




 
 

  
 

 
 

  
  
  
  

  
  
  
 

 التأمين الوطنيةشــركة مجموعة 
  رام هللا - المساهمة العامة المحدودة

 
  

  التقرير النصف السنوي
  المختصرة والبيانات الـمـالـيـة المرحلية الموحدة

 2021حزيران  30للفترة المنتهية في 
 
 
 
  
  



  
 

  أعضاء جملس اإلدارة
  
  

  

  اإلدارةرئيس مجلس       عزيز محمود عبد الجوادالسيد/ 

  نائب رئيس مجلس اإلدارة        توفيق حسينالسيد/ بشار 

  عضو مجلس اإلدارة        سامر عزيز شحادةالسيد/ 

 اإلدارةعضو مجلس         السيد/ فضل مصطفى حماد

  عضو مجلس اإلدارة        شكعةطارق طاهر السيد/ 

  اإلدارةعضو مجلس         السيدة/ رهام توفيق حسين

  و مجلس اإلدارةعض        ل عوادالسيد/ زاهي باسي

  عضو مجلس اإلدارة      شركة المشارق للتنمية واالستثمار

        (تمثلها السيدة/ دينا منيب المصري)

  اإلدارةعضو مجلس         مصريسامح جمال السيد/ 

  
  

  المدير العام 
  أحمد فؤاد مشعشع 

  
  

  مدققو حسابات الشركة
 )PWCوتر هاوس كوبرز (وبرايس 

  
  

  مستشار الشركة القانوني 
  ةتب شحادة للمحامامك



  

  حول شركة التأمني الوطنية
  حملة عامة:

كشــركة مســامهة عامــة لــدى مســجل   15/03/1992، وقــد ســجلت بتــاريخ 1992أسســت شــركة التــأمني الوطنيــة يف عــام 
شـرت  15/02/1993. حصلت على رخصة مزاولة العمل بتاريخ 562600353الشركات يف مدينة رام هللا حتت رقم  و

ريخعملها اعتب  .01/03/1993 اراً من 

وأهـل اخلـربة يف الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة يف بدايـة مرحلـة غـري واضـحة املعـامل مـن  األعمالأسس الشركة جمموعة من رجال 
 ألنالتطــورات السياســية واالقتصــادية وبعــد انســحاب شــركات التــأمني اإلســرائيلية مــن العمــل يف الــبالد، ولقــد خطــط هلـــا 

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

  :الرئيسيةأنشطتنا 

ــ ســتثمار رأس املــال و أمني وإعــادة التــأمإن األهــداف األساســية للشــركة هــي مزاولــة مجيــع أعمــال الت املوجــودات ني والقيــام 
  املنقولة وغري املنقولة.  

  رؤيتنا:

 مع مجيـع أصـحاب العالقـة، ونزاهة بشفافية اخلدمات التأمينية والعمل أفضل من خالل توفري قيمة حقوق املسامهني تعظيم
 .ياحمللواالقتصاد  لمجتمعل تقدمي كافة وسائل الدعم والرعايةو 

  رسالتنا:

 .مينية متطورة وشاملة  منح تغطيات 

 نشر الوعي التأميين بني اجلمهور.  
 ت اخلدمة واألداء   .املنافسة الشريفة القائمة على حتسني مستو
 الصدق يف التعامل مع اجلمهور.  
 ئن وموظفني   .املوازنة بني مصاحل مجيع الفرقاء من مسامهني وز
 املسامهة يف بناء االقتصاد الوطين.  
  أمواهلـا داخـل فلسـطني  معظـمتوفري فرص العمل ألكرب عدد ممكن من األيدي العاملـة الوطنيـة عـن طريـق اسـتثمار

  يف مشاريع اقتصادية جمزية.



 

  اإلدارة التنفيذية

  /املدير العام     محد فؤاد مشعشع أالسيد 

  دمات املساندة وتكنولوجيا املعلوماتئب املدير العام للشؤون املالية واخل              صايف عليالسيد/ عالء 

 والتعويضاتئب املدير العام للعمليات (االكتتاب    السيد/ عبد احلميد منري نصار( 

 مساعد املدير العام لالكتتاب  السيد/ سهيل صالح الدين عواد  

  األوراق املالية 
  

  30/06/2020  30/06/2021  البيان
  دوالر أمريكي 15,000,000  يكيدوالر أمر  17,250,000  رأس املال املدفوع

  سهم 15,000,000  سهم 17,250,000  عدد األسهم
  دوالر أمريكي  1  دوالر أمريكي  1  القيمة االمسية

