هي مزاولة مجيع أعمال التأمني وإعادة التأم
  املنقولة وغري املنقولة.  

  
  رؤيتنا:
مع مجيـع أصـحاب    ونزاهة بشفافية ات التأمينية والعملاخلدم أفضل من خالل توفري قيمة حقوق املسامهني تعظيم
 .احملليواالقتصاد  لمجتمعل تقدمي كافة وسائل الدعم والرعايةو العالقة،

  
  رسالتنا:
 منح تغطيات تأمينية متطورة وشاملة. •
  .نشر الوعي التأميين بني اجلمهور •
  .املنافسة الشريفة القائمة على حتسني مستويات اخلدمة واألداء •
  .ق يف التعامل مع اجلمهورالصد •
  .املوازنة بني مصاحل مجيع الفرقاء من مسامهني وزبائن وموظفني •
  .املسامهة يف بناء االقتصاد الوطين •
أمواهلـا داخـل    معظـم توفري فرص العمل ألكرب عدد ممكن من األيدي العاملة الوطنية عن طريق استثمار  •

  فلسطني يف مشاريع اقتصادية جمزية.



  يذيةاإلدارة التنف
  

 املدير العام    محد فؤاد مشعشع أالسيد/  
 مستشار املدير العام للعالقات العامة     السيد/ سامر عزيز شحادة 
 نائب املدير العام للشؤون املالية واخلدمات املساندة وتكنولوجيا املعلومات    صايف عليالسيد/ عالء  
 التعويضات)االكتتاب ونائب املدير العام للعمليات (  السيد/ عبد احلميد منري نصار 
  وغزة املدير اإلقليمي ملنطقة اجلنوب  السيد/ عبد الفتاح حممد قراقع  
 التعويضاتشؤون لمساعد املدير العام   السيد/ اسكندر أمحد مسارة  
  مساعد املدير العام لالكتتاب  السيد/ سهيل صالح الدين عواد 

  
  

  األوراق املالية 
  

 31/12/2016  31/12/2017  البيان
  دوالر أمريكي 12,000,000 دوالر أمريكي12,000,000  س املال املدفوعرأ

  سهم 12,000,000 سهم12,000,000  عدد األسهم
  دوالر أمريكي  1 دوالر أمريكي1  القيمة االمسية

 سهم    291,557 سهما741,518ً عدد األسهم املتداولة
 دوالر أمريكي 894,650 دوالر أمريكي2,334,983 قيمة األسهم املتداولة
 اًعقد 196 اًعقد219 عدد العقود املنفذة

 دوالر أمريكي 3.2 دوالر أمريكي3.30 غالق اإلسعر 
          %  2.43 %6.18 معدل دوران السهم

  



  السنةالتغريات خالل 
  

  جملس اإلدارة
  اء جملس اإلدارة التاليني:انتخاب أعض 2017ذار آ 30اهليئة العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  قررت •

سيد ابراهيم علي ، العزيز حممود عبد اجلواد السيد ،بشار توفيق حسني حممد حممود مسروجي، السيد السيد
شـركة  السادة ، السيد هيثم حممد مسروجي، السيد سامر عزيز شحادة، السيد زاهي باسيل عواد، الطويل

 Dafu Investment Company السادة نا منيب املصري)،يدة ديثلها الس(مت املشارق للتنمية و االستثمار
  .(ميثلها السيد فؤاد خنلة قطان)

  ما يلي: 2017آذار  30املنعقد بتاريخ  جملس اإلدارة يف اجتماعه قرر •
o  جمللس اإلدارة رئيساً حممد حممود مسروجيتعيني السيد  
o  لرئيس جملس اإلدارة نائباً بشار توفيق حسنيتعيني السيد 
o جمللس اإلدارة يد عزيز حممود عبد اجلواد مستشاراًستعيني ال 

عدد أعضاء جملـس اإلدارة   زيادة 2017يار أ 10يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  غري العاديةقررت اهليئة العامة  •
ال املصـري  سامح مج وفيق حسني والسيدرهام ت ،ومت انتخاب كل من السيدة عضواً 11ىل أعضاء إ 9من 

 دارة.اإل كأعضاء جدد يف جملس
  

  اإلدارة التنفيذية
من منصبه يف شركة التأمني الوطنية كمستشار املدير العام لشؤون إعـادة   بشار توفيق حسنياستقال السيد  •

للشركة الوطنية الفلسـطينية إلدارة التأمينـات والنفقـات الصـحية والطبيـة       التأمني ليصبح املدير العام
)Nathealth01/01/2017 ) اعتبارا من.  

