


 
 

  
 

 
 

  
  
  
  

  
  
  
 

 التأمين الوطنيةشــركة مجموعة 
  رام هللا - المساهمة العامة المحدودة

 
 
  

 التقرير الربع السنوي و
  البيانات الـمـالـيـة المرحلية الموحدة

  2021ذار آ 31للربع المنتهي في 
  

 
 
 
 



 
  أعضاء جملس اإلدارة

  
  

  

  رئيس مجلس اإلدارة      عزيز محمود عبد الجوادالسيد/ 

  نائب رئيس مجلس اإلدارة        توفيق حسيند/ بشار السي

  عضو مجلس اإلدارة        سامر عزيز شحادةالسيد/ 

 اإلدارةعضو مجلس         السيد/ فضل مصطفى حماد

  عضو مجلس اإلدارة        شكعةطارق طاهر السيد/ 

  اإلدارةعضو مجلس         السيدة/ رهام توفيق حسين

  رةعضو مجلس اإلدا        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 
  ةحامامكتب شحادة للم



  

  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

ري  .01/03/1993 خعملها اعتباراً 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 ر  أمسال وطين وعماده سواعد أبناء الوطن اليت اكتسبت خربة عريقة عرب عشـرات السـنني مـن تكون صرحاً اقتصاد
  العمل يف املهجر، يرفده ويؤازره شعب معطاء أضناه الشوق لالعتماد على نفسه يف بناء حاضره ومستقبله. 

  :الرئيسيةأنشطتنا 

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

  رؤيتنا:

 مع مجيـع أصـحاب العالقـة، ونزاهة بشفافية اخلدمات التأمينية والعمل أفضل من خالل توفري قيمة حقوق املسامهني تعظيم
 .احملليواالقتصاد  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  معظـمالعمل ألكرب عدد ممكن من األيدي العاملـة الوطنيـة عـن طريـق اسـتثمار  توفري فرص

  يف مشاريع اقتصادية جمزية.



 

 

  اإلدارة التنفيذية

  /املدير العام     محد فؤاد مشعشع أالسيد 

  ندة وتكنولوجيا املعلوماتئب املدير العام للشؤون املالية واخلدمات املسا              صايف عليالسيد/ عالء 

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

 مساعد املدير العام لالكتتاب  السيد/ سهيل صالح الدين عواد  

  

  األوراق املالية 
  

  31/03/2020  31/03/2021  البيان
  دوالر أمريكي 15,000,000  دوالر أمريكي 15,000,000  رأس املال املدفوع

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

 سهماً  100,401 سهماً  514,724 عدد األسهم املتداولة

 دوالر أمريكي 411,255 دوالر أمريكي 2,344,068 قيمة األسهم املتداولة

 عقداً  36 اً عقد  113 عدد العقود املنفذة

 دوالر أمريكي 4.50 دوالر أمريكي 4.90 غالق اإلسعر 

 %           0.669 %           3.43  معدل دوران السهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  الفرتةالتغريات خالل 

  
  جملس اإلدارة

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

  اإلدارة التنفيذية
 تغيري على أعضاء اإلدارة التنفيذية أي 2021رأ خالل الربع األول من عام مل يط.  

  

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

  

  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 ترتت  ب عليها ليس هلا أي 

 

  أهم املؤشرات املالية
  

31/03/202131/03/2020  البيان

 2.89 3.20 القيمة الدفرتية للسهم الواحد  

 57.34 67.13  العائد (مرة) ىلإالقيمة السوقية 

 1.56 1.53 ىل القيمة الدفرتية (مرة)القيمة السوقية إ

 %14.16 %10.23 ىل األقساطدخل أعمال التأمني إصايف 

 %9.94 %6.56 ىل األقساطالدخل قبل الضريبة إصايف 

 %1.00 %0.80 العائد على جمموع املوجودات

 %2.72 %2.28 العائد على حقوق املسامهني

 %63.34 %65.11 معدل املديونية

 %36.66 %34.89 نسبة امللكية

 0.96 0.97 مرة) ( نسبة التداول

 3,045,096- 2,408,510- رأس املال العامل (دوالر أمريكي)



  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: 

  
  زةفرع مدينة غ

  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 
  2674942/09: فاكس    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
  2574115/09تلفاكس:  

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

بجانب موقف تكسيات  –ين: شارع الجامعة مكتب جن .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: 

  ع عمانشار –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 –مكتب بديا: الشارع الرئيسي  .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 ، مقمدخل البلد الغربي الرئيسي -ميثلون : ميثلون مكتب  .17
  2530422/04هاتف: محطة ميثلون 

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

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

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

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

  

  



  
  

 

  
  
  
  
  
  

 مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 

 الـبـيـانـات الـمـالـيـة المرحلية الموحدة المختصرة (غير مدققة)
 2021 آذار 31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

 
 المرحلية الموحدة المختصرةمع تقرير حول مراجعة البيانات المالية 

 
 
 
 
 

  
  
 



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2021آذار  31أشهر المنتهية في  ثالثةالبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة 

  
  

1  

  
  صفحة المحتويات

  
  

  2  _____________ ________________________________   تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
  

  3  _______________________ ________________________________   المختصر  الموحد بيان المركز المالي المرحلي
  

  4  ____________________________ ________________________________   المختصر  الموحد المرحلي الدخل بيان
  

  5  _______________________ ________________________________   المختصر  المرحلي الموحدبيان الدخل الشامل  
  

 6  ________________ ________________________________   المختصر  الموحد المرحلي لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
  

  7  ______________________ ________________________________   المختصر  الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية
  

 8  __________________ ________________________________   المختصرة  ةالموحد المرحلية اإليضاحات للبيانات المالية
  

  
  
  
  





  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2021آذار  31أشهر المنتهية في  الثالثةالبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة 

 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي) 
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  بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر
 

 كما في 
 
2020كانون األول   31   2021آذار 31     
 مدققة    غير مدققة  إيضاح  

        الموجودات
       الموجودات غير المتداولة

 4,036,301 3,941,848    ) 4( ممتلكات وآالت ومعدات 
 20,430,290 20,431,339    ) 5( ستثمارات عقارية ا

 2,538,347 2,731,227      موجودات ضريبية مؤجلة 
  1,149,355 1,115,605      إيجار  -االستخدام موجودات حق 

 3,215,306 3,224,453     إستثمار في شركات حليفة 
 20,862,177 20,393,739    موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 1,533,535  1,515,385     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 990,303 1,063,981    األجل شيكات برسم التحصيل طويلة 

  500,171  3,572,936   ) 6(  نقد مقيد السحب 

  57,990,513  55,255,785 
       الموجودات المتداولة

  8,256,490 8,987,855      موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
  4,170,486 4,389,987      موجودات مالية بالكلفة المطفأة قصيرة األجل 

 13,196,934 18,339,748    ) 7( ذمم مدينة 
 10,466,812 11,326,757    ) 12( موجودات عقود إعادة التأمين 

 1,887,283 1,848,459    ) 8( ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة 
 1,659,373 2,280,114    ) 9( أرصدة مدينة أخرى 

 22,167,337 21,277,885    شيكات برسم التحصيل قصيرة األجل 
 17,087,418 11,142,926  ) 10( النقد والنقد المعادل 

79,593,731   78,892,133 
 134,147,918   137,584,244  مجموع الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية 

 15,000,000 15,000,000    رأس المال المدفوع 
 8,018,686 8,018,686    ) 11( إجباري حتياطي ا
 3,000,000 3,000,000    ) 11( ختياري احتياطي ا

 ) 197,726( (215,876)    إحتياطي القيمة العادلة 
 51,717 27,216     فروقات ترجمة عمالت أجنبية 

 19,373,379  20,457,723    األرباح المدورة 
 45,246,056   46,287,749    الشركة األمحق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي 

 1,715,624  1,717,583     حقوق غير المسيطرين 
 46,961,680   48,005,332    صافي حقوق الملكية

      المطلوبات
      المطلوبات غير المتداولة

 4,588,439 5,122,170     مخصص تعويض نهاية الخدمة 
  1,427,981 1,427,981      مطلوبات ضريبية مؤجلة 

  1,021,463 1,026,520      مطلوبات إيجار 

  7,576,671 7,037,883 
      المطلوبات المتداولة

 63,110,304 68,534,206    ) 12( مطلوبات عقود التأمين 
 4,176,648 4,205,884    ) 13( ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة 

 111,382 112,780     مطلوبات إيجار 
 7,287,557  5,850,148     ذمم دائنة 

  1,489,018  598,214      مخصص الضرائب 
 198,556 176,309    مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق 

 3,774,890  2,524,700     أرصدة دائنة اخرى 

   82,002,241  80,148,355 
 87,186,238   89,578,912     مجموع المطلوبات 

 134,147,918   137,584,244     مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 
   تشكل جزءا ال يتجزأ منها. )22-8 صفحةمن  ( المختصرة الموحدة  المرحلية إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية -
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  المختصربيان الدخل المرحلي الموحد 
 

 آذار  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

    2021  2020 

  غير مدققة  إيضاح  
 غير مراجعةوغير مدققة 

 ) 1يضاح إ(
 17,454,174 19,095,629    ) 14(  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 ) 3,384,374(  ) 4,192,623(    ) 14( التغير في أقساط غير مكتسبة 

    14,903,006 14,069,800 
 ) 2,921,382(   ) 3,065,998(   ) 14( إجمالي أقساط معيدي التأمين 

