






 
 

  
 

 
 

  
  
  
  

  
  
  
 

 التأمين الوطنيةشــركة مجموعة 
  رام هللا - المساهمة العامة المحدودة

  
  

  التقرير السنوي األولي مع
  البيانات الـمـالـيـة الموحدة

  2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 



 
 

  أعضاء مجلس اإلدارة
  
  

  

  رئيس مجلس اإلدارة      عزيز محمود عبد الجوادالسيد/ 

  نائب رئيس مجلس اإلدارة        توفيق حسينبشار السيد/ 

  عضو مجلس اإلدارة        سامر عزيز شحادةالسيد/ 

 اإلدارةعضو مجلس         السيد/ فضل مصطفى حماد

  عضو مجلس اإلدارة        شكعةطارق طاهر السيد/ 

  اإلدارةعضو مجلس         السيدة/ رهام توفيق حسين

  عضو مجلس اإلدارة        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 
  ةامكتب شحادة للمحام



  

  حول شركة التأمين الوطنية

  لمحة عامة:

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

 .01/03/1993 وباشرت عملها اعتباراً من تاريخ 15/02/1993العمل بتاريخ 

ة  األعمالأسس الشركة مجموعة من رجال  ي بداي ة وقطاع غزة ف ي الضفة الغربي رة ف وأهل الخب
أمين  د انسحاب شركات الت ن التطورات السياسية واالقتصادية وبع الم م مرحلة غير واضحة المع

ي تكون صرحاً اقتصادياً أساسه رأسم ألناإلسرائيلية من العمل في البالد، ولقد خطط لها  ال وطن
ي المهجر،  وعماده سواعد أبناء الوطن التي اكتسبت خبرة عريقة عبر عشرات السنين من العمل ف

  يرفده ويؤازره شعب معطاء أضناه الشوق لالعتماد على نفسه في بناء حاضره ومستقبله. 

  :الرئيسيةأنشطتنا 

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

  رؤيتنا:

فافية الخدمات التأمينية والعمل أفضل من خالل توفير قيمة حقوق المساهمين تعظيم ة بش ع  ونزاه م
 .المحليواالقتصاد   لمجتمعل تقديم كافة وسائل الدعم والرعايةو جميع أصحاب العالقة،

  رسالتنا:

 تغطيات تأمينية متطورة وشاملة. منح 
 نشر الوعي التأميني بين الجمهور.  
 المنافسة الشريفة القائمة على تحسين مستويات الخدمة واألداء.  
 الصدق في التعامل مع الجمهور.  
 الموازنة بين مصالح جميع الفرقاء من مساهمين وزبائن وموظفين.  
 المساهمة في بناء االقتصاد الوطني.  
 تثمار توفير فرص ال ق اس  معظمعمل ألكبر عدد ممكن من األيدي العاملة الوطنية عن طري

  أموالها داخل فلسطين في مشاريع اقتصادية مجزية.



 

  اإلدارة التنفيذية

  /المدير العام     حمد فؤاد مشعشع أالسيد 
  دة نائب المدير العام للشؤون المالية والخدمات المسان                 يصاف عليالسيد/ عالء    

 وتكنولوجيا المعلومات
 والتعويضاتنائب المدير العام للعمليات (االكتتاب    السيد/ عبد الحميد منير نصار( 
 التعويضاتشؤون لمساعد المدير العام    السيد/ اسكندر أحمد سمارة 
 مساعد المدير العام لالكتتاب  السيد/ سهيل صالح الدين عواد  

  

  األوراق المالية 
  

  31/12/2019  31/12/2020  البيان
  دوالر أمريكي 15,000,000 دوالر أمريكي 15,000,000  رأس المال المدفوع

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

ً  478,642 عدد األسهم المتداولة ً  479,316 سهما  سهما
 دوالر أمريكي 1,785,605 دوالر أمريكي 1,918,694 قيمة األسهم المتداولة

 اً عقد 154 اً عقد  149 عدد العقود المنفذة
 دوالر أمريكي 4.00 دوالر أمريكي 4.50 أعلى سعر تداول

 دوالر أمريكي 3.33 دوالر أمريكي 3.80  دنى سعر تداولأ
 دوالر أمريكي 3.95 دوالر أمريكي 4.00 غالق اإلسعر 

 %           3.20 %           3.19 معدل دوران السهم
  
  