اعتبارا من  مدير إقليمي ملنطقة الشمالمن منصبه يف شركة التأمني الوطنية ك محد سعدو سعدالسيد أ استقال •
01/04/2017. 

  
  احلسابات مدققو
 برايس وتر هاوس كوبرز السادة تعيني إعادة 2017ذار آ 30قررت اهليئة العامة يف جلستها املنعقدة بتاريخ  •

)PWC (2017ام كمدققني خارجيني للشركة للع. 
  

  النشاطات الرئيسية 
 .أية تعديالت على النشاطات الرئيسية للمجموعة 2017مل يطرأ خالل عام  •

  



  السيطرة
  .اجملموعةتدل على نيتهم للسيطرة على ر أية بوادر من قبل أي من املسامهني مل تظه •

  
  اإلجراءات القانونية اجلوهرية

ووفقـا  يف اعتقاد اإلدارة وعة ضمن النشاط الطبيعي هلا. ومال يوجد أي قضايا سوى القضايا املقامة ضد اجمل •
املبالغ املتوقـع   املبالغ املستدركة من قبل اجملموعة كمخصص هلذه القضايا تعادل لرأي املستشار القانوين فإن

 تترتب عليها ليس هلا أي تأثري جوهري على الوضع املايل للمجموعة ونتائج أعماهلا. قد والنتائج اليت ،دفعها
  

  قرارات اهليئة العامة الرئيسية
  ما يلي: 2017آذار  30قررت اهليئة العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  -

  

 انتخاب جملس اإلدارة املكون من األعضاء املذكورين أعاله. •
  .2017كمدققني خارجيني للشركة للعام )PWC( برايس وتر هاوس كوبرزتعيني إعادة  •
املسـاهم   سنت لكل سهم ميتلكه 20ن رأس املال املدفوع أي ما يعادل % م20توزيع أرباح نقدية بنسبة  •

 دوالر أمريكي. 2,400,000بتاريخ اجتماع اهليئة العامة بقيمة إمجالية 

 9عدد أعضاء جملس اإلدارة من زيادة  2017يار أ 10يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  العاديةغري قررت اهليئة العامة  -
 .عضواً 11ىل أعضاء إ

  املؤشرات املالية أهم -
31/12/201731/12/2016  البيان
 2.89 3.31 القيمة الدفترية للسهم الواحد 

 8.95 5.14 العائد (مرة) القيمة السوقية اىل
 1.11 1.00 القيمة السوقية اىل القيمة الدفترية (مرة)

 %10.69 %7.70 أعمال التأمني اىل األقساط دخلصايف 
 %13.48 %17.01 اىل األقساطقبل الضريبة الدخلصايف 

 %4.7 %7.57 العائد على جمموع املوجودات
 %12.36 %19.41 العائد على حقوق املسامهني

 %61.93 %61.02 معدل املديونية
 %38.07 %38.98 نسبة امللكية

 1.10 1.06 نسبة التداول ( مرة )
 5,310,473 3,622,169 رأس املال العامل 

  
  



  فروع الشركة
  ركز الرئيسي للشركةامل

  جممع أبراج الوطنية –البرية 
 2407460/02فاكس :     2983800/02هاتف : 

 
  وفرع بيت حلم اإلدارة اإلقليمية ملنطقة اجلنوب

  طرشاألعمارة  –شارع الكركفة 
  2740954/02فاكس :     2740951/02-2-3هاتف : 

  
  اإلدارة اإلقليمية ملنطقة الشمال وفرع نابلس

  مقابل مركز اسعاد الطفولة –الناصر  شارع مجال عبد
   2313113/09فاكس:    2313117/09هاتف:

