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   المساهمة العامة المحدودةالتأمين الوطنيةشركة مجموعة 
  )غير مدققة(  المختصرة المرحليةالموحدة المالية القوائم

  2012 حزيران 03
 
 



  أعضاء جملس اإلدارة
  
  

  

  رئيس مجلس اإلدارة        محمد محمود مسروجي

  نائب رئيس مجلس اإلدارة        توفيق إسماعيل حسين

  عضو مجلس اإلدارة        حمود عبد الجوادعزیز م

  عضو مجلس اإلدارة       ابراهيم علي سليمان الطویل

  عضو مجلس اإلدارة        باسم رأفت أمين فارس

  عضو مجلس اإلدارة          ل عواديزاهي باس

  عضو مجلس اإلدارة          سامر عزیز شحادة

  عضو مجلس اإلدارة        غازي مدحت مشتهى

  عضو مجلس اإلدارة      والشحنالوآالة العربية للتخليص 

  )یمثلها فؤاد نخلة قطان(

  
  

  المدير العام 
  أحمد فؤاد مشعشع 

  
  
  

  مدققو حسابات الشرآة
Ernst & Young  

  
  

  مستشار الشرآة القانوني 
   للمحاماهشحادةمكتب  / شحادةفؤاد . أ

  
  

  
  
  

.  



   اإلدارة التنفيذية
  

 املدير العام       امحد فؤاد مشعشع / السيد 
 مستشار املدير العام للعالقات العامة       سامر عزيز شحادة/ السيد 
  مساعد املدير العام لتعويضات التأمينات العامة      اسكندر أمحد مسارة / السيد 
  مساعد املدير العام لشؤون إدارة املخاطر وضبط اجلودة      بشار توفيق حسني / السيد 
  طقة اجلنوباملدير اإلقليمي ملن     عبد الفتاح حممد قراقع / السيد 
 املدير اإلقليمي ملنطقة الشمال      امحد سعدو سعد / السيد 
  املدير املايل      عالء على صايف/ السيد 
  مدير دائرة التدقيق الداخلي      عبد احلميد منري نصار/ السيد 
  مدير دائرة تعويضات السيارات      أكرم امحد بركات / السيد 
  ريق واحلوادث العامةمدير دائرة احل    سهيل صالح الدين عواد / السيد 
 مدير دائرة إنتاج السيارات      عاصم ابراهيم خواجا /السيد 
 مدير دائرة تطوير األعمال      خليل إبراهيم خوري / السيد 
 مدير دائرة املوارد البشرية      رينا أنطون حزبون/ اآلنسة 
  مدير دائرة أنظمة احلاسوب       رامي حممد سليمان/ السيد 

  
  

  30/06/2012يف األوراق املالية كما 
  

   دوالر أمريكي12,000,000  رأس املال املدفوع
   سهم12,000,000  عدد األسهم
   دوالر أمريكي 1  القيمة االمسية

  سهم  171,872 عدد األسهم املتداولة
  دوالر أمريكي618,264 قيمة األسهم املتداولة
  عقد166 عدد العقود املنفذة
 ي    دوالر أمريك4.38  أعلى سعر تداول
  دوالر أمريكي3.25 أدىن سعر تداول

 دوالر أمريكي 3.25 سعر إغالق 
  %          1.432 معدل دوران السهم

  



  التغريات خالل الفترة
  إدارة الشركة

 .24/01/2012  تاريخ اعتبارا من دائرة أنظمة احلاسوبصبح مديرالسيد رامي سليمان ليمت ترقية  •
  

  مدققي احلسابات
 يونـغ   والتعاقد مع شركة ايرنست     جتديد   29/03/2012 بتاريخ   ة املنعقد جلستهاقررت اهليئة العامة يف      •

)Ernst & Young (2012عام كمدققني خارجيني للشركة لل. 
  

  النشاطات الرئيسية 
 . أية تعديالت على النشاطات الرئيسية للمجموعة2012 من عام  األولالنصفمل يطرأ خالل  •

  
  السيطرة
  .اجملموعةتظهر أية بوادر من قبل أي من مسامهي الشركة تدل على نيتهم للسيطرة على مل  •

  
  اإلجراءات القانونية اجلوهرية

ووفقا و يف اعتقاد اإلدارة     . ال يوجد أي قضايا سوى القضايا املقامة ضد اجملموعة ضمن النشاط الطبيعي هلا             •
 املبالغ املتوقـع    بل اجملموعة كمخصص هلذه القضايا تعادل      املبالغ املستدركة من ق    لرأي املستشار القانوين فإن   

 . و النتائج اليت تترتب عليها ليس هلا أي تأثري جوهري على الوضع املايل للمجموعة و نتائج أعماهلا،دفعها
  

   الرئيسيةقرارات اهليئة العامة
  : ما يلي2012 آذار 29قررت اهليئة العامة للشركة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 

  
زيادة رأمسال الشركة من عشرة ماليني دوالر أمريكي موزع على عشرة ماليني سهم القيمة االمسية للسهم                 •

 عشر مليون سهم القيمة االمسيـة       اثين عشر مليون دوالر أمريكي موزع على        اثيندوالر أمريكي واحد إىل     
 للسهم دوالر أمريكي  واحـد        سهم جديد القيمة االمسية    للسهم دوالر أمريكي واحد وذلك بإصدار مليوين      

 أسهم ميتلكهـا املـساهم بتـاريخ    مخسةوتوزيعها أسهم منحة جمانية على املسامهني بواقع سهم واحد لكل       
 .من الرأمسال االمسي واملدفوع% 20اجتماع اهليئة العامة أي ما نسبته 

 
تعكس زيادة   حبيث   اخلي للشركة  من النظام الد   السادسة من عقد تأسيس الشركة و املادة        الثالثةتعديل املادة    •

  .رأس املال املقرة من قبل اهليئة العامة



  
  أهم املؤشرات املالية

  
  

             إمجايل الربح من العمليات إىل املبيعات
1.000  

             صايف الربح قبل الفوائد والضريبة إىل املبيعات
0.861  

              صايف الربح إىل املبيعات
0.585  

             العائد على جمموع املوجودات
0.026  

              العائد على حقوق املسامهني
0.086  

             معدل املديونية
0.705  

             نسبة امللكية
0.295  

  0.09  ) مرة( معدل دوران املوجودات 
  0.74 ) مرة ( جودات الثابتة معدل دوران املو

  0.15 ) مرة( معدل دوران رأس املال العامل 
  4.56 ) مرة ( نسبة التداول 

  43,385,668  رأس املال العامل  
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  المحدودةعامة المساهمة ال الوطنيةمجموعة التأمين 

  )غير مدققة( المختصرة الموحدة المرحليةالمالية  القوائم

  ٢٢٠١حزيران  ٣٠



 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية
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 المختصرة الموحدة المالية المرحلية القوائمحول مراجعة تقرير 
 المساهمة العامة المحدودة الوطنيةالتأمين مجموعة  ةإدارإلى رئيس وأعضاء مجلس 

 
  

المساهمة العامة المحدودة  الوطنيةالتأمين مجموعة المختصرة المرفقة ل الموحدة المرحلية المالية القوائملقد راجعنا 
 دخلال قائمةو ٢٠١٢حزيران  ٣٠كما في  ةالموحد ةالمرحلي المركز المالي قائمةوالتي تتكون من ) المجموعة(

 ةالموحد ةالمرحليالتغيرات في حقوق الملكية  قائمةو ةالموحد ةالدخل الشامل المرحلي قائمةو ةالموحد ةالمرحلي
األحداث  ية بذلك التاريخ واإليضاحات حوللفترة الستة أشهر المنته ةالموحد ةالمرحلي التدفقات النقدية قائمةو

  .والمعامالت الجوهرية

المختصرة وفقاً لمعيار التقارير  الموحدة المرحليةالمالية  القوائمإعداد وعرض هذه إن مجلس اإلدارة مسؤول عن 
إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول . "التقارير المالية المرحلية" ٣٤معيار المحاسبة الدولي / المالية الدولية

  .المختصرة استناداً إلى مراجعتنا الموحدة المرحليةالمالية  القوائمهذه 

  نطاق المراجعة
 مراجعة المعلومات المالية المرحلية" ٢٤١٠لقـد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة 

إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام . "من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة
ين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية بإستفسارات بشكل أساسي من األشخاص المسؤول

إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير  .وإجراءات مراجعة أخرى
ن التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي م

  .الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها

  النتيجة
 المختصرة الموحدة المرحلية الماليةالقوائم سترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن يبناء على مراجعتنا، لم 

  .٣٤حاسبة الدولي رقم المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار الم
  

  
 
 
 

 ٢٠١٢ تموز ٢٧
  فلسطين –رام اهللا 

http://www.ey.com


 

  الموحدة المختصرة المرحلية المالية القوائمجزءاً من هذه  ٢٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تعتبر 

١ 

  المساهمة العامة المحدودة الوطنيةمجموعة التأمين 

   ةالموحد ةالمرحلي المركز المالي قائمة
 ٢٠١٢حزيران  ٣٠كما في 

      
حزيران  ٣٠

٢٠١٢    
كانون األول  ٣١

٢٠١١  
  مدققة    غير مدققة      

  دوالر أمريكي    يدوالر أمريك    إيضاح  الموجودات
            موجودات غير متداولة

 ٣,٤٢١,٧٧٤   ٤,١٦١,٠٠٤    ٤  ومعدات ممتلكات
 ٩,٢٤٣,٦٠٠   ٩,٧٤٠,١٧٣    ٥  ستثمارات عقاريةا

 ٢١٤,٠٧٩   ٢١٠,٨٦٣   ٦ حليفة استثمار في شركات
 ١,٨٥٦,٧٧١   ١,٨٥٦,٧٧١   ٦ حليفة لشركات قروض

 ٢,٥٥٦,١٣٧   ٢,٤٨٤,٣٨٢    ٧  مالية متوفرة للبيع موجودات
 ١٠,٩٢٤   ١٧,٨٦٠      شيكات برسم التحصيل تستحق بعد عام

     ١٧,٣٠٣,٢٨٥   ١٨,٤٧١,٠٥٣ 
            موجودات متداولة

 ١٣,٢٥٥,٣٥١   ١٦,٣٥١,٨٢٩    ٨   موجودات مالية للمتاجرة
 ٦,٨٢٠,٨١٢   ٧,٤٦٦,٠٩٣    ٩  ذمم مدينة

 ٥,٣٠٧,٨٧١   ٦,٩٤٨,٢٢٣    ٢١  موجودات عقود إعادة تأمين
 ٥١٧,٦٢٦   ١,٢٠١,١١٧    ١٠  المدينة عادة التأمينإلتأمين وشركات اذمم 