  أهم المؤشرات المالية
  

31/12/202031/12/2019  البيان
 2.81 3.13 الواحد   القيمة الدفترية للسهم

 8.35 7.68  العائد (مرة) لىإالقيمة السوقية 

 1.41 1.28 لى القيمة الدفترية (مرة)القيمة السوقية إ

 %5.99 %9.81 لى األقساطدخل أعمال التأمين إصافي 

 %16.87 %17.85 لى األقساطالدخل قبل الضريبة إصافي 

 %6.09 %5.84 العائد على مجموع الموجودات

 %16.82 %16.63 عائد على حقوق المساهمينال

 %63.79 %64.86 معدل المديونية

 %36.21 %35.14 نسبة الملكية

 0.95 0.98 مرة) نسبة التداول (

 3,203,272- 1,252,327- رأس المال العامل (دوالر أمريكي)



 
  السنةالتغيرات خالل 

  
  مجلس اإلدارة

 ا المنعق قررت ي اجتماعه اريخ الهيئة العامة ف س  2020 نيسان 09د بت انتخاب أعضاء مجل
  اإلدارة التاليين:

يد  شحادة، عزيزسامر  السيد ،حسينبشار توفيق  السيد ،الجوادالسيد عزيز محمود عبد  الس
ام ةالسيد الشكعة،طارق طاهر السيد  ،فضل مصطفى حماد ق  ره يد  ،حسينتوفي زاهي الس

 ،يدة دينا منيب المصري)مثلها الست(واالستثمار شركة المشارق للتنمية السادة  عواد،باسيل 
  .المصريالسيد سامح جمال 

 ما يلي: 2020 نيسان 09المنعقد بتاريخ  مجلس اإلدارة في اجتماعه قرر  
o تعيين السيد عزيز محمود عبد الجواد رئيساً لمجلس اإلدارة 
o  نائباً لرئيس مجلس اإلدارة بشار توفيق حسينتعيين السيد  

  
  يذيةاإلدارة التنف

  تغيير على أعضاء اإلدارة التنفيذية أي 2020 العاملم يطرأ خالل. 
  

  الحسابات مدققو
  برايس  السادة إعادة تعيين 2020 نيسان 09قررت الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ

  .2020كمدققين خارجيين للشركة للعام ) PWC( تر هاوس كوبرزوو
  

  النشاطات الرئيسية 
 أية تعديالت على النشاطات الرئيسية للمجموعة 2020 العام خالل لم يطرأ. 

  
  السيطرة

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

  اإلجراءات القانونية الجوهرية
 ة ضد الم ا. وال يوجد أي قضايا سوى القضايا المقام ي له ي جموعة ضمن النشاط الطبيع ف

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

 تأثير جوهري على الوضع المالي للمجموعة ونتائج أعمالها.
  

  قرارات الهيئة العامة الرئيسية
  ما يلي: 2020 نيسان 09جتماعها المنعقد بتاريخ قررت الهيئة العامة في ا

  

 .انتخاب مجلس اإلدارة المكون من األعضاء المذكورين أعاله 
  ادة تعيينإعادة رايس و الس وبرزوب اوس ك ر ه ام  )PWC( ت دققين خارجيين للشركة للع كم

2020.  
  بة ة بنس اح نقدي ادل 20توزيع أرب ا يع دفوع أي م ال الم ل س 20% من رأس الم هم سنت لك

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



  
  

  فروع الشركة
  

  المركز الرئيسي للشركة
  مجمع أبراج الوطنية –البيرة 

  2407460/02فاكس:     2983800/02هاتف: 
  
 

 اإلدارة اإلقليمية لمنطقة الجنوب وفرع بيت لحم
  رشعمارة األط –شارع الكركفة 

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

  
  

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

   2313113/09فاكس:    2313117/09هاتف:
  
  
  
  

  فرع مدينة الخليل
  عمارة الكنز –وادي التفاح 

  2225368/02فاكس:     2225367/02هاتف: 
  
  
  

  رع مدينة غزةف
  عمارة ضبيط –شارع الوحدة 

  2824435/08فاكس:     2824447/08هاتف: 
  

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

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

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

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

  
  فرع مدينة العيزرية

  بجانب حلويات الكيالني –راس كبسة  –الشارع الرئيسي 
  2794714/02فاكس:     2794712/02هاتف: 

  

  
  فرع بيرزيت

  وسط البلد  -الشارع الرئيسي 
      2819446/02: تلفاكس   

 

