


 
 

  
 

 
 

  
  
  
  

  
  
  
 

 التأمين الوطنيةشــركة مجموعة 
  رام هللا - المساهمة العامة المحدودة

  
  

  و سنويالالتقرير الربع 
  الموحدة المرحلية البيانات الـمـالـيـة

  2019آذار  31 في للربع المنتهي
 

 



  أعضاء مجلس اإلدارة
  
  

  

  رئيس مجلس اإلدارة      محمد محمود مسروجيالسيد/ 

  نائب رئيس مجلس اإلدارة        توفيق حسينالسيد/ بشار 

  عضو ومستشار مجلس اإلدارة      السيد/ عزيز محمود عبد الجواد

  عضو مجلس اإلدارة        ابراهيم علي الطويلالسيد/ 

  عضو مجلس اإلدارة        ل عوادالسيد/ زاهي باسي

  عضو مجلس اإلدارة        سامر عزيز شحادةالسيد/ 

  مجلس اإلدارةعضو         السيد/ هيثم محمد مسروجي

  عضو مجلس اإلدارة      شركة المشارق للتنمية واالستثمار

        (تمثلها السيدة/ دينا منيب المصري)

Dafu Investment Company      عضو مجلس اإلدارة  

  فؤاد نخلة قطان) السيد/ (يمثلها

  اإلدارةعضو مجلس         السيدة/ رهام توفيق حسين

  دارةاإلعضو مجلس       السيد/ سامح جمال المصري

  
  

  المدير العام 
  أحمد فؤاد مشعشع 

  
  

  مدققو حسابات الشركة
 )PWCبرايس وتر هاوس كوبرز (

  
  

  مستشار الشركة القانوني 
  ةأ. فؤاد شحادة / مكتب شحادة للمحاما



  
  حول شركة التأمين الوطنية

  
  لمحة عامة:

ام  ي ع ة ف أمين الوطني ركة الت ت ش اريخ 1992أسس جلت بت د س اهمة كش 15/03/1992، وق ركة مس
ة 562600353عامة لدى مسجل الشركات في مدينة رام هللا تحت رقم  . حصلت على رخصة مزاول

 .01/03/1993 وباشرت عملها اعتباراً من تاريخ 15/02/1993العمل بتاريخ 
ة  األعمالأسس الشركة مجموعة من رجال  ي بداي ة وقطاع غزة ف ي الضفة الغربي رة ف وأهل الخب

ر واضحة  أمين مرحلة غي د انسحاب شركات الت ن التطورات السياسية واالقتصادية وبع الم م المع
ا  ي  ألناإلسرائيلية من العمل في البالد، ولقد خطط له تكون صرحاً اقتصادياً أساسه رأسمال وطن

ي المهجر،  وعماده سواعد أبناء الوطن التي اكتسبت خبرة عريقة عبر عشرات السنين من العمل ف
  ب معطاء أضناه الشوق لالعتماد على نفسه في بناء حاضره ومستقبله. يرفده ويؤازره شع

  
  :الرئيسيةأنشطتنا 

أم ادة الت أمين وإع ال الت ع أعم ة جمي ي مزاول ركة ه ية للش داف األساس تثمار إن األه ام باس ين والقي
  الموجودات المنقولة وغير المنقولة.  رأس المال و

  
  رؤيتنا:
ع   ونزاهة  بشفافية  الخدمات التأمينية والعمل  أفضل  الل توفيرمن خ  قيمة حقوق المساهمين  تعظيم م

 .المحليواالقتصاد   لمجتمعل تقديم كافة وسائل الدعم والرعايةو جميع أصحاب العالقة،
  

  رسالتنا:
 .منح تغطيات تأمينية متطورة وشاملة 
 نشر الوعي التأميني بين الجمهور.  
  الخدمة واألداءالمنافسة الشريفة القائمة على تحسين مستويات.  
 الصدق في التعامل مع الجمهور.  
 الموازنة بين مصالح جميع الفرقاء من مساهمين وزبائن وموظفين.  
 المساهمة في بناء االقتصاد الوطني.  
  ق استثمار ة عن طري ة الوطني  معظمتوفير فرص العمل ألكبر عدد ممكن من األيدي العامل

  جزية.أموالها داخل فلسطين في مشاريع اقتصادية م



  اإلدارة التنفيذية
  

  /المدير العام     حمد فؤاد مشعشع أالسيد 
 مستشار المدير العام للعالقات العامة     السيد/ سامر عزيز شحادة 
  نائب المدير العام للشؤون المالية والخدمات المساندة   صافي عليالسيد/ عالء