 ١,٣٢٦,٩٥٤   ١,٧٠٥,٠٩٨    ١١  أخرى موجودات متداولة
 ٣,٦١٠,٥١٠   ٤,١٣٨,٢٩٣      شيكات برسم التحصيل تستحق خالل عام

 ٢٣,٣٥٠,٩٧٠   ١٦,٧٢٣,٠٨٧   ١٢  ودائع لدى البنوك
 ١,٣٨٥,٩٩٧   ١,٧٦٧,٧٧١    ١٣  النقد والنقد المعادل

      ٥٥,٥٧٦,٠٩١   ٥٦,٣٠١,٥١١ 
 ٧٢,٨٧٩,٣٧٦   ٧٤,٧٧٢,٥٦٤      مجموع الموجودات

          حقوق الملكية والمطلوبات
           حقوق الملكية

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠   ١٢,٠٠٠,٠٠٠    ١  رأس المال المدفوع
  ٤,٠٠٢,٢٧٤    ٤,٠٠٢,٢٧٤    ١٤  جباريإحتياطي ا
 ١,٢٥٠,٠٠٠   ١,٢٥٠,٠٠٠    ١٤  ختيارياحتياطي ا

 )٣٦,٥٢٢(   )١١٨,٢٧٧(    ٧  ة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيعالتغير في القيم
 ٥,٤٨٢,٤٠٣   ٣,٨٦٩,٢٣٨      أرباح مدورة
 )٢٨٥,١٨٨(   )٢٨٥,١٨٨(      أسهم خزينة

 ٢٠,٤١٢,٩٦٧   ٢٠,٧١٨,٠٤٧      ي الشركة األممساهملحق ملكية حملة األسهم العائد 
 ١,٣٢١,٣٥٤   ١,٣٧١,٦٧٥      حقوق جهات غير مسيطرة

 ٢١,٧٣٤,٣٢١   ٢٢,٠٨٩,٧٢٢       حقوق الملكية مجموع
          مطلوبات غير متداولة

 ٢,٣٥١,٤٥٥   ٢,٥٤٧,٢٦٠    ١٦  مخصص تعويض نهاية الخدمة
      ٢,٣٥١,٤٥٥   ٢,٥٤٧,٢٦٠ 

          مطلوبات متداولة
 ٣٦,٥٩٢,٢٥٣   ٣٧,٧٧٧,٤١٦    ٢١  مطلوبات عقود التأمين

 ١,٦٤٧,٠٣٨   ٣,٣٧٧,٢٦١    ١٧  ئنةالدا شركات التأمين وإعادة التأمينذمم 
 ٢,٤٩٦,٣٨٧   ٢,٤٢٠,٠٥٥    ١٨  ذمم دائنة
  ٥,٠٥٠,١١٥    ٣,٧١٦,٣٩٩    ١٩  الضرائب مخصص

  ٣,٠٠٧,٨٠٧   ٢,٨٤٤,٤٥١    ٢٠  أرصدة دائنة أخرى
      ٤٨,٧٩٣,٦٠٠   ٥٠,١٣٥,٥٨٢ 

 ٥١,١٤٥,٠٥٥   ٥٢,٦٨٢,٨٤٢      مجموع المطلوبات
 ٧٢,٨٧٩,٣٧٦   ٧٤,٧٧٢,٥٦٤      مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

  
   



 

  الموحدة المختصرة المرحلية المالية القوائمجزءاً من هذه  ٢٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تعتبر 

٢ 

  الوطنية المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين 

  ةالموحد ةالمرحلي الدخل قائمة
  ٢٠١٢حزيران  ٣٠أشهر المنتهية في  لستةلفترة ا

   
حزيران  ٣٠

٢٠١٢  
حزيران  ٣٠

٢٠١١ 
  

  
  غير مدققة    غير مدققة 

 يدوالر أمريك  دوالر أمريكي  إيضاح أقساط التأمينإيرادات 
 ١١,٩٣٥,٠٤٥   ١٢,٦٦٤,٠٨٩  ٢٢ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 )٣,٤٨٤,٤٧١(   )٤,٠٦٤,٦١٨(   إجمالي أقساط معيدي التأمين
 ٨,٤٥٠,٥٧٤   ٨,٥٩٩,٤٧١   إجمالي األقساط المحتفظ بها

 ٣٢٦,٨٤٧   ٩٧٠,٣٩٥   أقساط غير مكتسبةالتغير في 
 ٣,٩٦٨,٢٠٦   ٤,٣٢٦,٤٦٦   رسوم التأمين

 ١٢,٧٤٥,٦٢٧   ١٣,٨٩٦,٣٣٢   قبل العموالت أقساط التأمين المكتسبةصافي 
 ٧٠٧,٦٠٣   ٧٨٨,٨٣٠   اعادة تأمين مكتسبةعموالت 

 )٦٣٣,١٨٨(   )٧١٥,٨٨٨(   العموالت المدفوعة
 ١٢,٨٢٠,٠٤٢   ١٣,٩٦٩,٢٧٤   صافي األقساط المكتسبة بعد العموالت

      المطالبات المتكبدة
 )٨,٣٥٩,٢٣١(   )٧,٧٩٤,٨١٦(   المطالبات المسددة

 ٧٢٦,٥٤٨   ٨٧١,٦٨٦   حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة
 )٧,٦٣٢,٦٨٣(   )٦,٩٢٣,١٣٠(    صافي المطالبات المسددة

 ٣٣,٩٤٨   )٧٦٥,١٥٣(   التغير في إحتياطي مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة 
ا وغير التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات المبلغ عنه

 )٢,٣١٠(   ٢٤٩,٩٤٧   مسددة
 )٧,٦٠١,٠٤٥(   )٧,٤٣٨,٣٣٦(   صافي المطالبات المتكبدة

 المصاريف اإلداريةاإليرادات وصافي أرباح أعمال التأمين قبل 
 ٥,٢١٨,٩٩٧   ٦,٥٣٠,٩٣٨   على فروع التأمين الموزعة والعامة

 ٢٦٤,٦٩٨   ٢٨٠,٨٧٢   عوائد االستثمارحصة فروع التأمين من 
 )٣,٧١٩,٥٦٩(   )٣,٥٥١,٤٩٤(  ٢٣ حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة 

 المصاريف اإلداريةاإليرادات وصافي أرباح أعمال التأمين بعد 
 ١,٧٦٤,١٢٦   ٣,٢٦٠,٣١٦   على فروع التأمين الموزعة والعامة

    غير الموزعة المصاريفو يراداتاإل
 

 
 ٦٢٦,٥١٨  )٤٣٦,٧٧٥(   عمالت أجنبية أرباح )خسائر( 

 ٨٢,٣٦١  ٢٢١,٢٣٠   عوائد استثمار
  ٤٦,٦٣٧   )٣,٢١٦(    حليفة اترباح شركأ )خسائر( حصة المجموعة من

 )١٠,٠٠٠(  )١٧٠,٠٠٠(    تدني ذمم مدينةمخصص 
 ١,٠٩٩,٠٧٦  ١,١٣١,٦٤٢  ٢٤  خرىأإيرادات 

 )١,٢٥٧,٨٧٤(   )١,٣٢٦,٦٢٣(  ٢٣ غير موزعة على فروع التأمين وعامة مصاريف إدارية
 ٢,٣٥٠,٨٤٤  ٢,٦٧٦,٥٧٤   ربح الفترة قبل الضرائب

  )١,٢٤٦,٢٩٩(   )٧٦٨,٩٤٩(  ١٩  مصروف الضرائب
 ١,١٠٤,٥٤٥  ١,٩٠٧,٦٢٥   ربح الفترة 

            :ويعود إلى
  ١,٠٨٤,٨٨٤    ١,٨٨٦,٨٣٥      مساهمي الشركة األم

  ١٩,٦٦١    ٢٠,٧٩٠      حقوق جهات غير مسيطرة
      ١,١٠٤,٥٤٥   ١,٩٠٧,٦٢٥  

العائد إلى  فترةالحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح ال
  ٢٥  مساهمي الشركة األم

  
٠,٠٩١    ٠,١٥٩  

  
 



 

  الموحدة المختصرة المرحلية المالية القوائمجزءاً من هذه  ٢٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تعتبر 

٣ 

  
  الوطنية المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين 

 ةالموحد ةالمرحلي الدخل الشامل قائمة
  ٢٠١٢حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  
حزيران  ٣٠

٢٠١٢    
حزيران  ٣٠

٢٠١١ 
  غير مدققة    غير مدققة  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 ١,١٠٤,٥٤٥   ١,٩٠٧,٦٢٥  ربح الفترة

        :بنود الدخل الشامل األخرى
  ٦١,١٠٨    )٨١,٧٥٥(  متوفرة للبيعال ماليةالموجودات لل التغير في القيمة العادلة

  ٦١,١٠٨    )٨١,٧٥٥(  بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
  ١,١٦٥,٦٥٣    ١,٨٢٥,٨٧٠  جمالي الدخل الشامل للفترةإ

        :ويعود إلى
  ١,١٤٥,٩٩٢    ١,٨٠٥,٠٨٠  مساهمي الشركة األم

  ١٩,٦٦١    ٢٠,٧٩٠  حقوق جهات غير مسيطرة 
  ١,١٦٥,٦٥٣    ١,٨٢٥,٨٧٠  
  



 

 الموحدة المختصرة المرحلية المالية القوائمجزءاً من هذه  ٢٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تعتبر 

٤ 

  الوطنية المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين 

  ةلموحدا ةالمرحلي التغيرات في حقوق الملكية قائمة
  ٢٠١٢حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

          حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم  

  
رأس المال 

  المدفوع

  

حتياطي ا
  إجباري

  

حتياطي ا
    ختياريا

التغير في القيمة 
العادلة للموجودات 
المالية المتوفرة 

  للبيع

  

  أرباح مدورة

  

  
    المجموع    خزينةأسهم 

جهات  حقوق
    غير مسيطرة

حقوق  مجموع
  الملكية

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي   ٢٢٠١حزيران  ٣٠
  ٢١٫٧٣٤٫٣٢١    ١٫٣٢١٫٣٥٤    ٢٠٫٤١٢٫٩٦٧    )٢٨٥٫١٨٨(    ٥٫٤٨٢٫٤٠٣    )٣٦٫٥٢٢(    ١٫٢٥٠٫٠٠٠    ٤٫٠٠٢٫٢٧٤    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  الرصید في بدایة الفترة

 ١٫٩٠٧٫٦٢٥    ٢٠٫٧٩٠    ١٫٨٨٦٫٨٣٥    -    ١٫٨٨٦٫٨٣٥    -    -    -    -  ربح الفترة
  )٨١٫٧٥٥(    -    )٨١٫٧٥٥(    -    -    )٨١٫٧٥٥(    -    -    -  األخرىالدخل الشامل  بنود

