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تأسسـت شـركة التأميـن الوطنيـة فـي عـام 1992 وقـد سـجلت بتاريـخ 1992/03/15 كشـركة مسـاهمة عامـة لـدى مسـجل الشـركات فـي مدينـة رام اللـه تحـت رقـم 562600353 وحصلــت علــى رخصــة 
مزاولــة العمــل بتاريــخ 1993/02/15 وباشــرت عملهــا اعتبــارًا مــن تاريــخ 1993/03/01.

أســـس الشـــركة مجموعـــة مـــن رجـــال األعمـــال الفلســـطينيين وأهـــل الخبـــرة فـــي بدايـة مرحلـة غيـر واضحـــة المعالـم مـن التطـورات السياسـية واالقتصاديـة وبعـد انســـحاب شـركات التأميـن اإلسـرائيلية 
مـن العمـل فـي البـالد، وضعـوا نصـب أعينهـم بـأن تكـون التأميـن الوطنيـة صرحـًا إقتصاديـًا أساسـه رأسـمال وطنـي وعمـــاده سـواعـــــــد أبنـاء الوطـن التـي اكتسـبت خبـرة عريقـة عبـر عشـرات السـنين 
مـن العمـل فـي المهجـر، يرفـده ويـؤازره شـعب معطـاء أضنـاه الشـوق لالعتمـاد علـى نفسـه فـي بنــــاء حاضـره ومسـتقبله, وبعـد مسـيرة ثمانية وعشـرون عامـًا يبقـى هـدف التأميـن الوطنيـة دائمـًا 

تقديـم أفضـل الخدمـات التأمينيـة ألبنـاء الشـعب الفلسـطيني.

•  توفير تغطيات تأمينية متطورة وشاملة.
•  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. 

•  توفير فرص العمل ألكبر عدد ممكن من األيدي العاملة الوطنية عن طريق استثمار معظم أموالها داخل فلسطين في مشاريع اقتصادية مجزية. 
•  تعظيم أرباح الشركة و زيادة الحصة السوقية .

الحصـــول علـــى مركـــز الصـــدارة فـــي قطـــاع التأميـــن الفلســـطيني مـــن خالل تقديـــم الخدمـــات التأمينيـــة المتميـــزة لكافـــة القطاعـات االقتصاديـة فـي فلســـطين والعمـل علـى توفيـــر أفضـل التغطيـات 
التأمينيـــة المناسـبة للعمـالء.

مزاولة جميع أعمال التأمين وإعادة التأمين والقيام باستثمار رأس المال والموجودات المنقولة وغير المنقولة.

تعظيـم قيمـة حقـوق المسـاهمين مـن خالل تعظيـم عائـد االسـتثمار وتوفيـر أفضـل الخدمـات التأمينيـة والعمـل بشـفافية ونزاهـة مـع جميـع أصحـاب العالقـة، وتقديـم كافـة وسـائل الدعـم والرعايـة 
للمجتمـع واالقتصـاد المحلـي.

األهدافشركة التأمين الوطنية في سطور

أنشطة الشركةالرؤية

المهمة
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أعضاء مجلس اإلدارة

المدير العام
أحمد فؤاد مشعشع

مستشار الشركة القانوني
مكتب شحادة للمحاماة

مدققو حسابات الشركة
Price Water House Coopers

)PWC(

بـــــشــــــــــار تـــــوفــــــيـــــق حـــــســـــــيـــن

عــــزيــــز مــــحــــمـــــود عــــبــــد الـــجـــــواد

ســــــــــــامـــــــر عــــــــزيــــــــز شـــــــــحــــــــادة

زاهـــــــــــــــــي بــــــــــاســـــــــيــــــــل عــــــواد

فضـــــــــــــل مصطفـــــــــــى حمـــــــــــــــاد

دينــــــــــــــــــــــا منيـــــــــــــب المصــــــــــــري

طــــــــــــــــــارق طاهـــــــــــــــر الشكعـــــــــــة 

ســـــامـــــــح جـــــمــــــال الـــــمــــــصـــــــري

رهــــــــــام تــــــوفــــــيـــــق حـــــســــــــيــــــن

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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جدول أعمال اجتماع الهيئة العامةجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة

شركة التأمين الوطنية
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي واجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمساهمي شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

السيد/ المساهم الكريم،

تحية طيبة وبعد،

عمــاًل بأحــكام المــادة »149« مــن قانــون الشــركات رقــم »12« لســنة 1964 والمــادة )85( و)84(  مــن النظــام الداخلــي للشــركة، يســر مجلــس اإلدارة دعــوة المســاهمين الكــرام فــي شــركة التأميــن 
الوطنيــة المســاهمة العامــة لحضــور اجتماعــي الهيئــة العامــة العــادي الســنوي والهيئــة العامــة غيــر العــادي اللذيــن ســيعقدان فــي المركــز الرئيســي للشــركة الكائــن فــي مجمــع أبــراج الوطنيــة - شــارع 
ــة عشــرة مــن ظهــر يــوم الخميــس الموافــق 2021/04/01. بإمــكان المســاهمين االطــالع علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة  www.nic-pal.com حيــث يوجــد علــى  ــرة الســاعة الثاني القــدس البي
الموقــع الدعــوات والتقريــر الســنوي والحســابات الختاميــة للســنة المنتهيــة فــي 2020/12/31 لمجموعــة شــركة التأميــن الوطنيــة وشــركتها التابعــة، وكذلــك يمكــن للمســاهمين تعبئــة طلــب الحضــور 

و/أو التوكيــل وإعادتــه للشــركة علــى البريــد اإللكترونــي ir@nic-pal.com و/أو بواســطة الفاكــس رقــم: 2407460-02، ونبيــن لكــم أدنــاه جــدول األعمــال وإقــرار التوصيــات التاليــة:

أواًل:اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1. زيادة رأسمال الشركة االسمي من 15,000,000 دوالر أمريكي إلى 20,000,000 دوالر أمريكي موزع على 20,000,000 سهم القيمة االسمية للسهم دوالر أمريكي واحد. 

2. تعديل المادة »3« من عقد تأسيس الشركة لتصبح على النحو التالي: 
النص الحالي: 

رأســـمال الشـــــركة: يتألف رأسمال الشركة من 15,000,000 دوالر أمريكي مقسمة إلى 15,000,000 سهم القيمة االسمية لكل سهم دوالر أمريكي واحد.

النص الجديد المقترح: 
رأســــــمال الشـــــــركة: يتألــف رأســمال الشــركة مــن 20,000,000 دوالر أمريكــي مقســمة إلــى 20,000,000 ســهم القيمــة االســمية لــكل ســهم دوالر أمريكــي واحــد بحيــث يتــم تغطيتــه بالطريقــة 

التــي يراهــا مجلــس اإلدارة مناســبة خــالل مــدة أربــع ســنوات مــن تاريــخ هــذه الزيــادة وبعــد أخــذ أيــة موافقــات تنظيميــة و/أو إشــرافية تكــون الزمــة بهــذا الخصــوص. 

3. تعديل المادة »6« من النظام الداخلي للشركة بحيث تصبح على النحو التالي:
النص الحالي:

رأســــمال الشـــــركة: يتألف رأسمال الشركة من 15,000,000 دوالر أمريكي مقسمة إلى 15,000,000 سهم القيمة االسمية لكل سهم دوالر أمريكي واحد.
النص الجديد المقترح: 

رأســــــمال الشـــــــركة: يتألــف رأســمال الشــركة مــن 20,000,000 دوالر أمريكــي مقســمة إلــى 20,000,000 ســهم القيمــة االســمية لــكل ســهم دوالر أمريكــي واحــد بحيــث يتــم تغطيتــه بالطريقــة 
التــي يراهــا مجلــس اإلدارة مناســبة خــالل مــدة أربــع ســنوات مــن تاريــخ هــذه الزيــادة وبعــد أخــذ أيــة موافقــات تنظيميــة و/أو إشــرافية تكــون الزمــة بهــذا الخصــوص.

ثانيًا: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي:

1. سماع تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والموافقة عليه.

2. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2020/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.

3. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات واالحتياطيات الواردة فيها.

4. الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.

5. الموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بخصــوص توزيــع أربــاح نقديــة علــى مســاهمي الشــركة المســجلين فــي ســجالتها والســوق المالــي بتاريــخ اجتمــاع الهيئــة العامــة بنســبة %22.5 

مــن رأس المــال االســمي قبــل الزيــادة والمدفــوع أي بواقــع 22.5 ســنت لــكل ســهم وبمبلــغ إجمالــي قيمتــه 3,375,000 دوالر أمريكــي.

6. الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص توزيع أسهم منحة مجانية عددها 2,250,000 سهم بقيمة إسمية إجمالية مقدارها 2,250,000 دوالر أمريكي لمساهمي الشركة المسجلين 

في سجالتها والسوق المالي بتاريخ اجتماع الهيئة العامة بواقع 15% من رأسمال الشركة االسمي قبل الزيادة بحيث يصبح رأسمال الشركة المدفوع 17,250,000 دوالر أمريكي.

7. إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 

8. تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

علمًا بأنه وتطبيقًا لمبادئ مدونة الحوكمة الفلسطينية فإنه يحق للمساهمين الذين يملكون مجتمعين 10% على األقل من أسهم الشركة طرح إدراج بنود جديدة على جدول أعمال الهيئة.

ونظــرًا لظــروف جائحــة كورونــا الراهنــة، وبحســب التعليمــات الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة حــول اقتصــار عــدد المشــاركين فــي الفعاليــات الرســمية والعامــة بالحــد األدنــى، نتطلــع إلــى حضوركــم 
بالوكالــة كإجــراء وقائــي مــن خــالل توقيــع نمــوذج ســند التوكيــل، وإرســاله عبــر البريــد اإللكترونــي ir@nic-pal.com لآلنســة/ حنــان هّمــار، هاتــف رقــم 2983800-02 وذلــك قبــل ثمانــي وأربعيــن ســاعة 

علــى األقــل مــن موعــد عقــد االجتمــاع بشــرط أن يكــون ذلــك ألحــد مســاهمي الشــركة.

تحريرًا في 2021/03/15.
عـزيـز محمود عبدالجـواد
رئيــــس مجلــس اإلدارة
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رسالة المدير العامرسالة رئيس مجلس اإلدارة

السادة/ أعضاء الهيئة العامة لمساهمي شركة التأمين الوطنية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

يســرني أن أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة الثامــن والعشــرين لشــركتكم الــذي يعقــد للســنة الثانيــة علــى التوالــي فــي ظــروف اســتثنائية بســبب قيــود التباعــد االجتماعــي الــذي 
أصبــح أمــرًا البــد منــه للحــد مــن انتشــار جائحــة الكورونــا COVID-19 التــي اســتفحل انتشــارها فــي اآلونــه األخيــرة بحيــث أصبحــت خطــرًا داهمــًا علــى العبــاد والبــالد. 

بالرغــم مــن الظــروف االســتثنائية التــي عشــناها وعاشــها العالــم أجمــع منــذ أوائــل عــام 2020 بســبب هــذه الجائحــة، إال أنــه يســرني أن أزف لكــم بــأن شــركتكم حققــت فــي هــذا العــام نتائــج اســتثنائية 
وغيــر مســبوقة ســواء مــن حيــث اإلنتــاج أو األربــاح، ومــا كان لذلــك أن يتــم لــوال الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة للتعامــل مــع الظــروف المســتجدة بديناميكيــة عاليــة 
محافظيــن علــى سياســة الشــركة الراســخة منــذ تأسيســها بــأن تقــف فــي األزمــات مــع مجتمعهــا وزبائنهــا وموظفيهــا ووكالئهــا ومســاهميها بــكل مــا تملــك مــن قــوة وبــدون تــردد مســتندة بذلــك إلــى 
هــا مــن التعامــل مــع مثــل هــذه األحــداث بكفــاءة واقتــدار وبثقــة عاليــة، فبالرغــم مــن التراجــع الحــاد فــي التحصيــالت النقديــة مــن الزبائــن وزيــادة عــدد  مركــز مالــي قــوي بنتــه طيلــة ســنين عمرهــا يمكنِّ
وقيــم الشــيكات المعــادة مــن البنــوك التــي وصلــت إلــى أرقــام قياســية غيــر مســبوقة نتيجــة تعليمــات ســلطة النقــد فــي تعاملهــا مــع الجائحــة، إاّل أن شــركتكم حرصــت علــى تســديد جميــع االلتزامــات 
الماليــة المطلوبــة منهــا ســواء لزبائنهــا أو للمتعامليــن معهــا فــي تقديــم الخدمــات التأمينيــة كالكراجــات والمستشــفيات أو لموظفيهــا أو لوكالئهــا فــي مواعيــد اســتحقاقها دون أي تأخيــر ممــا وضعهــا 
فــي موضــع مميــز وكــرس ثقــة المتعامليــن معهــا بهــا. كمــا كانــت شــركتكم مــن أول المبادريــن للتبــرع لصنــدوق وقفــة عــز الــذي شــاركت فــي تأسيســه لتخفيــف أثــر الجائحــة علــى المتضرريــن مــن العمــال 

وأصحــاب الدخــول المحــدودة. 