 وتكنولوجيا المعلومات
 والتعويضاتدير العام للعمليات (االكتتاب نائب الم   السيد/ عبد الحميد منير نصار( 
 وغزة المدير اإلقليمي لمنطقة الجنوب    السيد/ عبد الفتاح محمد قراقع  
 التعويضاتشؤون لمساعد المدير العام     السيد/ اسكندر أحمد سمارة 
 مساعد المدير العام لالكتتاب  السيد/ سهيل صالح الدين عواد  

  
  

  األوراق المالية 
  

  31/03/2018  31/03/2019  البيان
  دوالر أمريكي 12,000,000 دوالر أمريكي 15,000,000  رأس المال المدفوع

  سهم 12,000,000  سهم 15,000,000  عدد األسهم
  دوالر أمريكي  1  دوالر أمريكي  1  القيمة االسمية

ً  180,660 عدد األسهم المتداولة ً  1,013,974 سهما  سهما
 دوالر أمريكي 4,481,941 دوالر أمريكي 701,484 قيمة األسهم المتداولة

 اً عقد 201 اً عقد 72 عدد العقود المنفذة
 دوالر أمريكي 4.55 دوالر أمريكي 3.75 غالق اإلسعر 

 %           8.450 %           1.204 معدل دوران السهم
  



  التغيرات خالل الفترة
  

  مجلس اإلدارة
  تغيير على أعضاء مجلس اإلدارة أي 2019لم يطرأ خالل الربع األول من عام.  

  
  اإلدارة التنفيذية

  تغيير على أعضاء اإلدارة التنفيذية أي 2019لم يطرأ خالل الربع األول من عام.  
  

  الحسابات مدققو
  برايس  السادة تعيين إعادة 2019آذار  28المنعقد بتاريخ  اجتماعهاقررت الهيئة العامة في

 .2019رجيين للشركة للعام كمدققين خا) PWC( وتر هاوس كوبرز
  

  النشاطات الرئيسية 
  أية تعديالت على النشاطات الرئيسية للمجموعة 2019من عام  الربع األوللم يطرأ خالل. 

  
  السيطرة

 المجموعةتدل على نيتهم للسيطرة على ر أية بوادر من قبل أي من المساهمين لم تظه.  
  

  اإلجراءات القانونية الجوهرية
 ة ضد المال يوجد أي قضا ا. ويا سوى القضايا المقام ي جموعة ضمن النشاط الطبيعي له ف

اد اإلدارة  إناعتق انوني ف ار الق رأي المستش ا ل ة  ووفق ل المجموع ن قب تدركة م الغ المس المب
ا أي  ،دفعهاالمبالغ المتوقع  كمخصص لهذه القضايا تعادل والنتائج التي تترتب عليها ليس له

 لي للمجموعة ونتائج أعمالها.تأثير جوهري على الوضع الما
  

  العاديةقرارات الهيئة العامة 
  ما يلي: 2019آذار  28قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

  

 ى ادقة عل ات  المص ارجي والبيان ركة الخ ابات الش دقق حس ر م س اإلدارة وتقري ر مجل تقري
 .2018للعام  السنويةالمالية 

  ق ا يتعل ل م ن ك تهم ع راء ذم س اإلدارة وإب اء مجل رف أعض الء ط ى إخ ة عل الموافق
 .2018العام بتصرفاتهم عن 

 2018للعام  الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. 
  ادة ينإع ادة تعي وبرز الس اوس ك ر ه رايس وت ام )PWC( ب ركة للع ارجيين للش دققين خ كم

2019.  
  بة ة بنس اح نقدي ع أرب دفوع أ20توزي ال الم ن رأس الم ادل % م ا يع هم  20ي م ل س نت لك س

 دوالر أمريكي. 3,000,000المساهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة بقيمة إجمالية  يمتلكه
 
 

 



  

  أهم المؤشرات المالية
  

31/03/201931/03/2018  البيان
 3.23 2.71 القيمة الدفترية للسهم الواحد  

 29.52 21.37  العائد (مرة) لىإالقيمة السوقية 

 1.41 1.38 ة)لى القيمة الدفترية (مرالسوقية إ القيمة

 %11.08 %10.29 لى األقساطدخل أعمال التأمين إصافي 

 %14.39 %20.39 لى األقساطالدخل قبل الضريبة إصافي 

 %1.69 %2.33 العائد على مجموع الموجودات

 %4.77 %6.47 العائد على حقوق المساهمين

 %64.64 %63.94 معدل المديونية

 %35.36 %36.06 سبة الملكيةن

 1.02 0.97 نسبة التداول ( مرة ) 