  
  فرع مدينة اخلليل

  عمارة الكرت –وادي التفاح 
  2225368/02فاكس:     2225367/02هاتف: 

  
  فرع مدينة غزة

  عمارة ضبيط –شارع الوحدة 
  2824435/08فاكس:     2824447/08هاتف : 

  
  فرع مدينة جنني

  مقابل جممع احملاكم اجلديد –ة السلمودي عمار –شارع حيفا 
  2436406/04فاكس :     2436404/04-5هاتف : 

  
  فرع مدينة طولكرم

  فوق بنك فلسطني –عمارة املروى  –شارع نابلس 
  2674942/09فاكس:     2674941/09-3هاتف: 

  
  فرع مدينة العيزرية

  جبانب حلويات الكيالين – راس كبسة – الشارع الرئيسي
  2794714/02فاكس:     2794712/02هاتف : 

  
  يتزبري فرع

  وسط البلد  -الشارع الرئيسي 
  2819448/02فاكس :     2819446/02 هاتف:

  مدينة القدس فرع
   الرام ضاحية الربيد -القدس 

  2342101/02فاكس :     2341277/02 هاتف:



  مكاتب الشركة
  حوارة  –شارع القدس : مكتب حوارة )1

      2590013/09تلفاكس: 
  طوباس -وسط البلد : اسمكتب طوب )2

      2574115/09تلفاكس: 
  سلفيت -وسط البلد  –الشارع التجاري ت: كتب سلفيم )3

  2515507/09تلفاكس: 
  جنني -جبانب موقف تكسيات نابلس  –شارع اجلامعة : مكتب جنني )4

  2503668/04فاكس:     2503343/04هاتف: 
  دورا -احملكمةجبانب  – : الشارع الرئيسيمكتب دورا )5

  2281404/02فاكس:     2281405/02هاتف : 
  بيت امر –مقابل حمطة اخلطيب للمحروقات  -الشارع الرئيسي  :مكتب بيت أمر )6

  2521470/02فاكس:     2521524/02هاتف : 
  ارحيا -شارع عمان  -عمارة الوجلة : مكتب أرحيا )7

  2320233/02فاكس:     2325529/02هاتف: 
  دير دبوان  -وسط البلد : مكتب دير دبوان )8

  2897702/02فاكس:     2897701/02ف: هات
  حلحول  -الشارع الرئيسي : مكتب حلحول )9

  2218531/02فاكس :     2218530/02هاتف: 
  قلقيلية - جبانب جممع تكسيات القرى – : دوار الشيماءمكتب قلقيلية )10

      2945725/09تلفاكس: 
  الظاهرية -مقابل بنك اإلسكان  –وسط البلد : مكتب الظاهرية )11

  2263993/02تلفاكس: 
   جبانب بلدية عناتا –الشارع الرئيسي عناتا: مكتب  )12

  2355560/02تلفاكس: 
 جبانب مسجد األبرار –الشارع الرئيسي العبيدية: مكتب  )13

  2735668/02: تلفاكس
  عارورة - جبانب صيدلية شريين)مكتب عارورة: 14

  2806886/02اكس: تلف
  بيت حلم - مقابل دائرة السري)مكتب بيت حلم: 15

  2772620/02تلفاكس: 
  يطا - مقابل دائرة السري)مكتب يطا: 16

  2272698/02تلفاكس: 



  
  
  
 
 
 
 
 

   المساهمة العامة المحدودة التأمين الوطنية مجموعة
  

  الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة
  2017 آانون األول 31للسنة المنتهية یوم 

 
 
 
  

 



  التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة مجموعة
 2017ول األآانون  31 فيللسنة المنتهية  وحدةالم المالية البيانات

  

  

   الموحدبيان المرآز المالي 
 )بالدوالر األمریكي( جميع المبالغ 

 

آانون األول   31  
2017 

آانون األول   31 
2016 

آانون الثاني   1 
2016 

 )معدلة(  )معدلة(  )غير مدققة(  
       الموجودات 

       الموجودات غير المتداولة
 4,855,349  5,154,562  3,613,377  ممتلكات وآالت ومعدات

 18,269,093  18,336,288  20,112,229  إستثمارات عقاریة
 1,533,286  1,532,382  1,421,028  موجودات ضریبية مؤجلة
 294,870  343,755  466,543  إستثمار في شرآات حليفة