  ١٫٨٢٥٫٨٧٠    ٢٠٫٧٩٠    ١٫٨٠٥٫٠٨٠    -    ١٫٨٨٦٫٨٣٥    )٨١٫٧٥٥(    -    -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  ٢٩٫٥٣١    ٢٩٫٥٣١    -    -    -    -    -    -   -  التغیر في حقوق جھات غیر مسیطرة

  )١٫٥٠٠٫٠٠٠(   -    )١٫٥٠٠٫٠٠٠(    -    )٣٫٥٠٠٫٠٠٠(    -    -    -    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  )١٥ایضاح ( توزیعات أسھم وأرباح نقدیة
  ٢٢٫٠٨٩٫٧٢٢    ١٫٣٧١٫٦٧٥    ٢٠٫٧١٨٫٠٤٧    )٢٨٥٫١٨٨(    ٣٫٨٦٩٫٢٣٨    )١١٨٫٢٧٧(    ١٫٢٥٠٫٠٠٠    ٤٫٠٠٢٫٢٧٤    ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠   )غیر مدققة( ٢٠١٢حزیران  ٣٠الرصید في 

                                    ٢٠١١حزيران  ٣٠
  ٢٠٫٨٩٨٫٠٠٨    ١٫٢٣٨٫٩٧٧    ١٩٫٦٥٩٫٠٣١    )٨٦٫٩٣٦(    ٦٫١٧٣٫٠٩٠    )٣٨٫٨٤٢(    -    ٣٫٦١١٫٧١٩    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  الرصید في بدایة الفترة

  ١٫١٠٤٫٥٤٥    ١٩٫٦٦١    ١٫٠٨٤٫٨٨٤    -    ١٫٠٨٤٫٨٨٤    -    -    -    -  ربح الفترة
  ٦١٫١٠٨    -    ٦١٫١٠٨    -    -    ٦١٫١٠٨    -    -    -  األخرىالدخل الشامل  بنود

  ١٫١٦٥٫٦٥٣    ١٩٫٦٦١    ١٫١٤٥٫٩٩٢    -    ١٫٠٨٤٫٨٨٤    ٦١٫١٠٨    -    -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  -   -    -    -    )١٫٢٥٠٫٠٠٠(    -    ١٫٢٥٠٫٠٠٠    -    -  )١٤ایضاح ( المحول لإلحتیاطیات

  ١٤٫٥١١    ١٤٫٥١١    -    -    -    -    -    -   -  التغیر في حقوق جھات غیر مسیطرة
  )٨٤٫٦٤٥(   -    )٨٤٫٦٤٥(    )٨٤٫٦٤٥(    -    -    -    -    -  أسھم خزینة

  )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(   -    )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(    -    )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(    -    -    -    -  )١٥ایضاح ( نقدیة توزیعات أرباح
  ١٩٫٩٩٣٫٥٢٧    ١٫٢٧٣٫١٤٩    ١٨٫٧٢٠٫٣٧٨    )١٧١٫٥٨١(    ٤٫٠٠٧٫٩٧٤    ٢٢٫٢٦٦    ١٫٢٥٠٫٠٠٠    ٣٫٦١١٫٧١٩    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠   )ققةغیر مد( ٢٠١١حزیران  ٣٠الرصید في 



 

 الموحدة المختصرة المرحلية المالية القوائمجزءاً من هذه  ٢٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تعتبر 

٥ 

  الوطنية المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين 

  ةالمرحلي ةالتدفقات النقدية الموحد قائمة
  ٢٠١٢حزيران  ٣٠لستة أشهر المنتهية في لفترة ا

  

 

  حزيران ٣٠    
٢٠١٢    

حزيران  ٣٠
٢٠١١  

  غير مدققة    غير مدققة      
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    إيضاح    

            أنشطة التشغيل
  ١,١٠٤,٥٤٥    ١,٩٠٧,٦٢٥      ربح الفترة 

            :تعديالت
  ٢٢٢,١٠٨    ٣٢٠,٧١٥      ستهالكاتا

  )٧٢٧(    )٧٨٧(      ومعدات ممتلكاتاستبعاد  أرباح
  ١٥٨,٥٦٤    ٢٢٢,٧٣٦       جودات المالية للمتاجرةللمومة العادلة يالتغير في الق

  ٣٨٢,٨٩١    ٤٠٥,٦٨٨      مخصص تعويض نهاية الخدمة
 )٤٦,٦٣٧(   ٣,٢١٦      حليفة اتحصة المجموعة من أرباح شرك

  ١٠,٠٠٠    ١٧٠,٠٠٠      مخصص تدني ذمم مدينة
      ١,٨٣٠,٧٤٤    ٣,٠٢٩,١٩٣  

            :التشغيلية التغير في الموجودات والمطلوبات
  ٦٥٣,٨٦٠    ٥٤٣,٤٠٦      شهور ٣ئع تستحق بعد أكثر من ودا

  )٧٠٠,٢٢٧(    )٥٣٤,٧١٩(      شيكات برسم التحصيل
  )١,٥١١,٢٥٢(    )٨١٥,٢٨١(      ذمم مدينة

  )١٣٨,٠٤٤(    )٦٨٣,٤٩١(      شركات التأمين وإعادة التأمين المدينةذمم 
  )١,٢٠١,٧٠٢(    )١,٦٤٠,٣٥٢(      موجودات عقود إعادة التأمين

  )١٩٠,٩٩٥(    )٣٧٨,١٤٤(      أخرى تداولةموجودات م
  ٨٤٣,٢١٧    ١,١٨٥,١٦٣      مطلوبات عقود التأمين

 )٩٠,٦١٠(   )٧٦,٣٣٢(    ذمم دائنة
 ١,١٢٢,٥١٨   ١,٧٣٠,٢٢٣    شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنةذمم 

 ١,١٨٩,٨٣٤   )١,٤٩٧,٠٧٢(    أرصدة دائنة أخرى
 )٨٥,١٢٠(   )٢٠٩,٨٨٣(    دفعات تعويض نهاية الخدمة

 ١,٧٢٢,٢٢٣  ٦٥٢,٧١١   أنشطة التشغيل صافي النقد من
            أنشطة اإلستثمار

 )٤١٨,٠٤٣(   )١,٥٦٨,٢١٦(    واستثمارات عقارية ومعدات ممتلكاتشراء 
 ٣٧,١٦١   ١٢,٤٨٥    ومعدات ممتلكاتبيع 

 )٢,٧٦٨,٦٠٣(   )٣,٣١٩,٢١٤(    للمتاجرةمالية  موجودات شراء
 )١٧,١٣٨(   )١٠,٠٠٠(    متوفرة للبيعية مال موجودات شراء

 )٣,١٦٦,٦٢٣(   )٤,٨٨٤,٩٤٥(    صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار
            أنشطة التمويل

  )٨٤,٦٤٥(    -      أسهم خزينة
  ١٤,٥١١    ٢٩,٥٣١      تدفقات نقدية من جهات غير مسيطرة

  )٢,٠٠٠,٠٠٠(    )١,٥٠٠,٠٠٠(      نقدية توزيعات أرباح
  )٢,٠٧٠,١٣٤(    )١,٤٧٠,٤٦٩(      نقد المستخدم في أنشطة التمويلصافي ال

            
  )٣,٥١٤,٥٣٤(    )٥,٧٠٢,٧٠٣(      في النقد والنقد المعادل النقص

  ٢٧,٠٧٥,٩٩٣    ٢١,٨٨٤,٧١١      النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
 ٢٣,٥٦١,٤٥٩   ١٦,١٨٢,٠٠٨  ١٣  النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة



 

٦ 

 
  الوطنية المساهمة العامة المحدودةوعة التأمين مجم

  المختصرة الموحدة المرحليةالمالية  القوائمإيضاحات حول 
  ٢٠١٢حزيران  ٣٠

  عام .١
مساهمة كشركة  ١٩٩٢في عام ) المجموعة(المساهمة العامة المحدودة  التأمين الوطنية شركة مجموعة تأسست
برأسمال  ٥٦٢٦٠٠٣٥٣تحت رقم  ١٩٩٢آذار  ١٥بتاريخ  لدى مسجل الشركات في مدينة رام اهللا وسجلت عامة

في عام  .سهم بواقع دينار أردني واحد لكل سهم ٣,٥٠٠,٠٠٠دينار أردني موزعة على  ٣,٥٠٠,٠٠٠مقداره 
عام  الفترة من خالل المجموعةقامت  .تحويل رأسمال الشركة من الدينار األردني الى الدوالر األمريكي تم ٢٠٠٨
 بزيادة رأسمال المجموعة المصرح به والمدفوع على مراحل ليصبح ٢٠١٢حزيران  ٣٠ وحتى ١٩٩٤

  .سهم بواقع دوالر أمريكي واحد لكل سهم ١٢,٠٠٠,٠٠٠دوالر أمريكي موزعة على  ١٢,٠٠٠,٠٠٠
  

إن األهداف األساسية للشركة هي مزاولة جميع أعمال التأمين وإعادة التأمين، والقيام باستثمار رأس المال 
  . وجودات المنقولة وغير المنقولةوالم

  

 وبلغ عدد مكاتب الشركة الثمانية تمارس الشركة عملها من خالل مركزها الرئيسي في مدينة البيرة وفروعها

  .موظفاً ١٩٤وكيالً، وعدد الموظفين  ٢٨مكتباً، وعدد وكالئها  ١٤
  

 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٢حزيران  ٣٠المختصرة كما في  الموحدة المرحلية المالية القوائمتم إقرار هذه 
  .٢٠١٢ تموز ٢٧

  الموحدة المالية القوائم .٢
 وشركاتها التابعة كما في لشركة التأمين الوطنيةالقوائم المالية  المختصرة الموحدة المرحلية تشمل القوائم المالية

أساس تجميع كل بند من موجودات  وشركاتها التابعة يتم على للشركةتوحيد القوائم المالية . ٢٠١٢ حزيران ٣٠
مع بنود موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة، بعد استبعاد كافة  المجموعةومطلوبات ونتائج أعمال 

 .والشركات التابعة الشركةأرصدة الحسابات الجارية والمعامالت فيما بين 
 :مال شركاتها التابعة كما يلي المباشرة وغير المباشرة في رأس الشركةلقد كانت نسب ملكية 

  

  

  طبيعة النشاط

  

  بلد المنشأ

  نسبة الملكية  
      %  
      ٢٠١١    ٢٠١٢  

  ٩٠,٣    ٩٠,٣    فلسطين    استثمارات عقارية  شركة أبراج الوطنية
  ٨٥    ٨٠    فلسطين    أعمال خدماتية  شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية

  
    



 

٧ 

 