 1,483,586 2,162,338- رأس المال العامل  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الشركة فروع

 
  المركز الرئيسي للشركة

  مجمع أبراج الوطنية –لبيرة ا
  2407460/02فاكس:     2983800/02هاتف: 

  
 

 اإلدارة اإلقليمية لمنطقة الجنوب وفرع بيت لحم
  عمارة األطرش –كركفة شارع ال

  2740954/02فاكس:     2740951/02- 2-3هاتف: 
  
  

  اإلدارة اإلقليمية لمنطقة الشمال وفرع نابلس
  مقابل مركز اسعاد الطفولة –شارع جمال عبد الناصر 

   2313113/09فاكس:    2313117/09هاتف:
  
  

  فرع مدينة الخليل
  عمارة الكنز –وادي التفاح 

  2225368/02فاكس:     2225367/02هاتف: 
  
  

  فرع مدينة غزة
  عمارة ضبيط –شارع الوحدة 

  2824435/08فاكس:     2824447/08هاتف: 
  
  

  فرع مدينة جنين
  مقابل مجمع المحاكم الجديد –عمارة السلمودي  –شارع حيفا 

  2436406/04فاكس:     2436404/04-5هاتف: 
  
  

  فرع مدينة طولكرم
  فوق بنك فلسطين –عمارة المروى  –شارع نابلس 

  2674942/09فاكس:     2674941/09-3ف: هات
  
  

  فرع مدينة العيزرية
  بجانب حلويات الكيالني –راس كبسة  –الشارع الرئيسي 

  2794714/02فاكس:     2794712/02هاتف: 
  
  

  فرع بيرزيت
  وسط البلد  -الشارع الرئيسي 

  2819448/02فاكس:     2819446/02هاتف: 
  
  

  فرع مدينة القدس
  د الرام ضاحية البري -القدس 

 2342101/02فاكس:     2341294/02هاتف: 



 
  مكاتب الشركة

  
  مقابل بنك االستثمار الفلسطيني –مكتب حوارة: شارع القدس  )1

  2590013/09تلفاكس: 
    

  مقابل دوار الزيتونة –مكتب طوباس: وسط البلد  )2
      2574115/09تلفاكس: 

  

  بجانب الساحة العامة  –وسط البلد  –مكتب سلفيت: الشارع التجاري  )3
  2515507/09تلفاكس: 

  

  بجانب موقف تكسيات نابلس –مكتب جنين: شارع الجامعة  )4
  2503668/04فاكس:     2503343/04هاتف: 

  

  بجانب المحكمة –مكتب دورا: الشارع الرئيسي  )5
  2281404/02فاكس:     2281405/02هاتف: 

  

  مقابل محطة الخطيب للمحروقات –مكتب بيت أمر: الشارع الرئيسي  )6
  2521470/02فاكس:     2521524/02هاتف: 

  

  شارع عمان –مكتب أريحا: عمارة الولجة  )7
  2320233/02فاكس:     2325529/02هاتف: 

  

  مقابل معصرة الزيتون  –مكتب دير دبوان: وسط البلد  )8
  2897702/02فاكس:     2897701/02هاتف: 

  

  بجانب المحكمة الشرعية –مكتب حلحول: الشارع الرئيسي  )9
  2218531/02فاكس:     2218530/02هاتف: 

  

  بجانب مجمع تكسيات القرى –مكتب قلقيلية: دوار الشيماء  )10
  2945725/09تلفاكس: 

      

  مقابل بنك اإلسكان –مكتب الظاهرية: وسط البلد  )11
  2263993/02تلفاكس: 

  

  بجانب بلدية عناتا  –مكتب عناتا: الشارع الرئيسي  )12
  2355560/02تلفاكس: 

  

  )مكتب بيت لحم: مقابل دائرة السير13
  2772620/02تلفاكس: 

  

  )مكتب يطا: مقابل دائرة السير14
  2272698/02تلفاكس: 

  

  مقابل البياع لمواد البناء –)مكتب بيتونيا: الشارع الرئيسي 15
  2905720/02تلفاكس: 