 1,877,592  5,904,158  11,813,159  موجودات مالية محتفظ بها لتاریخ االستحقاق
 1,715,224  2,321,896  2,325,874  موجودات مالية متوفرة للبيع

 158,868  99,219  178,406  شيكات برسم التحصيل طویلة األجل
  39,930,616  33,692,260  28,704,282 

       الموجودات المتداولة
 13,249,313  12,414,265  9,377,277  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 7,878,782  7,456,660  8,735,475  ذمم مدینة
 4,024,752  7,912,668  5,925,267  موجودات عقود إعادة التأمين

 1,069,978  1,210,352  1,243,802  ذمم شرآات التأمين وإعادة التأمين المدینة 
 1,512,270  1,663,212  1,406,219  أرصدة مدینة أخرى

 -  -  695,443  ضرائب مدفوعة مقدمًا
 6,632,078  8,738,947  11,753,792  شيكات برسم التحصيل قصيرة األجل
 16,631,922  16,221,650  20,701,000  ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 1,225,937  1,894,846  1,971,613  النقد والنقد المعادل
  61,809,888  57,512,600  52,225,032 

 80,929,314  91,204,860  101,740,504  مجموع الموجودات
       الملكية والمطلوباتحقوق 

       حقوق الملكية 
 12,000,000  12,000,000  12,000,000  رأس المال المدفوع

 (262,173)  (262,173)  (262,173)  أسهم خزینة
 5,338,173  5,735,443  6,281,729  إحتياطي إجباري
 3,000,000  3,000,000  3,000,000  إحتياطي إختياري

 )39,354(  85,689  170,403  التغير في القيمة العادلة  للموجودات المالية المتوفرة للبيع إحتياطي
 9,837,594  12,138,120  16,728,238  األرباح المدورة

 29,874,240  32,697,079  37,918,197  حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشرآة األم
 2,103,479  2,022,455  1,742,155  حقوق األقلية

 31,977,719  34,719,534  39,660,352  صافي حقوق الملكية
       المطلوبات

       المطلوبات غير المتداولة
 3,848,461  3,989,429  3,705,652  مخصص تعویض نهایة الخدمة

 323,732  293,770  186,781  قروض طویلة األجل
  3,892,433  4,283,199  4,172,193 

       المطلوبات المتداولة
 35,042,898  41,459,004  49,971,056  مطلوبات عقود التأمين

 1,994,898  2,635,463  2,400,169  ذمم شرآات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
 88,720  93,497  98,345  الجزء المتداول من القروض طویلة األجل

 3,225,012  3,531,523  3,294,780  ذمم دائنة
 1,512,331  1,144,275  -  مخصص الضرائب

 200,632  257,171  148,862  مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعویض مصابي حوادث الطرق
 2,714,911  3,081,194  2,274,507  أرصدة دائنة اخرى

  58,187,719  52,202,127  44,779,402 
 48,951,595  56,485,326  62,080,152  مجموع المطلوبات

  80,929,314  91,204,860  101,740,504  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
   

  



  التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة مجموعة
 2017ول األآانون  31 فيللسنة المنتهية  وحدةالم المالية البيانات

  

  

  
  خل الموحدلدابيان 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)
 

 للسنة المنتهية في 

  

آانون األول  31
2017  

  )غير مدققة(

آانون األول  31
2016  
 (معدلة)

 42,810,929 50,698,904  المكتتبةإجمالي أقساط التأمين 
 )2,789,681( )1,871,581( التغير في أقساط غير مكتسبة

48,827,323 40,021,248 
 )10,667,369( )7,635,038( إجمالي أقساط معيدي التأمين

 1,830,646 )1,273,422( حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة
)8,908,460( )8,836,723( 

 31,184,525 39,918,863 إجمالي األقساط المحتفظ بها
 104,237 803,599 أرباح فروقات عملة ناتجة عن أقساط غير مكتسبة

 31,288,762 40,722,462 صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت
 1,262,067 1,255,233 عموالت إعادة تأمين مكتسبة

