


 
 

  
 

 
 

  
  
  
  

  
  
  
 

 التأمين الوطنيةشــرآة مجموعة 
  رام اهللا - المساهمة العامة المحدودة

  
  

  و سنويالالتقریر الربع 
  الموحدة المرحلية البيانات الـمـالـيـة
  2018آذار  31 في للربع المنتهي

 
 



  أعضاء جملس اإلدارة
  
  

  

  رئيس مجلس اإلدارة      محمد محمود مسروجيالسيد/ 

  نائب رئيس مجلس اإلدارة        توفيق حسينالسيد/ بشار 

  عضو ومستشار مجلس اإلدارة      السيد/ عزیز محمود عبد الجواد

  عضو مجلس اإلدارة        ابراهيم علي الطویلالسيد/ 

  عضو مجلس اإلدارة        ل عوادالسيد/ زاهي باسي

  عضو مجلس اإلدارة        سامر عزیز شحادةالسيد/ 

  مجلس اإلدارةعضو        السيد/ هيثم محمد مسروجي

  عضو مجلس اإلدارة      شرآة المشارق للتنمية واالستثمار

        (تمثلها السيدة/ دینا منيب المصري)

Dafu Investment Company     عضو مجلس اإلدارة  

  فؤاد نخلة قطان) السيد/ (یمثلها

  اإلدارةعضو مجلس         السيدة/ رهام توفيق حسين

  دارةاإلعضو مجلس       السيد/ سامح جمال المصري

  
  

  المدیر العام 
  أحمد فؤاد مشعشع 

  
  

  مدققو حسابات الشرآة
 )PWCبرایس وتر هاوس آوبرز (

  
  

  مستشار الشرآة القانوني 
  ةأ. فؤاد شحادة / مكتب شحادة للمحاما

  



  حول شركة التأمني الوطنية
  

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

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

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

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

  
  :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 اخلدمات التأمينية والعمل أفضل الل توفريمن خ قيمة حقوق املسامهني تعظيم
 .احملليواالقتصاد  لمجتمعل تقدمي كافة وسائل الدعم والرعايةو العالقة،

  
  رسالتنا:
 منح تغطيات تأمينية متطورة وشاملة. •
  .نشر الوعي التأميين بني اجلمهور •
  .اخلدمة واألداءاملنافسة الشريفة القائمة على حتسني مستويات  •
  .الصدق يف التعامل مع اجلمهور •
  .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  •

  زية.فلسطني يف مشاريع اقتصادية جم



  اإلدارة التنفيذية
  

 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  
 )والتعويضاتدير العام للعمليات (االكتتاب نائب امل  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 
  

  31/03/2017  31/03/2018  البيان
  دوالر أمريكي 12,000,000 دوالر أمريكي12,000,000  رأس املال املدفوع

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

 سهما47,787ً سهما1,013,974ً عدد األسهم املتداولة
 دوالر أمريكي 151,144 دوالر أمريكي4,481,941 قيمة األسهم املتداولة
 اًعقد 38 اًعقد201 عدد العقود املنفذة

 دوالر أمريكي 3.20 دوالر أمريكي4.55 غالق اإلسعر 
 %           0.398 %         8.450 معدل دوران السهم

  



  التغريات خالل الفترة
  

  جملس اإلدارة
  .تغيري على أعضاء جملس اإلدارة أي 2018مل يطرأ خالل الربع األول من عام  •

  
  اإلدارة التنفيذية

  .تغيري على أعضاء اإلدارة التنفيذية أي 2018مل يطرأ خالل الربع األول من عام  •
  
  احلسابات مدققو
 برايس وتر هاوس كوبرز السادة تعيني إعادة 2018آذار  29بتاريخ  املنعقد اجتماعهاقررت اهليئة العامة يف  •

)PWC (2018رجيني للشركة للعام كمدققني خا. 
  