  السياسات المحاسبية  .٣

  إعداد القوائم الماليةأسس   ١,٣
  

وفقاً  ٢٠١٢حزيران  ٣٠للستة أشهر المنتهية في  مجموعةالمختصرة لل الموحدة المالية المرحلية القوائمتم إعداد 
  ).التقارير المالية المرحلية( ٣٤لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 

  .للمجموعةويمثل العملة الرئيسية  ألمريكيالمختصرة بالدوالر ا الموحدة المرحلية المالية القوائمتم إعداد 

والتي تظهر  والمتاجرة للبيعتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية بإستثناء الموجودات المالية المتوفرة 
  .بالقيمة العادلة

وبة للقوائم المالية السنوية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطل الموحدة المرحلية ال تتضمن القوائم المالية
كذلك إن نتائج أعمال . ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في  للمجموعة الموحدة ويجب أن تقرأ مع القوائم المالية السنوية

ال تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية التي  ٢٠١٢حزيران  ٣٠الستة أشهر المنتهية في 
  .٢٠١٢ول كانون األ ٣١ستنتهي في 

  التغييرات في السياسات المحاسبية  ٢,٣
كانت متفقة مع تلك  مجموعةالمختصرة للالموحدة  المرحلية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية

   .٢٠١١كانون األول  ٣١التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية كما في 

ة المعايير التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي
بأن يكون لتطبيقها، عند سريان مفعولها، أثر على  المجموعةإن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة . المجموعة

  :لمجموعةالقوائم المالية المرحلية المختصرة لإفصاحات المركز أو األداء المالي أو حول 
تموز  ١نافذ المفعول في  والذي سيصبح  عرض بنود الدخل الشامل األخرى) ١( الدولي رقممعيار المحاسبة 

٢٠١٢. 

  .٢٠١٥كانون الثاني  ١والذي سيصبح نافذ المفعول في  األدوات المالية) ٩(معيار التقارير المالية الدولية رقم 
كانون  ١والذي سيصبح نافذ المفعول في  المالية قوائم المالية الموحدةال) ١٠(معيار التقارير المالية الدولية رقم 

  .٢٠١٣الثاني 
 ١والذي سيصبح نافذ المفعول في االفصاح عن الحصص في المنشآت ) ١٢(معيار التقارير المالية الدولية رقم 

  .٢٠١٣كانون الثاني 
  .٢٠١٣كانون الثاني  ١ي سيصبح نافذ المفعول في والذ قياس القيمة العادلة )١٣(معيار التقارير المالية الدولية 

  
  



 

٨ 

 ومعدات ممتلكات .٤

 المجموع  خلو  برامج الكمبيوتر  مباني وديكورات  سيارات  أثاث وأجهزة 

  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي 

       :الكلفة

 ٥,٦٨١,٨٥٥  ١١٦,٧٧٢  ١٣٥,٥٧١  ٢,٠٦٦,٣٢٧  ٦٣١,٢٢٣  ٢,٧٣١,٩٦٢ ٢٠١٢ني كانون الثا ١في كما 

 ١٨,٨٩١  ٧٤٤,٥٠٥  ٥١,٢٥١  ١٧٠,٧٤٩ إضافات
 -  ٩٨٥,٣٩٦ 

 -  -  )٣٦,٤٠٧(  )٦,٧٠٧( ستبعاداتا
 -  )٤٣,١١٤( 

 ٦,٦٢٤,١٣٧  ١١٦,٧٧٢  ١٥٤,٤٦٢  ٢,٨١٠,٨٣٢  ٦٤٦,٠٦٧  ٢,٨٩٦,٠٠٤ ٢٠١٢حزيران  ٣٠كما في 

            :المتراكم هالكاإلست
 ٢,٢٦٠,٠٨١  ٤٠,٨٠١  ٧٢,٠٦١  ٣١٠,٢٦٢  ٢١٨٫١٤٠  ١٫٦١٨٫٨١٧ ٢٠١٢كانون الثاني  ١في كما 
 ٦,٨٣٩  ٧٧,١٢٩  ٤٦,٩٠١  ٩٨,٩٥١  للفترة ستهالكاال

 ٢٣٤,٤٦٨  ٤,٦٤٨ 
 -  -  )٢٤,٧٠٩(  )٦,٧٠٧( ستبعاداتا

 -  )٣١,٤١٦( 

 ٢,٤٦٣,١٣٣  ٤٥,٤٤٩  ٧٨,٩٠٠  ٣٨٧,٣٩١  ٢٤٠,٣٣٢  ١,٧١١,٠٦١ ٢٠١٢حزيران  ٣٠كما في 

             :صافي القيمة الدفترية

 ٧٥,٥٦٢  ٢,٤٢٣,٤٤١  ٤٠٥,٧٣٥  ١,١٨٤,٩٤٣ ٢٠١٢حزيران  ٣٠كما في 
 ٤,١٦١,٠٠٤  ٧١,٣٢٣ 

 ٦٣,٥١٠  ١,٧٥٦,٠٦٥  ٤١٣,٠٨٣  ١,١١٣,١٤٥ ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 
 ٣,٤٢١,٧٧٤  ٧٥,٩٧١ 

 ٢٠١٢ حزيران ٣٠ في كما دوالر أمريكي ٨٩٧,٧٣٨دوالر أمريكي و ٩٦١,٢٠٣ مبلغ المجموعة عمليات في تستخدم مازالت التي بالكامل المستهلكة والمعدات ممتلكاتلا قيمة بلغت
  .التوالي على ،٢٠١١ األول كانون ٣١و



 

٩ 

  ستثمارات عقاريةا .٥

    
  

    األراضي
  

  المباني

المجموع         
حزيران  ٣٠

٢٠١٢   

        المجموع
 كانون األول ٣١

٢٠١١  
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    

  ١٢,٥٦٢,٤١٨    ١١,٣٥٧,٨١٠    ٧,٣٧٠,٨٧٧    ٣,٩٨٦,٩٣٣    السنة /الرصيد في بداية الفترة 
  ٢٦٨,٤٤٠    ٥٨٢,٨٢٠    -    ٥٨٢,٨٢٠    إضافات

  )١,٤٧٣,٠٤٨(    -    -    -    ستبعاداتا
    ١١,٣٥٧,٨١٠    ١١,٩٤٠,٦٣٠    ٧,٣٧٠,٨٧٧    ٤,٥٦٩,٧٥٣  
  )٢,١١٤,٢١٠(    )٢,٢٠٠,٤٥٧(   )٢,٢٠٠,٤٥٧(    -    متراكمال الكستهاإل

  ٩,٢٤٣,٦٠٠    ٩,٧٤٠,١٧٣    ٥,١٧٠,٤٢٠    ٤,٥٦٩,٧٥٣    السنة /في نهاية الفترة الرصيد 
 

  : كما يلي السنة / الفترةخالل  هالك المتراكمستلقد كانت الحركة على اإل •
حزيران  ٣٠    

٢٠١٢   

كانون األول  ٣١
٢٠١١  

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    
 ١,٩٤٨,١٦٨   ٢,١١٤,٢١٠    السنة /الفترة  في بداية رصيدال

  ٢١٢,٣٨٠    ٨٦,٢٤٧    استهالك
 )٤٦,٣٣٨(   -    استبعادات

 ٢,١١٤,٢١٠   ٢,٢٠٠,٤٥٧    السنة /الفترة في نهاية  رصيدال

  حليفة اتاستثمار في شرك .٦

 

    

 
حزيران  ٣٠

٢٠١٢   

كانون األول  ٣١
٢٠١١  

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    نسبة الملكية    بلد التأسيس    
%٢٥  فلسطين  شركة المستقبل للتطوير التربوي   ٢١٤,٠٧٨   ٢١٠,٨٦٢  

%٣١  فلسطين   ∗شركة الدار للمقاوالت العامة    ٤٣٠,٧٩٠  ٤٣٠,٧٩٠ 

       ٦٤٤,٨٦٨   ٦٤١,٦٥٢  
  )٤٣٠,٧٨٩(   )٤٣٠,٧٨٩(       تدني قيمة االستثمارات 

      ٢١٤,٠٧٩  ٢١٠,٨٦٣ 

بأخذ مخصصات بالكامل مقابل استثمارها في شركة الدار للمقاوالت العامة بسبب توقف هذه  المجموعةقامت   ∗
  .الشركة عن العمل وتدني قيمة االستثمار

 :أما القروض الممنوحة للشركات الحليفة فهي كما يلي -
حزيران  ٣٠   

٢٠١٢   
ول كانون األ ٣١

٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 ١,٨٥٦,٧٧١  ١,٨٥٦,٧٧١  شركة المستقبل للتطوير التربوي

  ١٤٨,٩٦٠   ١٤٨,٩٦٠   شركة الدار للمقاوالت العامة 
  ٢,٠٠٥,٧٣١  ٢,٠٠٥,٧٣١ 

  )١٤٨,٩٦٠(   )١٤٨,٩٦٠(  مخصص تدني قروض
  ١,٨٥٦,٧٧١  ١,٨٥٦,٧٧١ 



 

١٠ 

  مالية متوفرة للبيع موجودات .٧
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢  
كانون األول  ٣١  

٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 ١,٦٣٣,٥٠٣  ١,٥٥٨,٤٠٨  مدرجة اسهم
 ٩٢٢,٦٣٤  ٩٢٥,٩٧٤  مدرجة اسهم غير

  ٢,٥٥٦,١٣٧  ٢,٤٨٤,٣٨٢ 
  

  :كما يليكانت  للموجودات المالية المتوفرة للبيع التغير في القيمة العادلةإن الحركة على حساب 
زيران ح ٣٠  

٢٠١٢  
كانون األول  ٣١  

٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 )٣٨,٨٤٢(  )٣٦,٥٢٢(   السنة/ الرصيد في بداية الفترة 
  ٢,٣٢٠   )٨١,٧٥٥(   التغير في القيمة العادلة

 )٣٦,٥٢٢(  )١١٨,٢٧٧(   السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 

 موجودات مالية للمتاجرة .٨
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢  
انون األول ك ٣١  

٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 ٣,٢٣٠,٤٥٦  ٣,٠٥٩,٤١٣  محفظة استثمارات في أسهم محلية
 ٣,٧٦٨,٩٤٧  ٤,٣٠٤,٠٥٥   أجنبيةمحفظة استثمارات في أسهم 

 ٦,٢٥٥,٩٤٨  ٨,٩٨٨,٣٦١  أجنبيةمحفظة سندات 
  ١٣,٢٥٥,٣٥١  ١٦,٣٥١,٨٢٩ 

 مدينة ذمم .٩
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢    
ن األول كانو ٣١

٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
 ٦,٦٦٦,٦٧٦   ٧,٤٣٢,٩٥٢  ذمم عمالء