 560,041  732,197   ) 14(  حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة  

    )2,333,801 (   )2,361,341 ( 
 11,708,459   12,569,205      صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

  415,498 466,291   ) 14( عموالت إعادة تأمين مكتسبة 
 ) 526,380(    ) 550,484(   ) 14(  المدفوعة العموالت 

 11,597,577  12,485,012     صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

     
 ) 5,931,466(  ) 7,235,346(   ) 14( االدعاءات المسددة 

 299,930  474,698   ) 14(  حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة
 ) 5,631,536(  ) 6,760,648(   ) 14(  صافي االدعاءات المسددة

 ) 1,522,518(   ) 1,231,279(   ) 14( التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية 
 245,511  127,748   ) 14(  التغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات تحت التسوية 

 ) 6,908,543(   ) 7,864,179(     صافي االدعاءات المتكبدة
 4,689,034  4,620,833     صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية الموزعة 

       المصاريف الموزعة على فروع التأمين:
 ) 2,216,801(   ) 2,666,566(  ) 14(  حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة 
 2,472,233  1,954,267    الموزعةصافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية 

          
      المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع التأمين:

 278,185  1,125,450    عوائد االستثمارات  
  1,609   35,691     حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة 

 ) 450,763(  ) 1,532,359(     فروقات عملة ) خسائر(
 102,536  94,994     األخرى إيرادات القطاعات 

 ) 206,445(  ) 248,930(    ) 14( مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين 
 ) 463,240(   ) 176,586(     صافي خسائر انخفاض القيمة 
 1,734,115  1,252,527     صافي الدخل قبل الضرائب 

 ) 556,826( ) 157,671(     مصروف الضرائب 
 1,177,289  1,094,856    صافي الدخل 

          
          ويعود إلى:

  1,171,810   1,084,344     مساهمي الشركة األم 
 5,479  10,512     حقوق غير المسيطرين 

     1,094,856  1,177,289 
  0.078   0.072    ) 15(  العائد لمساهمي الشركة األم

 
 ) تشكل جزءا ال يتجزأ منها.22-8من صفحة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة (إن اإليضاحات المرفقة  -
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  المختصربيان الدخل الشامل المرحلي الموحد 
 

 آذار  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

  2021 2020 

 غير مدققة 
  غير مراجعةوغير مدققة 

 ) 1يضاح إ(
     

 1,177,289 1,094,856 صافي الدخل
      بنود الدخل الشامل: 

    في فترات الحقة: الموحد بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل
 ) 8,118(  ) 18,150(موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل    -التغير في القيمة العادلة  

     
     في فترات الحقة: الموحد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخلسبنود 

 -   ) 26,544(  فروقات ترجمة عمالت أجنبية  
  ) 8,118(  ) 44,694(  للفترةبنود الدخل الشامل 

  1,169,171  1,050,162  للفترةإجمالي الدخل الشامل 
      

    ويعود إلى:
 1,163,692 1,041,693 مساهمي الشركة األم

  5,479  8,469  حقوق غير المسيطرين 

  1,050,162  1,169,171  
  0.078  0.069  العائد لمساهمي الشركة األم

 
 ) تشكل جزءا ال يتجزأ منها.22-8من صفحة المرحلية الموحدة المختصرة (إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية   -
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  المختصربيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد 
 

 آذار  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

        مساهمي الشركة األم   

احتياطي اختياري إجبارياحتياطي رأس المال المدفوع 
إحتياطي القيمة 

 العادلة
فروقات ترجمة 
 األرباح المدورة  عمالت أجنبية

حق ملكية حملة 
األسهم العائد 

لمساهمي الشركة 
 األم

حقوق غير 
 المسيطرين

صافي حقوق 
 الملكية

 آذار 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
2021            

 46,961,680 1,715,624 45,246,056 19,373,379 51,717 ) 197,726( 3,000,000  8,018,686  15,000,000 2021الثاني كانون  1الرصيد كما في 
 1,094,856 10,512 1,084,344 1,084,344 -  -  -  -   -   صافي دخل الفترة 

 ) 44,694( ) 2,043( ) 42,651( -  ) 24,501( ) 18,150( -  -   -   بنود الدخل الشامل األخرى 
 1,050,162 8,469 1,041,693 1,084,344 ) 24,501( ) 18,150( -  -   -   إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 ) 6,510( ) 6,510( -   -   -  -  -  -   -   حقوق غير المسيطرين صافي التغير في
 48,005,332 1,717,583 46,287,749  20,457,723  27,216 ) 215,876( 3,000,000 8,018,686  15,000,000  (غير مدققة)  2021آذار 31

         
 آذار 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

2020           
 42,160,228 1,651,337 40,508,891 15,411,015 -  ) 163,589( 3,000,000 7,261,465  15,000,000 2020كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 1,177,289 5,479 1,171,810 1,171,810 -  -  -  -   -   صافي دخل الفترة 
 ) 8,118( -  ) 8,118( -  -  ) 8,118( -  -   -   بنود الدخل الشامل األخرى 
 1,169,171 5,479 1,163,692 1,171,810 -  ) 8,118( -  -   -   إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 غير مراجعة)و(غير مدققة   2020آذار 31
  43,329,399  1,656,816  41,672,583  16,582,825  -   ) 171,707(  3,000,000  7,261,465  15,000,000  ) 1يضاح إ(

 

 ) تشكل جزءا ال يتجزأ منها.22-8من صفحة إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة (-
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  المختصرالتدفقات النقدية المرحلي الموحد بيان 
 

 آذار  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 2021 2020 

 غير مدققة 
 غير مراجعةوغير مدققة 

 ) 1يضاح إ(
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 1,734,115 1,252,527 صافي الدخل قبل الضرائب 
 121,189 129,338 استهالك ممتلكات ومعدات 

 35,130 33,750 أستهالك موجودات حق االستخدام 
 ) 1,644( -  استبعاد موجودات حق االستخدام )أرباح(

 ) 1,981( -  (أرباح) القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 
 ) 26,757( (16,331) (أرباح) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 232,138 ) 684,146( التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 ) 483,566( ) 424,973( عوائد االستثمارات 

 366,802 783,805 مخصص تعويض نهاية الخدمة 
 (1,609) (35,691) حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة حليفة 

 41,244 14,171  مطلوبات االيجار  -التمويل تكاليف 
 463,240 176,586 صافي خسائر انخفاض القيمة 

 2,478,301  1,229,036 التدفقات النقدية قبل التغيرات في األنشطة التشغيلية 
  التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 2,637,485 855,613 شيكات برسم التحصيل 
 ) 8,150,964( (5,419,791) مدينة ذمم 

 264,928 42,237 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة 
 ) 805,552( (859,945) التأمين  إعادة موجودات عقود

 ) 394,829( (620,741) أرصدة مدينة أخرى 
 3,990,449 5,423,902 مطلوبات عقود التأمين 

 ) 1,673,681( (1,406,289) ذمم دائنة 
 106,874 29,236 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة 

 ) 45,646( (22,247) مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق 
 ) 1,274,564( (1,250,190) أرصدة دائنة أخرى 

 -  ) 1,384,080( شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 458,337 1,353,192 بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

األنشطة التشغيلية قبل ضريبة الدخل ومكافآت  )المستخدم في(صافي التدفقات النقدية 
 (2,408,862) (2,030,067) نهاية الخدمة المدفوعة

 ) 989,346( (1,241,355) دفعات ضرائب  
 ) 450,142( ) 250,074( دفعات تعويض نهاية الخدمة 

 (3,848,350) (3,521,496) أنشطة التشغيل )المستخدم في(صافي النقد 
   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 24,588 (3,072,765) التغير في نقد مقيد السحب 
 ) 77,087( (35,934) عقارية شراء ممتلكات ومعدات واستثمارات 

 ) 2,414,219(  -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل  شراء
 1,199,372   251,938  التغير في موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 483,566 424,973 عوائد استثمارات مقبوضة 
 (783,780)  (2,431,788) أنشطة االستثمار )المستخدم في(صافي النقد 

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 ) 19,403(  - قروض 

 -  (6,510) التغير في حقوق غير المسيطرين 
 ) 7,716(  ) 7,716( سداد مطلوبات إيجار 
 ) 34,279(  (31,120) توزيعات أرباح نقدية 

 (61,398)  (45,346) األنشطة التمويلية )المستخدم في(صافي النقد 
     

 (4,693,528)  (5,998,630) صافي التغير في النقد والنقد المعادل
 21,376,399 17,295,109 النقد و النقد المعادل في بداية الفترة 
 16,682,871 11,296,479 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

  
) تشكل جزءا ال يتجزأ منها.22-8من صفحة إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ( -
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  عام .1
  

كشركة مساهمة عامة وسجلت لدى مراقب الشركات   1992تأسست مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة (المجموعة) في عام  
 3,500,000دينار أردني موزعة على    3,500,000برأسمال مقداره    562600353تحت رقم    1992  آذار  15في مدينة رام هللا بتاريخ  

تم تحويل رأسمال المجموعة من الدينار األردني الى الدوالر األمريكي. قامت  2008حد لكل سهم. في عام سهم بواقع دينار أردني وا
بزيادة رأسمالها المصرح به والمدفوع على مراحل ليصبح  2017كانون األول  31وحتى  1994المجموعة خالل الفترة من عام 