 سهماً  118,681 سهماً  884,094 عدد األسهم املتداولة

 دوالر أمريكي 485,554 دوالر أمريكي 3,913,388 قيمة األسهم املتداولة

 اً عقد 46 اً عقد  203 عدد العقود املنفذة

 دوالر أمريكي 3.99 دوالر أمريكي 4.30 غالق اإلسعر 

 %           0.79 %           5.13  معدل دوران السهم

  
  أهم املؤشرات املالية

  

 30/06/2020 30/06/2021  البيان

 2.81 2.62 القيمة الدفرتية للسهم الواحد  

 20.22 43.14  العائد (مرة) ىلإالقيمة السوقية 

 1.42 1.64 )رةىل القيمة الدفرتية (مالقيمة السوقية إ

 %17.13 %4.69 ىل األقساطدخل أعمال التأمني إصايف 

 %14.12 %6.31 ىل األقساطالدخل قبل الضريبة إصايف 

 %2.46 %1.25 العائد على جمموع املوجودات

 %7.03 %3.80 العائد على حقوق املسامهني

 %64.96 %67.09 معدل املديونية

 %35.04 %32.91 نسبة امللكية

 0.91 0.93 مرة) نسبة التداول (

 6,767,496- 5,969,380- رأس املال العامل (دوالر أمريكي)



 
  الفرتةالتغريات خالل 

  
  جملس اإلدارة

  تغيري على أعضاء جملس اإلدارة أي 2021األول من عام  النصفمل يطرأ خالل.  
  

  اإلدارة التنفيذية
 تغيري على أعضاء اإلدارة التنفيذية أي 2021األول من عام  النصفخالل  مل يطرأ.  

  

  النشاطات الرئيسية 
  أية تعديالت على النشاطات الرئيسية للمجموعة 2021األول من عام  النصفمل يطرأ خالل. 

  

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

  

  اإلجراءات القانونية اجلوهرية
 ووفقـا لـرأي يف اعتقـاد اإلدارة موعة ضمن النشاط الطبيعي هلا. و ال يوجد أي قضا سوى القضا املقامة ضد اجمل

 ،دفعهــااملبــالغ املتوقــع  املبــالغ املســتدركة مــن قبــل اجملموعــة كمخصــص هلــذه القضــا تعــادل املستشــار القــانوين فــإن
ثري جوهري على الوضع املايل للمجموعة ونتائج أعماهلا.والنتائج اليت ترتتب   عليها ليس هلا أي 

  
  قرارات اهليئة العامة 

  ما يلي:  2021نيسان  1أقرت اهليئة العامة العادية وغري العادية خالل اجتماعها املنعقد يف 
  دوالر  20,000,000دوالر أمريكــــي إىل  15,000,000رفــــع رأمســــال اجملموعــــة االمســــي (املصــــرح بــــه) مــــن

  أمريكي.
  ح نقدية بنسبة مجايل مبلـغ 22.5توزيع أر دوالر أمريكـي  3,375,000% من رأس املال املدفوع قبل الرفع 

  . 2020عن نتائج أعمال اجملموعة لسنة 
  ح كأســهم جمانيــة بنســبة  2,250,000وذلــك بواقــع  2020% عــن نتــائج أعمــال اجملموعــة لعــام 15توزيــع أر

لتــــايل أصــــبح رأس املــــال املــــدفوع دوالر أمريكــــي  علــــى مســــامهي اجملموعــــة كــــٌل بنســــبة مــــا ميلكــــه مــــن األســــهم، و
 دوالر أمريكي. 17,250,000

  برايس ووتر هاوس كوبرز السادة تعينيإعادة )PWC  ( 2021كمدققني خارجيني للشركة للعام.  
 

  
  
  



  فروع الشركة
  

  املركز الرئيسي للشركة
  جممع أبراج الوطنية –البرية 

  2407460/02فاكس:     2983800/02هاتف: 
 

 اإلدارة اإلقليمية ملنطقة اجلنوب وفرع بيت حلم

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

  

بلس   اإلدارة اإلقليمية ملنطقة الشمال وفرع 
  مقابل مركز إسعاد الطفولة –شارع مجال عبد الناصر 

   2313113/09فاكس:    2313117/09هاتف:
  

  فرع مدينة اخلليل
  عمارة الكنز –وادي التفاح 

  2225368/02فاكس:     2225367/02هاتف: 
  