 )1,514,063( )1,940,344( المدفوعةالعموالت 
 31,036,766 40,037,351 صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

 21,902,262 28,710,851 المطالبات المسددة
 )3,160,439( )5,125,048( حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة

 18,741,823 23,585,803  صافي المطالبات المسددة
 3,626,425 6,640,471 التغير في المطالبات الموقوفة

 )2,057,270( 713,979 التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات الموقوفة
 )170,651( )1,474,333( أرباح فروقات عملة ناتجة عن المطالبات الموقوفة

 20,140,327 29,465,920 صافي المطالبات المتكبدة
 10,896,439 10,571,431 صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاریف اإلداریة الموزعة

 المصاریف  الموزعة على فروع التأمين:
 )6,321,213( )6,665,233( حصة فروع التأمين من المصاریف اإلداریة والعامة

 4,575,226 3,906,198 الموزعةصافي أرباح أعمال التأمين بعد اإلیرادات والمصاریف اإلداریة 
 المصاریف واإلیرادات غير الموزعة على فروع التأمين:

 1,380,572 1,949,935 عوائد االستثمارات غير الموزعة
 84,320 )24,146( أرباح بيع ممتلكات ومعدات )خسائر(

 48,885 122,788 حصة المجموعة من نتائج أعمال شرآات حليفة
 (536,209) (588,918) فروقات عملةخسائر 

 - 1,740,776 أرباح إعادة تقييم استثمارات عقاریة
 571,108 567,588 إیرادات القطاعات أخرى

 (606,361) (643,178) مصاریف إداریة وعامة غير موزعة على فروع التأمين
 (530) )113,179( مخصص تدني ذمم

 5,517,011 6,917,864 العمليات المستمرةصافي الدخل  قبل الضرائب من 
 (1,478,519) (926,016) مصروف الضرائب

 4,038,492 5,991,848 صافي الدخل بعد الضرائب من  العمليات المستمرة
 العمليات الغير مستمرة

 251,858 1,708,145 الربح من العمليات الغير مستمرة
 4,290,350 7,699,993 مستمرة صافي الدخل بعد العمليات الغير

 )92,554( )163,589( حقوق األقلية
 4,197,796 7,536,404 صافي الدخل

 0.353 0.633 العائد لمساهمي الشرآة من العمليات المستمرة وغير المستمرة
 0.331 0.490 العائد لمساهمي الشرآة من العمليات المستمرة

  

  
  

  السيد/ عالء صافي
المدیر العام للشؤون نائب 

   المالية و الخدمات المساندة

        مصطفى طه /السيد
   مدیر دائرة التدقيق الداخلي

السيد/ أحمد مشعشع   
المدیر العام        

 ا    

       



  التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة مجموعة
 2017ول األآانون  31 فيللسنة المنتهية  وحدةالم المالية البيانات

  

  

       
  الشامل الموحد بيان الدخل

 (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)
  
  

 للسنة المنتهية في  

آانون األول  31   
2017 

آانون األول  31  
2016 

 )معدلة(  )غير مدققة(  

     

 4,290,350  7,699,993  صافي الدخل بعد العمليات الغير مستمرة

     بنود الدخل الشامل:

     بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد في فترات الحقة:

 125,043  84,714  القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع التغير في

 125,043  84,714  بنود الدخل الشامل للسنة

 4,415,393  7,784,707  إجمالي الدخل الشامل للسنة

     ویعود إلى:

 4,322,839  7,621,118  مساهمي الشرآة األم

 92,554  163,589  حقوق األقلية

  7,784,707  4,415,393 
  
  
  
  
  
 

 
  السيد/ عالء صافي

نائب المدیر العام للشؤون 
   المالية و الخدمات المساندة

        مصطفى طه /السيد
   مدیر دائرة التدقيق الداخلي

السيد/ أحمد مشعشع   
المدیر العام        

 ا    
       

 
  

 



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2017ول األآانون  31 فيللسنة المنتهية  وحدةالم المالية البيانات

  

  

  
  الموحد الملكيةفي حقوق  اتبيان التغير

 ( جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)
 