ع دوالر أمريكي واحد لكل سهم. أقرت الهيئة العامة للمجموعة في سهم بواق 12,000,000دوالر أمريكي موزع على  12,000,000
وذلك بواقع  2017% عن نتائج أعمال المجموعة لعام 25توزيع أرباح كأسهم مجانية بنسبة  2018 آذار 29اجتماعها الذي عقد بتاريخ 

م زيادة رأس المال المدفوع ليصبح كٌل بنسبة ما يملكه من األسهم. حيث ت المجموعة دوالر أمريكي على مساهمي  3,000,000
 وذلك عن طريق رسملة جزء من األرباح المدورة.  دوالر أمريكي 15,000,000

االسمي من  المجموعةرفع رأسمال  2021نيسان  1الذي عقد في  العادية خالل اجتماعها السنوي غيرالعامة العادية و  الهيئة أقرت
   ).20دوالر أمريكي (إيضاح   20,000,000دوالر أمريكي إلى  15,000,000

  
 وغير المنقولة المال والموجودات رأس ستثماراب والقيام التأمين، وإعادة التأمين أعمال جميع مزاولة هي للمجموعة األساسية األهداف إن

 .المنقولة
  

 وكالئها وعدد مكتباً، 21 الشركة مكاتب عدد وبلغ التسعة وفروعها البيرة مدينة في الرئيسي مركزها خالل من عملها المجموعة تمارس
  .2021 آذار 31 موظفاً كما 201 موظفيها وعدد وكيالً، 26

  
في فلسطين. بموجب هذه  تعديل نظام اإلفصاح الساري 2020آب  25 خيالمنعقدة بتار جلستهبورصة فلسطين في  قرر مجلس إدارة

م الشركات المدرجة بمراجعة افصاحها للربعين األول والثالث من قبل المدقق ، تلتز2021التعديالت والنافذة ابتداء من الربع األول من عام  
الموحد المختصر وبيان   الظاهرة في بيان الدخل المرحلي   2020  آذار  31للشركة، وبالتالي، فأن أرقام المقارنة للفترة المنتهية في    الخارجي

حد الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر وبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد المختصر وبيان التدفقات النقدية المرحلي المو
قد وافق على هذه  ةهيئة سوق رأس المال الفلسطيني ت العالقة لم يتم مراجعتها أو تدقيقها. يذكر أن مجلس إدارة االمختصر واإليضاحات ذ

  ).2020/ 51 قرار رقم( 2020كانون األول  5خ يالمنعقدة بتار جلستهالتعديالت في 
 
تم فقط  .2021أيار  24بتاريخ  اإلدارة مجلس قبل من 2021آذار 31 في كما المختصرة  المرحلية الموحدة المالية البيانات هذه إقرار تم

 .المرفقة ولم يتم تدقيقها المختصرة الموحدةمراجعة البيانات المالية المرحلية 
  

  توحيد البيانات المالية   .2
  

تها التابعة والخاضعة لسيطرتها كما في الية لشركة التأمين الوطنية وشركتتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة البيانات الم
، وتتحقق السيطرة عندما تكون الشركة قادرة على إدارة األنشطة الرئيسية للشركات التابعة وعندما تكون معرضة للعوائد 2021 آذار 31

ستثمارها في الشركات التابعة أو يكون لها حقوق في هذه العوائد وتكون قادرة على التأثير على هذه العوائد من خالل االمتغيرة الناتجة من 
شركات التابعة. تعمل الشركة  التابعة. ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات بين الشركة وال  سلطتها في الشركات

  تها التابعة في مناطق السلطة الفلسطينية. وشرك 
 تها التابعة كما يلي:شرة وغير المباشرة في رأسمال شرككانت نسب ملكية الشركة األم المبا 

  
  لمالرأس ا  نسبة الملكية   
  المبلغ  %   

 2020 2021 2020 2021 طبيعة النشاط 
 11,000,000 11,000,000 %93.00 %93.02استثمارات عقارية  شركة أبراج الوطنية 

 
ة األم. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للمجموعة باستخدام نفس السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشرك 
ركات وفي حال كانت السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركات التابعة مختلفة، يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للش

  التابعة لتتوافق مع السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة األم. 
ً انت قال  يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة في بيان الدخل الموحد المختصر من تاريخ تملكها، وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليا

  يدها عندما تفقد الشركة هذه السيطرة.السيطرة للشركة على الشركات التابعة ويتم التوقف عن توح 
من قبل   -بشكل مباشر أوغير مباشر  - الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة  غير مسيطرة تمثل حقوق 

ز المالي الموحد الشركة في الشركات التابعة، ويتم إظهارها في بيان الدخل الموحد المختصر وكذلك ضمن حقوق الملكية في بيان المرك 
  المختصر بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساهمي الشركة. 

  
  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  .3

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2021آذار 31أشهر المنتهية في  للثالثةالموحدة المختصرة للمجموعة تم إعداد البيانات المالية المرحلية 
  "التقارير المالية المرحلية" وتم عرضها بالدوالر األمريكي والذي يمثل العملة األساسية للمجموعة.  34

  

ات ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة التي تكون موجودة عادة عند إعداد البيان
 والتي تم إعدادها  2020كانون األول  31المالية السنوية وبالتالي يجب قراءة هذه البيانات مع البيانات المالية السنوية للمجموعة كما في 

كانت القيم الدفترية للموجودات المالية وااللتزامات    2020كانون األول    31و    2021  آذار  31كما في    وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
     المالية تقارب قيمها العادلة.
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 موسمية األعمال  )أ( 

  

ليس بالضرورة أن تعطي مؤشراً  2021 آذار 31أشهر المنتهية في  الثالثةبسبب الطبيعة الموسمية ألعمال المجموعة، فإن نتائج فترة 
  .2021كانون األول  31للنتائج المتوقعة للسنة التي تنتهي في 

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية  )ب( 
 

المختصرة للمجموعة تتوافق مع تلك التي تم استخدامها في إعداد   الموحدة  البيانات المالية المرحليةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد  
، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية كما هو 2020كانون األول    31السنوية كما في  الموحدة    البيانات المالية
  . مذكور أدناه

  
  المختصرة الموحدة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة في إعداد البيانات المالية المرحلية 

 1أو بعد  تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في
ر جوهري  المختصرة. ولم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية المعدلة أي تأثيـ الموحدة في هذه البيانات المالية المرحلية  2020كانون الثاني 

  على المبالغ المعروضة للفترتين الحالية والسابقة.
 

عدد   يجب تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة في أول بيانات مالية مرحلية تصدر بعد تاريخ نفاذها أو تاريخ تطبيقها المبكر. هناك
، 2020كانون الثاني  1لتقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد من التعديالت على المعايير المحاسبية التي أصبحت نافذة للتطبيق لفترات ا 

ية  ويجب على المؤسسات النظر فيما إذا كان أي من هذه التعديالت يمكن أن يؤثر على سياساتها المحاسبية الحالية لبياناتها المالية المرحل
 : 2021لعام 

 
 8( رقم ) ومعيار المحاسبة الدولي1( رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   - تعريف األهمية النسبية(. 
  3( رقم  تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية -تعريف األعمال(. 
  .تعديالت على اإلطار المفاهيمي 
   ار الدولي ) والمعي39(  رقم  ) ومعيار المحاسبة الدولي9(   رقم  تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -تغيير أساس أسعار الفائدة

 ). 7( رقم  للتقارير المالية
  

 المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكنها ليست سارية المفعول بعد 
  

نتهية  الفترة الم عن  المختصرة  الموحدة  المرحلية  لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية للبيانات المالية  
لكن لم تطبق هذه المعايير والتفسيرات مبكرا. إن هذه المعايير قيد التقييم من قبل إدارة المجموعة بحيث تأخذ في  2021 آذار 31في 

  االعتبار أي أثر في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية والمعامالت المستقبلية المتوقعة.
 

  "عقود التأمين"  )17(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

معيار محاسبي حول عقود التأمين وأصدر المعيار  ، أنهى مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع 2017أيار  18في 
والذي يسمح   )4( محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    )17("عقود التأمين". يحل المعيار الدولي رقم  )17(الدولي للتقارير المالية رقم  

إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين  )17( حالياً بالعديد من الممارسات. سيؤدي المعيار الدولي رقم 
  وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية.

  
ويسمح بالتطبيق المبكر إذا كان متزامناً مع تطبيق المعيار  2023كانون الثاني  1ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 "األدوات المالية". )9("اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )15(الدولي للتقارير المالية رقم 
  

كل فترة تقرير. ويعتمد القياس على أسس التدفقات النقدية  نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في    )17(يتطلب المعيار الدولي رقم  
المرجحة المخصومة وتعديل للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة. وهناك أسلوب تخصيص مبّسط 

قياس غير مختلفة جوهرياً عن النموذج العام أو لألقساط يُسمح به لاللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا األسلوب طريقة 
دلة  إذا كانت فترة التغطية تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على أسس التدفقات النقدية المرجحة والمع

  بالمخاطر والمخصومة. 
 