  النشاطات الرئيسية 
 .أية تعديالت على النشاطات الرئيسية للمجموعة 2018من عام  الربع األولمل يطرأ خالل  •

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

  
  اإلجراءات القانونية اجلوهرية

ووفقـا  يف اعتقاد اإلدارة موعة ضمن النشاط الطبيعي هلا. ويا سوى القضايا املقامة ضد اجملال يوجد أي قضا •
املبالغ املتوقـع   املبالغ املستدركة من قبل اجملموعة كمخصص هلذه القضايا تعادل لرأي املستشار القانوين فإن

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

  العاديةقرارات اهليئة العامة 
  ما يلي: 2018آذار  29قررت اهليئة العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 

  

  .2018كمدققني خارجيني للشركة للعام )PWC( برايس وتر هاوس كوبرز السادة تعينيإعادة  •
املسـاهم   سنت لكل سهم ميتلكه 25ادل % من رأس املال املدفوع أي ما يع25توزيع أرباح نقدية بنسبة  •

 دوالر أمريكي. 3,000,000بتاريخ اجتماع اهليئة العامة بقيمة إمجالية 
 
 



  غري العاديةقرارات اهليئة العامة 
 أسهمتوزيع مريكي عن طريق مليون دوالر أ 15ىل إمريكي مليون دوالر أ 12س مال الشركة من زيادة رأ •

املساهم بتاريخ  ميتلكها أسهملكل أربعة  سهمما يعادل  أي املدفوعملال % من رأس ا25بنسبة  منحة جمانية
 اجتماع اهليئة العامة.

  يعكسا زيادة رأس املال أعاله.حبيث  للشركة التأسيساخلي وعقد تعديل النظام الد •
 

  
  أهم املؤشرات املالية

  
31/03/201831/03/2017  البيان
 2.82 3.23 القيمة الدفترية للسهم الواحد 

 24.04 29.52 العائد (مرة) ىلإالقيمة السوقية 

 1.13 1.41 الدفترية (مرة)ىل القيمةالقيمة السوقية إ

 %11.03 %9.64 ىل األقساطأعمال التأمني إ دخلصايف 

 %12.78 %14.39 ىل األقساطقبل الضريبة إ الدخلصايف 

 %1.64 %1.69 العائد على جمموع املوجودات

  %4.72  %4.77 العائد على حقوق املسامهني

 %65.36 %64.64 معدل املديونية

 %34.64 %35.36 نسبة امللكية

 1.06 1.03 نسبة التداول ( مرة )

 3,417,254 2,058,047 رأس املال العامل 
  



 
 

 
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  

 
  

 التأمين الوطنيةشــرآة مجموعة 
  رام اهللا - المساهمة العامة المحدودة

  
  

  الموحدة المرحلية البيانات الـمـالـيـة
  2018آذار  31 في للربع المنتهي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  
 



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2018آذار  31 للربع المنتهي في وحدةالمالمرحلية  المالية البيانات

  

  

  
  الموحدالمرحلي بيان المرآز المالي 

  )بالدوالر األمریكي( جميع المبالغ 
  

 31/03/2018 31/03/2017 31/12/2017 
)غير مدققة(  )  )غير مدققة(  مدققة(  

    الموجودات 
    الموجودات غير المتداولة
 3,613,377 5,015,957 3,620,304 ممتلكات وآالت ومعدات

 20,112,229 18,337,012 19,198,495 استثمارات عقاریة
 1,421,028 1,593,849 1,497,892 موجودات ضریبية مؤجلة

 466,543 364,484 515,152 في شرآات حليفة استثمار
 11,813,159 6,949,463 13,444,674 موجودات مالية محتفظ بها لتاریخ االستحقاق

 2,325,874 2,523,628 2,384,021 موجودات مالية متوفرة للبيع
 178,406 106,443 105,000 شيكات برسم التحصيل طویلة األجل
 39,930,616 34,890,836 40,765,538 لةمجموع الموجودات غير المتداو

 
 الموجودات المتداولة

 
 9,377,277 10,525,105 9,027,698 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 8,735,475 11,830,885 13,809,895 ذمم مدینة
 5,925,267 8,590,370 6,790,041 موجودات إعادة التأمين

 1,243,802 1,151,688 1,314,096 ت التأمين وإعادة التأمين المدینةذمم شرآا
 695,443 1,395,027 1,424,501 سلفيات ضرائب