رأس المال  
 المدفوع

االحتياطي 
 اإلجباري

االحتياطي 
 االختياري

األرباح 
 المدورة

التغير في  أسهم خزینة
القيمة العادلة 
 لالستثمارات

حقوق الملكية 
قبل حقوق األقلية

  مجموع حقوق حقوق األقلية
 الملكية 

 25,935,629 1,577,920 24,357,709 (39,354) (262,173) 4,321,063 3,000,000 5,338,173 12,000,000 دیلالتعقبل  01/01/2016الرصيد آما في 
 6,042,090 525,559 5,516,531 5,516,531 تعدیالت

 31,977,719 2,103,479 29,874,240 (39,354) (262,173) 9,837,594 3,000,000 5,338,173 12,000,000 بعد التعدیل 01/01/2016الرصيد آما في 
 4,290,350 92,554 4,197,796 - - 4,197,796 - - - صافي الدخل

 125,043 - 125,043 125,043 - - - - - بنود الدخل الشامل األخرى
 4,415,393 92,554 4,322,839 125,043 - 4,197,796 - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 (1,535,000) (35,000) (1,500,000) - - (1,500,000) - - - أرباح نقدیة موزعة
 (138,578) (138,578) - - - - - - - التغير في حقوق األقلية

 - - - - - (397,270) 397,270 - احتياطي إجباري
 34,719,534 2,022,455 32,697,079 85,689 (262,173) 12,138,120 3,000,000 5,735,443 12,000,000 31/12/2016الرصيد آما في 

 
 34,719,534 2,022,455 32,697,079 85,689 (262,173) 12,138,120 3,000,000 5,735,443 12,000,000 01/01/2017الرصيد آما في 
 7,699,993 163,589 7,536,404 - 7,536,404 - - - صافي الدخل

 84,714 - 84,714 84,714 - - - - - بنود الدخل الشامل األخرى
 7,784,707 163,589 7,621,118 84,714 - 7,536,404 - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 (2,400,000) - (2,400,000) - - (2,400,000) - - - أرباح نقدیة موزعة
 (443,889) (443,889) - - - - - - - التغير في حقوق األقلية

 - - - - - (546,286) - 546,286 - احتياطي إجباري
 39,660,352 1,742,155 37,918,197 170,403 (262,173) 16,728,238 3,000,000 6,281,729 12,000,000 31/12/2017الرصيد آما في 
  
  

  السيد/ عالء صافي
نائب المدیر العام للشؤون 
   المالية و الخدمات المساندة

        مصطفى طه /السيد
   مدیر دائرة التدقيق الداخلي

السيد/ أحمد مشعشع   
المدیر العام        

 ا    



  المحدودةمجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة 
  2017ول األآانون  31 فيللسنة المنتهية  وحدةالم المالية البيانات

  

  

   الموحد النقدیةبيان التدفقات 
  ( جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

 للسنة المنتهية في  

  آانون األول 31  
 2017  

  آانون األول 31 
 2016 

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية:

 5,517,011 6,917,864  صافي الدخل  قبل الضرائب من العمليات المستمرة
 251,858 1,708,145  مستمرةالربح من العمليات الغير 

 5,768,869 8,626,009  صافي الدخل  قبل الضرائب من العمليات المستمرة وغير مستمرة
 377,902 384,019  استهالك ممتلكات ومعدات

 (84,320) 24,146  خسائر (أرباح) استبعاد ممتلكات ومعدات
 241,022 827,302  خالل بيان الدخلخسائر(أرباح) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 31,757 83,498  خسائر بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
 - (1,422,490)  األرباح المتحصلة من استبعاد الشرآة التابعة

 - (1,740,776)  أرباح إعادة تقييم استثمارات عقاریة
 (561,309) )1,455,338(  العادلة من خالل بيان الدخلالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة 
 418,981 205,256  خسائر التدني في قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع

 (1,513,160) )1,610,653(  عوائد االستثمارات
 199,488 )97,497(  مخصص تعویض نهایة الخدمة

 (48,885) )122,788(  حصة المجموعة من نتائج أعمال شرآات حليفة
 530 113,179  مخصص تدني ذمم