تتوقع اإلدارة أن ينتج  توثيق التغييرات في السياسات المحاسبية للمجموعة.  تقوم المجموعة حالياً بإجراء تحليل لتأثير المعيار باإلضافة إلى  
تأثير على المبالغ واإلفصاحات الواردة في هذه البيانات المالية الموحدة فيما يتعلق   )17(عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ومع ذلك، فإنه ليس ممكن في هذه المرحلة تقديم تقدير معقول لتأثيرات تطبيق هذا بعقود التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها.  
ليس لدى المجموعة أي   مفصلة بعد مرحلة التصميم الخاصة بالتنفيذ والتي هي قيد التنفيذ. المعيار حتى تقوم المجموعة بإجراء مراجعة

كانون الثاني  1) في وقت مبكر قبل تاريخ التطبيق اإلجباري اعتبارا من 17خطط لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
2023 .  
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 والتقديرات  األسس )ج( 
  
 الموجودات في مبالغ تؤثر واجتهادات بتقديرات القيام المجموعة إدارة من يتطلب المحاسبية السياسات وتطبيق المالية البيانات إعداد إن

 والمخصصات والمصاريف اإليرادات تؤثر في واالجتهادات التقديرات  هذه أن كما .المحتملة االلتزامات عن واإلفصاح المالية والمطلوبات
 خاص وبشكل. الملكية حقوق تظهر ضمن التي بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل المالية الموجودات في اتالتغيير  في وكذلك
المذكورة والمتماشية   التقديرات وأوقاتها. إن المستقبلية  النقدية مبالغ التدفقات لتقدير هامة واجتهادات أحكام إصدار المجموعة إدارة من يتطلب

للمعايير الدولية للتقارير   والتي تم إعدادها وفقا ( 2020كانون األول  31كما في  وشركتها التابعة البيانات المالية السنوية للمجموعةمع 
 عن تختلف قد الفعلية النتائج  وإن التيقن وعدم التقدير من متفاوتة لها درجات متعددة وعوامل فرضيات على بالضرورة مبنية )المالية 

  .المستقبل في التقديرات تلك وظروف أوضاع الناجمة عن التغيرات نتيجة وذلك التقديرات
  

المالية   البيانات، قامت المجموعة بمراجعة المصادر الهامة لحاالت عدم التأكد المبينة في 19ومع ذلك، وكما هو موضح في إيضاح رقم 
المتوقعة  ااالئتمانية الخسائر بخالف . تعتقد اإلدارة أنه Covid - 19على خلفية وباء  2020كانون األول  31الموحدة السنوية كما في 

المالية الموحدة  البياناتالناشئة عن الموجودات المالية، فإن جميع المصادر األخرى لحاالت عدم التأكد ال تزال مماثلة لتلك المبينة في 
  ارة مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات التقارير المستقبلية. . ستواصل اإلد2020كانون األول  31السنوية كما في 

  
 المخاطر  إدارة )د( 

 
 يتم حيث مواجهتها وتخفيفها وسبل المخاطر تحدد استراتيجية خالل من وذلك متعددة بوسائل المتنوعة المخاطر بإدارة المجموعة تقوم

 مسؤولة العمل مراكز كافة فإن الى ذلك إضافة  .منها والحد تخفيضها على والعمل لمواجهتهاالضرورية   اإلجراءات وتبني المخاطر مراجعة
 هو المجموعة  إدارة مجلس يعتبر .فعاليتها استمرارية ومراقبة المناسبة الرقابية الضوابط ووضع المتعلقة بنشاطها المخاطر  تحديد عن

ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات  .المجموعة في المخاطر ومراقبة تحديد المسؤول عن
بيانات المطلوبة تحت بند إدارة المخاطر التي تكون موجودة عادة عند إعداد البيانات المالية السنوية وبالتالي يجب قراءة هذه البيانات مع ال

  والتي تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.  2020انون األول ك 31المالية السنوية للمجموعة كما في 
  
 المالية  لألدوات العادلة القيمة )ه( 
  

 :2020كانون األول  31و 2021آذار   31 يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنفها كما في
  
  2020كانون األول  31  2021 آذار 31  

 القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة  القيمة الدفترية  موجودات مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان

 1,533,535 1,533,535  1,515,385  1,515,385  الدخل الشامل 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان

 8,256,490 8,256,490 8,987,855  8,987,855  الدخل 
 25,032,663 25,032,663 24,783,726  24,783,726  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 13,196,934 13,196,934 18,339,748  18,339,748  ذمم مدينة 
 10,466,812 10,466,812 11,326,757  11,326,757  موجودات عقود إعادة التأمين 

 1,887,283 1,887,283 1,848,459  1,848,459  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة  
 12,715 12,715  223,144  223,144  أرصدة مدينة أخرى 

 23,157,640 23,157,640 22,341,866  22,341,866  شيكات برسم التحصيل 
 17,087,418 17,087,418 11,142,926  11,142,926  النقد والنقد المعادل 

  100,509,866 100,509,866 100,631,490 100,631,490 
       مطلوبات مالية

 63,110,304 63,110,304 68,534,206  68,534,206 مطلوبات عقود التأمين 
 4,176,648 4,176,648 4,205,884  4,205,884  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة 

 7,287,557 7,287,557 5,850,148  5,850,148  ذمم دائنة  
 2,796,801 2,796,801 1,608,820  1,608,820  أرصدة دائنة اخرى 

  80,199,058 80,199,058 77,371,310 77,371,310 
 

التبادل بين جهات معنية بذلك، باستثناء عمليات تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقاً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات  
 البيع اإلجبارية أو التصفية. 

  
إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والنقد والنقد المعادل والشيكات برسم التحصيل وموجودات عقود إعادة  -

والدائنة والذمم الدائنة ومطلوبات عقود التأمين واألرصدة الدائنة األخرى هي التأمين وذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة  
 مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.
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  (تابع)  العادلة لألدوات الماليةالقيمة    )ه( 
  

بالقيمة العادلة من خالل لموجودات المالية  ل و  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية   -
 التي لها أسعار سوقية وفقاً ألسعار تداولها في تاريخ البيانات المالية الموحدة.بيان الدخل 

 
التي ال يوجد لها أسعار سوقية بالكلفة لعدم القدرة على بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل تم إظهار الموجودات المالية  -

بأن القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية ال تختلف بشكل جوهري    المجموعةهذا وتعتقد إدارة    ،موثوق  بشكلتحديد قيمتها العادلة  
 فترية. عن قيمتها الد

  
  تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية: 

  
  ستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية. االمستوى األول: ب -
  التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.ستخدام معطيات غير أسعار االمستوى الثاني: ب -
 ستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.ا المستوى الثالث: ب -
  
  المالية  لألدوات العادلة قياس القيمة )و( 
  

  : ةالمالي اتالبيانوتوزيعها حسب التسلسل الهرمي كما في تاريخ  المالية لألدواتيمثل الجدول التالي القيمة العادلة 
  

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول المجموع 2021 آذار 31كما في 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان

      الدخل الشامل
 1,515,385 - -  1,515,385  أسهم غير مدرجة 

  1,515,385   -  - 1,515,385 
خالل بيانبالقيمة العادلة من  موجودات مالية

       الدخل
 - - 5,608,323 5,608,323 استثمارات في أسهم محلية 
 - - 1,186,510  1,186,510  استثمارات في أسهم أجنبية 

 - - 2,193,022  2,193,022  سندات أجنبية 
  8,987,855  8,987,855  -  - 
  10,503,240  8,987,855  - 1,515,385 

 
 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول المجموع 2020كانون األول  31كما في 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان
      الدخل الشامل

 1,533,535 -  -   1,533,535  أسهم غير مدرجة 

  1,533,535   -  - 1,533,535 
بالقيمة العادلة من خالل بيان موجودات مالية

       الدخل
 - - 4,118,945 4,118,945 محلية استثمارات في أسهم 

 - - 1,948,310  1,948,310  استثمارات في أسهم أجنبية 
 - - 2,189,235  2,189,235  سندات أجنبية 

  8,256,490  8,256,490 - - 
  9,790,025  8,256,490  -  1,533,535  
  
بالقيمة العادلة من خالل المالية   والموجوداتبالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل   المالية للموجودات العادلة القيمة تحديد تم -

ً  سوقية أسعار لها  التي بيان الدخل  .المالية البيانات تاريخ في تداولها ألسعار وفقا
بالكلفة بعد تنزيل التدني   سوقية أسعار لها يوجد ال التيبالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل  المالية الموجودات إظهار تم -

رة المتراكم وذلك لعدم القدرة على تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق بسبب عدم إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية. تعتقد إدا
 المجموعة أن القيمة العادلة لهذه االستثمارات ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية. 