شــهد عــام 2020 أول توســع خارجــي لعمــل الشــركة خــارج األراضــي الفلســطينية بمســاهمة شــركتكم فــي تأســيس شــركة مــدى للتأميــن فــي جمهوريــة مصــر العربيــة بالمشــاركة مــع مجموعــة مــن كبــار 
رجــال األعمــال هنــاك، وباشــرت الشــركة عملهــا الفعلــي فــي الربــع األخيــر مــن العــام بعــد أن حصلــت علــى رخصــة مزاولــة العمــل هنــاك وفــق القوانيــن المرعيــة. ونأمــل أن تســاهم  هــذه الشــركة فــي 

الســنوات القادمــة برفــد شــركتكم بمزيــد مــن التوســع واالنتشــار واألربــاح. 

كعادتهــا منــذ تأسيســها حافظــت شــركتكم فــي هــذا العــام علــى تبــوء مركــز الصــدارة فــي صناعــة التأميــن الفلســطينية، بمــا حققتــه مــن أربــاح ممتــازة ســواء مــن نشــاطها التأمينــي أو مــن نشــاطاتها 
االســتثمارية ممــا مكــن مجلــس اإلدارة بــأن يقتــرح عليكــم توزيــع مــا نســبته 37.5% مــن الرأســمال المدفــوع علــى المســاهمين كأربــاح عــن عــام 2020، منهــا 22.5% يتــم توزيعهــا نقــدًا، والباقــي ونســبته 
15% تــوزع أســهم منحــة مجانيــة، ممــا ســيرفع الرأســمال المدفــوع لشــركتكم إلــى 17,250 مليــون دوالر أمريكــي أي حوالــي 350% مــن الرأســمال األصلــي التــي أسســت بــه شــركتكم فــي عــام 1993 

أمــاًل منكــم الموافقــة علــى هــذه التوصيــة.

أخيــرًا أتقــدم منكــم جميعــًا بحزيــل الشــكر علــى دعمكــم المتواصــل لشــركتكم وعلــى الثقــة التــي منحتوهــا لــي ولزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة لتولــي زمــام المســؤولية العليــا فــي الشــركة، آمــاًل ان 
نكــون دائمــًا عنــد ثقتكــم وحســن ظنكــم، كمــا أتقــدم بشــكري الجزيــل لمديــر عــام الشــركة وجميــع العامليــن فيهــا مــن موظفيــن ومستشــارين ووكالء ومنتجيــن إذ لــوال إخالصهــم وكفائتهــم وتفانيهــم 

فــي العمــل لمــا تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق هــذه النتائــج المميــزة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
عزيـز محمود عبدالجــواد
رئيــــس مجلــس اإلدارة

أحمد فؤاد مشعشع
المدير العام

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

تميزت شــــركة التأميــــن الوطنيــــة منذ أكثر من ربع قرن فــــي ترســــيخ مكانتهــــا فــــي قطــــاع التأميــــن الفلســــطيني والمنطقة العربية وأن تكــــون شــــريكًا للقطــــاع االقتصادي الفلســطيني، وقــد ســاهم 
تخطيطنــا االســتراتيجي منــذ اليــوم األول فــي تعزيــز حضورنــا المحلــي والعربــي لنكــون أحــــد أهــــم شــــركات التأميــــن فــــي المنطقــــة مــن خــالل الرقــي بأدائنــا والعمــل دائمــًا علــى تلبية احتياجات الســوق 
والعمالء بتوفير أفضل التغطيــــات تحــــت إدارة مهنيــــة للمخاطــــر، وكلنــــا ثقــــة بــــأن جهودنــــا الحثيثــــة تعزز القــــدرة التنافســـــية للشــــركة بمــــا يتماشـــــى مــــع التطلعــــات والرؤيــة الحكيمــــة لمجلــس اإلدارة 

بمــا فيــه مصلحــة المســاهمين وتحقيــق المصلحــة العامــة.

ــر ســلبي علــى  ــر المدمــر لهــا علــى االقتصــاد العالمــي والوطنــي علــى وجــه الخصــوص، ومــا رافقهــا مــن تأثي ــم بأســره والمنطقــة بشــكل خــاص واألث ــاح العال ــا التــي تجت بالرغــم مــن جائحــة كورون
اســتمرارية الكثيــر مــن األعمــال الخاصــة والحكوميــة وزيــادة المديونيــة بشــكل غيــر مســبوق فــي تاريــخ العمــل فــي فلســطين باإلضافــة إلــى تعثــر الكثيــر مــن المؤسســات واألفــراد فــي القطــاع الخــاص 
والــذي انعكــس بشــكل كبيــر علــى حجــم ونســبة الشــيكات الراجعــة فــي الســوق الفلســطيني وبالتالــي علــى الســيولة النقديــة. واصلــــت التأميــــن الوطنيــــة المضــــي قدمــــًا فــــي االســتمرار فــي تحقيــق 
معادلة النجاح وهي التوسع في شــــبكة عمالئها وتحقيــــق أرقــــام قياســــية جديــــدة باألقساط المحققــــة واألرباح وتحقيــــق التــــوازن المثالــــي بيــــن إدارة احتياجــــات العمالء ومخاطرهم وتوفير تغطيــــات 

تضمــــن للجميــــع أفضــــل النتائــــج عدا عن االستمرار في طــــرح العديــــد مــــن الخدمــــات والعــــروض الخاصــــة لعمالئنا.

إن اســــتمرار قصة النجــــاح فــــي عــــام 2020 كان ومــــازال نتيجــــة العمــــل الجماعــــي في الشــركة ومنح الطاقم الموجود فرصــــة اإلبداع والتميــــز، والذي انعكس بشــكل جّلي في الزيادة القياســية في 
أربــاح الشــركة التشــغيلية وتحقيــق أرقــام مميــزة فــي اإلنتــاج واألقســاط التأمينيــة فــي جميــع أنــواع التأميــن.

وقــد تكللــت هــذه الجهــود بالتوســع اإلقليمــي للشــركة مــن خــالل المشــاركة والمســاهمة الفعالــة فــي تأســيس شــركة مــدى للتأميــن فــي الســوق المصــري، ممــا أضــاف خبــرة نوعيــة فــي األســواق 
ــر عــن المتانــة الماليــة والخبــرات المتراكمــة التــي اكتســبتها الشــركة خــالل فتــرة عملهــا المميــزة فــي الســوق الفلســطيني، فقــد اســتطاعت الشــركة أن تضــع بصمــة كبيــرة لهــا فــي ســوق  المجــاورة وعبَّ

مصــر الشــقيقة.

وعليــه نــود أن نشــكر مجلــس اإلدارة علــى دعمــه المتواصــل إلدارة الشــركة وشــكري الموصــول لجميــع العامليــن بهــا مــن موظفيــن ووكالء ومستشــارين علــى جهودهــم التــي بذلوهــا خالل عــام 
2020 وشــــكري أيضــــًا لجميــــع عمالئنا وشــــركائنا األوفياء الذيــــن ســــاهموا بشــــكل كبيــــر فــــي تقديــــم الدعــــم والمســــاندة مــــن خالل والئهم الالمتناهي لشــــركة التأميــن الوطنيــــة، والشــكر موصــول 
أيضــــًا لجميــــع القائميــــن والعامليــــن فــــي هيئــــة ســــوق رأس المــــال الفلســــطينية واالتحاد الفلســــطيني لشــــركات التأميــــن علــــى تطويــــر قطــاع التأميــــن الفلســطيني مؤكديــن علــــى دعمنــا الكامــل 

لهــــم والتزامنــا بجميــع قراراتهــم.

وأخيــرًا نؤكــد لكــم حــرص اإلدارة التنفيذيــة وبمســاندة مجلــس اإلدارة بحكمتــه وخبرتــه الواســعة إلــى ترســيخ قواعــد العمــل الســليم واالســتمرار فــي نهــج النجــاح ومســيرة العمــل الــدؤوب لالرتقــاء فــي 
شــركتكم وفــي قطــاع التأميــن الفلســطيني.
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أعضاء مجلس اإلدارة

بشار توفيق حسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ماجســتير + ACII حاصــل علــى شــهادة علميــة فــي اإلدارة الماليــة + التأمين 
  Northeastern University  وإدارة المخاطــــــــــر مـــــن الجهـــــة األكاديميــــــــــــة

تاريخ الميالد: 1977

•  مدير عام وعضو مجلس إدارة  شركة نات هيلث - فلسطين.
•  عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات الطبية.

•  مدير عام شركة أبراج الوطنية سابقًا. 
•  مستشار مدير عام شركة التأمين الوطنية إلعادة التأمين سابقًا.

•  عضو مجلس إدارة سابق في االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين. 
•  نائب مدير عام شركة التأمين الوطنية للشؤون الفنية سابقًا.

•  خبرة عملية 15 سنة في مجال اإلدارة المالية والتأمين.

City University - London 

أعضاء مجلس اإلدارة

عزيز محمود عبد الجــواد
رئيس مجلس اإلدارة

بكالوريوس محاسبة    |    تاريخ الميالد: 1945

•  رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية.
•  نائب رئيس مجلس إدارة شركة مدى للتأمين )مصر(.

•  رئيس مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية منذ عام 2014.
•  عضو ومستشار مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية منذ أوائل عام 2012 وحتى عام 2020. 
•  عضو مجلس إدارة البنك الوطني ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في البنك منذ عام 2017. 

•  عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لأللمنيوم.
•  عضو مجلس ادارة مصرف الصفا ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في المصرف منذ تأسيسه حتى عام 2017. 

. ICC عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية  •
•  الرئيسي التنفيذي لشركة التأمين الوطنية منذ أوائل عام 2009 وحتى نهاية عام 2011.

•  مدير عام شركة التأمين الوطنية منذ عام 1993 وحتى نهاية عام 2008.
•  خبرة 24 سنة في شركة الكويت للتأمين منذ عام 1967 وحتى عام 1992، تقلد فيها عدة مراكز كان آخرها 

    نائب المدير العام للشركة. 
•  ممثل السوق الفلسطيني في مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين منذ عام 1994 وحتى عام 2007. 
•  عضو مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وعضو لجنة التدقيق الداخلي للهيئة حتى عام 2013. 

•  عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية حتى عام 2010.
•  عضو مجلس إدارة شركة مستشفى جبل داوود حتى عام 2010.

•  رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين منذ تأسيسه وحتى عام 2008.
•  عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق منذ تأسيسه وحتى عام 2007.
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أعضاء مجلس اإلدارة

سامر عزيز شحادة
عضو مجلس اإلدارة

شهادة عليا في القانون وعلم النفس واالقتصاد
بكالوريوس علوم سياسية | ماجستير عالقات دولية    |    تاريخ الميالد 1959

•  مستشار مدير عام شركة التأمين الوطنية للعالقات العامة.
•  مدير عام شركة أبراج الوطنية سابقًا.

•  مساعد باحث – منظمة الصحة العالمية – رام الله.
•  مساعد تدريس – دائرة العلوم السياسية – جامعة برجهام يونغ. 

•  باحث – االتحاد الفلسطيني للتمكين – واشنطن. 
•  رئيس مجلس أمناء مدارس الفرندز.

•  مؤسس وعضو في مؤسسة الشباب الرؤساء.
•  عضو في مؤسسة مبادرة كلينتون. 

•  أمين المال الفخري للمجمع الكنسي التابع للكنيسة اإلنجيلية األسقفية 
    العربية في الشرق األوسط.

•  عضو مجلس إدارة وأمين صندوق في جمعية ICC – القدس.
•  عضو مجلس أمناء جامعة بيت لحم.

•  عضو مجلس إدارة المدرسة والبيت األنجيلي )رام الله(.
•  عضو لجنة المشاركة مع الكنيسة االسكتلندية.

•  عضو لجنة أمالك الضفة والجليل.
•  عضو مجلس إدارة مستشفى مار لوقا – نابلس.

•  عضو مجلس إدارة كلية القديس جورج.
•  عضو مجلس إدارة المركز المهني )رام الله(.
•  عضو مجلس إدارة كاتدرائية القديس جورج.

زاهي باســـيل عواد
عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس علوم

تاريخ الميالد: 1943

•  رئيس مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية. 
•  نائب رئيس مجلس اإلدارة – الشركة الفلسطينية لأللمنيوم.

•  مدير عام – شركة الصقر لألوراق المالية – رام الله.
•  مدير عام – شركة وينرز للوساطة المالية واالستشارات – رام الله.
•  مدير عام ورئيس مجلس اإلدارة – شركة االتحاد للخدمات المالية.

•  مستشار – شركة جالكسي لالستثمار –  رام الله.
•  مستشار – شركة سهم للوساطة المالية واالستشارات – رام الله.

•  عضو جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت وجمعيات خيرية أخرى.
•  أخصائي تدريب/ شركة الزيت العربية – الكويت.

أعضاء مجلس اإلدارة

سامح جمال المصـــري
عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس هندسة معمارية

تاريخ الميالد: 1960

•  مدير عام ومالك الشركة المتحدة لتجارة السيارات )وكالء فولكسفاجن ، أودي، 
    سكودا وسيات باإلضافة إلى وكالة تشكوروفا للمعدات الثقيلة التركية(.

•  مدير عام ومالك شركة جمال عمر المصري )وكالء ليبهر للمعدات الثقيلة األلمانية(.
•  المالك لشركة “ليس آند جو” للتأجير التمويلي.

•  أحد المساهمين وعضو مجلس إدارة في شركة المجموعة الحديثة  للمشروبات  
.)Pepsi( الخفيفة    

•  أحد المستثمرين في القطاع الزراعي و المالكين لمزرعة في منطقة الغور، 
    متخصصة في زراعة وتوريد التمور.