  فرع مدينة غزة
  عمارة ضبيط –شارع الوحدة 

  2824435/08فاكس:     2824447/08هاتف: 
  

  فرع مدينة جنني
  مقابل جممع احملاكم اجلديد –عمارة السلمودي  –شارع حيفا 

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

  فرع مدينة طولكرم
بلس    فوق بنك فلسطني –عمارة املروى  –شارع 

  2674942/09فاكس:     2674941/09- 3هاتف: 
  

  فرع مدينة العيزرية
ت الكيالين –راس كبسة  –الشارع الرئيسي    جبانب حلو

  2794714/02فاكس:     2794712/02هاتف: 
  

  فرع بريزيت
  وسط البلد  -الشارع الرئيسي 

      2819446/02: تلفاكس   
 

  فرع مدينة القدس
  الرام ضاحية الربيد  -القدس 

 2342101/02فاكس:     2341294/02هاتف: 



 
  مكاتب الشركة

 
  

دس  .1 ارع الق وارة: ش ب ح تثمار  –مكت ك االس ل بن مقاب
  2590013/09تلفاكس:  الفلسطيني

  مقابل دوار الزيتونة –مكتب طوباس: وسط البلد  .2
  2574115/09س: تلفاك 

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

بجانب موقف تكسيات  –مكتب جنين: شارع الجامعة  .4
   2503343/04هاتف:  نابلس

  2503668/04فاكس:         

  بجانب المحكمة –مكتب دورا: الشارع الرئيسي  .5
  2281405/02تلفاكس:       

      مكتب بيت أمر: مقابل محطة الخطيب للمحروقات .6
    2521524/02تلفاكس: 

  شارع عمان –مكتب أريحا: عمارة الولجة  .7
   2325529/02تلفاكس:       

بجانب المحكمة  –مكتب حلحول: الشارع الرئيسي  .8
  2218530/02: تلفاكس الشرعية

  فلسطينمقابل بنك  – الشارع الرئيسيمكتب الظاهرية:  .9
  2263993/02تلفاكس:        

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

  كتب بيت لحم: مقابل دائرة السيرم .11
  2772620/02تلفاكس:      

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

  فوق بنك فلسطين –رئيسي مكتب بديا: الشارع ال .13
  2989506/09تلفاكس:      

  مكتب يطا: مقابل دائرة السير .14
  2272698/02تلفاكس:         

  
  بجانب فندق األمانة – ةمكتب الخليل: شارع عين سار .15

  2217056/02تلفاكس:        
  

  
  قرب مسجد شقبا الكبير –وسط البلد : شقبامكتب  .16

  

ابل ، مقبلد الغربي الرئيسيمدخل ال -ميثلون : ميثلون مكتب  .17
  2530422/04هاتف: محطة ميثلون 

الشارع الرئيسي ، مقابل  -قباطية : قباطية مكتب  .18
  2528168/04هاتف: البنك اإلسالمي الفلسطيني 

ي : عرابة مكتب  .19 ة   -شارع جنين نابلس الرئيس  -دوار عراب
  مقابل محطة البراء للمحروقات 

ل .20 ب الخلي ل مكت رس مقاب ارع الح واء : ش ادي أض ن
  المدينة 

ان  .21 ان : حوس ب حوس ات  –مكت ة محروق ن محط القرب م ب
  الريف الغربي

  مكتب الكاسا مول :  الكاسا مول  .22

  













































  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2021حزيران  30أشهر المنتهية في  الستةالمالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة  معلوماتال

 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 
  المالية المرحلية الموحدة المختصرة معلوماتاإليضاحات لل
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  األعمال قطاعات معلومات .17
 الخاصة واألموال النقدية االستثمارات إدارة على للمجموعة (غير أعمال التأمين) األخرى العمليات تشتمل. للمجموعة التحليلية للتقارير األساس هذه القطاعات تشكل. أدناهالمبينة  قطاعاتلا مللتش المجموعة تنظيم تم 

الموجودات توزيع  ) تفاصيل15يبين إيضاح رقم (. 2021حزيران  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  المجموعة قطاعات أعمال ونتائج يراداتإل ملخص التالي الجدول يمثل. القطاعات بين معامالت توجد وال بالمجموعة،
 ).5إيضاح رقم ( المبين في العقاري غير موزعة باستثناء قطاع االستثمار نها تعتبرإف والمطلوبات الموجوداتلبنود األخرى من بالنسبة ل. أما التأمين والمطلوبات الخاصة بأعمال

  