  
  فرع مدينة القدس

  الرام ضاحية البريد  -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  –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 –ولجة مكتب أريحا: عمارة ال .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 

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

ي :  عرابةمكتب  .19 ة   -شارع جنين نابلس الرئيس  -دوار عراب
   البراء للمحروقاتمقابل محطة 

ل .20 ب الخلي ادي أ :مكت ل ن رس مقاب ارع الح واء ضش
  المدينة 

  



  

  
  
 
 
 
 
 

   المساهمة العامة المحدودة التأمين الوطنية مجموعة
  

  الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة
  2020 كانون األول 31للسنة المنتهية يوم 

 
 
 
  

 



  ن الوطنية المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمي
 2020ول األكانون  31 فيللسنة المنتهية  وحدةالم المالية البيانات

  

  

   الموحدبيان المركز المالي 
 )بالدوالر األمريكي( جميع المبالغ 

 

 2019كانون األول  31   2020كانون األول  31  
 (مدققة)  (غير مدققة)   

      الموجودات 
      الموجودات غير المتداولة

 4,083,411  4,036,301   ممتلكات وآالت ومعدات
 20,963,961  20,430,290   استثمارات عقارية

 2,150,947  2,538,347   موجودات ضريبية مؤجلة
 1,325,098  1,149,355   إيجار -موجودات حق االستخدام 

 678,316  3,215,306   يفةاستثمار في شركات حل
 20,344,667  20,862,177   موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 1,562,672  1,533,535   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
 491,266  990,303   شيكات برسم التحصيل طويلة األجل

 535,173  500,171   نقد مقيد السحب
 52,135,511  55,255,785   ات غير المتداولةمجموع الموجود

      الموجودات المتداولة
 5,808,289  8,256,490   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  -  4,170,486   موجودات مالية بالكلفة المطفأة قصيرة االجل
 9,290,070  13,196,934   ذمم مدينة

 6,446,732  9,984,594   نموجودات عقود إعادة التأمي
 1,852,189  1,887,283   ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة

 1,415,410  1,659,373   أرصدة مدينة أخرى
 18,089,839  22,167,337   شيكات برسم التحصيل قصيرة األجل

 21,379,057  17,087,418   النقد والنقد المعادل
 64,281,586   78,409,915   مجموع الموجودات المتداولة

 116,417,097   133,665,700    مجموع الموجودات
       حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية 
 15,000,000  15,000,000   رأس المال المدفوع

 7,261,465  8,018,686   احتياطي إجباري
 3,000,000  3,000,000   احتياطي اختياري

 (163,589)  (197,726)   دلةاحتياطي القيمة العا
  -   55,612   فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 15,411,015  19,373,379   األرباح المدورة
 40,508,891  45,249,951   حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم

 1,651,337  1,715,624   حقوق غير المسيطرين
 42,160,228  46,965,575   مجموع حقوق الملكية

      المطلوبات
      المطلوبات غير المتداولة

 4,280,954  4,588,439   مخصص تعويض نهاية الخدمة
 1,321,068  1,427,981   مطلوبات ضريبية مؤجلة

 1,169,989  1,021,463   مطلوبات إيجار
 6,772,011  7,037,883   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة
 54,330,146  62,628,086   مطلوبات عقود التأمين

 3,133,200  4,176,648   ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
 64,673   -   الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 108,524  111,382   مطلوبات إيجار
 5,820,345  7,287,557   ذمم دائنة

 729,340  1,489,018   مخصص ضرائب
 182,281  198,556   مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

 3,116,349  3,770,995   أرصدة دائنة أخرى
 67,484,858  79,662,242   مجموع المطلوبات المتداولة

 74,256,869  86,700,125   مجموع المطلوبات 
 116,417,097  133,665,700   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 

  



  ن الوطنية المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمي
 2020ول األكانون  31 فيللسنة المنتهية  وحدةالم المالية البيانات

  

  

  
  خل الموحدلدابيان 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
 

 للسنة المنتهية في  

كانون األول  31   
2020 

 كانون األول 31  
 2019 

 (مدققة)    (غير مدققة)   
 52,071,914  54,902,712   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (1,480,856)  (1,531,369)   التغير في أقساط غير مكتسبة

  53,371,343  50,591,058 
 (8,535,167)  (8,811,940)   إجمالي أقساط معيدي التأمين

  167,020   107,090  حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة 
  (8,704,850)  (8,368,147) 