 240,817 -  بنود أخرى غير نقدیة
 5,071,692 3,813,867  التدفقات النقدیة قبل التغيرات في األنشطة التشغيلية 

 (2,047,220) )3,094,032(  شيكات برسم التحصيل
 450,896 )1,391,994(  ذمم مدینة

 (140,374) )33,450(  وإعادة التأمين المدینةذمم شرآات التأمين 
 (3,887,916) 1,987,401  موجودات عقود إعادة التأمين

 (150,942) 256,993  أرصدة مدینة أخرى 
 6,416,106 8,512,052  مطلوبات عقود التأمين

 244,891 )244,833(  الذمم الدائنة
 640,565 )235,294(  ذمم شرآات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

 56,539 )108,309(  مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعویض مصابي حوادث الطرق
 366,283 )806,687(  أرصدة دائنة أخرى

 (3,460,363) )2,278,924(  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 4,615,698 5,943,948  بيان الدخلبيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 (1,845,671) )2,654,380(  دفعات ضرائب 
 (132,607) )186,280(  دفعات تعویض نهایة الخدمة

 6,197,577 9,480,078  صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل
  

  التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة:

 - 3,000,000  بيع الشرآة التابعة
 (1,199,221) )679,316(  شراء ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة
 343,197 199,661  بيع ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة

 (1,066,305) )303,232(  شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
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 133,938 95,214  بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
 (4,026,566) )5,909,001(  محتفظ بها لتاریخ االستحقاقموجودات مالية 

 1,513,160 1,610,653  عوائد استثمارات مقبوضة
 )4,301,797( )1,986,021(  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

  

  التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلية 

 (25,185) )102,141(  قروض بنكية
 (138,578) )443,889(  في حقوق األقليةالتغير 

 (1,473,380) )2,391,910(  توزیعات أرباح نقدیة
 )1,637,143( )2,937,940(  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمویل

  

 258,637 4,556,117  صافي الزیادة في النقد والنقد المعادل
 17,357,859 17,616,496  النقد والنقد المعادل في بدایة السنة
 17,616,496 22,172,613  النقد والنقد المعادل في نهایة السنة

  
  
  
  

  
  السيد/ عالء صافي

نائب المدیر العام للشؤون 
   المالية والخدمات المساندة

  
        مصطفى طه /السيد

   مدیر دائرة التدقيق الداخلي

  
السيد/ أحمد مشعشع 

المدیر العام        
 ا    

       



  المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين الوطنية 
  2017ول األآانون  31الموحدة للسنة المنتهية في  المالية البيانات

  اإلیضاحات للبيانات المالية الموحدة
 (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

  

  
  :2017آانون األول  31یمثل الجدول التالي ملخص إیرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال التأمين للسنة المنتهية في 

  
 

مسؤولية  عمال تأمينات عامة هندسي  بحري  حریق  سيارات   
 مدنية

االستثمارات  حياة صحي
 العقاریة

 المجموع االستثمار

 39,387,351 - - 67,686 9,158,121 797,274 2,921,396 1,885,094 899,652 386,573 3,063,907 20,207,648 أقساط التأمين المكتتبة
 11,311,553 - - 1,343 2,103,481 220,725 1,313,681 389,159 387,335 107,624 626,963 6,161,242 رسوم التأمين المكتتبة

 50,698,904 - - 69,029 11,261,602 1,017,999 4,235,077 2,274,253 1,286,987 494,197 3,690,870 26,368,890 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (1,871,581) - - 1,988 1,175,675 (44,067) (182,747) (35,330) (56,354) (17,589) (47,658) (2,665,499) التغير في أقساط غير مكتسبة

  23,703,391 3,643,212 476,608 1,230,633 2,238,923 4,052,330 973,932 12,437,277 71,017 - - 48,827,323 
 )7,635,038( - - )13,931( )1,240,288( )338,512( )99,010( )1,517,551( )701,517( )336,215( )2,878,064( )509,950( إجمالي أقساط معيدي التأمين

 )1,273,422( - - )3,742( )1,392,841( 5,061 (26,025) 41,032 47,866 14,246 40,981 - حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة
  )509,950( )2,837,083( )321,969( )653,651( )1,476,519( )125,035( )333,451( )2,633,129( )17,673( - - (8,908,460) 