  تأمين الحريق تأمين السيارات 2021حزيران  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
التأمين 
  البحري

التأمينات 
  الهندسية

 العامة التأمينات
  تأمين العمال  األخرى

المسؤولية 
 التأمين الصحي  المدنية

تأمين 
  الحياة

االستثمارات
  المجموع  االستثمار  العقارية

                          
  26,242,116  -  -  8,825  5,665,977  422,444  2,233,608  1,506,386  123,124576,163  1,823,165  13,882,424  أقساط التأمين المكتتبة
  6,735,453  -  -  469  928,577  155,119  893,376  137,882  261,571  55,935  425,826  3,876,698  رسوم التأمين المكتتبة

  32,977,569  -  -  9,294  6,594,554  577,563  3,126,984  1,644,268  179,059837,734  2,248,991  17,759,122  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
  )3,865,658(  -  -  )277()1,770,037(  )33,758(  )641,527(  )434,670(  )56,211()17,597(  )36,267(  )875,314(  التغير في أقساط غير مكتسبة

  16,883,808  2,212,724  161,462781,523  1,209,598  2,485,457  543,805  4,824,517  9,017  -  -  29,111,911  
  )5,307,793(  -  -)6,031(  )421,838()100,835(  )120,358()1,334,367()456,569()96,675()1,738,583(  )1,032,537(  إجمالي أقساط معيدي التأمين

  639,878  -  -  799  195,843  )27,835(  )16,507(  420,511  33,459  12,611  20,997  -  حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة
  )1,032,537(  )1,717,586()84,064()423,110()913,856(  )136,865(  )128,670()225,995(  )5,232(-  -  )4,667,915(  

  24,443,996  -  -  3,785  4,598,522  415,135  2,348,592  295,742  358,413  77,398  495,138  15,851,271  صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت
             

 754,260  -  -  - 1,949  17,528  -  157,380  147,529  43,476  386,398 - عموالت إعادة التأمين المكتسبة
  )1,041,297(  -  -  - )33,400(  )23,627(  )102,707(  )27,138(  )36,039(  )6,312(  )73,676(  )738,398(  العموالت المدفوعة

  24,156,959  -  -  3,785 4,567,071  409,036  2,245,885  425,984  114,562469,903  807,860  15,112,873  صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت
               

)16,244,979( -  -  -)4,290,488(  )78,281(  )997,272()1,225,600()254,842()14,555(  )223,254( )9,160,687( االدعاءات المسددة
  1,577,817 -  -  -  -  13,952  63,007  1,121,538  183,504  10,188  184,791  837  حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة

)14,667,162(  -  -  -)4,290,488(  )64,329(  )934,265(  )104,062(  )71,338(  )4,367(  )38,463(  )9,159,850(  صافي االدعاءات المسددة
  )3,454,026(  -  -  -  )223,128(  2,492  )48,506(  433,835  33,330  )433(  )677,889(  )2,973,727(  التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية

  126,328  -  -  -  -  )18,127(  )55,927(  )516,822(  )15,995(  690  668,739 63,770  تسويةالتغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات تحت ال
)17,994,860(  -  -  -)4,513,616(  )79,964()1,038,698(  )187,049(  )54,003(  )4,110(  )47,613()12,069,807(  صافي االدعاءات المتكبدة

  6,162,099  -  -  3,785  53,455  329,072  1,207,187  238,935  110,452415,900  760,247  3,043,066  لموزعةا والعامة صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية
 )4,617,024( - -)1,386(  )836,304(  )84,934(  )456,127(  )162,439()122,879()26,330( )331,599(  )2,595,026(  حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة
  1,545,075 -  -  2,399  )782,849(  244,138  751,060  76,496  293,021  84,122  428,648  448,040 لموزعةا والعامة صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية

                          التأمين:المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع 
 107,0151,782,5991,889,614 - - - - - - - -  -  عوائد االستثمارات

 107,490 36,861 70,629 - - - - - - - - -  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة
  )479,648()472,843( )6,805( - - - - - - - -  - خسائر فروقات عملة

  211,716  -211,716 - - - - - - - -  - القطاعات األخرىإيرادات 
  )445,085()347,518()97,567( - - - - - - - -  - مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين

  )748,089()721,850()26,239( - - - - - - - -  - صافي خسائر انخفاض القيمة
  2,081,073  258,749277,249 2,399 )782,849( 244,138 751,060 76,496 293,021 84,122 428,648  448,040 صافي الدخل قبل الضرائب
 