ترة / السنة إجراء تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويالت من وإلى لم يتم خالل الف -
  المستوى الثالث. 
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 إدارة رأس المال  )ز ( 
 

  المجموعةبالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط  المجموعةيتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال 
بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف االقتصادية  المجموعة ويعظم حقوق الملكية. تقوم 

  تقم المجموعة بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلية رأس المال خالل السنة الحالية.  وطبيعة العمل. لم
 

في فلسطين. تعمل المتطلبات واألنظمة على وصف إجراءات الموافقة  اإلدارة العامة للتأمينلمتطلبات وأنظمة  المجموعةتخضع أنشطة 
معينة مثل هامش المالءة وكفاية رأس المال للحد من خطر عدم المالءة المالية من قبل شركات التأمين لمواجهة   والمراقبة وتفرض متطلبات

 المطلوبات المستقبلية عندما تظهر.
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  ومعدات الت آوممتلكات  .4
  

  :تفاصيل البند
  

 المجموع الكمبيوتربرامج  مباني وديكورات سيارات أثاث وأجهزة المبنى 
       الكلفة

 9,160,754 320,793 3,972,499 775,941 2,930,099 1,161,422 2020كانون األول  31الرصيد في 
 34,885 6,769 6,212 -  21,904 -  اإلضافات 

 9,195,639 327,562 3,978,711 775,941 2,952,003 1,161,422 2021 آذار 31الرصيد كما في 

       
       االستهالك المتراكم

 5,124,453 223,923 1,643,435 454,521 2,313,558 489,016 2020كانون األول  31الرصيد في 
 129,338 9,471 55,365 19,481 39,097 5,924 اإلضافات 

 5,253,791 233,394 1,698,800 474,002 2,352,655 494,940 2021 آذار 31الرصيد كما في 

       
 3,941,848 94,168 2,279,911 301,939 599,348 666,482 2021 آذار 31صافي القيمة الدفترية كما في 

      
 4,036,301 96,870 2,329,064 321,420 616,541 672,406 2020كانون األول   31صافي القيمة الدفترية كما في 
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 ستثمارات عقارية ا .5
  

  تقع االستثمارات العقارية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. 
  

 تفاصيل البند 
  

  
   آذار 31كما في 

2021   
  كانون األول 31كما في 

2020 
       

 20,963,961 20,430,290 الرصيد في بداية  الفترة / السنة
 15,522 1,049  إضافات خالل الفترة / السنة 

 930,409  -   العادلة صافي أرباح القيمة 
 ) 1,479,602(  -   السنة  / الفترة إستبعادات خالل

 20,430,290  20,431,339  المجموع
 

*مدرج ضمن االستثمارات قطعة أرض تقع في منطقة جفنا حيث تم رهنها لصالح بنك فلسطين بالكامل كضمان للقرض الممنوح للشركة في  
  تسديد القرض بالكامل وجاري العمل على فك الرهن.  2020وقد تم خالل العام ، 2015شهر آب 

  

  نقد مقيد السحب  .6
 

 تفاصيل البند 
 

  
   آذار 31كما في 

2021   
  كانون األول 31كما في 

2020 
   

  500,000  3,245,136  نقد مقيد السحب ألمر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية * 
  -   325,000  **  تأمينات نقدية -نقد مقيد السحب 

 171 2,800  *نقد مقيد السحب بموجب قرارات محاكم **
 500,171 3,572,936  الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 
الربع األول  والنافذ ابتداء من 2020تشرين الثاني  25بتاريخ  2020) لسنة 7رقم ( القرارهيئة سوق رأس المال الفلسطينية أصدرت (*) 
%) من قيمة إجمالي المحفظة التأمينية  5دوالر أمريكي يضاف إليها (  500,000بمبلغ والذي يلزم الشركة باالحتفاظ  2021عام  من

ستخدام اوال يسمح للمجموعة ب من كل عام. آذار 31السنوية بحيث يتم تعديل قيمة الوديعة لشركات التأمين بحد سنوي في موعد أقصاه 
  الوديعة إال بموافقة مسبقة من قبل الهيئة.

  
  ). 9(**) يمثل البند تأمينات نقدية محجوزة مقابل عقود صفقات تبادل عمالت أجنبية آجلة (إيضاح 

  
نقد لدى البنوك الفلسطينية مقيد السحب بموجب قرارت محاكم قضائية مقابل قضايا تعويضات مرفوعة وذلك ضمن النشاط  *) يمثل البند*(*

 الطبيعي للمجموعة. 
  

  ذمم مدينة  .7
  

 البند تفاصيل 
 

  
   آذار 31كما في 

2021   
  كانون األول 31كما في 

2020 
   

  14,447,091  19,976,954  ذمم عمالء
 1,164,180 1,054,108  ذمم حكومية 

  21,031,062 15,611,271 
 ) 2,414,337(  ) 2,691,314(  تدني ذمم )مخصص(
  18,339,748 13,196,934 
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  المدينة  التأمين وإعادة التأمين  شركات ذمم .8
  

 تفاصيل البند 

  
   آذار 31كما في 

2021   
  كانون األول 31كما في 

2020 
   

  1,585,303  1,580,030  شركات التأمين المحلية 
 355,110 318,146  شركات إعادة التأمين 

 ) 53,130( ) 49,717(  شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة  ذممتدني  )مخصص(
  1,848,459 1,887,283 
  

  أرصدة مدينة أخرى  .9
  

 تفاصيل البند 
 

  
   آذار 31كما في 

2021   
  كانون األول 31كما في 

2020 
   

  1,311,627  1,448,511   إيرادات مستحقة وغير مقبوضة
  335,031  608,459  مصاريف مدفوعة مقدما

  -   220,434  (*)    أدوات مالية مشتقة (صافي عقود صفقات تبادل عمالت آجلة)
 12,715 2,710  تأمينات مستردة 

  2,280,114 1,659,373 
  

تدرج .  2021كانون األول   30تقات مالية) مبرمة مع بنوك محلية بتاريخ استحقاق شيمثل هذا البند صافي عقود تبادل عمالت آجلة (م (*)  
م االعتـراف المشتقات في البداية بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقود المشتقات ويعاد قياسها الحقاً بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير. يت

تلك الحالة يستند توقيت االعتراف في باألرباح أو الخسائر في بيان الدخل مباشرة ما لم تكن األداة المشتقة مؤهلة ومحددة كأداة تحوط، وفي  
ت بيان الدخل على طبيعة عالقة التحوط. ويتم إدراج جميع المشتقات بقيمها العادلة كموجودات إذا كانت القيمة العادلة موجبة، أو كمطلوبا

  إذا كانت القيمة العادلة سالبة.
  

  والنقد المعادل  النقد .10
  

 تفاصيل البند 
 

  
   آذار 31كما في 

2021   
  كانون األول 31كما في 

2020 
   

  441,883  458,612  نقد في الصندوق 
  1,167,953  1,684,329  نقد لدى البنوك 

 15,685,273 9,153,538  ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة شهور (*) 
  ) 207,691( (153,553)  ودائع تدني )مخصص(
  11,142,926 17,087,418 
  

ه (*) يمثل هذا البند ودائع لدى البنوك حيث بلغ متوسط سعر الفوائد السنوية على أرصدة الودائع لدى البنوك بالشيقل اإلسرائيلي ما نسبت 
  . 2021آذار   31% للفترة المنتهية في 4.42% وبالدينار األردني ما نسبته 3.36% و بالدوالر األمريكي ما نسبته 3.16

 
 فإن النقد والنقد المعادل يشمل:  المرحلي الموحد المختصرلنقدية ألغراض بيان التدفقات ا

  
   آذار 31كما في 

2021   
  كانون األول 31كما في 

2020 
   

  441,883  458,612  نقد في الصندوق 
  1,167,953  1,684,329  نقد لدى البنوك 

  15,685,273   9,153,538  ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة شهور (*) 
  11,296,479 17,295,109 
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  االحتياطيات  .11
  
 جباري اإل حتياطياال
  

حتياطي اإلجباري  % من األرباح السنوية لحساب اال10المعمول به في فلسطين، يتم اقتطاع    1964) لسنة    12وفقاً لقانون الشركات رقم (  
حتياطي اإلجباري  المتجمع ما يعادل ربع رأس المال، كما ال يجوز توزيع االحتياطي قتطاع قبل أن يبلغ مجموع االوال يجوز وقف هذا اال

  على المساهمين. 
قتطاع قبل أن  حتياطي اإلجباري على أن ال يتم وقف هذا اال % من األرباح السنوية لحساب اال10وفقاً للنظام الداخلي للمجموعة، يتم اقتطاع  

على  2021شباط  15وقد وافق مجلس اإلدارة في جلسته المعقودة بتاريخ  س المال.حتياطي المتجمع ما يعادل نصف رأيبلغ مجموع اال
 باقتطاع 2021 آذار 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في خالل  المجموعة تقم لم .تجاوز رصيد االحتياطي اإلجباري نصف رأس المال

  .مرحلية المالية البيانات هذه أن حيث قانون الشركات أحكام حسب اإلجباري االحتياطي
  
 ختياري اال حتياطياال
  

 . 2012آذار  24و تاريخ    2014آذار  27 بتاريخ ةالمنعقد العامة الهيئة اتقرار  على بناء تحويله تم ما الحساب هذا في المتجمعة المبالغ تمثل
 على كأرباح منه أي جزء أو بالكامل توزيعه العامة للهيئة ويحق  اإلدارة مجلس يقررها التي لألغراض االختياري االحتياطي يستخدم

  .المساهمين
  

  التأمين  إعادة عقود وموجودات التأمين عقود مطلوبات .12
 

  تفاصيل البند 
 
   آذار 31كما في  

2021  
  كانون األول 31كما في 

2020 
      مطلوبات عقود التأمين:

 44,887,482 46,161,333 اجمالي احتياطي االدعاءات تحت التسوية 
 ) 2,825,259(   ) 2,867,831(  صافي المشاركات والمستردات (*) ينزل: 

  42,062,223   43,293,502  صافي احتياطي االدعاءات تحت التسوية 
  19,300,741   23,494,363  ) األخطار السارية ( أقساط غير مكتسبة احتياطي

  Pure (  1,736,671   1,736,671احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها ( 
  10,669  9,670  االحتياطي الحسابي لتأمين الحياة 
  63,110,304   68,534,206  مجموع مطلوبات عقود التأمين