 42,222,911  44,666,493  صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت
 1,304,344  1,197,967   عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 (1,907,903)  (1,914,496)   العموالت المدفوعة
 41,619,352  43,949,964  صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

      
 (30,418,642)  (28,987,168)  االدعاءات المسددة

 2,435,931  1,793,607  سددةحصة معيدي التأمين من االدعاءات الم
 (27,982,711)  (27,193,561)   صافي االدعاءات المسددة

 (3,952,576)  (6,766,571)  التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية 
التغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات تحت 

 التسوية
 3,430,772   940,617  

 (30,994,670)  (30,529,360)  صافي االدعاءات المتكبدة
 10,624,682   13,420,604  ة صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية الموزع

      المصاريف الموزعة على فروع التأمين:
 (7,506,892)  (8,031,978)  حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة

 3,117,790  5,388,626  ةاريف اإلدارية الموزعصافي أرباح أعمال التأمين بعد المص
      

     المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع التأمين:
  2,530,317   2,203,572  عوائد االستثمارات

 (40)   30,662  أرباح (خسائر) بيع ممتلكات ومعدات 
  167,282   156,010  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة

  2,357,439   2,705,153  أرباح فروقات عملة
  1,560,690   1,358,335  إيرادات القطاعات األخرى

 (691,631)  (773,653)  مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين 
 (255,464)  (1,269,097)  صافي خسائر انخفاض القيمة
 8,786,383   9,799,608  صافي الدخل  قبل الضرائب

 (1,693,093)  (1,990,556)   مصروف الضرائب
 7,093,290   7,809,052  صافي الدخل

      
     ويعود إلى:

 6,989,086   7,719,585  مساهمي الشركة األم 
 104,204   89,467   حقوق غير المسيطرين

   7,809,052   7,093,290 
 0.466   0.515  العائد لمساهمي الشركة

 
 
 
 
 

  

  
   

       



  ن الوطنية المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمي
 2020ول األكانون  31 فيللسنة المنتهية  وحدةالم المالية البيانات

  

  

  
  الشامل الموحد بيان الدخل

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
  
  
  

 للسنة المنتهية في

   
كانون األول  31

2020   
 كانون األول 31

 2019 
 (مدققة)  (غير مدققة)

 7,093,290 7,809,052  صافي الدخل

  بنود الدخل الشامل:

 قة:د في فترات الحبنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموح
يان الل بخموجودات مالية بالقيمة العادلة من  -التغير في القيمة العادلة 

  الدخل الشامل
(34,137) 

 
(13,724) 

  -  55,612 فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 (13,724)  21,475 بنود الدخل الشامل للسنة

 7,079,566 7,830,527 إجمالي الدخل الشامل للسنة

  ويعود إلى:

 6,975,362 7,741,060 مساهمي الشركة األم

 104,204 89,467  حقوق غير المسيطرين

7,830,527 7,079,566 

0.516 0.465 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
  

 



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2020ول األكانون  31 فيللسنة المنتهية  وحدةالم المالية البيانات

  

  

  
  الموحد الملكيةفي حقوق  اتبيان التغير

  ( جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
 
 
 

  
رأس المال 

 المدفوع
االحتياطي 
 اإلجباري

االحتياطي 
 االختياري

 األرباح المدورة
فروقات ترجمة 
 عمالت أجنبية

احتياطي 
القيمة 
 العادلة

حق ملكية حملة 
األسهم العائد 

 لمساهمي الشركة األم

حقوق غير 
 المسيطرين

  مجموع حقوق
 ةيكلملا

  38,083,983  1,550,454  36,533,529 (149,865)  -  11,998,598  3,000,000  6,684,796  15,000,000  2019كانون الثاني  1الرصيد كما في  

  7,093,290  104,204 6,989,086  -  -  6,989,086  -  -  - الدخلصافي 

 (13,724)  - (13,724) (13,724)  -  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى

 7,079,566  104,204 6,975,362 (13,724)  - 6,989,086  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة

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

 (3,321) (3,321)  -  -  -  -  -  -  - التغير في حقوق غير المسيطرين

  -  -  -  - (576,669)  -  576,669  - المحول لالحتياطيات

 42,160,228 1,651,337 40,508,891 (163,589)  - 15,411,015 3,000,000 7,261,465 15,000,000 2019كانون األول  31الرصيد كما في 