 ٣٨١,٧٢٦    ٥١٠,٠١١  ذمم حكومية
 ٣٧٦,٦١٤    ٢٩٧,٣٣٤  ذمم وكالء ومنتجين

  ٧,٤٢٥,٠١٦    ٨,٢٤٠,٢٩٧  
  )٦٠٤,٢٠٤(    )٧٧٤,٢٠٤(  مخصص تدني ذمم مدينة

  ٦,٨٢٠,٨١٢    ٧,٤٦٦,٠٩٣  

  :ي الذمم المدينةتدنمخصص  على حركةالفيما يلي 
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢    
كانون األول  ٣١

٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ٥٦٩,٢٠٤    ٦٠٤,٢٠٤  السنة / الرصيد في بداية الفترة 
  ٣٥,٠٠٠    ١٧٠,٠٠٠  إضافات

  ٦٠٤,٢٠٤    ٧٧٤,٢٠٤  السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 



 

١١ 

  المدينة ات التأمين وإعادة التأمينشركذمم  .١٠
ان حزير ٣٠  

٢٠١٢    
كانون األول  ٣١

٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ٤٨٨,٨٥٤    ٦٧٣,٢٤٤  شركات التأمين المحلية
  ٢٨,٧٧٢    ٥٢٧,٨٧٣  شركات إعادة التأمين 

  ٥١٧,٦٢٦    ١,٢٠١,١١٧  
  أخرى موجودات متداولة .١١

حزيران  ٣٠  
٢٠١٢    

كانون األول  ٣١
٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ٦٤٥,٣٦٢    ٨٢٨,١٧٢   وغير مقبوضة تحقةإيرادات مس

  ٢٣١,٥٧٥    ٥٣١,٦٩٦ اًمصاريف مدفوعة مقدم
  ١٨٢,٠٢٦    ١٦٨,٧٨٠  بضاعة

  ١٩٩,٢٣٢    ١١٦,٧٥٤ تأمينات مستردة
  ٦٨,٧٥٩    ٥٩,٦٩٦ سلفيات ضرائب

  ١,٣٢٦,٩٥٤    ١,٧٠٥,٠٩٨  

  ودائع لدى البنوك .١٢
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢    
كانون األول  ٣١

٢٠١١  
  الر أمريكيدو    دوالر أمريكي  

  ٢٠,٧٠١,٤٤٦    ١٣,٢٧٤,٢٢٦  ودائع لدى بنوك محلية
  ٢,٦٤٩,٥٢٤    ٣,٤٤٨,٨٦١  ودائع لدى بنوك خارجية

  ٢٣,٣٥٠,٩٧٠    ١٦,٧٢٣,٠٨٧  

و للدينار األردني ما % ٢,٠٥ نسبته ما بالدوالر األمريكي البنوك لدى الودائع أرصدة على ائدةالف سعر متوسط بلغ
 حزيران ٣٠ في المنتهية للستة أشهر %٤,١٩و للشيكل اإلسرائيلي % ١,٧٤و لليورو ما نسبته  %٤,٠٣نسبته 
٢٠١٢.  

  النقد والنقد المعادل .١٣
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢    
كانون األول  ٣١

٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ١١٧,٤٥٤    ٥٢,٠٥٤  نقد في الصندوق
  ١,٢٦٨,٥٤٣    ١,٧١٥,٧١٧  حسابات جارية لدى البنوك

  ١,٣٨٥,٩٩٧    ١,٧٦٧,٧٧١  

  



 

١٢ 

 

  :ألغراض قائمة التدفقات النقدية فإن النقد والنقد المعادل يشمل

    
حزيران  ٣٠

٢٠١٢  
حزيران  ٣٠  

٢٠١١  
 دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    

  ١٠٣,١٨٥    ٥٢,٠٥٤    نقد في الصندوق
  ١,٦٧٤,٦٢١    ١,٧١٥,٧١٧    حسابات جارية لدى البنوك

  ٢١,٧٨٣,٦٥٣     ١٤,٤١٤,٢٣٧    ل ثالثة شهورودائع لدى البنوك تستحق خال
    ٢٣,٥٦١,٤٥٩    ١٦,١٨٢,٠٠٨  

 احتياطيات .١٤

  جبارياحتياطي إ
من األرباح السنوية % ١٠يتم اقتطاع  المعمول به في فلسطين، ١٩٦٤لسنة ) ١٢(لقانون الشركات رقم وفقاً 

اإلحتياطي المتجمع ما يعادل ربع حتياطي اإلجباري وال يجوز وقف هذا اإلقتطاع قبل أن يبلغ مجموع لحساب اال
بناء على النظام الداخلي للمجموعة، يتم  .رأس المال، كما ال يجوز توزيع اإلحتياطي اإلجباري على المساهمين

من األرباح السنوية لحساب االحتياطي االجباري على أن ال يتم وقف هذا االقتطاع قبل أن يبلغ % ١٠اقتطاع 
حتياطي اإلجباري حسب أحكام بإقتطاع اال المجموعة تقملم  .ا يعادل نصف رأس المالمجموع االحتياطي المتجمع م

  .قانون الشركات حيث أن هذه القوائم المالية مرحلية

  اختيارياحتياطي 
. ٢٠١١آذار  ٢٤بناء على قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ  تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله

ألغراض التي يقررها مجلس اإلدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل او أي لحتياطي االختياري اليستخدم ا
  .جزء منه كأرباح على المساهمين

  توزيعات أسهم وأرباح نقدية .١٥
من % ٢٠توزيع أسهم مجانية بنسبة  ٢٠١٢ آذار ٢٩بتاريخ  المنعقد في اجتماعھا مجموعةقررت الهيئة العامة لل

واحد  مريكيأ والرسهم بقيمة اسمية د ٢,٠٠٠,٠٠٠بإجمالي  ٢٠١١عن نتائج أعمالها لعام  مجموعةلرأس مال ا
  .دوالر أمريكي ١,٥٠٠,٠٠٠، باجمالي مبلغ من رأس المال المدفوع% ١٥توزيع ارباح نقدية بنسبة و لكل سهم

 باح نقدية على المساهمين عنتوزيع ار ٢٠١١آذار  ٢٤في اجتماعها الذي عقد في  مجموعةت الهيئة العامة للررق
  .دوالر أمريكي ٢,٠٠٠,٠٠٠، باجمالي مبلغ من رأس المال المدفوع% ٢٠بنسبة  ٢٠١٠سنة نتائج أعمالها ل

   



 

١٣ 

  مخصص تعويض نهاية الخدمة .١٦
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢    
كانون األول  ٣١

٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ٢,٠١٥,٢٥٨    ٢,٣٥١,٤٥٥  السنة/ رصيد أول الفترة 
  ٥٢٢,٨٤٣    ٤٠٥,٦٨٨  إضافات

  )١٨٦,٦٤٦(    )٢٠٩,٨٨٣(  تعويضات مدفوعة
  ٢,٣٥١,٤٥٥    ٢,٥٤٧,٢٦٠  السنة/ الفترة  نهايةرصيد 

  الدائنة شركات التأمين وإعادة التأمينذمم  .١٧
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢    
كانون األول  ٣١

٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ٥٨٣,٦٥٦    ٢,٧٣٩,٢٨٥  شركات إعادة التأمين 
  ٧٣,٤٠٥    ١٦٨,١٦٠  *احتياطي كلفة إعادة التأمين 

  ٩٧٢,٠٤٣    ٣٧٣,٤٤٠  **لعمليات إعادة التأمين  أقساط غير مكتسبةاحتياطي 
  ١٧,٩٣٤    ٩٦,٣٧٦  ***شركات التأمين المحلية 

  ١,٦٤٧,٠٣٨    ٣,٣٧٧,٢٦١  

 الخاصة) لفة إعادة التأمينك(يمثل هذا المبلغ حصة شركات إعادة التأمين من األقساط المعاد تأمينها   * 
  .لسيارات والعمال والتأمينات المهنيةباتفاقيات الفائض عن الخسارة ل

من قيمة األقساط المعاد تأمينها لجميع أنواع التأمين، باستثناء أقساط التأمين البحري، % ٤٠يمثل هذا البند   **
واحدة، وبعد ذلك يتم تحريرها  لمدة سنةمن األقساط المعاد تأمينها % ٢٥ حيث تحتفظ المجموعة بـ

  %.٢,٥و% ٢لشركات إعادة التأمين بفائدة تتراوح قيمتها ما بين 

  .شركات التأمين المحلية نتيجة عمليات إعادة التأمين االختياريةليمثل هذا البند المبالغ المستحقة   ***

  ذمم دائنة .١٨
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢    
كانون األول  ٣١

٢٠١١  
  مريكيدوالر أ    دوالر أمريكي  

  ٢,٠٦٠,٥٩٠    ٢,٠٥١,٧٩٥  ذمم دائنة
  ٤٣٥,٥١٧    ٣٦٨,٢٦٠  توزيعات أرباح مستحقة غير مدفوعة

  ٢٨٠    -  أخرى
  ٢,٤٩٦,٣٨٧    ٢,٤٢٠,٠٥٥  

  
   



 

١٤ 

  ضرائبالمخصص  .١٩
  :لقد كانت الحركة على حساب مخصص الضرائب كما يلي

كانون األول  ٣١
٢٠١١   

حزيران  ٣٠
٢٠١٢  

  

    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي
 السنة/ الرصيد في بداية الفترة  ٥,٠٥٠,١١٥   ٤,٠٤٧,٠٨٠

 السنة/ خالل الفترة  التسديد  )٢,١٠٢,٦٦٥(    )١,١٩٥,٦٦٣(
 السنة/ عن الفترة  التخصيص ٨٢٩,٣٩٣    ١,٥٩٣,٤٦٧

  التخصيص عن سنوات سابقة  -    ٦٦٧,٤٩١
  ضريبة الدخل خصميات  )٦٠,٤٤٤(    )٦٢,٢٦٠(

 السنة/ نهاية الفترة  الرصيد في ٣,٧١٦,٣٩٩    ٥,٠٥٠,١١٥

عام  حتىعلى مخالصة نهائية من دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة  ٢٠١٠خالل عام  ت المجموعةحصل
دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة عن نتائج  معالى تسوية نهائية  المجموعةتوصل تحتى تاريخه لم  .١٩٩٨
  .٢٠١١حتى و ١٩٩٩ من عواملأل هاأعمال

  ائنة أخرىأرصدة د .٢٠
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢    
كانون األول  ٣١

٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ٦١٥,٥٣٨    ٧٣٠,٠٠٦  أرصدة مستحقة للعمالء
  ١,٢٢٢,٣٦٩    ٤٩٣,٥٢٠  مصاريف مستحقة
  ٣١,٦٣٢    ٤٦٤,٢٥٨  ضريبة الدخل – شيكات برسم الدفع