 

  بالقرب من مركز الشرطة والبلدية –) مكتب بني نعيم: مدخل البلد 16
  2249336/02تلفاكس: 

 

  نك فلسطينفوق ب –مكتب بديا: الشارع الرئيسي  )17
  2989506/09تلفاكس: 

 

  بجانب المسجد العمري–) مكتب رام هللا التحتا: حوش قندح 18
  2970812/02تلفاكس: 

  

  بجانب فندق األمانة – ة) مكتب الخليل: شارع عين سار19
  2217056/02تلفاكس: 

     



 
 

 
  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  

 
  

 التأمين الوطنيةشــركة مجموعة 
  رام هللا - المساهمة العامة المحدودة

  
  

  الموحدة المرحلية البيانات الـمـالـيـة
  2019آذار  31 في للربع المنتهي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019آذار  31 يللربع المنتهي ف وحدةالمالمرحلية  المالية البيانات

  

  

  الموحدالمرحلي بيان المركز المالي 
  )بالدوالر األمريكي( جميع المبالغ 

   

 31/03/2019 
دققة)(غير م  

31/12/2018 
 (مدققة)

   الموجودات 
   الموجودات غير المتداولة

 3,468,894 3,465,023 ممتلكات وآالت ومعدات
 19,817,190 21,586,833 استثمارات عقارية

 1,622,737 1,732,506 موجودات ضريبية مؤجلة
 550,234 566,043 استثمار في شركة حليفة

 16,267,922 16,554,219 اريخ االستحقاقموجودات مالية محتفظ بها لت
 2,438,013 2,494,025 موجودات مالية متوفرة للبيع

 364,536 336,945 شيكات برسم التحصيل طويلة األجل
 502,853 505,077 نقد مقيد السحب

 45,032,379 47,240,671 مجموع الموجودات غير المتداولة
 الموجودات المتداولة

 7,939,950 5,874,867 للمتاجرةموجودات مالية 
 8,087,616 14,524,873 ذمم مدينة

 5,339,095 6,397,392 موجودات عقود إعادة التأمين
 1,506,736 1,500,672 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة

  - 826,446 سلفيات الضرائب
 1,454,773 1,734,317 أرصدة مدينة أخرى

 12,956,731 13,009,675 قصيرة األجلشيكات برسم التحصيل 
 22,834,897 21,711,057 النقد والنقد المعادل

  60,119,798 65,579,299 مجموع الموجودات المتداولة
  105,152,177 112,819,970  مجموع الموجودات

 حقوق الملكية والمطلوبات
 حقوق الملكية 

 15,000,000 15,000,000 رأس المال المدفوع
 6,684,796 6,684,796 تياطي إجبارياح

 3,000,000 3,000,000 احتياطي اختياري
  325,343  362,305 احتياطي التغير قي القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

 14,381,233 14,003,614 األرباح المدورة
 39,391,372 39,050,715 حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم

 1,620,195 1,629,410 حقوق األقلية
 41,011,567 40,680,125 مجموع حقوق الملكية

 المطلوبات
 المطلوبات غير المتداولة

 4,025,551 4,352,937 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 64,674 45,271 قروض طويلة األجل

 4,090,225 4,398,208 مجموع المطلوبات غير المتداولة
 المطلوبات المتداولة

 48,896,714 53,284,180 مطلوبات عقود التأمين
 3,214,482 2,960,317 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
 113,013 113,912 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 4,975,937 4,984,192 ذمم دائنة
  - 3,000,000 أرباح نقدية معدة للتوزيع

  111,784  757,973 خصص ضرائبم
  145,747  147,939 مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

 2,592,708 2,493,124 أرصدة دائنة أخرى
 60,050,385 67,741,637 مجموع المطلوبات المتداولة

 64,140,610 72,139,845 مجموع المطلوبات 
 105,152,177 112,819,970 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  

نائب المدير العام للشؤون 
  المالية والخدمات المساندة

  عالء صافي

  مدير التدقيق الداخلي    
  

 مصطفى طه

  المدير العام   
  

 أحمد مشعشع
  



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019آذار  31 للربع المنتهي في وحدةالمالمرحلية  المالية البيانات

  

  

  الموحد المرحلي خللدابيان 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

    

  31/03/2019  
 (غير مدققة)