 1,406,219 2,623,081 1,952,491 أرصدة مدینة أخرى
 11,753,792 9,341,732 11,787,262 شيكات برسم التحصيل قصيرة األجل
 20,701,000 16,048,025 20,444,568 ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 1,971,613 1,303,734 2,289,587 النقد والنقد المعادل
 61,809,888 62,809,647 68,840,139 مجموع الموجودات المتداولة

 101,740,504 97,700,483 109,605,677 مجموع الموجودات
  
  
  
  
  
  



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2018آذار  31 للربع المنتهي في وحدةالمالمرحلية  المالية البيانات

  

  

  
  تتمة - الموحدالمرحلي بيان المرآز المالي 

  ( جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)
  
 31/03/2018 31/03/2017 31/12/2017 

    حقوق الملكية والمطلوبات
    حقوق الملكية 

 12,000,000 12,000,000 12,000,000 رأس المال المدفوع
 (262,173) (262,173) (76,993) أسهم خزینة

 6,281,729 5,735,443 6,281,729 احتياطي إجباري
 3,000,000 3,000,000 3,000,000 احتياطي اختياري

احتياطي التغير قي القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة 
 170,403 39,750 233,463 للبيع

 16,910,843 11,498,192 15,740,980 األرباح المدورة
 38,100,802 32,011,212 37,179,179 حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشرآة األم

 1,559,550 1,828,843 1,571,945 حقوق األقلية
 39,660,352 33,840,055 38,751,124 مجموع حقوق الملكية

 المطلوبات
 المطلوبات غير المتداولة

 3,705,652 4,200,506 3,913,277 مخصص تعویض نهایة الخدمة
 186,781 267,529 159,184 قروض طویلة األجل

 3,892,433 4,468,035 4,072,461 مجموع المطلوبات غير المتداولة

 المطلوبات المتداولة
 49,971,056 46,735,100 53,994,762 مطلوبات عقود التأمين

 2,400,169 2,738,991 3,333,355 ئنةذمم شرآات التأمين وإعادة التأمين الدا
 98,345 94,522 108,344 الجزء المتداول من القروض طویلة األجل

 3,294,780 3,473,939 3,926,407 ذمم دائنة
 - 2,400,000 3,000,000 أرباح نقدیة معدة للتوزیع

 - 1,069,363 210,402 مخصصات ضرائب
حوادث  مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعویض مصابي

 148,862 303,744 151,920 الطرق

 2,274,507 2,576,734 2,056,902 أرصدة دائنة أخرى
 58,187,719 59,392,393 66,782,092 مجموع المطلوبات المتداولة

 62,080,152 63,860,428 70,854,553 مجموع المطلوبات 
 101,740,504 97,700,483 109,605,677 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  
 
  
  
 

   

 
  



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2018آذار  31 للربع المنتهي في وحدةالمالمرحلية  المالية البيانات

  

  

  
  الموحد المرحلي خللدابيان 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)
 31/03/2018 31/03/2017 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 

 13,677,304 17,779,989 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 )1,927,066( )3,629,746( التغير في أقساط غير مكتسبة

14,150,243 11,750,238 
 )1,969,451( )2,605,117( إجمالي أقساط معيدي التأمين

 )676,693( 524,016 حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة
(2,081,101) (2,646,144) 

 9,104,094 12,069,142 محتفظ بهاإجمالي األقساط ال
 480,216 )87,380( (خسائر) أرباح فروقات عملة ناتجة عن أقساط غير مكتسبة

 9,584,310 11,981,762 صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت
 268,354 362,428 عموالت إعادة تأمين مكتسبة

 )354,501( )465,281( العموالت المدفوعة
 9,498,163 11,878,909 ط التأمين المكتسبة بعد العموالتصافي أقسا

 6,553,647 8,005,069 المطالبات المسددة
 )1,433,318( )332,259( حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة

 5,120,329 7,672,810 صافي المطالبات المسددة
 3,349,030 393,960 التغير في المطالبات الموقوفة