  ٣٣٥,٥٢٣    ٣٩٩,١١٠  موظفين مستحقة مخصص إجازات ومكافآت
  ١٦٧,٥١١    ٢٠٨,٨٣٢  ت مقبوضة مقدماًإيرادا

  ٢٤٧,١٢٣    ٢٠٣,٠١٤  عموالت مستحقة    
  ١٠٤,٣٠٩    ١٢٢,٧٦٨  صندوق االدخار

  ٨٣,٦٤٥    ٩٠,٢٠٨  الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق
  ١٣٦,٢٧٩    ٧١,٥٥٩  مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  ٤٥,٥٠١    ٤٥,٥٠٨  أمانات الوكالء
  ١٨,٣٧٧    ١٥,٦٦٨  أخرى

  ٣,٠٠٧,٨٠٧    ٢,٨٤٤,٤٥١  

  
   



 

١٥ 

  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين .٢١
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢  
كانون األول  ٣١ 

٢٠١١  
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  اإلجمالي

    مطلوبات عقود التأمين
 ٢٤,٨٠٨,٧٠٢ ٢٥,٥٧٢,٤١٠   مطالبات مبلغ عنها وغير مسددةإحتياطي 
 ٢٩٧,٧٠٤ ٣٠٦,٨٦٩  غير مبلغ عنها طالباتمإحتياطي 
 ١٢٧,٢٤٥  ١١٩,٥٢٥   لتأمينات الحياة مطالبات مبلغ عنها وغير مسددةإحتياطي 

 ٥٤,٦٧٢  ٨٨,٢٢٩   الحسابي لتأمينات الحياة حتياطياإل
 ١١,٣٠٣,٩٣٠ ١١,٦٩٠,٣٨٣  أقساط غير مكتسبة

  ٣٦,٥٩٢,٢٥٣ ٣٧,٧٧٧,٤١٦ 
    

    التأمينموجودات عقود إعادة 
 ٣,٨٤٦,٣١٧  ٤,٠٨٩,٣٩٢  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة حصة معيدي التأمين من

 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددةمن  حصة معيدي التأمين
 ٧٢,٨٩٥   ٧٩,٧٦٧   لتأمينات الحياة

 ١٣,٨٦٣   ٣٢,١٠١   الحسابي لتأمينات الحياة حتياطيمن اإل حصة معيدي التأمين
 ١,٣٧٤,٧٩٦ ٢,٧٤٦,٩٦٣  أقساط غير مكتسبةين من حصة معيدي التأم

  ٥,٣٠٧,٨٧١ ٦,٩٤٨,٢٢٣ 
    

    مطلوبات عقود التأمين صافي
 ٢٠,٩٦٢,٣٨٥ ٢١,٤٨٣,٠١٨   مطالبات مبلغ عنها وغير مسددةإحتياطي 
 ٢٩٧,٧٠٤ ٣٠٦,٨٦٩  غير مبلغ عنها مطالباتإحتياطي 
 ٥٤,٣٥٠ ٣٩,٧٥٨   لتأمينات الحياة مطالبات مبلغ عنها وغير مسددةإحتياطي 

 ٤٠,٨٠٩ ٥٦,١٢٨   الحسابي لتأمينات الحياة حتياطياإل
 ٩,٩٢٩,١٣٤ ٨,٩٤٣,٤٢٠  أقساط غير مكتسبة

  ٣١,٢٨٤,٣٨٢ ٣٠,٨٢٩,١٩٣ 

 معلومات قطاعات األعمال  .٢٢

والعمال والمسؤولية والحريق  أعمال تأمين هي السيارات قطاعات عةتسلتشمل  مجموعةال تم تنظيم إدارية ألغراض
 هذه تشكل .والتأمينات العامة األخرى وتأمين الحياة التأمين الصحيو والتأمين البحري المدنية وااتأمينات الهندسية

 واألموال ستثماراتاال إدارة على مجموعةلل األخرى العمليات تشتمل .مجموعةلل التحليلية للتقارير األساس القطاعات
يمثل الجدول التالي ملخص لموجودات ومطلوبات عقود . القطاعات بين معامالت توجد وال ،عةمجموبال الخاصة النقدية

  .مجموعةالتأمين وإيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال ال



 

١٧ 
 

 
  :٢٠١٢حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  مجموعةيمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال ال

 تأمين العمال  تأمين الحريق  سيارات 

   
 التأمين البحري  التأمينات الهندسية  المسؤولية المدنية

 

 تأمين الحياة  التأمين الصحي
التأمينات العامة   

 األخرى
قطاع االستثمار   

 والخزينة

 

 المجموع

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  يدوالر أمريك  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

      :إيرادات أقساط التأمين
  

  
 

   
   

 
 

   
  ١٢,٦٦٤,٠٨٩  -    ٦٩٧,٣٦٦    ١١٦,١٥٤    ١,٤٩٢,٠٧٣  ٣٠٠,٣٢٩   ٦٩٤,٣١٠  ٥٢٧,٦٣٨  ١,٣٨٩,١٣٤  ١,٩٠١,٣١٩  ٥,٥٤٥,٧٦٦ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  )٤,٠٦٤,٦١٨(  -    )٥٧٣,٢٩٦(    )٨٦,٤٢١(    )١٣,٥٥٦(  )٢٤٦,٩٥٤(   )٦٣٥,١٦٥(  )٢٦٦,٤٧٨(  )١٦١,٤٥٤(  )١,٨٤١,٣٠٥(  )٢٣٩,٩٨٩( لي أقساط معيدي التأمينإجما
  ٨,٥٩٩,٤٧١  -    ١٢٤,٠٧٠    ٢٩,٧٣٣    ١,٤٧٨,٥١٧  ٥٣,٣٧٥   ٥٩,١٤٥  ٢٦١,١٦٠  ١,٢٢٧,٦٨٠  ٦٠,٠١٤  ٥,٣٠٥,٧٧٧ إجمالي األقساط المحتفظ بها

  ٩٧٠,٣٩٥  -    )٤٢,٥٧٠(    )١٥,٣١٩(    ١,٥١٩,٥٦٣  )١٧,٢٧٢(   )١٦,٠٣٧(  )٩٥,٣٢٠(  )٣٣١,٨٧٢(  )١٥,١٣١(  )١٥,٦٤٧( أقساط غير مكتسبةالتغير في 
  ٤,٣٢٦,٤٦٦  -    ٢٠٢,٨٣٣    ٦١,١١٤    ٦٧٧,٤١١  ١٠٨,٢٩١   ٢٦٩,١٤١  ١٢٤,٨٩٣  ٦٠٤,١٩٨  ٣٩٨,٤٠٣  ١,٨٨٠,١٨٢ رسوم التأمين
  ١٣,٨٩٦,٣٣٢  -    ٢٨٤,٣٣٣    ٧٥,٥٢٨    ٣,٦٧٥,٤٩١  ١٤٤,٣٩٤   ٣١٢,٢٤٩  ٢٩٠,٧٣٣  ١,٥٠٠,٠٠٦  ٤٤٣,٢٨٦  ٧,١٧٠,٣١٢ قبل العموالت التأمين المكتسبة صافي أقساط

  ٧٨٨,٨٣٠  -   ١٧٠,٦٦٢    ١,٢٤٨    -  ٩٥,٥٤٥   ١٦٠,٥٩٥  ٣٠,٩٢٣  -  ٣٢٩,٨٥٧  - اعادة تأمين مكتسبةعموالت 
  )٧١٥,٨٨٨(  -    )١٦,٢٢٢(    -    )٢٤,١٥٠(  )٢,١٠٤(   )٤٩,٧٢٣(  )١٢,٣٥١(  )٩٨,١٠٦(  )٥٤,١٦٦(  )٤٥٩,٠٦٦( العموالت المدفوعة

  ١٣,٩٦٩,٢٧٤  -    ٤٣٨,٧٧٣    ٧٦,٧٧٦    ٣,٦٥١,٣٤١  ٢٣٧,٨٣٥   ٤٢٣,١٢١  ٣٠٩,٣٠٥  ١,٤٠١,٩٠٠  ٧١٨,٩٧٧  ٦,٧١١,٢٤٦ صافي األقساط المكتسبة بعد العموالت
                      المطالبات المتكبدة
  ٧,٧٩٤,٨١٦  -    ٥٢٤,٠٨٩    ٤٤,٦٢٠   ٢,٨٦٦,٤٣٩  ١٤٤,٠٩٢  ٢٣٧,٨١٢  ٢٠,٨٧٦  ٥٣٣,٤٤٨  ١٣٦,٢٩٤  ٣,٢٨٧,١٤٦ المطالبات المسددة

  )٨٧١,٦٨٦(  -   )٣٩٢,٣١٤(    )٢٢,٧٢٠(    -  )١١٣,٥١٠(   )١٩٨,٩٩٥(  )٤,١٣٠(  )١٤,٥٤٣(  )١١٠,٨٢٤(  )١٤,٦٥٠( حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة
  ٦,٩٢٣,١٣٠  -    ١٣١,٧٧٥    ٢١,٩٠٠   ٢,٨٦٦,٤٣٩  ٣٠,٥٨٢   ٣٨,٨١٧  ١٦,٧٤٦  ٥١٨,٩٠٥  ٢٥,٤٧٠  ٣,٢٧٢,٤٩٦ صافي المطالبات المسددة

  ٧٦٥,١٥٣  -    )٢٨٣,٧٨٤(    )٧,٧٢٠(    ٦٤٩,٣٢٢   )٥٦,٨٣٢(   ٢٥,٢١٠  ١٣,٧٦٧  )١١١,٠٠٤(  ٤٣٦,٦٤٩  ٩٩,٥٤٥ مطالبات مبلغ عنها وغير مسددةالتغير في احتياطي 
التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات المبلغ 

  )٦,٨٧٢(    -  ٤٣,٣١٢   )٣٣,٠٨٧(  )١٤,٩٢١(  ٧,٣٨٧  )٤٠٥,٥٢٢(  ١٣,٠٠٠ عنها وغير مسددة
  

٢٤٩,٩٤٧(  -   ١٤٦,٧٥٦(  
  ٧,٤٣٨,٣٣٦  -    )٥,٢٥٣(    ٧,٣٠٨    ٣,٥١٥,٧٦١  ١٧,٠٦٢   ٣٠,٩٤٠  ١٥,٥٩٢  ٤١٥,٢٨٨  ٥٦,٥٩٧  ٣,٣٨٥,٠٤١ صافي المطالبات المتكبدة

المصاريف اإليرادات وصافي أرباح أعمال التأمين قبل 
  ٦٩,٤٦٨    ١٣٥,٥٨٠  ٢٢٠,٧٧٣   ٣٩٢,١٨١  ٢٩٣,٧١٣  ٩٨٦,٦١٢  ٦٦٢,٣٨٠  ٣,٣٢٦,٢٠٥ على فروع التأمين الموزعة والعامة اإلدارية