31/03/2018  
  قة)(غير مدق

 17,779,989 15,802,158  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
  )3,629,746(  )2,818,223( التغير في أقساط غير مكتسبة

12,983,935 14,150,243 
  )2,605,117(  )2,378,394( إجمالي أقساط معيدي التأمين

   524,016   458,792  حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة
(1,919,602) (2,081,101) 

 12,069,142 11,064,333  صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت
 362,428 362,326 عموالت إعادة تأمين مكتسبة

  )465,281(  )425,464( العموالت المدفوعة
 11,966,289 11,001,195  صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

 8,005,069 6,474,984 االدعاءات المسددة
  )332,259(  )452,805( حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة

 7,672,810 6,022,179  صافي االدعاءات المسددة
   393,960   1,569,243 التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية

  )340,758(  )599,505(  التغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات تحت التسوية
 7,726,012 6,991,917  صافي االدعاءات المتكبدة

 المصاريف الموزعة على فروع التأمين:
 4,240,277 4,009,278 صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية

  )2,270,920(  )2,382,998( ين من المصاريف اإلدارية والعامةحصة فروع التأم

 1,969,357 1,626,280  صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية الموزعة

 المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع التأمين:
   948,607   765,132 عوائد االستثمارات

   126,204   -  ثمارات عقاريةأرباح بيع ممتلكات ومعدات واست
   48,609   15,809  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة حليفة

  )415,901(   995,300  أرباح (خسائر) فروقات عملة
   143,298   117,160  إيرادات القطاعات أخرى

  )211,302(  )189,718(  مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين
  )50,000(  )108,000(  مخصص تدني ذمم

 2,558,872 3,221,963 صافي الدخل قبل الضرائب
  )786,118(  )699,975( مصروف الضرائب

   76,864   109,769  إطفاءات موجودات ضريبية مؤجلة
 1,849,618 2,631,757  صافي الدخل بعد الضرائب 

  )19,481(  )9,376( حقوق األقلية
 1,830,137 2,622,381  صافي الدخل

  0.122  0.175 ةة السهم من األرباح الخاصة بحقوق المساهمين للشركة األم خالل الفترحص
  
  
  
  
  

نائب المدير العام للشؤون 
  المالية والخدمات المساندة

  عالء صافي

  مدير التدقيق الداخلي    
  

 مصطفى طه

  المدير العام   
  

 أحمد مشعشع
  



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019آذار  31 يللربع المنتهي ف وحدةالمالمرحلية  المالية البيانات

  

  

  
  الموحد المرحلي الشامل بيان الدخل

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
 

 
 

   

 31/03/2019 
 (غير مدققة)

31/03/2018 
 (غير مدققة)

 1,849,618 2,631,757 صافي الدخل بعد الضرائب 

 بنود الدخل الشامل األخرى:

   63,060   36,962 بيعالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة لل

   63,060   36,962  بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 1,912,678 2,668,719  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 ويعود إلى:

 1,893,197 2,659,343 مساهمي الشركة األم

   19,481   9,376 حقوق األقلية

2,668,719 1,912,678 

  
  
  

للشؤون نائب المدير العام 
  المالية والخدمات المساندة

  عالء صافي

  مدير التدقيق الداخلي    
  

 مصطفى طه

  المدير العام   
  

 أحمد مشعشع
  
  
  
  
  
  
  

 



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019 آذار 31 في للربع المنتهي وحدةالم المرحلية المالية البيانات

  

  

  الموحدالمرحلي  الملكيةفي حقوق  اتبيان التغير
  ( جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

                

 
رأس المال 

 المدفوع
االحتياطي 
  اإلجباري

االحتياطي 
  يارياالخت

األرباح 
  المدورة

 أسهم خزينة
التغير في القيمة 

للموجودات العادلة 
 المالية المتوفرة للبيع

حقوق الملكية 
قبل حقوق 

  األقلية

حقوق 
  األقلية

 مجموع حقوق
  الملكية 

 39,660,352  1,559,550 38,100,802  170,403 (262,173)  16,910,843  3,000,000  6,281,729  12,000,000  01/01/2018الرصيد كما 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  -  -  - للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 (3,000,000) - (3,000,000)  -  - (3,000,000)  -  -  - وزعةأرباح نقدية م