.)P.B.C( رئيس و عضو مجلس إدارة نادي رجال األعمال الفلسطيني  •
•  رئيس مجلس إدارة اتحاد مستوردي السيارات والمعدات الثقيلة في فلسطين.

•  عضو مجلس أمناء مستشفى سانت جون سابقًا.
•  مؤسس ورئيس جمعية أصدقاء ماريوسف سابقًا.

رهام توفيق حسين
عضو مجلس اإلدارة

ماجســتير +CPA وحاصلــة علــى شــهادة علميــة فــي المحاســبة والعالقــات الدوليــة 
  University of Notre Dame ــة ــة األكاديميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن الجهــــــــــــــــ مــــــــــــــــ

تاريخ الميالد: 1978

•  خبرة عملية 14 سنة في مجال المحاسبة واإلدارة المالية
•  اإلدارة المالية – البنك الدولي

Barclays محلل مالي – بنك  •
•  مساعد تدريس – جامعة كولومبيا - أمريكا

•  مدقق خارجي في الشركات التالية:
    •  إرنست ويونغ

    •  ديلويت
    •  برايس وتر هاوس كوبرز

Columbia University
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أعضاء مجلس اإلدارة

دينا منيب المصري
عضو مجلس اإلدارة

ماجستير علوم مالية ومصرفية وإدارة األعمال

تاريخ الميالد: 1964

•  عضو مجلس إدارة البنك الوطني.
.Manufacturers Hanover Bank in New York العمل في  •
•  عضو مجلس إدارة مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية.

•  نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشروبات الوطنية كوكاكوال.

فضل مصطفى حماد
عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد: 1984

•  مدير عام ومالك شركة مركز سلواد للصرافة.

•  نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية.
•  نائب رئيس مجلس بلدية سلواد. 

•  خبرة عالية في مجال االستثمار المالي والعقاري.
•  ناشط في لجان الخدمة المجتمعية.

طارق طاهر الشكعة
عضو مجلس اإلدارة

بكالوريــوس فــي القانــون التجــاري مــن جامعــة أوهايــو فــي 
األمريكيــة المتحــدة  الواليــات 

تاريخ الميالد: 1964

•  مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة لوتس لالستثمارات 
    المالية.

•  عضو مجلس إدارة في بنك فلسطين.
•  نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية 

    لالستثمار )أيبك(.
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جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الهيئة العامة بناء على الكفاءة والسمعة والخبرة وبحيث يتولى المجلس المهام التالية:

•  تعزيز حقوق المساهمين وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه المساهمين في حال التقصير المتعمد أو اإلهمال الشديد.
•  وضع سياسة الشركة وخططها وإقرار األنظمة التي تسير عليها في عالقاتها الداخلية والخارجية وضمان سالمة تنفيذها.

•  اإلشراف على أعمال الشركة وإدارتها التنفيذية وله الحق المطلق في االطالع على أية أوراق أو وثائق أو حسابات أو معلومات تخص الشركة.
•  إقرار الموازنات السنوية.

•  االطالع على توصيات وقرارات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واعتمادها.
•  تحمل المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة ترتكبها الشركة ضد القوانين واألنظمة والتعليمات العامة.

ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة في أول اجتماع لهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس ويتولى الرئيس المهام التالية:

•  تمثيل الشركة لدى الغير وأمام السلطات كافة ويعتبر توقيعه على أنه توقيع مجلس اإلدارة بكامله في عالقات الشركة بالغير.
•  تنفيذ قرارات المجلس والتقيد بتوجيهاته وذلك بالتعاون مع اإلدارة التنفيذية للشركة.

في حال غياب الرئيس, ينوب نائب رئيس مجلس اإلدارة عنه ويقوم بأعماله.

عقــد مجلــس إدارة الشــــركة ســت جلســات فــي عــام 2020، لــم يتغيــب أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس عــن أي جلســة بــدون عــذر مشــروع وكانــت نســبة حضــور األعضــاء للجلســات خـــالل العــــام 
ــا. ــأن كل عضــــو يتقاضــــى 500 دوالر أمريكــــي عــــن كل جلســــة يحضرهــ ــًا بــ )98%(،علمــ
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة الحوكمة والمكافآتهيئة مجلس اإلدارة

واجبات لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

واجبات لجنة االستثمار

رئيســًا  | عزيز محمود عبد الجواد   
عضــوًا  | بشار توفيق حسين  
عضــوًا  | سامر عزيز شحادة      
عضــوًا  | فضل مصطفى حماد     

رئيســًا  | عزيز محمود عبد الجواد   
عضــوًا  | رهام توفيق حسين  
عضــوًا  | طارق طاهر الشكعة  

تعقــد هيئــة مجلــس اإلدارة ســت جلســات ســنويًا 
علــى األقــل.

تعقــد لجنــة الحوكمــة و المكافــآت جلســتين ســنويًا 
علــى األقل

لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

لجنة االستثمار

رئيســًا  | بشار توفيق حسين   
عضــوًا  | سامح جمال المصري  
عضــوًا  | فضل مصطفى حماد      

رئيســًا  | طارق طاهر الشكعة   
عضــوًا  | زاهي باسيل عواد   
عضــوًا  | دينا منيب المصري    
عضــوًا  | سامح جمال المصري    

ــق أربــع جلســات ســنويًا علــى  ــة التدقي تعقــد لجن
األقــل.

تعقــد لجنــة االســتثمار أربــع جلســات ســنويًا علــى 
األقــل

واجبات لجنة الحوكمة والمكافآتواجبات لجنة هيئة مجلس اإلدارة

اتخــاذ القــرارات باألمــور والمســتجدات التــي ال يمكــن تأجيــل اتخــاذ قــرار بهــا لحيــن انعقــاد مجلــس اإلدارة، وتعــرض جميــع قــرارات 
ــه بعــد اتخــاذ هــذه القــرارات العتمادهــا. ــة علــى مجلــس اإلدارة فــي أول جلســة ل الهيئ

•  التأكد من وجـــود سياســـة مكافـــآت واضحـــة ومحددة لدى الشركــــة، بحيث تضمــن هذه السياســة أن تكــون المكافــآت والرواتــب     
    كافية الستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في الشركة، واالحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع المكافــآت والرواتـــب الممنوحـــة  

    من قبل الشركات المماثلة.  

•  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضــاء اللجـــان المنبثقــــة عـن مجلـس اإلدارة ومستشــــاري 
    المجلس وكبار المدراء التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء والمهارة والخبرة. 

•  مراجعــة الــكادر الوظيفــي والتعديــالت الدوريــة عليــه بمــا يتوافــق مـــع أحــكام قـــانون العمــل ومتطلبــات اإلدارة التنفيذيــة للشركـــــة. 

•  التأكد من تطبيق الشركة لجميع قواعد الحوكمة اإللزامية الواردة في قواعد حوكمة الشركات، كما تعمل علـــى تهيئــة الظـــروف 
    لتطبيق جميع قواعد الحوكمة االختيارية.

ــة األخــرى.  ــة التطبيــق الفعــال إلطــار اإلفصــاح عــن المعلومــات التــي تخــص الشــركة لبورصــة فلســطين والجهــات الخارجي •  مراقب

•  التحقــق مــن اإلجــراءات المتبعــة فــي حــاالت تضــارب المصالــح والمعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة ورفــع التقاريــر عنهــا.   

ــل. ــات وإجــراءات العمــ ــزام اإلدارة التنفيذيــة وامتثالهــا لسياسـ ــة الداخليــة للشــركة ومتابعــة مــدى الت •  اإلشــراف علــى نظــم الرقاب

ــة. ــات المالي ــة البيان ــد مــن عدال ــات بشــأنها مــن أجــل التأك ــم التوصي •  دراســة السياســات المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة وتقدي

•  مراجعــة القوائــم الماليــة المرحليــة والســنوية للشــركة والتأكــد مــن أنهــا تعكــس المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا والتأكــد 
   من األحكام والتقديرات المتعلقة بها ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية والمدقق الخارجي.

وتقييــم   ذلــك,  علــى  العامــة  والهيئــة  المجلــس  شــريطة مصادقــة  عملــه  وإنهــاء  أتعابــه  واقتــراح  الخارجــي  المدقــق  ترشــيح    •
  استقالليته وموضوعيته ومراجعة أدائه ونطاق عمله.

التأميــن وتعليمــات هيئــة ســوق   المنظمــة لعمــل  الرقابيــة والتنظيميــة والتشــريعية والقوانيــن  مراقبــة االمتثــال لإلجــراءات    •
   رأس المال الفلسطينية.

•  المراجعــة والموافقــة علــى اســتراتيجية إدارة المخاطــر فــي الشــركة والسياســات المتعلقــة بهــا ووضــع خطــط إلدارة األزمــات 
   والتعافي من مخاطر الكوارث حال حدوثها.

•  إدارة محفظة االستثمار الخاصة بالشركة ووضع وتنفيذ السياسات االستثمارية المعتمدة من مجلس اإلدارة.

•  اتخاذ القرارات المتعلقة بشراء وبيع االستثمارات ضمن الصالحيات المعتمدة لذلك، أما االستثمارات التي تزيد عن صالحيـــات 
    اللجنة فتقوم اللجنة برفع توصياتها لمجلس اإلدارة التخاذ القرار بشأنها.
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اإلدعاءات والمصاريف واإلقتطاعاتتقرير مجلس اإلدارة

هامش المالءة

نتائج أعمال التأمين

لقد كانت نتائج أعمال شركة التأمين الوطنية خالل العام 2020 على النحو التالي:

بلغت أقساط التأمين اإلجمالية  )54,903( ألف دوالر أمريكي في العام 2020 مقارنة مع )52,072( ألف دوالر أمريكي العام الماضي. وقد توزعت حافظة األقساط  للشركة على النحو التالي:

النسبة من اإلنتاجنسبة التغّيرأقساط 2019أقساط 2020البيان
العام للشركة

التأمين اإللزامي للمركبات

التأمين المادي للمركبات

مجموع تأمين المركبات

تأمين الحريق والحوادث العامة والبحري 

التأمين الصحي

تأمين الحياة

المجموع

ألف دوالر

10,536

22,153

32,689

13,543

8,655

16

54,903

ألف دوالر

9,933

21,774

31,707

13,158

7,181

26

52,072

%

%6

%2

%3

%3

%21

%)38(

%5

%

%19.19

%40.35

%59.54

%24.67

%15.76

%0.03

%100.00

بلــغ مجمــوع االدعــاءات المتكبــدة فــي عــام 2020 )30,529( ألــف دوالر أمريكــي مقابــل )30,995( ألــف دوالر أمريكــي العــام الماضــي بإنخفــاض نســبته )2-%( وأصبحــت بذلــك تشــكل مــا نســبته )%68( 
مــن األقســاط المكتســبة مقابــل مــا نســبته )73%( العــام الماضــي.

بلغــت تكاليــف اإلنتــاج مــن مصاريــف وعمــوالت عــام 2020 مبلــغ )10,720( ألــف دوالر أمريكــي مقابــل )10,106( ألــف دوالر أمريكــي العــام الماضــي بارتفــاع نســبته )6%( وأصبحــت بذلــك تشــكل مــا 
نســبته )20%( مــن إجمالــي إنتــاج الشــركة مقابــل مــا نســبته 19% العــام الماضــي.

بلــغ مجمــوع احتياطيــات الشــركة التأمينيــة مــا يقــــارب )63.1( مليـــــون دوالر أمريكــــي فــي عــــام 2020 مقابـــــل )54.3( مليـــــون دوالر أمريكـــــي العــام الماضـــــي, وقــد انخفضــــــــت اإلدعــاءات المســددة 
مــن )30.4( مليــون دوالر أمريكــي العــام الماضــي إلــى )29( مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2020.

بلغت نسبة هامش مالءة الشركة فـي 2019/12/31 )232%(، علمــًا بـــأن هامــش المــالءة المطلــوب من شركــات التأميــن بموجــب التعليمــات الصادرة عــن اإلدارة العامــة للتأميــن هــو )%150(.

حققــت حســابات التأميــن فائضــًا ماليــًا مقــداره )5.4( مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2020 مقابــل )3.1( مليــون دوالر أمريكــي العــام الماضــي وأصبــح هــذا الفائــض يشــكل مــا نســبته )9.8%( مــن 
إجمالــي إنتــاج الشــركة مقابــل )6%( العــام الماضــي.
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اإلستثمارات

األرباح

بلــغ مجمــوع اســتثمارات المجموعــة فــي نهايــة عــام 2020 حوالــي )74( مليــون دوالر أمريكــي مقابــل )70( مليــون دوالر أمريكــي العــام الماضــي وأصبحــت اســتثمارات المجموعــة تشــكل مــا نســبته 
)55%( مــن مجمــوع أصولهــا التــي بلغــت فــي نهايــة عــام 2020 حوالــي )134( مليــون دوالر أمريكــي مقابــل )116( مليــون دوالر أمريكــي نهايــة العــام الماضــي.

والجديــر ذكــره أن سياســة المجموعــة االســتثمارية المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة تقــوم بتوزيــع االســتثمارات علــى محافــظ اســتثمار وأوراق ماليــة وعمــالت متنوعــة مســتثمرة محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا بمــا 
يحقــق أفضــل عائــد بأقــل مخاطــر ممكنــة. ولقــد حققــت اســتثمارات الشــركة عائــدًا فــي هــذا العــام مقداره )3,718( ألف دوالر أمريكـــــــــي بنسبـــــــة )5%( من مجموع االستثمـــــارات مقارنة بعائـــد مقـــداره

)4,258( ألف دوالر أمريكي بنسبة )6%( من مجموع االستثمارات العام الماضي.