    
     :التأمين إعادة موجودات عقود

 7,322,270  7,450,018 احتياطي االدعاءات تحت التسوية 
  2,526,001   3,258,198  ) السارية األخطار ( أقساط غير مكتسبة احتياطي

  Pure (  615,085   615,085احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها ( 
  3,456   3,456  االحتياطي الحسابي لتأمين الحياة 

  10,466,812   11,326,757  التأمين إعادة مجموع موجودات عقود
    

     صافي مطلوبات عقود التأمين:
 34,739,953  35,843,484 التسوية احتياطي االدعاءات تحت 

  16,774,740   20,236,165  ) األخطار السارية ( أقساط غير مكتسبة احتياطي
  Pure (  1,121,586   1,121,586احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها ( 

  7,213   6,214  االحتياطي الحسابي لتأمين الحياة 
  52,643,492   57,207,449  مجموع صافي مطلوبات عقود التأمين

 
 * ايضاح المشاركات والمستردات: 

 

  
   آذار 31كما في 

2021   
  كانون األول 31كما في 

2020 
   

  3,139,177  3,186,479  المشاركات والمستردات من أفراد و شركات تأمين محلية 
  1,742,430  1,679,937  المستردات من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق 

  ) 2,056,348(   ) 1,998,585(  ينزل: المخصص 
 2,825,259 2,867,831  صافي المشاركات والمستردات
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  (تابع)  التأمين عقود إعادة وموجودات التأمين عقودمطلوبات   .12
 

 احتياطي االدعاءات تحت التسوية -
 

  :يلي كما التأمين االدعاءات تحت التسوية لفروعاحتياطي  من التأمين معيدي وحصة المجموعة حصة بلغت
  

 اإلجمالي حصة معيدي التأمين حصة المجموعة 

 2021 آذار 31 
كانون األول 31

2020 
 آذار 31

2021 
كانون   31

2020األول 
 آذار 31

2021 
كانون األول 31

2020 
            

26,683,33625,622,842 888,893 24,733,949888,893 25,794,443  فرع تأمين السيارات
  9,270,366  9,126,737  361,975  328,600  8,908,391 8,798,137 فرع تأمين العمال 

  865,813  836,230  196,545 189,494  669,268 646,736  فرع تأمين المسؤولية المدنية 
  5,282,672  4,761,5625,235,502 4,712,131  521,110 523,371  فرع التأمينات العامة األخرى 

  835,127  1,009,231  706,618  836,068  128,509 173,163  فرع التأمينات الهندسية 
  1,172,781  1,264,644  993,591 1,080,547  179,190 184,097  فرع تأمين الحريق 

  40,429  42,142  28,171  29,370  12,258 12,772  فرع التأمين البحري 
  708,864  832,351  -   -   708,864 832,351  فرع التأمين الصحي

  36,965,070 35,861,5398,065,103 7,937,35545,030,173 43,798,894 
 

  حتياطي األخطار السارية)اأقساط غير مكتسبة ( -
 
  :يلي كما التأمين  لفروع )السارية  األخطار احتياطي(المكتسبة  غير األقساط من التأمين معيدي وحصة المجموعة حصة بلغت

  
 اإلجمالي حصة معيدي التأمين حصة المجموعة 

 2021 آذار 31
كانون األول 31

2020 
 آذار 31

2021 
كانون   31

2020األول 
 آذار 31

2021 
كانون األول 31

2020 
            

13,384,05312,811,993 -  - 12,811,993 13,384,053  فرع تأمين السيارات
  1,084,710  1,795,100  41,935  39,027  1,042,775 1,756,073 فرع تأمين العمال 

  343,487  438,033  119,449 135,799  224,038 302,234  فرع تأمين المسؤولية المدنية 
  462,048  611,416  383,999  520,549  78,049 90,867  فرع التأمينات العامة األخرى 

  471,178  543,411  354,000  401,788  117,178 141,623  فرع التأمينات الهندسية 
  1,637,335  1,544,6121,889,346 1,771,192  92,723 118,154  فرع تأمين الحريق 

  65,631  85,733  48,197  62,990  17,434 22,743  فرع التأمين البحري 
  2,424,359  4,747,271  33,809  326,853  2,390,550 4,420,418  فرع التأمين الصحي

  10,669  9,670  3,456  3,456  7,213 6,214  الحياةفرع تأمين 

  20,242,379 16,781,9533,261,654 2,529,45723,504,033 19,311,410 
 

  الدائنة  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين .13
  

  تفاصيل البند 
  

  
   آذار 31كما في 

2021   
  كانون األول 31كما في 

2020 
   

  2,956,977  2,884,916  شركات إعادة التأمين 
  134,138  195,593  )* (احتياطي كلفة إعادة التأمين 

  1,038,773  1,066,871  )** (احتياطي أقساط غير مكتسبة لعمليات إعادة التأمين 
  46,760  58,504  )***(شركات التأمين المحلية 

  4,205,884 4,176,648 
  
 الخسارة عن الفائض الخاصة باتفاقيات ) والتأمين  إعادة كلفة(  تأمينها المعاد األقساط من التأمين إعادة شركات حصة البند  هذا (*) يمثل 

 .المهنية والتأميناتوالمسؤوليات  والعمال للسيارات
 المجموعة تحتفظ حيث التأمين البحري، أقساط باستثناء التأمين، أنواع لجميع تأمينها المعاد األقساط قيمة من % 40 البند  هذا  (**) يمثل

 %.0.5نسبتها  بفائدة التأمين إعادة لشركات يتم تحريرها ذلك وبعد واحدة، سنة لمدة تأمينها المعاد األقساط من % 25 ب
  . االختيارية التأمين إعادة عمليات نتيجة المحلية التأمين لشركات المستحقة المبالغ البند هذا (***) يمثل
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  األعمال  قطاعات معلومات .14
 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    ) تفاصيل12يبين إيضاح رقم (.    2021آذار  31أشهر المنتهية في    الثالثةلفترة   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 . أما بالنسبة ل التأمين  والمطلوبات الخاصة بأعمال

  

  تأمين الحريق تأمين السيارات  2021آذار 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 
التأمين  
  البحري 

التأمينات  
  الهندسية

التأمينات  
 العمال تأمين   األخرى 

المسؤولية  
 التأمين الصحي   المدنية

تأمين 
  الحياة 

االستثمارات
  المجموع  االستثمار   العقارية 

                          
15,081,497  -  -15,347  1,480,897266,0034,243,327  639,367  329,035  68,563  1,125,279  6,913,679  أقساط التأمين المكتتبة
  4,014,132  -  -  )395(  678,200  97,396  672,315  80,696  149,339  31,143  303,841  2,001,597  رسوم التأمين المكتتبة

19,095,629  -  -14,952  2,153,212363,3994,921,527  720,063  478,374  99,706  1,429,120  8,915,276  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 )4,192,623(  -  -  999)2,322,912()94,546()710,390()149,368(  )72,233()20,102(  )252,011(  )572,060(  التغير في أقساط غير مكتسبة

  8,343,216  1,177,109  79,604  406,141  570,695  1,442,822268,8532,598,615  15,951-  -  14,903,006
)3,065,998(  -  -)2,686(  )406,070()64,794(  )87,244()562,035()259,869()53,447()1,072,201(  )557,652(  إجمالي أقساط معيدي التأمين 

  732,197  -  -  -  293,044  16,350  )2,908(  136,550  47,788  14,793  226,580  -  حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة

  )557,652(  )845,621(  )38,654()212,081()425,485()90,152(  )48,444()113,026(  )2,686(-  -  )2,333,801(
12,569,205  -  -13,265  1,352,670220,4092,485,589  145,210  194,060  40,950  331,488  7,785,564  صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

             
 466,291  -  -  - 1,949  13,673  -  69,479  83,441  23,911  273,838 - عموالت إعادة التأمين المكتسبة

  )550,484(  -  -  - )16,831()15,291(  )60,581(  )23,958(  )24,766(  )2,806(  )50,233(  )356,018(  العموالت المدفوعة
12,485,012  -  -13,265 1,292,089218,7912,470,707  190,731  252,735  62,055  555,093  7,429,546  صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

               
)7,235,346( -  -  -)2,046,622()37,201()541,245()381,078(  )18,117()10,516(  )112,941()4,087,626( االدعاءات المسددة

  474,698 -  -  -  -  1,076  31,762  327,390  12,893  7,361  93,379  837  حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة
)6,760,648(  -  -  -)2,046,622()36,125()509,483(  )53,688(  )5,224(  )3,155(  )19,562()4,086,789(  صافي االدعاءات المسددة

)1,231,279(  -  -  -  )123,487(  29,583  143,629  47,170)174,104(  )1,713(  )91,863()1,060,494(  التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية
  127,748  -  -  -  -  )7,051(  )33,375(  )49,431(  129,450  1,199  86,956 -  التغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات تحت التسوية

)7,864,179(  -  -  -)2,170,109()13,593()399,229(  )55,949(  )49,878(  )3,669(  )24,469()5,147,283(  صافي االدعاءات المتكبدة
  4,620,833  -  -13,265  205,198300,598  892,860  134,782  202,857  58,386  530,624  2,282,263  صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية الموزعة