  
٦,٥٣٠,٩٣٨  -    ٤٤٤,٠٢٦  

  ٢٨٠,٨٧٢  -    ١٣,٢١٤    ٣,٠٨١    ٣٧,٧١٣  ٧,١٠٣   ١٦,٧٤٨  ٩,٨٣٤  ٣٤,٦٥١  ٢٩,٤٤٠  ١٢٩,٠٨٨ عوائد االستثمار  حصة فروع التأمين من
  )٣,٥٥١,٤٩٤(  -    )١٦٦,٩١٠(    )٤٢,٨٣٢(    )٤٧٦,٣٣٥(  )٨٩,٧١٧(   )٢١١,٥٣٧(  )١٢٤,٢١٣(  )٤٣٧,٦٥٩(  )٣٧١,٨٤٠(  )١,٦٣٠,٤٥١( حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة

المصاريف اإليرادات و أمين بعدصافي أرباح أعمال الت
  ٢٩,٧١٧    )٣٠٣,٠٤٢(  ١٣٨,١٥٩   ١٩٧,٣٩٢  ١٧٩,٣٣٤  ٥٨٣,٦٠٤  ٣١٩,٩٨٠  ١,٨٢٤,٨٤٢ على فروع التأمين الموزعةوالعامة  اإلدارية

  
٣,٢٦٠,٣١٦  -    ٢٩٠,٣٣٠  

                اإليرادات والمصاريف غير الموزعة
 

     
 )٤٣٦,٧٧٥(  )٤٣٦,٧٧٥(    -    -    -   -   -  -   -   -   - عمالت أجنبية خسائر

 ٢٢١,٢٣٠  ٢٢١,٢٣٠    -    -    -   -   -  -   -   -   - عوائد استثمار
  )٣,٢١٦(   )٣,٢١٦(    -    -    -   -   -  -   -   -   -  حليفة شركات خسائرحصة المجموعة من 

 )١٧٠,٠٠٠(  )١٧٠,٠٠٠(    -    -    -   -   -  -   -   -   -  ي ذمم مدينةنمخصص تد
 ١,١٣١,٦٤٢  ١,١٣١,٦٤٢    -    -    -   -   -  -   -   -   -  إيرادات اخرى

غير موزعة على فروع  مصاريف إدارية وعامة
  -    -   -   -  -   -   -   - التأمين

  
-    )١,٣٢٦,٦٢٣(   )١,٣٢٦,٦٢٣(  

 ٢,٦٧٦,٥٧٤  )٥٨٣,٧٤٢(    ٢٩٠,٣٣٠    ٢٩,٧١٧    )٣٠٣,٠٤٢(  ١٣٨,١٥٩   ١٩٧,٣٩٢  ١٧٩,٣٣٤  ٥٨٣,٦٠٤  ٣١٩,٩٨٠  ١,٨٢٤,٨٤٢ الفترة قبل الضرائب) خسارة(ربح 

  
   



 

١٨ 
 

 
  :٢٠١١ حزيران ٣٠لستة أشهر المنتهية في لفترة ا مجموعةيمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال ال

 تأمين العمال  تأمين الحريق  سيارات 

   
 التأمين البحري  التأمينات الهندسية  المسؤولية المدنية

 

 ين الحياةتأم  التأمين الصحي
التأمينات العامة   

 األخرى
قطاع االستثمار   

 والخزينة

 

 المجموع

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

      :إيرادات أقساط التأمين
  

  
 

   
   

 
 

   
  ١١,٩٣٥,٠٤٥  -    ٤٩٧,٣٤٠    ١٢٥,١٢٦   ١,٠١٦,٣٠١   ١٣٨,٦٩٠   ٧٤٢,٦٠٢  ٤٧٨,٤٦١  ١,٣٠٩,٥٨٠  ١,٧١٠,١٣٠  ٥,٩١٦,٨١٥ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
  )٣,٤٨٤,٤٧١(  -    )٣٩١,٦٤٩(    )٩٨,٦٨١(   )٧,٤٧٧(   )١٠٦,٤٩١(   )٦٧٨,٨٦٤(  )٢٠٢,٤٤٨(  )١٣٥,٩٨٨(  )١,٦٤٩,٦٣٨(  )٢١٣,٢٣٥( إجمالي أقساط معيدي التأمين
  ٨,٤٥٠,٥٧٤  -    ١٠٥,٦٩١    ٢٦,٤٤٥   ١,٠٠٨,٨٢٤   ٣٢,١٩٩   ٦٣,٧٣٨  ٢٧٦,٠١٣  ١,١٧٣,٥٩٢  ٦٠,٤٩٢  ٥,٧٠٣,٥٨٠ إجمالي األقساط المحتفظ بها

  ٣٢٦,٨٤٧  -    )٤١,٥٣٩(    )١٥,٦٩١(   ١,٠٨٩,٧٦٤   )٤,٤٥٧(   )١٨,٦٩٧(  )٩٨,٧٧٤(  )٣١٩,٧٥٥(  )١٨,٨٧٤(  )٢٤٥,١٣٠( أقساط غير مكتسبةالتغير في 
  ٣,٩٦٨,٢٠٦  -    ١٥٨,٦٠٨    ٧٦,١٩٦   ٤٦١,٤٠٢   ٦١,٨١١   ٢٤٨,١٢٨  ١٢٥,٤٧٤  ٥٢٢,٠٧١  ٣٧٦,٥٥٧  ١,٩٣٧,٩٥٩ رسوم التأمين

  ١٢,٧٤٥,٦٢٧  -    ٢٢٢,٧٦٠    ٨٦,٩٥٠   ٢,٥٥٩,٩٩٠   ٨٩,٥٥٣   ٢٩٣,١٦٩  ٣٠٢,٧١٣  ١,٣٧٥,٩٠٨  ٤١٨,١٧٥  ٧,٣٩٦,٤٠٩ قبل العموالت صافي أقساط التأمين المكتسبة
  ٧٠٧,٦٠٣  -   ٨٠,١٤١    ٨٦٥  -   ٤٨,٠٤٠  ١٦٨,٨٧١  ٢٨,١١٤  -  ٣٨٠,٩٧٧  ٥٩٥ اعادة تأمين مكتسبةعموالت 

  )٦٣٣,١٨٨(  -    )٦,٧٠٩(    )٣٦٧(   )٢٣,٩٠٧(   )٦,٥٩٢(   )٣١,٠٨٠(  )٨,٢٩٩(  )٤٣,٣١٣(  )٢٧,١٧٥(  )٤٨٥,٧٤٦( العموالت المدفوعة
  ١٢,٨٢٠,٠٤٢  -    ٢٩٦,١٩٢    ٨٧,٤٤٨   ٢,٥٣٦,٠٨٣   ١٣١,٠٠١   ٤٣٠,٩٦٠  ٣٢٢,٥٢٨  ١,٣٣٢,٥٩٥  ٧٧١,٩٧٧  ٦,٩١١,٢٥٨ سبة بعد العموالتصافي األقساط المكت
                      المطالبات المتكبدة
  ٨,٣٥٩,٢٣١  -    ٨٧,١٥٧   -   ٢,٤٠١,٨٦٥  ١١,٧٩٤   ١٥٠,٩٥٧  ٣٣,١٣٨  ٤٥٣,٣٩٩  ٤٨٥,٦٣٤  ٤,٧٣٥,٢٨٧ المطالبات المسددة

  )٧٢٦,٥٤٨(  -   )٧٨,٩٢٠(    ٣,٠٠٠  -   )٨,٧١٧(  )١٢٩,٧١٣(   )٢,٥٦٤(  )١٤,٩٢٨(  )٤٦٦,٤٣١(  )٢٨,٢٧٥( حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة
  ٧,٦٣٢,٦٨٣  -    ٨,٢٣٧    ٣,٠٠٠   ٢,٤٠١,٨٦٥   ٣,٠٧٧   ٢١,٢٤٤  ٣٠,٥٧٤  ٤٣٨,٤٧١  ١٩,٢٠٣  ٤,٧٠٧,٠١٢ صافي المطالبات المسددة

  )٣٣,٩٤٨(  -    ٣٢٨,٠١١    -   ٥٤,٥٤٩   )٢,١٤٣(   ٢٠٦,٠٠٩  ١٨٣,١٤١  ٢٨٣,٩٨٥  )٥٣٦,٩٣٥(  )٥٥٠,٥٦٥( التغير في احتياطي مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات المبلغ 

  ٤,٢١٧  )١٨٣,١٠٢(  )٣٦,٧٨١(  )٣٢,٦٨٥(  ٥٣٤,١٦٣  )١١,٦٠٠( عنها وغير مسددة
 

-  -  
  

)٢,٣١٠  -   )٢٧١,٩٠٢  
  ٧,٦٠١,٠٤٥  -    ٦٤,٣٤٦    ٣,٠٠٠   ٢,٤٥٦,٤١٤   ٥,١٥١   ٤٤,١٥١  ١٧٦,٩٣٤  ٦٨٩,٧٧١  ١٦,٤٣١  ٤,١٤٤,٨٤٧ صافي المطالبات المتكبدة

المصاريف اإليرادات وصافي أرباح أعمال التأمين قبل 
  ١٢٥,٨٥٠   ٣٨٦,٨٠٩  ١٤٥,٥٩٤  ٦٤٢,٨٢٤  ٧٥٥,٥٤٦  ٢,٧٦٦,٤١١ على فروع التأمين والعامة الموزعة اإلدارية

 

٨٤,٤٤٨   ٧٩,٦٦٩  
  

٥,٢١٨,٩٩٧  -    ٢٣١,٨٤٦  
  ٢٦٤,٦٩٨  -    ٨,٤٥٤    ٢,٨٠٣   ٢٢,٧٦٩   ٣,١٠٧   ١٦,٦٣٧  ١٠,٧١٩  ٢٩,٣٣٩  ٣٨,٣١٣  ١٣٢,٥٥٧ عوائد االستثمار  حصة فروع التأمين من

  )٣,٧١٩,٥٦٩(  -    )١١٨,٦٩١(    )٤٢,٥٥٢(   )٣١٩,٦٧٣(   )٤٣,٦٢٥(   )٢٣٣,٥٨٣(  )١٥٠,٤٩٨(  )٤١١,٩٢٣(  )٥٣٧,٩١٤(  )١,٨٦١,١١٠( حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة
المصاريف اإليرادات و صافي أرباح أعمال التأمين بعد

  ٨٥,٣٣٢   ١٦٩,٨٦٣  ٥,٨١٥  ٢٦٠,٢٤٠  ٢٥٥,٩٤٥  ١,٠٣٧,٨٥٨ على فروع التأمين والعامة الموزعة اإلدارية
 