 )1,354,395( )340,758( حصة معيدي التأمين من المطالبات الموقوفة التغير في
 )1,010,819( 167,138 خسائر (أرباح) فروقات عملة ناتجة عن أقساط غير مكتسبة

 6,104,145 7,893,150 صافي المطالبات المتكبدة
 3,394,018 3,985,759 صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاریف اإلداریة الموزعة

 )1,885,410( )2,270,920( حصة فروع التأمين من المصاریف اإلداریة والعامة
 1,508,608 1,714,839 صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاریف اإلداریة الموزعة

 المصاریف و اإلیرادات غير الموزعة على فروع التأمين:
 654,471 948,607 عوائد االستثمارات
 2,329 126,204 ومعدات واستثمارات عقاریةأرباح بيع ممتلكات 

 20,729 48,609 حصة المجموعة من نتائج أعمال شرآات حليفة
 )352,033( )161,383( خسائر فروقات عملة

 144,677 143,298 إیرادات القطاعات أخرى
 )177,093( )211,302( مصاریف إداریة وعامة غير موزعة على فروع التأمين

 )100,000( )50,000( مخصص تدني ذمم
 46,701 - الربح من العمليات غير المستمرة

 1,748,389 2,558,872 صافي الدخل قبل الضرائب
 )212,357( )786,118( مصروف الضرائب

 61,467 76,864 إطفاءات موجودات ضریبية مؤجلة
 1,597,499 1,849,618 صافي الدخل بعد الضرائب 

 )20,032( )19,481( حقوق األقلية
 1,577,467 1,830,137 صافي الدخل

حصة السهم من األرباح الخاصة بحقوق المساهمين للشرآة األم خالل 
 0.133 0.154 الفترة



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2018آذار  31 للربع المنتهي في وحدةالمالمرحلية  المالية البيانات

  

  

  
  الموحد المرحلي الشامل بيان الدخل

  (جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)
 

 
 31/03/2018 31/03/2017 
 (غير مدققة) (غير مدققة) 

 1,597,499 1,849,618 ائب صافي الدخل بعد الضر
 بنود الدخل الشامل األخرى:

 )45,939( 63,060 التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
 )45,939( 63,060 بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 1,551,560 1,912,678 إجمالي الدخل الشامل للفترة
 ویعود إلى:

 1,531,528 1,893,197 ألممساهمي الشرآة ا
 20,032 19,481 حقوق األقلية

 1,912,678 1,551,560 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2018 آذار 31 في للربع المنتهي وحدةالم المرحلية المالية البيانات

  

  

  الموحدالمرحلي  الملكيةفي حقوق  اتبيان التغير
  ي)( جميع المبالغ بالدوالر األمریك

  
  

رأس المال  
 المدفوع

االحتياطي 
 اإلجباري

االحتياطي 
 االختياري

التغير في  أسهم خزینة األرباح المدورة
القيمة العادلة 
 لالستثمارات

حقوق الملكية قبل 
 حقوق األقلية

  مجموع حقوق حقوق األقلية
 الملكية 

 34,719,534 1,839,850 32,879,684 85,689 (262,173) 12,320,725 5,735,4433,000,000 12,000,000 01/01/2017الرصيد آما في 
 1,597,499 20,032 1,577,467 - - 1,577,467 - - - صافي الدخل

 (45,939) - (45,939) (45,939) - - - - - بنود الدخل الشامل األخرى
 1,551,560 20,032 1,531,528 (45,939) - 1,577,467 - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (2,435,000) (35,000) (2,400,000) - - (2,400,000) - - - أرباح نقدیة موزعة
 3,961 3,961 - - - - - - - التغير في حقوق األقلية

 - - - - - - - - - احتياطي إجباري
 33,840,055 1,828,843 32,011,212 39,750 (262,173) 11,498,192 5,735,4433,000,000 12,000,000 31/03/2017الرصيد آما في 

 39,660,352 1,559,550 38,100,802 170,403 (262,173) 16,910,843 6,281,7293,000,000 12,000,000 01/01/2018الرصيد آما في 
 1,849,618 19,481 1,830,137 - - 1,830,137 - - - صافي الدخل