)2,666,566( - -)2,280(  )588,684()53,867()312,326()109,832(  )70,254()14,716( )211,588()1,303,019(  حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة
  1,954,267 -  -10,985  )288,086(151,331  580,534  24,950  132,603  43,670  319,036  979,244 صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية الموزعة

                          الموزعة على فروع التأمين: المصاريف واإليرادات غير 
 1,125,450 1,050,711 74,739 - - - - - - - -  -  عوائد االستثمارات

 35,691 - 35,691 - - - - - - - - -  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة 
(1,532,359)(1,531,364) )995( - - - - - - - -  - خسائر فروقات عملة

  94,994  - 94,994 - - - - - - - -  - إيرادات القطاعات األخرى 
  )248,930(  )200,709()48,221( - - - - - - - -  - مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين

  )176,586(  )166,541()10,045( - - - - - - - -  - صافي خسائر انخفاض القيمة
  1,252,527  )847,903(10,985146,163 )288,086(151,331 580,534 24,950 132,603 43,670 319,036  979,244 صافي الدخل قبل الضرائب
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  (تابع)   معلومات قطاعات األعمال  .14
 

التأمين البحري تأمين الحريقتأمين السيارات  2020 آذار 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
التأمينات 
  الهندسية 

التأمينات 
 تأمين العمال  األخرى

المسؤولية  
 التأمين الصحي  المدنية 

تأمين  
  الحياة

االستثمارات
  المجموع  االستثمار  العقارية

                          
13,475,549  -  -  522  1,471,764262,6873,949,960  623,796  352,244  76,763  891,033  5,846,780  أقساط التأمين المكتتبة 
  3,978,625  -  -  50  624,929  94,759  668,814  101,690  158,357  33,519  264,480  2,032,027  رسوم التأمين المكتتبة 

17,454,174  -  -  572  2,140,578357,4464,574,889  725,486  510,601  1,155,513110,282  7,878,807  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
(3,384,374)  -  -  568(2,363,376)(60,042)(685,802)(224,682)(120,017)  42,763  (74,784)  100,998  أقساط غير مكتسبة التغير في 

  7,979,805  1,080,729153,045  390,584  500,804  1,454,776297,4042,211,513  1,140 -  -  14,069,800
(2,921,382)  -  -  (305)  (409,675)(64,901)(116,944)(530,972)(284,105)  (63,787)(832,036)  (618,657)  إجمالي أقساط معيدي التأمين

  560,041  -  -  322  295,790 (13,036)  20,878  159,385  90,794  (48,250)  54,158  -  حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة 

  (618,657)  (777,878)(112,037)(193,311)(371,587)(96,066)  (77,937)(113,885)  17  -  -  (2,361,341)
11,708,459  -  - 1,157  1,358,710219,4672,097,628  129,217  197,273  41,008  302,851  7,361,148  صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

               
 415,498  -  -  - 996  19,800  -  60,854  89,839  26,422  217,587 - عموالت إعادة التأمين المكتسبة 

  (526,380)  -  -  - (14,844)(14,800)  (68,836)  (19,533)  (25,051)  (3,668)  (45,255)  (334,393)  العموالت المدفوعة 
11,597,577  -  - 1,157 1,289,874224,4672,083,780  170,538  262,061  63,762  475,183  7,026,755  صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

               
(5,931,466) -  -  -(1,184,026)(22,742)(412,465)(106,716)  (25,720)  (6,947)(227,036)(3,945,814) االدعاءات المسددة

  299,930 -  -  -  -  995  1,616  86,933  18,181  5,081  187,124  -  حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة
(5,631,536)  -  -  -(1,184,026)(21,747)(410,849)  (19,783)  (7,539)  (1,866)  (39,912)(3,945,814)  صافي االدعاءات المسددة 

(1,522,518)  -  -  -  (448,897)(25,045)  (69,006)  (39,914)  (88,149)  (6,929)  64,136  (908,714)  التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية
  245,511  -  -  -  -  (208)  (5,688)  48,480  82,215  4,795  (41,124) 157,041 التغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات تحت التسوية 

(6,908,543)  -  -  -(1,632,923)(47,000)(485,543)  (11,217)  (13,473)  (4,000)  (16,900)(4,697,487)  صافي االدعاءات المتكبدة
  4,689,034  -  - 1,157  177,467450,857  804,331  159,321  248,588  59,762  458,283  2,329,268  صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية الموزعة 

(2,216,801) - -  (89)  (420,624)(50,944)(292,107)(107,649)  (72,200) (15,670)(163,585)(1,093,933)  حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة
  2,472,233 -  - 1,068  126,52330,233  512,224  51,672  176,388  44,092  294,698  1,235,335 صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية الموزعة 

                          التأمين: المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع 
 278,185 267,646 10,539 - - - - - - - -  -  عوائد االستثمارات

 1,609 - 1,609 - - - - - - - - -  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة
  (450,763)(449,143) (1,620) - - - - - - - -  - فروقات عملة خسائر

 102,536 -102,536 - - - - - - - - -  إيرادات القطاعات األخرى
  (206,445)(166,856)(39,589) - - - - - - - -  - مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين 

  (463,240)(463,652) 412 - - - - - - - -  - صافي خسائر انخفاض القيمة
  1,734,115(812,005) 1,06873,887 126,52330,233 512,224 51,672 176,388 44,092 294,698  1,235,335 صافي الدخل قبل الضرائب
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  حصة السهم من األرباح الخاصة بحقوق المساهمين للشركة األم خالل الفترة  .15
 
 :التالي النحو الفترة على خالل المتداولة العادية لألسهم المرجح المتوسط أساس على الواحد للسهم األساسي الربح عائد احتساب تم
 

  
   آذار 31كما في 

2021   
  آذار  31كما في 

 2020 
   

  1,171,810  1,084,344  صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم
      
  سهم  
    

  15,000,000   15,000,000  المتوسط المرجح لألسهم المكتتب بها 
 0.078 0.072  العائد لمساهمي الشركة

  
  معامالت مع جهات ذات عالقة  .16

  
 اإلدارة مجلس الرئيسيين وأعضاء والمساهمين الحليفة الشركات تتضمن والتي عالقة ذات جهات مع تمت التي المعامالت البند هذا يمثل

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

  
 2020 آذار 31   2021 آذار 31 طبيعة العالقة بيع عقود تأمين

         
 227,742  (7,912) أعضاء مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية 

  96,624  75,266  أعضاء مجلس إدارة  الطبية شركة النخبة للخدمات و االستشارات 
الشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية 

 35,587   5,957  شركة حليفة   والطبية 
73,311   359,953 

 
 2020 آذار 31  2021 آذار 31 طبيعة العالقة عقود خدمات

         
الشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية 

 160,419  98,569 شركة حليفة  والطبية 
  98,569  160,419 

 
 2020كانون األول  31  2021 آذار 31 طبيعة العالقة ذمم دائنة

         
الشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية 

 1,975,499  1,737,303 شركة حليفة  والطبية 
 -  3,890  إدارةأعضاء مجلس   شركة القدس للمستحضرات الطبية 

 992,645  961,525  مساهمي المجموعة   توزيعات أرباح مستحقة غير مدفوعة 
   2,702,718  2,968,144 

 
2020كانون األول  31  2021 آذار 31 طبيعة العالقة ذمم مدينة

         
 4,078  - أعضاء مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية 

 36,771  90,427  أعضاء مجلس إدارة  االستشارات الطبية شركة النخبة للخدمات و 
 12,345   -  أعضاء مجلس إدارة  أخرى 

  90,427   53,194 
 

2020كانون األول  31  2021 آذار 31 طبيعة العالقة عالقة قروض لجهات ذات
         

 148,960  148,960 شركة حليفة  شركة الدار للمقاوالت العامة 

  148,960   148,960 
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  (تابع)  معامالت مع جهات ذات عالقة  .16
 

 2020 آذار 31  2021 آذار 31 طبيعة العالقة العليا اإلدارة ومنافع رواتب
         

 213,922  203,477 إدارة عليا  منافع قصيرة األجل 
 74,915  223,165 إدارة عليا  حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة

  50,700  49,900 إدارة عليا  مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة  
  

  المجموعة  على المقامة القضايا .17
 

ً  المجموعة، إدارة اعتقاد وفي.  لها الطبيعي النشاط ضمن وذلك المجموعة ضد مقامة قضايا يوجد  المبالغ فإن القانوني، لرأي المستشار ووفقا
 المختصر المرحلي الموحد المالي المركز على تأثير جوهري لها ليس عليها تترتب قد التي والنتائج القضايا هذه على  دفعها المتوقع

  . أعمالها ونتائج للمجموعة
  

  المجموعة  التزامات محتملة على .18
  

من حساباتها البنكية لدى بنوك محلية وذلك  المجموعةلتزامات محتملة على المجموعة تتمثل بقيمة الكفاالت البنكية التي أصدرتها ايوجد 
  دوالر أمريكي.  408,746لتزامات كما في تاريخ البيانات المالية ككفاالت دخول عطاءات للمؤمن لهم. بلغت قيمة هذه اال 

  
  Covid-19األثر المالي ل -  (”Covid-19“)ظهور جائحة فيروس كورونا  .19

 
إعالن حالة طوارئ صحية  تم أن بعد 2020 آذار 11في  ة) جائحة عالميCovid-19أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا ( 