)٤٤,٦٩٩   )٢١٧,٢٣٥  
  

١,٧٦٤,١٢٦  -    ١٢١,٦٠٩  
            اإليرادات والمصاريف غير الموزعة

 
   

 
 

 
   

 ٦٢٦,٥١٨  ٦٢٦,٥١٨    -    -   -   -   -   -   -   -   - عمالت أجنبية أرباح
 ٨٢,٣٦١  ٨٢,٣٦١    -    -   -   -   -   -   -   -   - عوائد استثمار

  ٤٦,٦٣٧   ٤٦,٦٣٧    -    -   -   -   -   -   -   -   -  حليفة اتحصة المجموعة من أرباح شرك
 )١٠,٠٠٠(  )١٠,٠٠٠(    -    -   -   -   -   -   -   -   -  ي ذمم مدينةنمخصص تد

 ١,٠٩٩,٠٧٦  ١,٠٩٩,٠٧٦    -    -   -   -   -   -   -   -   -  إيرادات اخرى
غير موزعة على فروع  مصاريف إدارية وعامة

 التأمين
-  

 

-  
 

-  
 

-  
 

-  
 

-   -  
 

-    -    
)١,٢٥٧,٨٧٤(  )١,٢٥٧,٨٧٤( 

 ٢,٣٥٠,٨٤٤  ٥٨٦,٧١٨    ١٢١,٦٠٩    ٤٤,٦٩٩   )٢١٧,٢٣٥(   ٨٥,٣٣٢   ١٦٩,٨٦٣  ٥,٨١٥  ٢٦٠,٢٤٠  ٢٥٥,٩٤٥  ١,٠٣٧,٨٥٨ الفترة قبل الضرائب) خسارة(ربح 

 



 

١٩ 

 المصاريف اإلدارية والعامة .٢٣

حزيران  ٣٠  
٢٠١٢    

حزيران  ٣٠
٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ٣,٢٤٥,٥٧٣    ٢,٨٩٩,٥٥٣  الرواتب والمنافع المتعلقة بها

  ٢٢٣,٤٦٤    ١٩١,٩٠٤  ضريبة القيمة المضافة على الرواتب
  ٢٢٢,١٠٨    ٣٢٠,٧١٥  استهالكات

  ١٤٦,٤٧٤    ١٧٤,٨٦٢  كهرباء ومحروقاتو ماء
  ١٥١,٥٥٦    ١٥١,٢٧٥  دعاية وإعالن وتسويق

  ٢٠,١٧٨    ١٤٦,٧٤٧  أتعاب مهنية
  ١١٧,٦٢٧    ١١٨,٤٦٣  اتصاالت

  ٨١,١٠٦    ١١٣,٠٩٧  رسوم واشتراكات
  ٩٩,٦٣٦    ٩٩,٨٦٤  مصاريف السيارات

  ٣٢,٣٦٣    ٩٣,٧٣٤  ضريبة األمالك 
  ٩٣,٥٩٣    ٨٨,١٧٣  مصاريف التأمين

  ١٢٩,٥٨٠    ٨٥,٢٥١  إيجارات
  ٦١,٣٠٨    ٧١,٥٥٩  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  ٧٠,٢٥٩    ٧٠,٩٨٠  قرطاسية ومطبوعات
  ١٧,٧٩٩    ٥٧,٥٦١  مصاريف تدريب
  ٦٠,٣٨٤    ٤٦,٨٥٢  صيانة وتصليحات

  ٤٥,٦٠٧    ٤٣,٢٨٧  ونظافة ضيافة
  ٢٣,٣٦١    ٣٧,١٣٩  مواصالت

  ٦٠,٨٠٥    ١٦,٤٩٤  حفالت ومناسبات
  ١٠,٢٥٥    ١٤,٥٢٣  فوائد وعموالت بنكية

  ٨,٧٧٥    ٩,٩٦٦  تبرعات
  ١٣,٢٥٠    -  بدل حضور اجتماعات مجلس االدارة

  ٤٢,٣٨٢    ٢٦,١١٨  مصاريف أخرى متنوعة
  ٤,٩٧٧,٤٤٣    ٤,٨٧٨,١١٧  
  
  



 

٢٠ 

  : توزيع المصاريف اإلدارية والعامة على فروع التأمين فيما يلي
 

 

حزيران  ٣٠
٢٠١٢  

حزيران   ٣٠
٢٠١١ 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 ١,٨٦١,١١٠  ١,٦٣٠,٤٥١ فرع تأمين السيارات
 ٥٣٧,٩١٤  ٣٧١,٨٤٠  فرع تأمين الحريق
  ٤١١,٩٢٣  ٤٣٧,٦٥٩  فرع تأمين العمال

  ١٥٠,٤٩٨  ١٢٤,٢١٣  يةفرع تأمين المسؤولية المدن
 ٢٣٣,٥٨٣  ٢١١,٥٣٧ الهندسي تأمينالفرع 
 ٤٣,٦٢٥  ٨٩,٧١٧ البحري تأمينالفرع 
 ٣١٩,٦٧٣  ٤٧٦,٣٣٥ تأمين الصحيالفرع 

 ٤٢,٥٥٢  ٤٢,٨٣٢ فرع تأمين الحياة
 ١١٨,٦٩١  ١٦٦,٩١٠ األخرى فرع التأمينات العامة

 ٣,٧١٩,٥٦٩  ٣,٥٥١,٤٩٤ 
     

 ١,٢٥٧,٨٧٤  ١,٣٢٦,٦٢٣   موزعة على فروع التأمينمصاريف غير 

 ٤,٩٧٧,٤٤٣   ٤,٨٧٨,١١٧ إجمالي المصاريف اإلدارية والعامة

  إيرادات أخرى  .٢٤
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢  

حزيران   ٣٠
٢٠١١ 

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ٧٣٣,٢١٢    ٧٣١,٨٩٣  إيراد مختبرات 
  ٣٦٥,١٣٧    ٣٩٨,٩٦٢  إيراد إيجارات

  ٧٢٧    ٧٨٧  أخرى
  ١,٠٩٩,٠٧٦    ١,١٣١,٦٤٢  

 من ربح الفترة للسهم الحصة األساسية والمخفضة  .٢٥

 الفترةتم احتساب عائد الربح األساسي للسهم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة خالل 
  :على النحو التالي

حزيران  ٣٠  
٢٠١٢    

حزيران  ٣٠
٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ١,٠٨٤,٨٨٤   ١,٨٨٦,٨٣٥  بح الفترةر
  سهم  

  ١١,٩٥٢,٨٨٧    ١١,٩٠٣,٠٣٦  المتوسط المرجح لألسهم المتداولة خالل الفترة
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ٠,٠٩١    ٠,١٥٩  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة



 

٢١ 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة .٢٦
جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين  يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع

يتم اعتماد . وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها
  .وعةالمجمسياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة 

  

  بيع عقود تأمين -أ 
حزيران  ٣٠      

٢٠١٢  

حزيران  ٣٠
٢٠١١ 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي    طبيعة العالقة  

 ١٠٠,١٥٠    ١١٢,٦٢٨    شركة شقيقة شركة القدس للمستحضرات الطبية

 ٤٠٢   _   شركة شقيقة شركة مطاحن القمح الذهبي

 ١٦٥   _   شركة حليفة  شركة المستقبل للتطوير التربوي

 ٢,٥٩٨    ١٠,٤٣١    أعضاء مجلس إدارة أخرى

      ١٣٥,٤٧٨   ١٥٧,٦٦٥ 

 ذمم مدينة –ب 

حزيران  ٣٠      
٢٠١٢  

كانون األول   ٣١
٢٠١١ 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي    طبيعة العالقة  

 ٥,٢٥٦   ٩,٧٢٤    شركة شقيقة  شركة القدس للمستحضرات الطبية

 ٢٨٦   ٣٣٢    شركة شقيقة  شركة مطاحن القمح الذهبي

 ١,١٢٢   ١,١١٨    شركة حليفة  شركة المستقبل للتطوير التربوي

  ٣,٧٠٣    ١١,٠٠٧    أعضاء مجلس إدارة  أخرى
      ١٠,٣٦٧   ٢٢,١٨١ 

  قروض لجهات ذات عالقة -ج 

 

 

 

حزيران  ٣٠
٢٠١٢  

كانون  ٣١
 ٢٠١١األول  

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    طبيعة العالقة  
 ١,٨٥٦,٧٧١  ١,٨٥٦,٧٧١   شركة حليفة  شركة المستقبل للتطوير التربوي

  ١٤٨,٩٦٠   ١٤٨,٩٦٠   شركة حليفة  شركة الدار للمقاوالت العامة 
   ٢,٠٠٥,٧٣١  ٢,٠٠٥,٧٣١ 

  رواتب ومنافع اإلدارة العليا -د 
  

  
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢  
حزيران  ٣٠  

٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    طبيعة العالقة  

  ٦٥٦,٢٤٤    ٥٤٣,٨٥٠    لياادارة ع  منافع قصيرة األجل
  ١٧١,٩٤٣    ١٧٤,٧٥٥    ادارة عليا حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة 
  ٧٤,٥٥٨    ٧١,٥٥٩    ادارة عليا  مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة  



 

٢٢ 

 

  التزامات محتملة .٢٧
 االكتوارية الدراسة نتائج حول التامين شركات مع بالتواصل المال راس سوق هيئة في للتامين العامة االدارة تقوم

 في عجز وجود احتمال نتائجها اظهرت والتي ٢٠١٠لعام  العمال وتامين للمركبات االلزامية بالتأمينات الخاصة
 دراسات تقديم الدراسة نتائج على موافقتها عدم حال في للشركات للتامين العامة االدارة اتاحت لقد .ةيالفن االحتياطيات

 االكتوارية الدراسة بنتائج للتامين العامة االدارة بتزويد الشركة قامت. معتمدين اكتواريين راءخب خالل من اكتوارية
 الشركة مع التفاهم وسيتم العمال وتامين المركبات تامينات عن الشركة قبل من المعين االكتواري الخبير اعدها التي

  .الهيئة خبير قبل من٢٠١١  م لعا االكتواريه الدراسة نتائج ظهور بعد االحتياطيات بشان
  

 مجموعةالقضايا المقامة على ال .٢٨

ووفقاً لرأي  مجموعةوفي إعتقاد إدارة ال. وذلك ضمن النشاط الطبيعي لها مجموعةيوجد قضايا مقامة ضد ال
تأثير  فإن المبالغ المتوقع دفعها على هذه القضايا والنتائج التي قد تترتب عليها ليس لها ،مجموعةالمستشار القانوني لل

 .ونتائج أعمالها مجموعةالمالي لل المركزجوهري على 