 39,918,863 - - 53,344 9,804,148 640,481 3,927,295 762,404 576,982 154,639 806,129 23,193,441 األقساط المحتفظ بهاإجمالي 
 803,599 - - - - - - - - - - 803,599 رباح فروقات عملة ناتجة عن أقساط غير مكتسبةأ

 40,722,462 - - 53,344 9,804,148 640,481 3,927,295 762,404 576,982 154,639 806,129 23,997,040 صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت
 1,255,233 - - 196 - 62,079 - 177,238 221,720 132,709 661,291 - عموالت إعادة تأمين مكتسبة

 )1,940,344( - - )862( )7,156( )29,320( )130,001( )27,458( )39,178( )6,375( )70,133( )1,629,861( العموالت المدفوعة
 40,037,351 - - 52,678 9,796,992 673,240 3,797,294 912,184 759,524 280,973 1,397,287 22,367,179 صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

 28,710,851 - - - 11,983,171 86,390 1,662,546 560,511 407,722 33,294 805,768 13,171,449 المطالبات المسددة
 )5,125,048( - - - )3,579,207( )24,403( )51,375( )448,780( )286,476( )21,075( )685,954( )27,778( حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة

 23,585,803 - - - 8,403,964 61,987 1,611,171 111,731 121,246 12,219 119,814 13,143,671 صافي المطالبات المسددة
 6,640,471 - - )5,000( )405,177( 220,122 1,070,686 )278,977( )11,138( )25,570( 479,309 5,596,216 التغير في المطالبات الموقوفة

 713,979 - - )3,000( 1,271,581 )22,897( )7,435( 278,197 28,446 17,856 )428,582( )420,187( التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات الموقوفة
 )1,474,333( - - - - - )469,074( - - - - )1,005,259( أرباح فروقات عملة ناتجة عن المطالبات الموقوفة

 29,465,920 - - )8,000( 9,270,368 259,212 2,205,348 110,951 138,554 4,505 170,541 17,314,441 صافي المطالبات المتكبدة
 10,571,431 - - 60,678 526,624 414,028 1,591,946 801,233 620,970 276,468 1,226,746 5,052,738 المصاریف اإلداریة الموزعة صافي أرباح أعمال التأمين قبل

 )6,665,233( - - )12,153( )697,413( )151,054( )640,753( )345,093( )200,042( )57,463( )452,397( )4,108,865( حصة فروع التأمين من المصاریف اإلداریة والعامة
 3,906,198 - - 48,525 (170,789) 262,974 951,193 456,140 420,928 219,005 774,349 943,873 صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاریف اإلداریة الموزعة



  المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين الوطنية 
  2017ول األآانون  31الموحدة للسنة المنتهية في  المالية البيانات

  اإلیضاحات للبيانات المالية الموحدة
 (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

  

 المصاریف واإلیرادات غير الموزعة على فروع التأمين:

 1,949,935 1,935,853 14,082 عوائد االستثمارات غير الموزعة
 (24,146) (24,146) - - - - - - - - - - خسائر بيع ممتلكات ومعدات

 122,788 - 122,788 - - - - - - - - - حصة المجموعة من نتائج أعمال شرآات حليفة
 (588,918) (564,408) )24,510( - - - - - - - - - خسائر فروقات عملة

 1,740,776 - 1,740,776 - - - - - - - - - تقييم استثمارات عقاریةأرباح إعادة 
 567,588 - 567,588 - - - - - - - - - إیرادات القطاعات أخرى

 (643,178) (525,892) )117,286( - - - - - - - - - مصاریف إداریة وعامة غير موزعة على فروع التأمين
 (113,179) (100,000) )13,179( - - - - - - - - - مخصص تدني ذمم

 1,708,145 1,708,145 - - - - - - - - - - الربح من العمليات الغير مستمرة
 8,626,009 2,429,552 2,290,259 48,525 (170,789) 262,974 951,193 456,140 420,928 219,005 774,349 943,873 صافي الدخل قبل الضرائب

 
 