•  حققت مجموعة التأمين الوطنية في عام 2020 أرباحًا صافية بعد الضرائب مقدارها )7,809( ألف دوالر أمريكي مقارنة بـ )7,093( ألف دوالر أمريكي العام الماضي.
•  حققت شركة أبراج الوطنية أرباحًا صافية مقدارها )1,278( ألف دوالر أمريكي في عام 2020 مقارنة بـ )1,462( ألف دوالر أمريكي العام الماضي.

ويوصي
مجلــس اإلدارة الهيئــة العامــة الموقــرة بالموافقــة علــى توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة 22.5% مــن رأسمـــال الشركــــة وتوزيــع أربــاح أســهم منحــة مجانيــة بنســبة 15% علــى المساهميــــن المسجليــــن فــي 

سجالت السوق المالــــي بتاريـــــخ اجتـمـــاع الهيئـــة العامـة.
كما ويوصي مجلس اإلدارة الهيئة العامة على رفع رأس المال اإلسمي من 15 مليون دوالر أمريكي إلى  20 مليون دوالر أمريكي.

كما يثمن
مجلــس اإلدارة عاليــًا الجهــود الطيبــة والحثيثــة التــي بذلتهــا هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية واالتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن، لضبــط ســوق التأميــن وتفعيــل القوانيــن الالزمــة والتــي 

تعمــل علــى مصلحــة ســوق التأميــن ومســاعدته علــى التقــدم والنجــاح.

وأخيرًا
 ينتهــز مجلــس اإلدارة هــذه الفرصــة ليشــكر جميــع المســاهمين علــى الدعــم والرعايــة التــي قدموهــا لشــركتهم كمــا يشــيد بالتعــاون المســتمر بيــن الشــركة وجميــع المتعامليــن معهــا والــذي كان لــه 

الفضــل األكبــر فــي بلــوغ مــا حققتــه الشــركة مــن نجــاح. 

ومجلــس اإلدارة يثمــن عاليــًا الجهــود الطيبــة التــي بذلهــا المديــر العــام للشــركة وموظفيهــا ووكالئهــا، حيــث أن تضافــر هــذه الجهــود مــع خطــط المجلــس وتوجيهاتــه أرســيا حجــر األســاس لمــا حققتــه 
 R&V إلعــادة التأميــن وشــركة Swiss Re إلعــادة التأميــن وشــركة Hannover Re الشــركة مــن تطــور ونمــو وازدهــار، كمــا يســجل المجلــس عرفانــه للســادة شــركات إعــادة التأميــن العالميــة وهــي: شــركة

إلعــادة التأميــن وشــركة GIC Re إلعــادة التأميــن ولجميــع شــركات وســاطة إعــادة التأميــن التــي قدمــت الدعــم والمســاندة للشــركة. 

مجلس اإلدارة
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أهم المؤشرات الماليةالمساهمين

بلــغ عــدد مســاهمي الشــركة )2,485( مســاهم كمــا فــي 2020/12/31 مقابــل )2,461( مســاهم فــي 2019/12/31 وكان حجــم التــداول علــى أســهم الشــركة فــي بورصــة فلســطين خــالل العــام 2020 
مقارنــة بالعــام 2019 كمــا يلــي: 

2020/12/312019/12/31البيان

رأس المال المدفوع

عدد األسهم

القيمة االسمية

عدد األسهم المتداولة

قيمة األسهم المتداولة

عدد العقود المنفذة

أعلى سعر تداول

أدنى سعر تداول

سعر اإلغالق

معدل دوران السهم

15,000,000 دوالر أمريكي

15,000,000 سهم

1 دوالر أمريكي

478,642 سهمًا

1,918,694 دوالر أمريكي

149 عقدًا

4.50 دوالر أمريكي

3.80 دوالر أمريكي

4 دوالر أمريكي

%3.19

15,000,000 دوالر أمريكي

15,000,000 سهم

1 دوالر أمريكي

479,316 سهمًا

1,785,605 دوالر أمريكي

154 عقدًا

4.00 دوالر أمريكي

3.33 دوالر أمريكي

3.95 دوالر أمريكي

%3.20

2020/12/312019/12/31البيان

القيمة الدفترية للسهم الواحد

القيمة السوقية إلى العائد )مرة(

القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية )مرة(

صافي دخل أعمال التأمين إلى األقساط

صافي الدخل قبل الضريبة إلى األقساط

العائد على مجموع الموجودات

العائد على حقوق المساهمين

معدل المديونية

نسبة الملكية

نسبة التداول )مرة(

رأس المال العامل )دوالر أمريكي(

3.13

7.68

1.28

%9.81

%17.85

%5.82

%16.63

%64.99

%35.01

0.98

)1,256,222(

2.81

8.35

1.41

%5.99

%16.87

%6.09

%16.82

%63.79

%36.21

0.95

)3,203,272(
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أكبر عشر مساهمين في الشركةمساهمي الشركة موزعين حسب فئات األسهم

عدد األسهمالفئة المساهمة ٪عدد المساهمين

من 100 سهم فأقل

من 101 إلى 500

من 501 إلى 1،000

من 1,001 إلى 5،000

من 5,001 إلى 10،000

من 10,001 إلى 50،000

من 50,001 إلى 100،000

من 100،001 فأكثر

المجمــــــــــوع

٪٪اسم المساهم
عدد األسهم
2020/12/31

عدد األسهم
2019/12/31

فضل مصطفى حماد

توفيق اسماعيل حسين

اردميس حبيب مردروسيان

محمد محمود مسروجي

ندى توفيق حسين

بشار توفيق حسين

رهام توفيق حسين

عزيز محمود عبدالجواد

واجده راغب حسين

سامر عزيز شحادة

%8.73

%6.99

%4.67

%3.71

%3.61

%3.61

%3.61

%3

%2.78

%2.76

%8.68

%6.58

%4.66

%3.71

%3.61

%3.61

%3.61

%3.00

%2.82

%2.73

1,310,000

1,048,100

700,000

556,681

540,991

540,991

540,991

450,000

417,736

413,593

1,302,055

986,663

698,507

556,681

540,991

540,991

540,991

450,000

422,600

409,793

34,057

278,660

373,087

1,063,819

537,008

1,727,831

841,218

10,144,320

15,000,000

542

905

428

427

72

72

12

27

2،485

%0.23

%1.86

%2.48

%7.09

%3.58

%11.52

%5.61

%67.63

%100.00
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عدد األسهم المملوكة ألقرباء أعضاء مجلس اإلدارةاألسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة

عدد األسهم المملوكة ألعضاء اإلدارة التنفيذية

االسماالسم

االسم

الجنسيةالجنسية

الجنسية

الصلةالمنصب

المنصب

عدد األسهم كما في
2020/12/31

عدد األسهم كما في
2020/12/31

عدد األسهم كما في
2020/12/31

عدد األسهم كما في
2019/12/31

عدد األسهم كما في
2019/12/31

عدد األسهم كما في
2019/12/31

عزيز محمود عبد الجواد

بشار توفيق حسين 

سامر عزيز شحادة

فضل مصطفى حماد 

زاهي باسيل عواد

طارق طاهر الشكعة 

سامح جمال المصري 

المشارق للتنمية واالستثمار ويمثلها
السيدة/ دنيا منيب المصري

رهام توفيق حسين 

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

زوجة عزيز محمود عبد الجواد

زوجة سامر عزيز شحادة

المدير العام

نائب المدير العام للشؤون المالية
والخدمات المساندة وتكنولوجيا المعلومات 

مساعد المدير العام لالكتتاب

يسرى رزق الله ابو علي

حنان عيسى قسطندي شحادة

احمد فؤاد مشعشع

عالء علي صافي

سهيل صالح الدين عواد 

أردني

فلسطيني

فلسطيني

فلسطيني 

فلسطيني

فلسطيني 

فلسطيني

فلسطيني 

فلسطيني

أردنية

فلسطينية

فلسطيني

فلسطيني

فلسطيني

450,000

540,991

413,593

1,310,000

200,000

23,000

86,575

384,743

540,991

50,000

19,232

1,391

876

212

450,000

540,991

409,793

1,302,055

200,000

2,266

86,575

384,743

540,991

50,000

14,542

1,391

876

212



35 34

الهيكل التنظيمي لشركة التأمين الوطنية

فرع القدس

إدارة التسويق والشؤون
اإلدارية واللوجستية

إدارة المخاطرإدارة المبيعات
واالمتثال

إدارة الشؤون
القانونية

إقليم الشمال إدارة الموارد البشرية
وشؤون الموظفين

تعويضات السيارات الجسدية

إدارة الشؤون المالية
وتكنولوجيا المعلومات

إدارة العمليات الفنية
(االكتتاب والتعويضات)

فروع الجنوب

مكاتب الجنوب

وكالء الجنوب

فرع غزة

فروع الشمال

مكاتب الشمال

وكالء الشمال

الشبكات

البرمجة

الحسابات والتحصيل

محاسبة إعادة التأمين

االستثمار والموازنات 

التسويق

الخدمات اللوجستية

الشؤون اإلدارية

مكاتب الوسط

وكالء الوسط والقدس

دائرة مبيعات القدس

دائرة مبيعات الوسط

مجلس اإلدارة

المدير العام

اللجان المنبثقة عن
مجلس اإلدارة

المستشار
القانوني للشركة

دائرة التدقيق الداخلي
وإدارة المخاطر

مكتب اإلدارة العامة
وديوان السكرتارية

إدارة إقليم الجنوب
وغزة

التعويضاتاالكتتاب

دائرة الحسابات
دائرة أنظمة

تكنولوجيا المعلومات
دائرة اكتتاب

الحياة والصحي

دائرة اكتتاب
السيارات

دائرة اكتتاب
التأمينات العامة

دائرة اإلعادة

دائرة تعويضات
التأمينات العامة

دائرة تعويضات
السيارات المادية
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أعضاء اإلدارة التنفيذيةأعضاء اإلدارة التنفيذية

عالء علي صافي
نائب المدير العام للشؤون

المالية والخدمات المساندة
وتكنولوجيا المعلومات

IT / MBA / CPA  ماجستير محاسبة

تاريخ الميالد: 1985

University of Cincinnati - USA :الجهة األكاديمية
سنة التخرج: بكالوريوس 2006   |  ماجستير 2010 

الخبرة العملية: 14 سنة في مجال تكنولوجيا المعلومات 
والمالية والتأمين

أحمد فؤاد مشعشع
المدير العام

ماجستير إدارة أعمال مالية - محاسبة

تاريخ الميالد: 1972

EMU / Turkey الجهة األكاديمية: جامعة بيرزيت و
سنة التخرج: بكالوريوس 1994   |  ماجستير 2008 

الخبرة العملية: 27 سنة في مجال البنوك واالتصاالت 
والتأمين

عبدالحميد منير نصار
نائب المدير العام للعمليات 

)االكتتاب والتعويضات(

بكالوريوس محاسبة

تاريخ الميالد: 1978

الجهة األكاديمية: جامعة النجاح
سنة التخرج: 2001 

الخبرة العملية: 19 سنة في مجال تدقيق البيانات المالية 
والتدقيق الخارجي والداخلي والتأمين

إسكندر أحمد سمارة
مساعد المدير العام للتعويضات

دبلوم تجارة وإدارة مكاتب

تاريخ الميالد:1961

الجهة األكاديمية: معهد قلنديا للتدريب المهني
سنة التخرج: 1981

الخبرة العملية: 36 سنة في مجال التأمين

سهيل صالح الدين عواد
مساعد المدير العام لإلكتتاب

دكتوراة إقتصاد

تاريخ الميالد: 1962

الجهة األكاديمية: جامعة كانبور / الهند
سنة التخرج: 1993

الخبرة العملية: 25 سنة في مجال التأمين
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مركز الشركة وفروعها وحجم القوى العاملةرواتب ومنافع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة
تمارس الشركة أعمالها من خالل مركزها الرئيسي في مدينة البيرة وفروعها العشرة ومكاتبها الواحد والعشرين وبلغ عدد العاملين في الشركة 203 في نهاية عام 2020 .تقاضى أعضاء اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة المبالغ المبينة في الجدول أدناه والتي تمثل كافة رواتبهم ومكافآتهم ومزاياهم خالل العام 2020:

أدناه جدول يبين توزيع موظفي الشركة حسب مؤهالتهم العلمية: 

منافع قصيرة األجل

2020/12/312019/12/31

مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة

طبيعة العالقة

إدارة عليا

إدارة عليا

أعضاء مجلس اإلدارة

دوالر أمريكي

737,142

134,636

248,500

دوالر أمريكي

778,216

194,800

213,350

عدد الموظفينالمؤهل العلمي

دكتوراة

ماجستير

بكالوريوس

دبلوم

ثانوية عامة

أقل من ثانوية

إجمالي عدد الموظفين

1

20

127

32

19

4

203
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مركز الشركة وفروعها وحجم القوى العاملة
علما بأن هؤالء العاملين موزعين حسب مراكز عملهم على النحو التالي:

عدد الموظفينالفرع

المركز الرئيسي

القدس

بيرزيت

الخليل

العيزرية

بيت لحم

غزة

نابلس

طولكرم

جنين

إجمالي عدد الموظفين

90

3

2

24

7

25

7

21

13

11

203

التدريب والتأهيل لموظفي الشركة

تؤمــن الشــركة بــأن العنصــر البشــري هــو أهــم دعائــم نجاحهــا ورأســمالها الحقيقــي الــذي يتطلــب التطويــر المهنــي المســتمر ولذلــك حرصــت الشــركة علــى توفيــر الــدورات وورشــات العمــل التاليــة 
لموظفيهــا خــال العــام 2020:

البلد
عدد

الموظفين اسم مركز التدريباسم الدورة

Award in General Insurance )W02( االمتحان التأميني

MCSA

المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 17 وتطبيقاته العملية

التدقيق الداخلي والرقابة

إدارة دعاوى وقضايا التأمين

تأمينات الحياة وبرامج التأمين المتداولة

التدقيق الداخلي المبني على المخاطر

CII Group

Experts Turnkey Solutions

Go Global

االتحاد األردني لشركات التأمين

االتحاد األردني لشركات التأمين

االتحاد األردني لشركات التأمين

جمعية المدققين الداخليين الكويتية

فلسطين

فلسطين

فلسطين

األردن

فلسطين

األردن

فلسطين

13

1

4

1

3

1

2
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التأمين الوطنية في صحف

تكريما 
لجهودهــم 

ــة  ــن الوطني التأمي
NIC تنظــم رحلــة ســفر 

الــى  ووكالئهــا  لموظفيهــا 
ــي ــة دب مدين

كرمــت شــركة التأميــن الوطنيــة مجموعــة مــن 
تنظيــم  خــالل  مــن  موظفيهــا ووكالئهــا وعائالتهــم 

وذلــك  دبــي  مدينــة  الــى  ايــام  ســتة  لمــدة  ســفر  رحلــة 
عمــالء  خدمــة  ســبيل  فــي  بذلوهــا  التــي  لجهودهــم  تقديــرا 

الشــركة خــالل عــام 2019، وقــد رافــق أعضــاء مــن اإلدارة التنفيذيــة 
الســفر. رحلــة  خــالل  بهــم  واالهتمــام  لإلشــراف  الوفــد  هــذا 

أكــد مديــر عــام شــركة التأميــن الوطنيــة NIC أحمــد مشعشــع 
وامتنــان  محبــة  عربــون  عــن  عبــارة  الرحلــة  هــذه  أن 

أو وكالء  كانــوا موظفيــن  أيــا  الشــركة  لشــركاء 
لمــا بذلــوه مــن جهــود لالرتقــاء فــي أداء 

لتحافــظ  الوطنيــة  التأميــن  شــركة 
فــي  الصــدارة  مركــز  علــى 

الســوق الفلســطيني.

التأمين 
الوطنية 

NIC ترعى 
فعالية » سوق العنب 
والمنتجات النسوية »

 NIC الوطنيــة  التأميــن  اللــه – دعمــت شــركة  رام 
فعاليــة » ســوق العنــب والمنتجــات النســوية » المنظــم 

مــن قبــل غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم وذلــك مــن 
تهــدف  بالشــركة والتــي  الخاصــة  المســؤولية االجتماعيــة  جانــب 
ــة. ــة والزراعي ــات االقتصادي ــى دعــم المشــاريع النســوية والقطاع ال

 
مــن جانبــه عبــر مديــر عــام شــركة التأمين الوطنية NIC أحمد مشعشــع عن 

أهميــة مســاهمة الشــركة بهــذه النشــاطات والفعاليــات ومشــاركة 
القطــاع  تمكيــن  علــى  يســاعد  والــذي  فيهــا  المجتمــع  أبنــاء 

فــرص  توفيــر  فــي  ويســاعد  والزراعــي  االقتصــادي 
عمــل عــدا عــن أهميــة دعــم المنتــج الفلســطيني 

وزيــادة انتشــاره بالســوق المحلــي ليســتحوذ 
فــي  األكبــر  الســوقية  الحصــة  علــى 

الســوق الفلســطيني ممــا يســاعد 
القطاعــات  بتلــك  بالنهــوض 

كافــي  دعــم  وتوفيــر 
أبنــاء  لكافــة 

. لمجتمــع ا

مبادرة 
ريادية 

وطموحة
شركة التأمين الوطنية 

NIC تتوسع إقليميًا في 
جمهورية مصر العربية

في مبادرة ريادية وطموحة، أعلنت شركة التأمين 
الوطنية رسميًا عن خبر استثمارها االستراتيجي في 

تأسيس شركة تأمين جديدة في جمهورية مصر العربية تحت 
اسم » مدى للتأمين » وبرأسمال مدفوع بلغ 150 مليون جنيه مصري 
وبالشراكة االستراتيجية مع » مجموعة السويدي » التي تعد من كبار 

المستثمرين في جمهورية مصر العربية في مجال الطاقة واالستثمار واإلعمار 
داخل القطر المصري واألسواق العالمية ويأتي هذا اإلفصاح بعد استالم خطاب 

الموافقة الرسمي من هيئة الرقابة المالية في جمهورية مصر العربية على الموافقة المبدئية 
لتأسيس شركة » مدى للتأمين ».

وتعتبر هذه الخطوة تطورًا هامًا لصناعة التأمين الفلسطيني بشكل عام ولشركة 
التأمين الوطنية NIC بشكل خاص، وتأتي هذه الخطوة كمحصلة للعمل 

الدؤوب والتخطيط االستراتيجي وتطبيق المعايير المثلى للتأمين 
وإدارة المخاطر التي عملت شركة التأمين الوطنية NIC على 
تبنيها وتعظيمها خالل أكثر من 27 عامًا من العمل الحثيث 

من اإلدارة التنفيذية للشركة وبرعاية حكيمة من 
مجلس إدارة الشركة الذي يجمع بين الحكمة 

والخبرة المتنوعة التي اثرت هذا التوجه 
ودعمت األفكار الريادية للشركة 

لبناء قصة نجاح فلسطينية 
جديدة داخل الوطن 

وخارجه.

دعما 
لجهود 
الحكومة

مجموعة التأمين 
الوطنية NIC تتبرع بـمبلغ 

نصف مليون شيكل

 ،nic رام اللــه - دعمــت مجموعــة التأميــن الوطنيــة
التــي  الطــوارئ  وخطــة  الفلســطينية  الحكومــة  جهــود 

فيــروس  انتشــار  لمواجهــة  الماضــي  الشــهر  منــذ  أطلقتهــا 
خــالل  مــن  شــيكل  مليــون  نصــف  بمبلــغ  بالتبــرع  وذلــك  كورونــا 

االجتمــاع مــع دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور محمــد اشــتية يــوم أمــس فــي 
الــوزراء. رئاســة  مقــر 

 
وأكــد رئيــس مجلــس ادارة شــركة التأميــن الوطنيــة nic  محمــد 

قــررت   nic الوطنيــة   التأميــن  مجموعــة  ان  مســروجي، 
تخصيــص هــذا الدعــم فــي الوقــت الحالــي انطالقــا 

شــعبنا  اتجــاه  االجتماعيــة  مســؤوليتنا  مــن 
الفلســطيني وتكاتــف القطــاع الخــاص مــع 

لمواجهــة  خططهــا  لدعــم  الحكومــة 
فــي  تمــر  التــي  الطــوارئ  حالــة 

للحــد  العــون  ومــد  البــالد 
ــروس  مــن انتشــار الفي

ومواجهتــه بكافــة 
الســبل.

 

تحت 
عنوان

 » انت قصة كبيرة »
 NIC التأمين الوطنية

تطلق انتاج غنائي تحفيزي 
األول لها

الغنائــي  انتاجهــا  الوطنيــة  التأميــن  شــركة  اطلقــت 
التحفيــزي تحــت عنــوان » انــت قصــة كبيــرة » فــي نهايــات 

ــم  العــام الحالــي نظــرًا للظــروف االســتثنائية التــي مــر بهــا العال
أجمــع خــالل عــام 2020.

التأميــن  ان  أحمــد مشعشــع  الوطنيــة  التأميــن  شــركة  عــام  مديــر  وأشــار 
الوطنيــة فــي عامهــا الثامــن والعشــرين بحــد ذاتهــا قصــة كبيــرة، قصــة 

اســتثنائية تكللــت بالنجــاح والتطــور منــذ عــام لعــام بتحقيــق 
الفــروع  مــن  العديــد  وافتتــاح  النجاحــات  مــن  العديــد 

للشــركة لنصبــح منتشــرين بكافــة أرجــاء الوطــن 
واالمتــداد الــى خــارج الوطــن للمســاهمة 

بشــركة  التأمينيــة  الخبــرات  وتبــادل 
مــدى  اســم  تحــت  مصريــة 

للتأميــن.

نشاطات التأمين الوطنية
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إضاءات

التعويضات المدفوعة
منذ تأسيس الشركة تجاوزت
364 مليون دوالر أمريكي

تخصيص نســــــبة 12% من أرباح 
الشركة للموظفين سنويًا

أكثر من 30 نوع من 
الحلول التأمينية

30 فــــرع ومكتــب 
و25 وكيـــل لخدمتكم

توفر مركز خدمات هاتفية
7/24 لخدمة عمالئنا 

تقديم خدمات الشركة عبر االنترنت
)خدمة تأمينك أون الين(

خبرة 28 عامًا في
إدارة المخاطر والتأمين

األرباح النقدية الموزعة
تجاوزت 38 مليون دوالر أمريكي

دعم العديد من القطاعات
 الصحية واالجتماعية والبيئية

هامش مالءة يصل
إلى %232

دعم أكثر من 30 مؤسسة 
إجتماعية سنويًا

رأسمال وطني
قيمته 15 مليون دوالر أمريكي

203 موظف لخدمتكم
الشركة الفلسطينية األولى

في قطاع التأمين التي
حصلت على شهادة
الشفافية والنزاهة

التعاون مع الشبكة الطبية
األوسع في فلسطين

اإلنجازات

البحث والتطوير

1 - االستمرار في تحقيق أرقام قياسية جديدة في أقساط التأمين حيث تم تحقيق أقساط بقيمة 54 مليون دوالر أمريكي في عام 2020 وهي األعلى منذ تأسيس الشركة.

2 - تحقيق هامش مالءة بنسبة %232.

3 -  أول شركة تأمين فلسطينية عملت على إطالق منتج تأمين سفر شامل لتغطية الكورونا.

4 -  تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 3 مليون دوالر أمريكي عن نتائج عام 2019.

5 -  التبرع بمبلغ 500 ألف شيقل لصندوق وقفة عز كمبادرة تدعم المسؤولية المجتمعية وذلك خالل إنتشار جائحة كورونا.

6 - إطالق خدمة الواتساب الخاص بالشركة والذي يضمن للعمالء سهولة للحصول على خدماتهم التأمينية.

7 - التوسع الخارجي من خالل تأسيس شركة مدى للتأمين في مصر.

8 - االستخدام األمثل للتكنولوجيا عن طريق العمل عن ُبعد أثناء إغالق محافظات الوطن نتيجة لجائحة كورونا بحيث تم خدمة عمالء الشركة دون انقطاع.

9 - إعادة تأهيل فرع الشركة في طولكرم وفتح مكاتب جديدة في كل من عرابة وميثلون وقباطية.

10 - تطوير سياسات وإجراءات مكافحة جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

تواصــل شــركة التأميــن الوطنيــة منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن البحــث المســتمر وتطويــر أفضــل التغطيــات التأمينيــة وســبل إدارة المخاطــر بشــكل فعــال إنطالقــًا مــن دورهــا الفعــال فــي دعــم االقتصــاد 
الوطنــي باإلضافــة إلــى تطويــر تجربــة خدميــة مميــزة لعمالئهــا والــذي هــو أســاس عمــل الشــركة لتســليط الضــوء علــى ميزتهــا التنافســية بالمقارنــة مــع منافســيها.

منــذ ثمانيــة وعشــرون عامــًا تــرى التأميــن الوطنيــة مــدى التغيــر الكبيــر والمســتمر فــي إحتياجــات عمــالء الســوق الفلســطيني والــذي يدفعهــا دائمــا للبحــث والتطويــر فــي تلبيــة هــذه االحتياجــات لتبقــى 
الســباقة وتحقــق الصــدارة فــي تقديــم مــا هــو جديــد للمواطــن الفلســطيني مــن تغطيــات تأمينيــة مختلفــة بمســتوى جــودة خدمــات عاليــة مــن خــالل إدارة العمليــات بشــكل فعــال وبنــاء قنــوات اتصــال 

متعــددة ومتنوعــة مــع العمــالء.
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الوضع التنافسيالخطة المستقبلية

كفاءة األنظمة والضبط الداخلي

استثمارات المجموعة

تتطلــع دائمــًا شــركة التأميــن الوطنيــة إلــى التوســع الجغرافــي لتكــون األقــرب إلــى كافــة عمالئهــا للحصــول علــى خدماتهــا بشــكل مريــح وفعــال واالعتمــاد علــى التكنولوجيــا ووســائل تطورهــا للتطويــر 
مــن تجربــة عمالئهــا باإلضافــة إلــى بنــاء شــراكات جديــدة مــع معيــدي التأميــن حــول العالــم لتقديــم أفضــل التغطيــات التأمينيــة حيــث يشــكل هــذا المزيــج مــن التكنولوجيــا والتغطيــات التأمينيــة األنســب 

والتوســع الجغرافــي وتجربــة العمــالء المتطــورة وتطويــر آليــة التعويــض ركائــز إســتراتيجية الشــركة لتحقيــق مركــز الصــدارة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني.