        

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

 7,809,052  89,467 7,719,585  -  - 7,719,585  -  -  - صافي الدخل

 (34,137)  - (34,137) (34,137)  -  -  -  -  - الدخل الشامل األخرىبنود 

  55,612  55,612  55,612  - فروقات ترجمة عمالت أجنبية

  7,830,527  89,467  7,741,060 (34,137)  55,612  7,719,585  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة

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

 (25,180) (25,180)  -  -  -  -  -  -  - التغير في حقوق غير المسيطرين

  -  -  -  -  - (757,221)  -  757,221  - المحول لالحتياطيات

 46,965,575 1,715,624 45,249,951 (197,726)  55,612 19,373,379 3,000,000 8,018,686 15,000,000 2020كانون األول  31الرصيد كما في 
  
  
  



  التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة مجموعة 
  2020ول األن كانو 31 فيللسنة المنتهية  الموحدة البيانات المالية

  

  

   الموحد بيان التدفقات النقدية
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

 
 

 2019كانون األول  31 2020كانون األول  31 
 (مدققة) (غير مدققة)

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
  8,786,383  9,799,608 في الدخل قبل الضرائبصا

  464,387  507,347 استهالك ممتلكات ومعدات
  131,522  135,955 استهالك موجودات حق االستخدام

  - (1,644) أرباح استبعاد موجودات حق االستخدام
  40 (30,662) (أرباح) خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

أرباح) القيمة(  (1,111,425) (936,222) العادلة لالستثمارات العقارية 
 (190,786) (76,061) (أرباح) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 (367,900) (406,661) خليان الدبالل التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ

 (1,971,631) (1,720,850) عوائد االستثمارات
  645,795  892,296 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 (167,282) (156,010) حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة
  56,748  59,776 إليجارمطلوبات ا - تكاليف التمويل 

  255,464  1,269,097 صافي خسائر انخفاض القيمة
 6,531,315 9,335,969 التدفقات النقدية قبل التغيرات في األنشطة التشغيلية 

 والمطلوبات التشغيلية التغير في الموجودات:
 (5,694,406) (4,782,663) شيكات برسم التحصيل

 (1,695,561) (4,855,315) ذمم مدينة
 (345,453) (88,224) ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة

 (1,107,637) (3,537,862) موجودات عقود إعادة التأمين
 (24,726) (243,963) أرصدة مدينة أخرى 

  5,433,432  8,297,940 مطلوبات عقود التأمين
  714,851  1,299,043 ذمم دائنة
 (81,282)  1,043,448 ت التأمين وإعادة التأمين الدائنةذمم شركا

  36,534  16,275 مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
  523,641  654,646 أرصدة دائنة أخرى

 (551,112) (3,219,165) شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  3,960,937  1,253,686 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بيع موجودات مالية

دخل صافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية قبل ضريبة ال
 ومكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

5,173,815  
 

7,700,533  

 (986,507) (1,511,365) دفعات ضرائب 
 (390,392) (584,811) دفعات تعويض نهاية الخدمة

  6,323,634   3,077,639 صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل
  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 (32,320)  35,002 التغير في نقد مقيد السحب
 (2,168,576) (469,946) شراء ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

  3,966  1,510,264 ات عقاريةالعائد من بيع ممتلكات ومعدات واستثمار
  - (2,408,668) شراء استثمار في شركات حليفة 

  - (5,000) شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
  10,000   - بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 )4,174,115(  )4,813,409(  لمطفأةالتغير في موجودات مالية بالكلفة ا
  1,971,631   1,720,850  عوائد استثمارات مقبوضة

 )4,389,414(  )4,430,907(  صافي النقد (المستخدم في) أنشطة االستثمار
  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 (113,014) (64,673) قروض
 (3,321) (25,180) التغير في حقوق غير المسيطرين

 (170,766) (164,012) سداد مطلوبات إيجار
 (2,831,243) (2,748,531) توزيعات أرباح نقدية

 )3,118,344(  )3,002,396( صافي النقد (المستخدم في) أنشطة التمويل
 (1,184,124) (4,355,664)  صافي التغير في النقد والنقد المعادل

 22,560,523 21,379,057 ةالنقد والنقد المعادل في بداية السن
 21,376,399 17,023,393 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

 