 63,060 - 63,060 63,060 - - - - - بنود الدخل الشامل األخرى
 1,912,678 19,481 1,893,197 63,060 - 1,830,137 - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (3,000,000) - (3,000,000) - - (3,000,000) - - - أرباح نقدیة موزعة
 (7,086) (7,086) - - - - - - - التغير في حقوق األقلية

 - - - - - - - - - احتياطي إجباري
 185,180 - 185,180 185,180 - - - - سهم الخزینةأ التغير في

 38,751,124 1,571,945 37,179,179 233,463 (76,993) 15,740,980 6,281,7293,000,000 12,000,000 31/03/2018الرصيد آما في 
  
  



  التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودةشرآة مجموعة 
  2018 آذار 31 فيالمنتهي  للربع مرحلية الموحدةال البيانات المالية

 

  

  
  الموحدالمرحلي  بيان التدفقات النقدیة

  ( جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)
 
 31/03/2018 31/03/2017 
 (غير مدققة) (غير مدققة) 

   التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية:

 1,748,389 2,558,872 صافي الدخل قبل الضرائب
 154,809 100,845 استهالك ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة

 (2,329) (126,204) استبعاد ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة(أرباح) 
 395,473 (117,457) مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل(أرباح) خسائر بيع موجودات 

 (676,693) (22,317) التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 4,913 خسائر التدني في قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع

 (374,484) (686,669) عوائد االستثمارات
 273,285 390,631 ص تعویض نهایة الخدمةمخص

 (20,729) (48,609) حصة المجموعة من نتائج أعمال شرآات حليفة
 100,000 50,000 مخصص تدني ذمم

 1,597,721 2,104,005 التدفقات النقدیة قبل التغيرات في األنشطة التشغيلية

 :والمطلوبات التشغيلية التغير في الموجودات
 (610,009) 39,936 سم التحصيلشيكات بر
 (4,474,225) (5,124,420) ذمم مدینة

 58,664 (70,294) ذمم شرآات التأمين وإعادة التأمين المدینة
 (677,702) (864,774) موجودات عقود التأمين
 (959,869) (546,272) أرصدة مدینة أخرى

 5,276,096 4,023,706 مطلوبات عقود التأمين
 (24,715) 644,027 ذمم دائنة

 103,528 933,186 ذمم شرآات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
 46,573 3,058 مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعویض مصابي حوادث الطرق

 (504,460) (217,605) أرصدة دائنة أخرى
 (453,935) (296,233) شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 2,624,315 785,586 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلبيع 
 (1,395,027) (729,058) سلفيات ضرائب
 (287,269) (575,716) دفعات ضرائب

 (62,208) (183,006) دفعات تعویض نهایة الخدمة
 257,478 (73,874) صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن أنشطة التشغيل

 دفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة:الت
 (68,980) (148,148) شراء ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة
 54,381 1,080,314 بيع ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة

 (247,671) - شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
 )1,045,305( )1,631,515( شراء موجودات مالية محتفظ بها لتاریخ االستحقاق

 374,484 686,669 عوائد استثمارات مقبوضة
 (933,091) (12,680) صافي النقد (المستخدم في) أنشطة االستثمار
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  تتمة - الموحدالمرحلي  دیةبيان التدفقات النق
 ( جميع المبالغ بالدوالر األمریكي)

 
 31/03/2018 31/03/2017 

   التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلية 
 (25,216) (17,598) قروض بنكية

 3,961 (7,086) التغير في حقوق األقلية
 (67,869) (12,400) توزیعات أرباح نقدیة

 - 185,180 أسهم الخزینة
 (89,124) 148,096 (المستخدم في) أنشطة التمویل الناتج عن صافي النقد

   
 (764,737) 61,542 صافي التغير في النقد والنقد المعادل
 17,616,496 22,172,613 النقد و النقد المعادل في بدایة الفترة
 16,851,759 22,234,155 النقد والنقد المعادل في نهایة الفترة

  
  
  
  
  
  