إنطالقــًا مــن وطنيتهــا يبقــى المجتمــع الفلســطيني محــور إهتمــام الشــركة حيــث تســتمر فــي تخصيــص جــزء مــن عائداتهــا لتنفيــذ مشــاريع مختلفــة مــن المســؤولية المجتمعيــة فــي المجــال الصحــي 
والبيئــي واالجتماعــي.

إن للشــركة مكانتهــا المتميــزة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني حيــث بلغــت حصتهــا الســوقية فــي العــام 2020 حوالــي 18% مــن إجمالــي أقســاط جميــع شــركات التأميــن األخــرى العاملــة فــي الســوق 
الفلسطيني.

تعمــل المجموعــة علــى توزيــع اســتثماراتها علــى قنــوات اســتثمار وعمــالت مختلفــة محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا بمــا يحقــق أفضــل عائــد بأقــل مخاطــر ممكنــة, الجــدول أدنــاه يبيــن اســتثمارات المجموعــة 
الرئيســية )المبالــغ أدنــاه بــآالف الــدوالرات األمريكيــة(:

تســعى شــركة التأميــن الوطنيــة بشــكل مســتمر إلــى تعزيــز أداء الدوائــر والفــروع المختلفــة مــن خــالل تفعيلهــا ألنظمــة الضبــط الداخلــي والماليــة, وفــي إطــار مســاعيها لذلــك يمنــح مجلــس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة أهميــة عاليــة لتنظيــم إجــراءات الضبــط الداخلــي مــن خــالل تحديــد المســؤوليات والصالحيــات والعالقــات الوظيفيــة بيــن مكوناتــه المختلفــة وذلــك بهــدف حمايــة األصــول مــن الضيــاع 
والتحايــل ولمــا لذلــك مــن دور مباشــر فــي رفــع كفــاءة أداء العمليــات الفنيــة والماليــة وإعطائهــا قيمــة إضافيــة تعــزز مــن خاللهــا مكانتهــا الربحيــة وتظهــر بياناتهــا بدقــة وشــفافية ألصحــاب العالقــة, 

وتأكيــدًا لضمــان كفــاءة وســالمة أنظمــة الضبــط الداخلــي التــي يتــم العمــل بهــا فــي الشــركة، عمــدت الشــركة إلــى القيــام بمــا يلــي:

•  تنفيذ إجراءات التدقيق الداخلي في الشركة استنادًا لوثيقة التدقيق الداخلي المعتمدة من مجلس اإلدارة.

•  تطبيق الشركة لكافة البنود اإللزامية في مدونة الحوكمة الفلسطينية.

•  ترشيح و اختيار أكفأ شركات التدقيق الخارجي و المصنفة من الدرجات األولى عالميًا.

•  تطوير سياسات عمل واضحة و ممنهجة تتعلق بكافة عمليات وأقسام الشركة. 

•  تولي الشركة أهمية عالية لرفع كفاءة أنظمة الرقابة والضبط الداخلي من خالل الضوابط البرمجية والتي يتم تطويرهـــا بشكــــل مستمــــر علــــى النظام اآللي فــي الشركــــة بحيــث يمنــع ذلك 
    حدوث أي مخاطر أو أخطاء وبالتالي ضبطها قبل وقوعها.

•  إعتماد هيكل تنظيمي واضح مبني على نظام وظيفي.

•  إعتماد مؤشرات أداء KPIs يتم على أساسها تقييم أداء الموظفين لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

20202019 نوع االستثمار

ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

استثمارات إستراتيجية

أسهم في سوق فلسطين

أسهم في سوق األردن

أسهم في سوق قطر

أسهم في سوق مصر

أسهم في سوق اإلمارات العربية المتحدة 

أسهم في سوق أمريكا

أسهم في سوق أوروبا

سندات ومحافظ استثمارية

أراضي وعقارات

المجموع

15,978

4,749

4,119

549

86

119

132

921

141

27,222

20,430

74,446

21,012

2,241

2,353

1,203

78

155

0

344

71

21,949

20,964

70,370
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أتعاب التدقيق

2020 المدقق إسم الشركة

المجموع

2019

شركة التأمين الوطنية

شركة أبراج الوطنية

برايس ووترهاوس كوبرز

برايس ووترهاوس كوبرز

دوالر أمريكي

41,992

4,408

46,400

دوالر أمريكي

37,620

4,180

41,800
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متفرقاتمتفرقات

قــرارات رقابيـة ذات أثـر مـادي

1. قــرار هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية بإلــزام جميــع شــركات التأميــن العاملــة فــي الســوق بــأن تقــدم مــع بياناتهــا الماليــة الســنوية دراســات إكتواريــة معــدة مــن قبــل خبــراء متخصصيــن فــي هــذا 
المجــال تبيــن مــدى كفايــة االحتياطيــات الفنيــة لهــذه الشــركات، ومــدى تــوازن ومالئمــة سياســة التســعير.

2. قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بخصوص اإللتزام بالتعرفة الرسمية لتأمين المركبات و العمال.

3. التعديالت المتوقعة على قانون الضريبة.

4. تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )17(.

•  المخاطر
ال يوجد مخاطر محتملة من الممكن أن تتعرض لها المجموعة خالل السنة المالية الالحقة والتي من شأنها التأثير المادي على المجموعة.

•  السيطرة
لم تظهر أية بوادر من قبل أي من المساهمين تدل على نيتهم للسيطرة على المجموعة.

•  االعتماد على موردين وعمالء رئيسيين
العمالء الرئيسيون: ال يوجد عمالء رئيسيون محليًا وخارجيًا يشكلون 10% فأعلى من إجمالي إيرادات الشركة.

الموردون الرئيسيون: ال يوجد موردون رئيسيون محليًا وخارجيًا يشكلون 10% فأعلى من إجمالي مشتريات الشركة.

•  اإلجراءات القانونية الجوهرية
ــغ المســتدركة مــن قبــل المجموعــة  ــرأي المستشــار القانونــي فــإن المبال ــا المقامــة ضــد المجموعــة ضمــن النشــاط الطبيعــي لهــا. وفــي اعتقــاد اإلدارة ووفقــًا ل ــا ســوى القضاي ال يوجــد أي قضاي

ــر جوهــري علــى الوضــع المالــي للمجموعــة ونتائــج أعمالهــا. ــج التــي تترتــب عليهــا ليــس لهــا أي تأثي ــغ المتوقــع دفعهــا، والنتائ ــا تعــادل المبال كمخصــص لهــذه القضاي

•  مساهمة المجموعة في حماية البيئة
حرصــا مــن المجموعــة علــى ضــرورة حمايــة البيئــة والحفــاظ عليهــا، تســتمر المجموعــة فــي تنفيــذ عــدة مبــادرات للحفــاظ علــى الطاقــة وزراعــة األشــجار وتأهيــل وترميــم الحدائــق. حيــث قامــت المجموعــة 

خــالل العــام 2018 بتطويــر حــرش الردانــا وحديقــة االســتقالل، وخــالل عــام 2019 تــم إعــادة تأهيــل حديقــة مدرســة كفــر نعمــة للبنــات.

•  شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين
يتــم إرســال دعــوة لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوية لكافــة المســاهمين قبــل أســبوعين علــى األقــل مــن تاريــخ انعقــاد االجتمــاع، كمــا يتــم نشــر إعــالن دعــوة انعقــاد الهيئــة العامــة فــي الصحــف 
المحليــة قبــل أســبوع مــن انعقــاد االجتمــاع ويتــم نشــر الدعــوة والتقريــر الســنوي علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة www.nic-pal.com وعلــى صفحــة الشــركة فــي بورصــة فلســطين علــى موقــع 

.www.pex.ps

•  االختالف بين البيانات المالية الختامية والبيانات المالية األولية
يبين الجدول أدناه االختالف بين البيانات المالية األولية والبيانات المالية الختامية.

البيانات المالية األوليةالبند
دوالر أمريكي

البيانات المالية الختامية
دوالر أمريكي

الفرق

موجودات عقود إعادة التأمين

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم

مجموع حقوق الملكية

مطلوبات عقود التأمين

أرصدة دائنة أخرى

مجموع المطلوبات المتداولة

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

9,984,594

78,409,915

133,665,700

55,612

45,249,951

46,965,575

62,628,086

3,770,995

79,662,242

86,700,125

133,665,700

482,218

482,218

482,218

-3,895

-3,895

-3,895

482,218

3,895

486,113

486,113

482,218

10,466,812

78,892,133

134,147,918

51,717

45,246,056

46,961,680

63,110,304

3,774,890

80,148,355

87,186,238

134,147,918
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الشركة التابعة للمجموعةالتبرعات والمنح والمسؤولية اإلجتماعية

•  شركة أبراج الوطنية

تخصص شركة التأمين الوطنية ميزانية سنوية نسبتها 2% من صافي الدخل وذلك لدعم كافة مجاالت المسؤولية المجتمعية. خالل العام 2020 ونتيجًة لجائحة كورونا، قامت الشركة 
بالتبرع بمبلغ:

تأسســت شــركة أبــراج الوطنيــة فــي عــام 1995 كشــركة مســاهمة خاصــة مملوكــة ملكيــة شــبه كاملــة لشــركة التأميــن الوطنيــة برأســمال اســمي ومدفــوع مقــداره مليــون دينــار أردنــي، وســجلت فــي 
ذلــك الوقــت لــدى مراقــب الشــركات تحــت رقــم 562420901 لتكــون الــذراع لالســتثمارات العقاريــة لشــركة التأميــن الوطنيــة، وكان باكــورة أعمالهــا إقامــة مجمــع أبــراج الوطنيــة فــي مدينــة البيــرة.

فــي بدايــة عــام 2006، قــرر مجلــس إدارة مجموعــة شــركة التأميــن الوطنيــة زيــادة رأســمال الشــركة إلــى 10 مالييــن دوالر أمريكــي موزعــة علــى 10 مالييــن ســهم القيمــة االســمية للســهم دوالر 
أمريكــي واحــد, وتــم بتاريــخ 2006/03/18 تحويــل الشــركة مــن شــركة مســاهمة خصوصيــة محــدودة إلــى شــركة مســاهمة عامــة محــدودة تحــت رقــم 562601153. وقــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي جلســته 

المعقــودة بتاريــخ 2009/11/03 إدراج أســهم الشــركة فــي بورصــة فلســطين، وتــم إدراج األســهم فــي بورصــة فلســطين بتاريــخ 2010/04/14.

بتاريــخ 2012/03/29, وافقــت الهيئــة العامــة علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة بزيــادة رأس المــال مــن 10 مالييــن دوالر أمريكــي مــوزع علــى 10 مالييــن ســهم القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي 
واحــد إلــى 11 مليــون دوالر أمريكــي مــوزع علــى 11 مليــون ســهم القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد وذلــك بإصــدار 1 مليــون ســهم جديــد القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد 
وتوزيعهــا أســهم منحــة مجانيــة علــى المســاهمين بواقــع ســهم واحــد لــكل عشــرة أســهم يمتلكهــا المســاهم بتاريــخ اجتمــاع الهيئــة العامــة أي مــا نســبته 10 % مــن الرأســمال اإلســمي والمدفــوع. 

وفــي نهايــة عــام 2020, بلــغ عــدد األســهم المملوكــة لشــركة التأميــن الوطنيــة 10,229,659 ســهم مــا نســبته 93% مــن مجمــوع رأســمال شــركة أبــراج الوطنيــة.

قامــت الشــركة فــي أوائــل عــام 2013 بالدخــول فــي شــراكة مــع الشــركة الوطنيــة األردنيــة إلدارة التأمينــات والنفقــات الصحيــة و الطبيــة )NatHealth Jordan( مــن أجــل تأســيس شــركة إدارة نفقــات 
طبيــة فــي فلســطين, و قــد تــم بتاريــخ 2013/05/20  تأســيس الشــركة الوطنيــة الفلســطينية إلدارة التأمينــات والنفقــات الصحيــة والطبيــة )NatHealth Palestine( برأســمال اســمي مقــداره )800( ألــف 
دوالر أمريكــي مقســم إلــى )800( ألــف ســهم القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد, تمتلــك شــركة أبــراج الوطنيــة )392( ألــف ســهم منهــا أي مــا نســبته )49%(, وقــد قامــت الشــركة بتســديد 

كامــل مبلــغ حصتهــا مــن رأس المــال والبالــغ )392( ألــف دوالر أمريكــي.

مــن أهــم غايــات شــركة )NatHealth Palestine( ممارســة أعمــال إدارة النفقــات والخدمــات التأمينيــة الطبيــة, بمــا فــي ذلــك إدارة برامــج التأميــن الصحــي المعتمــدة مــن شــركات التأميــن وتنفيذهــا وإدارة 
محافــظ االشــتراك الصحــي لصالــح شــركات التأميــن والمؤسســات والنقابــات وأي جهــات أخــرى وذلــك مــن خــالل التعاقــد مــع مقدمــي الخدمــات الطبيــة والصحيــة والحصــول علــى أفضــل الخدمــات 
الطبيــة بأقــل األســعار. كمــا قامــت شــركة )NatHealth Palestine( باعتمــاد نظــام البطاقــة الذكيــة )Smart Card( للتأميــن الصحــي وهــي األولــى مــن نوعهــا فــي فلســطين والمنطقــة. وقــد بلــغ الدخــل 

الشــامل لشــركة )NatHealth Palestine( فــي عــام 2020 )432( ألــف دوالر أمريكــي.