 (7,086) (7,086)  -  -  -  -  -  -  - التغير في حقوق األقلية

  185,180  -  185,180  -  185,180  -  -  -  - التغير في أسهم الخزينة

 38,751,124 1,571,945 37,179,179 233,463 (76,993) 15,740,980 3,000,000 6,281,729 12,000,000 31/03/2018الرصيد كما في 

        

 41,011,567 1,620,195 39,391,372 325,343  - 14,381,233 3,000,000 6,684,796 15,000,000 01/01/2019الرصيد كما في 

 2,631,757  9,376 2,622,381  -  - 2,622,381  -  -  - صافي الدخل

  36,962  -  36,962  36,962  -  -  -  -  - ل األخرىبنود الدخل الشام

  2,668,719  9,376  2,659,343  36,962  -  2,622,381  -  -  - للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 (3,000,000)  - (3,000,000)  -  - (3,000,000)  -  -  - أرباح نقدية موزعة

 (161) (161)  -  -  -  -  -  -  - التغير في حقوق األقلية

 40,680,125 1,629,410 39,050,715 362,305 - 14,003,614 3,000,000 6,684,796 15,000,000 31/03/2019الرصيد كما في 

  
  
  

نائب المدير العام للشؤون 
  المالية والخدمات المساندة

  عالء صافي

  مدير التدقيق الداخلي    
  

 مصطفى طه

  المدير العام   
  

 أحمد مشعشع
  



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2019 آذار 31 فيالمنتهي  للربع المرحلية الموحدة البيانات المالية

 

  

  الموحدالمرحلي  التدفقات النقديةبيان 
  ( جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

 
31/03/2019 
 (غير مدققة)

31/03/2018 
 (غير مدققة)

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
 2,558,872 3,221,963 صافي الدخل قبل الضرائب
  100,845  103,144 استهالك ممتلكات ومعدات

 (126,204)  - تبعاد ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية(أرباح) اس
 (117,457) (200,965) (أرباح) بيع موجودات مالية للمتاجرة

 (22,317) (28,325) التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة
  4,913 (19,050) (أرباح) خسائر التدني في قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع

 (686,669) (535,842) ئد االستثماراتعوا
  390,631  388,397 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 (48,609) (15,809) حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة حليفة
  50,000  108,000 مخصص تدني ذمم

  2,104,005  3,021,513 التدفقات النقدية قبل التغيرات في األنشطة التشغيلية 
: والمطلوبات التشغيلية وجوداتالتغير في الم  

  39,936 (25,353) شيكات برسم التحصيل
 (5,124,420) (6,545,257) ذمم مدينة

 (70,294)  6,064 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
 (864,774) (1,058,297) موجودات عقود التأمين

 (546,272) (279,544) أرصدة مدينة أخرى 
 4,023,706  4,387,466 التأمين مطلوبات عقود

  644,027  43,205 ذمم دائنة
  933,186 (254,165) ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

  3,058  2,192 مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
 (217,605) (99,584) أرصدة دائنة أخرى

 (296,233) (1,375) شراء موجودات مالية للمتاجرة
  785,586  2,295,748 بيع موجودات مالية للمتاجرة

 (729,058) (826,446) سلفيات الضرائب
 (575,716) (53,786) دفعات ضرائب 

 (183,006) (61,011) دفعات تعويض نهاية الخدمة
 (73,874) 551,370 صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) أنشطة التشغيل

 النقدية من األنشطة االستثمارية:التدفقات 
  595 (2,224) التغير في نقد مقيد السحب

 (148,148) (1,868,916) شراء ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية
  1,080,314  - بيع ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

 (1,631,515)  )286,297(  التغير في موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
  686,669  535,842 عوائد استثمارات مقبوضة

 (12,085) (1,621,595) صافي النقد (المستخدم في) أنشطة االستثمار

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 (17,598) (18,504) قروض

 (7,086) (161) التغير في حقوق األقلية
 (12,400) (34,950) توزيعات أرباح نقدية

  185,180  -  اسهم الخزينة
 148,096 (53,615) أنشطة التمويل الناتج عن صافي النقد (المستخدم في)

  62,137 (1,123,840) صافي التغير في النقد والنقد المعادل
 22,097,557 22,834,897 النقد و النقد المعادل في بداية الفترة
 22,159,694 21,711,057 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

 
  
  

نائب المدير العام للشؤون 
  المالية والخدمات المساندة

  عالء صافي

  مدير التدقيق الداخلي    
  

 مصطفى طه

  المدير العام   
  

 أحمد مشعشع