عواقب بشرية واقتصادية غير متوقعة في العديد من البلدان وأدى إلى تقلبات كبيرة    Covid-19. كان لـ  2020  الثاني  كانون   30عامة في  
  مناطق المتضررة وخارجها.العلى تعطيل نشاط األعمال والمستهلكين في   Covid-19في السوق. إلى جانب آثاره الصحية، يعمل  

  
ها الحكومات ويطلب بموجبها من شركات التأمين أو تضطر قد تتأثر المجموعة بأية سياسات أو ممارسات أو قوانين أو لوائح قد تفرض

والتي ال تكون مستحقة بطبيعة الحال بموجب وثائق التأمين   Covid-19لتأجيل أقساط التأمين أو دفع مطالبات تتعلق بالخسائر الناجمة عن  
مجموعة ونتائج أعمالها يعتمد إلى حد كبير على عتيادي لألعمال. إن مدى تأثير الفيروس على أنشطة الذات الصلة أو في خالل السياق اال

 ً  للتخفيف من هذه التأثيرات.  التطورات المستقبلية واإلجراءات المتخذة عالميا
  
  الوضع عن كثب أثناء تطوره والذي تم تحديده في األبعاد العامة على النحو التالي:  وعةم المج تراقب إدارة  
  

  تج / التسعير واستراتيجيات المن التحصيلالتأثير على 
الحالية ، قامت اإلدارة بتحديث توقعات المبيعات الخاصة بها. ستستمر اإلدارة في مراقبة التأثير وتحديث التوقعات  المؤشراتبناًء على 

بمزيد من النظر في الوضع مع استمرار تطوره. كان هناك تأثير محدود على عمليات التحصيل والسيولة خالل المرحلة الحالية ويتم مراقبة 
رة. بشكل عام، ال تزال استراتيجيات المنتج والتسعير تسير على الطريق الصحيح ، وبالتالي ال ترى اإلدارة أي  ذلك بانتظام من قبل اإلدا

  تغييرات مهمة في الوقت الحالي.
 

  المخصصات التأثير على المطالبات و
  المجموعة . ال تقدم  Covid-19إلى  والصحة خالل الفترة التي يمكن أن تعزى    بالسياراتكان هناك انخفاض هامشي في المطالبات المتعلقة  

انقطاع األعمال. خالل هذه المرحلة، أكدت اإلدارة أن جميع مطالبات العمالء قد تمت تسويتها في الوقت المناسب  لتغطيةمنتًجا مستقالً 
  لضمان دعمهم من حيث السيولة ويمكنهم االستمرار في تقديم خدمة فعالة للعمالء.

  
األعمال. تواصل اإلدارة   قطاعنصيبهم من المطالبات بما يتماشى مع االتفاقية والعقود دون أي تأثير سلبي على    يواصل معيدي التأمين تسوية

المالي، والتوقعات االئتمانية    واالداءفيما يتعلق بالتصنيفات االئتمانية للطرف المقابل،    المجموعةإجراء مراجعات منتظمة لمعيدي التأمين في  
  طرأ على هياكلهم، إن وجدت.ت  قدوالتغييرات التي 

  
 والذي ، 2020 األول كانون 31مبلغ عنها متسقًا مع األساليب المطبقة كما في الغير والمطالبات المتكبدة  وتحديداحتساب  منهجيةال تزال 

  .2021 آذار 31المنتهية في  الفترةيأخذ بعين االعتبار تجربة المطالبة الفعلية في  
  

  المصاريف التأثير على 
الحفاظ على موظفيها في سير العمل العادي ودفع الرواتب عند استحقاقها. زادت بعض النفقات مثل االتصاالت  المجموعة تواصل 

 والتكنولوجيا وتكاليف الصيانة بسبب ارتفاع مستوى الدعم لتوسيع خيارات العمل عن بعد للموظفين باإلضافة إلى تكاليف التعقيم والتباعد
ي وتوفير بيئة آمنة ألولئك الموظفين الذين يعملون من المكتب. تم تعويض التكاليف اإلضافية جزئيًا مع انخفاض التكاليف المتعلقة  االجتماع

  بسفر العمل والنقل وانخفاض اإلنفاق التقديري.
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  (تابع)  Covid-19األثر المالي ل -  (”Covid-19“)جائحة فيروس كورونا ظهور   .19
  

  مالية ال  وغيرالتأثير على األصول المالية 
تقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد األصول المالية أو مجموعة من الموجودات المالية. خالل   المجموعةواصلت  
ذمم التأمين و بالذممالسياسة المحاسبية النخفاض قيمة الموجودات المالية بما يتوافق مع السنة السابقة. فيما يتعلق  المجموعة طبقتالسنة، 

عن كثب جودة االئتمان لعمالئها وشركات إعادة التأمين وتقوم بتحديث مخصص انخفاض القيمة   المجموعةنة، تراقب وإعادة التأمين المدي 
على مخصص تدني القيمة قد كان جوهري لبعض أنواع   Covid-19إن تأثير  كلما كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة االئتمان.  

. تعتقد اإلدارة بأن المخصص اإلضافي كافي 2021  آذار  31ة باإلعتراف بمخصص إضافي حتى  الموجودات المالية، وبالتالي قامت اإلدار
 . Covid-19لمواجهة تداعيات 

  
، كان هناك بعض التقلبات والتأثيرات على 2020  آذارتماشياً مع التأثير على أسواق رأس المال وأسعار الفائدة في الفترة األولية للوباء في  

مكن  . إن تحديد القيمة العادلة يأخذ في االعتبار معلومات السوق التي ي2021آذار  31المنتهية في  الفترةتقييم االستثمار الذي تعافى خالل 
، وتحديد ما إذا كانت أسواق معينة نشطة أو غير نشطة، وما إذا كانت المعامالت في األسواق غير النشطة تعتبر غير منظمة (أي  امالحظته

  . المجموعةالتي تحتفظ بها  و الشامل الدخل بيان خالل منقسري أو متعثر)، مع عدم مالحظة أي منها لمحفظة األصول المالية 
  
. من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية مستقرة وثابتة  Covid-19بتقييم تأثير تفشي  المجموعة صول غير المالية، قامت بالنسبة لأل أما

  المجموعة. ومع ذلك، ستواصل المجموعة. حتى تاريخ هذا التقرير، لم يكن لتفشي المرض تأثير جوهري على أداء 2020مقارنة بعام 
  ذلك التأثيرات المحتملة على األداء. مراقبة الوضع عن كثب، بما في 

  
  إدارة السيولة 

من خالل نقص السيولة في أسواق التمويل األجنبية.   Covid-19تأثرت جميع دول العالم بالضغوط التي نشأت في األسواق بسبب أزمة 
وتراقب إدارة المجموعة عن كثب التدفقات النقدية وفي هذه البيئة، اتخذت المجموعة إجراءات إلدارة السيولة بعناية حتى تنتهي األزمة. 

 .والتوقعات في الوقت المناسب للحفاظ على ميزانية عمومية مالئمة بشكل معقول خالل هذه الفترة وما بعدها
  

 تخطيط استمرارية األعمال 
تقوم اإلدارة بمراقبة الوضع عن كثب، وقد دشن إلجراءات مستجدة إلدارة األزمة لضمان استمرار سالمة وأمن موظفي المجموعة وتلقي  
  .  العمالء خدمة دون انقطاع. تم تنفيذ تدابير السالمة والصحة لموظفي المجموعة مثل التباعد االجتماعي والعمل عن بعد (متى مالزم الحال)

  
  والتقارير المالية  المحاسبة

. بالنظر إلى أن التأثير  جوهري تغيير أيتطبيق سياساتها المحاسبية باستمرار دون  المجموعةجائحة، تواصل الفي المرحلة الحالية من 
ل، ستستمر المحدود على األعمال، تواصل اإلدارة اتباع نهج ثابت الستخدام التقديرات في المعلومات المالية. مع تطور الوضع في المستقب 

  .الحاجةاإلدارة في مراقبة التحديثات والنظر فيها حسب 
رأسمال كاف وتستمر في  المجموعة لدىخالل هذه المرحلة.  ةفي الحفاظ على نسبة مالءة جيدة ووضع سيولة سليم المجموعةتستمر 

  .للمجموعةاالحتفاظ باحتياطيات كافية بعد توزيع األرباح، لدعم االحتياجات الرأسمالية 
  

رة تواصل اإلدارة مراقبة التأثير على جميع المخاطر بما في ذلك االئتمان والسيولة والتأمين ومخاطر السوق. مع تطور الموقف، ستقوم اإلدا
 المرتبطة بها. االحتواءبتحديث هذه المخاطر بشكل مناسب ومعالجة إجراءات 
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  ما يلي:  2021نيسان   1أقرت الهيئة العامة العادية وغير العادية خالل اجتماعها المنعقد في 

  
  دوالر أمريكي.  20,000,000دوالر أمريكي إلى  15,000,000االسمي من  المجموعةرفع رأسمال 
 دوالر أمريكي عن نتائج  3,375,000بإجمالي مبلغ  قبل الرفع % من رأس المال المدفوع22.5 توزيع أرباح نقدية بنسبة

  .  2020أعمال المجموعة لسنة 
   دوالر أمريكي على    2,250,000وذلك بواقع    2020% عن نتائج أعمال المجموعة لعام  15توزيع أرباح كأسهم مجانية بنسبة

  دوالر أمريكي. 17,250,000مال المدفوع رأس ال  وبالتالي أصبحكٌل بنسبة ما يملكه من األسهم،  المجموعة مساهمي 
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