تــّم فــي نهايــة عــام 2020 إعــادة تقييــم أراضــي ومبانــي الشــركة مــن قبــل ثالثــة مخمنيــن مرخصيــن لهــذا الغــرض مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، ولقــد بيــن التخميــن أن القيمــة 
الســوقية لهــذه األراضــي والمبانــي بلغــت )24,675( ألــف دوالر أمريكــي وفــق متوســط قيمــة التخميــن التــي أعدهــا المخمنــون الثــالث، ومــن أجــل التحــوط قــرر المجلــس إثبــات مــا نســبته 90 % مــن 

القيمــة العادلــة بمبلــغ )22,208( ألــف دوالر أمريكــي.

500 ألف شيقل
دعم لصندوق وقفة عز

السيد: عزيـــــز محمود عبد الجواد
السيد: فضـــل مصطفى حمـــاد
السيد: بشــــار توفيــــق حسيــــــن
السيد: ســــــامر عزيـــــــز شــــــحادة
السيد: إبراهـيــم علــي الطـويـــل
السيد: فــــــــؤاد نخلــــــــة قطــــــان
السيد: سبيـــــــــر رزق خــــــــــــــــوري
السيد: أحمـــد فــؤاد مشعــشــع

رئيــــــــــــــــس مجلــــــــــــــــس اإلدارة
نائــــب رئيــــــس مجلـــــــس اإلدارة
عضــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــــس اإلدارة
عضــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــــس اإلدارة
عضــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــــس اإلدارة
عضــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــــس اإلدارة
عضــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــــس اإلدارة
المديـــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــام



55 54

قواعد حوكمة الشركةممتلكات الشركة من أراضي ومباني

تمتلك شركة أبراج الوطنية حاليًا العقارات التالية:

بــه. اجتماعاتهــا  العامــة  الهيئــة  تعقــد  والــذي  البيــرة  مدينــة  فــي  الوطنيــة  أبــراج  مجمــع   •

•  قطعــة أرض رقــم )134( مــن الحــوض رقــم )28( مــن أراضــي البيــرة، والبالغــة مســاحتها 3,862 م2.

•  قطعة أرض رقم )23( من الحوض رقم )19( من أراضي عين مصباح والبالغة مساحتها 2,348 م2.

•  قطعــة ارض رقــم )217( مــن الحــوض رقــم )6( مــن أراضــي جفنــا والبالغــة مســاحتها  16,705م2.

•  قطعــة أرض رقــم )214( مــن الحــوض رقــم )6( مــن أراضــي جفنــا والبالغــة مســاحتها 13,259م2.

•  قطعة أرض رقم )107( من الحوض رقم )6( من أراضي كفر قليـل والبالغة مساحتها 69,085 م2.

•  قطعة أرض رقم )108( من الحوض رقم )6( من أراضي كفر قليل والبالغة مساحتها 11,327 م2.

•  قطعة أرض رقم )4( من الحوض رقم )20( من أراضي قرية بورين والبالغة مساحتها 12,231 م2.

•  قطعة أرض رقم )27( من الحوض رقم )2( من أراضي تلفيت، جنين والبالغة مساحتها 12,478 م2.

•  قطعة أرض رقم )24( من الحوض رقم )31( من أراضي جبع، جنين والبالغة مساحتها 47,572 م2.

•  قطعة أرض رقم )9( من الحوض رقم )5( من أراضي صير - جنين والبالغة مساحتها 103,365 م2.

وقــد تــم خــالل العــام 2017 تشــكيل لجنــــــة عقاريــــة منبثقـــــة عــن مجلــــس اإلدارة لمتابعــــة عقــارات الشركــــة بهــــدف بيــع األراضــــي التــــي ارتفعــــت أسعارهــــا ارتفاعــــًا ملحوظــــًاً ووصلــــت إلــى حــدود غيـــر 
مسبوقـــة واســتبدالها بــأراٍض أخــرى لهــا مســتقبل واعــد، وقــد تــم خــالل العــام 2020 بيــع أرض الشــركة فــي دورا القــرع وتحقيــق عائــد مجــٍز.

ــل )658( ألــف دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي، كمــا  ــة بلغــت )630( ألــف دوالر أمريكــي مقاب ــراج الوطني ــر والخدمــات فــي مجمــع أب ــرادات التأجي أظهــرت حســابات الشــركة فــي عــام 2020 أن إي
أن الشــركة حققــت أرباحـــــــًا صافيــة مقدارهــا )1,278( ألــف دوالر أمريكــي مقابــل )1,462( ألــف دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي وذلــك بعــد خصــم مخصصــات االســتهالك والمصاريــف اإلداريـــة 

ومصاريــــف تشغيــــل المجمــــع وضريبــــة األمــالك وضريبــة الدخــل. ومــن الجديــر ذكــره بــأن هــذه األربــاح تشــتمل علــى مــا يلــي:

•  أرباح ارتفاع القيمة العادلة لعقارات الشركة بمبلغ )930( ألف دوالر أمريكي هذا العام مقابل )1,118( ألف دوالر أمريكي العام الماضي.
•  حصة الشركة من نتائج أعمال شركة )NatHealth Palestine( والتي بلغت حوالي )212( ألف دوالر أمريكي هذا العام مقابل )167( ألف دوالر أمريكي العام الماضي.

أقرت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2010/03/25 قواعد حوكمة الشركة وهي كالتالي:

•  ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف من موظفي الشركة طلب أو قبول أي منفعة مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى لنفسه أو لغيـــــره من أي جهة  
    لها عالقات عمل أو مصالح أو عقود أو التزامات مع الشركة عن كل ما يتصل بمسؤولياته أو عمله في الشركة.

•  ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من أعضاء المجلس أو ألي من أفراد اإلدارة التنفيذية في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو المشاريع أو االرتباطات التي 
    تعقد مع الشركة أو لحسابها. 

•  إذا كان لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من أعضاء المجلس أو ألي من المدراء التنفيذيين في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الصفقات التي تبرمها الشركة مع الغير فإنه 
    يشترط إلبرام هذه الصفقة ما يلي: 

    •  أن يتم إفساح المجال لجميع المتنافسين لالشتراك في عروض هذه الصفقات على قدم المساواة. 
    •  عند بحث الصفقة من قبل مجلس اإلدارة، يجب أال يشارك العضو صاحب المصلحة في مناقشات المجلس أو في التصويت على قرار إحالة الصفقة. 

    •  أن يكون إقرار هذه الصفقة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة بعد استبعاد العضو صاحب المصلحة. 
    •  ال تنطبق هذه اإلجراءات على عقود التأمين التي يبرمها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مـع الشركـة علـى أن تحكمهـا نفـس الشـروط التـي تخضـع لهـا التعامـالت مع زبائن 

        الشركة اآلخرين دون أي شروط تفضيلية. 

•  ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي عضو من أعضاء المجلس أو ألي فرد من اإلدارة التنفيذية للشركة أن يقوم بعمل منافس للشركة كما ال يجوز أن تمثل العضوية في مجلس اإلدارة 
    تعارض مع مصالح أخرى للعضو، ويحبذ أن يّبلغ العضو مسبقًا عن أي مصلحة له تجاه أي جهة أخرى غير الشركة وعن أي تغير قد يطرأ على هذه المصالح فور حدوثه، وال يجــــوز لرئيــــــــــــس 

    وأعضاء مجلس اإلدارة أن يشاركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة للشركة، كما ال يجوز لهم تقديم   االستشارة أو التوجيه ألحد زبائن الشركة أو دائنيها أو مزوديها أو غيرهــم مــــــن 
    المتعاملين معها. 

•  ال يجوز للشركة أن تقدم قرضًا ماليًا من أي نوع ألي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، أما فيما يتعلق بالمعامالت التأمينية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مع الشركة، فيطبق عليهم نفس 
    سياسة االئتمان التي تقدمها الشركة لزبائنها اآلخرين دون أي معاملة تفضيلية. 

•  يجب على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق مصالح الشركة وال يحق ألي منهم تحقيق مصالح شخصية من وراء قراراته أو أن يغتنم 
    لنفسه فرصة سنحت للشركة. 

•  على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع المطلعين في الشركة التوقف عن شراء أو بيع أسهم الشركة فور اطالعهم على معلومات جوهرية تؤثر على سعر السهم 
    في السوق المالي إال بعد اإلفصاح الرسمي عن هذه المعلومات لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية ولبورصة فلسطين ولوسائل اإلعالم وأي تداول يقع مخالفًا لذلك يعتبر باطاًل.
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تطور أصول المجموعة )آالف الدوالرات(إقرارات

نحن الموقعين أدناه رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة نقر بما يلي: 
•  مسؤوليتنا الكاملة عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

•  مسؤوليتنا الكاملة عن عدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة المالية 2021.

نحن الموقعين أدناه نقر بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي للسنة المنتهية في 2020/12/31 والمدققة من قبل مدققي الحسابات
السادة: برايس ووترهاوس كوبرز
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صافي الدخل قبل الضرائب )آالف الدوالرات( تطور خصوم المجموعة )آالف الدوالرات(
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أقساط وعموالت وتعويضات التأمين )آالف الدوالرات(
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فروع الشركة

اإلدارة اإلقليمية لمنطقةالمركز الرئيسي للشركة
 الجنوب وفرع بيت لحم

اإلدارة اإلقليمية لمنطقة
فرع مدينة الخليلالشمال وفرع نابلس

البيرة - مجمع أبراج الوطنية

هاتف: 02-2983800
فاكس: 02-2407460

شارع الكركفة - عمارة األطرش

هاتف: 02-2740951-2-3
فاكس: 02-2740954

شارع جمال عبد الناصر - مقابل مركز اسعاد الطفولة

هاتف: 09-2313117
فاكس: 09-2313113

وادي التفاح - عمارة الكنز

هاتف: 02-2225367
فاكس: 02-2225368

فرع مدينة العيزريةفرع مدينة طولكرمفرع مدينة جنينفرع مدينة غزة

شارع الوحدة - عمارة ضبيط

هاتف: 08-2824447
فاكس: 08-2824435

شارع حيفا - عمارة السلمودي - 
مقابل مجمع المحاكم الجديد

هاتف: 04-2436404-5
فاكس: 04-2436406

شارع نابلس - عمارة المروى - 
فوق بنك فلسطين

هاتف: 09-2674941-3
فاكس: 09-2674942

الشارع الرئيسي - راس كبسة - 
بجانب حلويات الكيالني

هاتف: 02-2794712
فاكس: 02-2794714

فرع مدينة القدسفرع بيرزيت

الشارع الرئيسي - وسط البلد

تلفاكس: 02-2819446

القدس - الرام - ضاحية البريد

هاتف: 02-2341294
فاكس: 02-2342101

مكتب عناتا

الشارع الرئيسي - بجانب بلدية عناتا

تلفاكس: 02-2355560

مكتب جنينمكتب سلفيتمكتب طوباسمكتب حوارة

شارع القدس - مقابل بنك االستثمار الفلسطيني

تلفاكس: 09-2590013

وسط البلد - مقابل دوار الزيتونة

تلفاكس: 09-2574115

الشارع التجاري - وسط البلد - بجانب الساحة العامة

تلفاكس: 09-2515507

شارع الجامعة - بجانب موقف تكسيات نابلس

هاتف: 04-2503343
فاكس: 04-2503668

مكتب بيت أمرمكتب دورا

مكتب الظاهرية

مكتب حلحولمكتب أريحا

مكتب بيت لحم

الشارع الرئيسي - بجانب المحكمة

تلفاكس: 02-2281405

مقابل محطة الخطيب للمحروقات

تلفاكس: 02-2521524

وسط البلد - مقابل بنك فلسطين

تلفاكس: 02-2263993

عمارة الولجة - شارع عمان

تلفاكس: 02-2325529

الشارع الرئيسي - بجانب المحكمة الشرعية

تلفاكس: 02-2218530

مقابل دائرة السير

تلفاكس: 02-2772620

مكاتب الشركة

مكتب قلقيلية

دوار الشيماء - بجانب مجمع تكسيات القرى

تلفاكس: 09-2945725
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مكتب يطا

مقابل دائرة السير

تلفاكس: 02-2272698

مكتب الخليلمكتب بديا

مكتب الخليل

الشارع الرئيسي – فوق بنك فلسطين

تلفاكس: 09-2989506

شارع عين سارة – بجانب فندق األمانة

تلفاكس: 02-2217056

شارع الحرس مقابل نادي أضواء المدينة

مكتب ميثلون

مكتب شقبا

مكتب عرابة مكتب قباطية

مدخل البلد الغربي الرئيسي،
مقابل محطة ميثلون

هاتف: 04-2530422

وسط البلد - قرب مسجد شقبا الكبير

جوال: 0592948005

شارع جنين نابلس الرئيسي - دوار عرابة - 
مقابل محطة البراء للمحروقات 

الشارع الرئيسي،
مقابل البنك اإلسالمي الفلسطيني

هاتف: 04-2528168

مكاتب الشركة



 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 

 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات
  2020 األول كانون



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2020كانون األول  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في  البيانات

  

1  
  

  الصفحات                             المحتويات
  

  2  ___ ________________________________   ______________________ المستقلتقرير مراقب الحسابات 
  7  ____________________________ ________________________________   بيان المركز المالي الموحد 

  8  _ ________________________________ ________________________________   الموحد الدخل بيان
  9  _____________________________ ________________________________   الشامل الموحد  الدخل بيان

  10  ____________________ ________________________________   الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
  11  ___________________________________________________________   الموحد بيان التدفقات النقدية

  54 - 12  _______________ ________________________________   الموحدة  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
  



  

2  
 (رام هللا)، الطابق السابع، برج عمار، اإلرسال، البيرة، فلسطين  1317برايس ووترهاوس كوبرز فلسطين المحدودة، ص.ب.  

  www.pwc.com/middle-east+ ، 970) 0( 2 242 0231+ ، فاكس:970) 0( 2 242 0230هاتف: 

 
 

 مساهمـي شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودةإلـى  تقرير مدقق الحسابات المستقل
  

  الرأي
لشركة التأمين الوطنية المساهمة العامة من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد  ،في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة

، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك 2020كانون األول  31كما في المحدودة وشركتها التابعة (فيما يلي "المجموعة") 
  التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

  
  نطاق التدقيق

  البيانات المالية الموحدة للمجموعة ما يلي: تشمل
  
  ،2020كانون األول  31بيان المركز المالي الموحد كما في   ●
  بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ،   ●
  بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ،   ●
  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ،   ●
  بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ،  ●
   لسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات توضيحية أخرى.اإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة والتي تشمل    ●
 

  أساس الرأي
ً لهذه المعايير مبينة في فقرة "مسؤوليات المدقق فيما  ً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا وفقا مالية يخص تدقيق البيانات اللقد قمنا بعملية التدقيق وفقا

  الموحدة" من هذا التقرير. 
  

  نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. 
  

  االستقاللية
ر السلوك جلس معاييإننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين (والتي تشمل معايير االستقاللية الدولية) الصادرة عن م

  األخالقي الدولية للمحاسبين، وقد إستوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد. 
  

  منهجيتنا في التدقيق
  

  نظرة عامة
  

  أمور التدقيق الهامة

  إحتياطي االدعاءات تحت التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين
 )IBNRغير المبلغ عنها ( ادعاءاتواحتياطي 

  تدني الذمم المدينة مخصص 

  
ه التحديد، أخذنا بعين كجزء من تخطيطنا لعملية التدقيق، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة. على وج 

بالتقديرات المحاسبية الهامة التي تضمنت عمل إفتراضات وأخذ األحداث اإلعتبار المجاالت التي قامت بها اإلدارة باجتهادات حكمية، مثل الحاالت المتعلقة 
ار مخاطر تجاوز اإلدارة المستقبلية، التي بطبيعتها غير مؤكدة، بعين اإلعتبار. وكما هو الحال في كافة عمليات التدقيق التي نقوم بها، فقد أخذنا بعين االعتب

الى أمور أخرى، مراعاة ما إذا كان هناك دليل على تحيز يشير إلى خطر وجود أخطاء جوهرية ناتجة عن  ألنظمة الرقابة الداخلية، والتي تتضمن، إضافة
  إحتيال. 

    
يكلية المجموعة والعمليات لقد قمنا بتصميم نطاق التدقيق لتنفيذ إجراءات كافية تمكننا من إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، آخذين بعين االعتبار ه

  حاسبية والضوابط وقطاع أعمال المجموعة. الم



 

  
  3  

 
  

  تقريـر مدقـق الحسابـات المستقـل إلـى مساهمـي شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة (يتبع) 
  

  أمور التدقيق الهامة
ترة الحالية. تم أخذ هذه األمور أمور التدقيق الهامة هي األمور التي اعتبرت، وفقاً لحكمنا وتقديرنا المهني، األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للف

  أياً منفصالً حول هذه األمور.  بعين االعتبار في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل وفي تكوين رأينا حولها، إال أننا ال نبدي ر
 

    

 الهامةكيف قمنا باإلستجابة ألمور التدقيق  الهامةأمور التدقيق 
 

تحت التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين  دعاءاتتقدير إحتياطي اال
 )  IBNRغير المبلغ عنها ( دعاءاتوإحتياطي اال

  
ووجود قدراً من الطابع    نظراً للحجم المهم لألرصدة وتقديرات عدم التأكد

واألحكام الشخصية لتقدير تلك االحتياطيات، أخذنا في االعتبار   الذاتي
تقييم إحتياطي االدعاءات تحت التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين  

) كأمر تدقيق هام. IBNRغير المبلغ عنها ( ادعاءاتواحتياطي 
على تقدير كبير  باالضافة الى ذلك فإن التزامات عقود التامين يعتمد

لمخرجات غير مؤكدة في المستقبل، وبشكل أساسي قيمة التسوية النهائية 
 االجمالية اللتزامات عقود التأمين المقدمة لحملة الوثائق. 

  
المجموعة من االدعاءات تحت التسوية من قبل حاملي وثائق    احتياطيإن  

) يمثل نسبة IBNRغير المبلغ عنها ( ادعاءاتالتأمين وكذلك احتياطي 
  من اجمالي المطلوبات. % 53

  
يتكون إحتياطي االدعاءات تحت التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين  

من القيمة االجمالية للمطالبات الفردية القائمة المقدرة من قبل مقيمي 
الخسائر الداخليين أو الخارجيين عند تقديم المطالبة. يعاد تقييم هذه 

ل المختلفة من اجراءات المطالبة ويتم التعديل  التقديرات خالل المراح 
  بناًء على التغيرات في الظروف الخاصة المرتبطة بكل مطالبة. 

   
) المسجل من قبل IBNRغير المبلغ عنها ( ادعاءاتيمثل إحتياطي 

المجموعة المبلغ المقدر ألحداث نتجت عنها مطالبات خالل السنة ولكن  
. يتم  2020كانون األول  31لم يتم إبالغ المجموعة عنها كما في 

) في تاريخ التقرير  IBNRغير المبلغ عنها (  ادعاءاتاحتساب احتياطي  
ارجي المعين من  استناداً إلى التقدير الذي يقوم به المثمن األكتواري الخ 

قبل االدارة، مع األخذ بعين االعتبار المنحنى التاريخي والبيانات القابلة 
للتحقق واالفتراضات الحالية التي من الممكن أن تحتوي على هامش من 

  االنحرافات العكسية.
 

  .16و 4و 3و 2يرجى الرجوع الى ايضاحات رقم 

  
تحت  دعاءاتلق بإحتياطي االتضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتع

غير المبلغ عنها  دعاءاتالتسوية من قبل حاملي وثائق التأمين واحتياطي اال
)IBNR:ما يلي  ( 
  

  تحت التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين: دعاءاتإحتياطي اال
 
فحص عينة من اإلجراءات الرقابية المتعلقة بتسجيل ومراجعة واعتماد  .1

، بما في ذلك عملية تسوية التأمين مختلف قطاعات أعمال المطالبة في 
  المطالبة. 

تحت التسوية من قبل حاملي وثائق  دعاءاتإحتياطي االفحص عينة من  .2
المسجلة من قبل اإلدارة من خالل مراجعة تقارير مقيمي الخسائر   التأمين

بالغ  الحتياطيات واالفتراضات التي تتعلق بمالمتعلقة باوالسياسات الداخلية  
  .التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات

تحت    دعاءاتفحص مدى كفاية واكتمال االفصاحات المتعلقة بإحتياطي اال .3
حول    16و  3التسوية من قبل حاملي وثائق التأمين الواردة باإليضاح رقم  

 البيانات المالية الموحدة.
 

 ): IBNRغير المبلغ عنها ( دعاءاتإحتياطي اال
 
 تقييم موضوعية واستقالل وخبرة المثمن األكتواري المعين من قبل .1

  االدارة.
تقييم دقة واكتمال البيانات الهامة المستخدمة من قبل المثمن اإلكتواري  .2

  كمدخالت للتقييم.
االستعانة بخبير داخلي ضمن فريق عملنا لتقييم المنهجية واإلفتراضات   .3

 المستخدمة من قبل المثمن اإلكتواري. 
غير المبلغ    دعاءاتفحص كفاية واكتمال االفصاحات المتعلقة بإحتياطي اال .4

حول البيانات المالية   16و 3) الواردة باإليضاح رقم IBNRعنها (
 الموحدة.



 

  
  4  

 
 

  المساهمة العامة المحدودة (يتبع) تقريـر مدقـق الحسابـات المستقـل إلـى مساهمـي شركة التأمين الوطنية 
  

  أمور التدقيق الهامة (يتبع)
  

 
  المعلومات األخرى 

(بإستثناء  2020إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى جميع المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة للعام 
  البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل). 

   
  نحن ال نبدي أي إستنتاج توكيدي حولها. إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى، و

   
حديد ما إذا كانت في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المشار عليها اليها أعاله، ومن خالل ذلك، ت

  رفة التي حصلنا عليها أثناء عملية التدقيق أو تبدو بأنها تحتوي أخطاء جوهرية.المعلومات األخرى غير متوافقة جوهرياً مع البيانات المالية الموحدة أو مع المع 
   

 هذا الخصوص. في حال إستنتجنا وجود أخطاء جوهرية بناًء على العمل المنفذ من قبلنا، فإنه يتوجب علينا اإلبالغ عن ذلك. ليس لدينا ما نبلغ عنه في 

 الهامةكيف قمنا باإلستجابة ألمور التدقيق   الهامةأمور التدقيق 
 

  مخصص تدني الذمم المدينة 
"ذمم مدينة"، فقد بلغ إجمالي  15كما هو مبين في إيضاح رقم 

كانون   31كما في   دوالر أمريكي  15,611,271الذمم التجارية  
  . 2020األول 

 
للمعيار   وفقا قامت اإلدارة بإحتساب مخصص تدني الذمم المدينة

"األدوات المالية" واختارت  9 رقمالدولي للتقارير المالية 
ان المتوقعة  طبيق النهج المبسط لقياس خسائر االئتمتالمجموعة 
كانون األول    31كما في   دوالر امريكي  2,414,337والذي بلغ  

2020 . 
 
ن الضروري أن تقوم اإلدارة بممارسة إجتهادات ذات أهمية م

 إلحتساب مخصص تدني الذمم المدينة. 
 

قمنا باعتبار هذا االمر من أمور التدقيق الهامة حيث تبين لنا خالل 
نشطة المجموعة، وجود خطورة إجراءات تدقيقنا وإطالعنا على أ 

قد تنشأ من عدم إحتساب اإلدارة الدقيق لهذا المخصص وفقا 
"األدوات المالية" والذي قد    9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

. إن ذلك قد الموحدة يؤدي الى خطأ جوهري في البيانات المالية 
ائر  ينشأ من عدة أسباب مثل عدم إجراء تقييم سليم لقياس الخس

تجميع الذمم المدينة بناًء على خصائص   اوعدماالئتمانية المتوقعة،  
و عدم الدقة في تحديد عدد أيام /المخاطر االئتمانية المتشابهة أو

  التأخر في السداد من قبل العميل.
 

  .15و 4و 2يرجى الرجوع الى ايضاحات رقم 

  
تدني قمنا بإتباع اإلجراءات التالية لتقييم معقولية تقدير االدارة لمخصص 

  :الذمم المدينة
  

تقييم منهجية اإلدارة المتبعة لتحديد قيمة  مخصص تدني الذمم  .1
  المدينة.  

مقارنة نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة المعد من قبل االدارة   .2
وفحص معقولية   9المالية رقم الدولي للتقارير  بمتطلبات المعيار

 المنهجية. كما قمنا باختبار الدقة الحسابية للنموذج. 
تقييم وفحص االفتراضات الرئيسية المستخدمة من االدارة في  .3

  االحتساب، مثل تلك المستخدمة لحساب احتماالت تعثر العميل 
والخسارة الالحقة عند التعثر من خالل مقارنة   وفيروس كورونا

البيانات التاريخية الخاصة بالتعثر والخسارة. حيثما تطلب األمر، 
ي للمساعدة في تقييم المنهجية  قمنا باالستعانة بخبير داخل

 واالفتراضات المستخدمة من قبل االدارة.
تقييم مدى كفاية وطريقة عرض اإلفصاحات المتعلقة بالمعيار   .4

 في البيانات المالية الموحدة المرفقة.   9الدولي للتقارير المالية رقم  



 

  
  5  

 
 

  إلـى مساهمـي شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة (يتبع) تقريـر مدقـق الحسابـات المستقـل 
  

  مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة
قوانين سارية المفعول في دولة  ووفقاً للإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعاييرالدولية للتقارير المالية 

جة عن ، إضافة إلى توفير نظام رقابة داخلي تراه اإلدارة ضرورياً لغرض إعداد بيانات مالية موحدة تخلو من األخطاء الجوهرية، سواء كانت نات فلسطين
  إحتيال أو خطأ.

  
موعة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح، حيثما تطلب األمر، عن عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المج 

ها، أو ليس لديها بديل األمور المتعلقة باإلستمرارية وإستخدام األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو وقف عمليات
  واقعي سوى القيام بذلك.

  
  حوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.إن أولئك المكلفين بال

  
  مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق البيانات المالية الموحدة

عن إحتيال أوخطأ، تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل تخلو من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة 
يق، التي تتم وفقاً لمعاييرالتدقيق وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا. يعتبرالتأكيد المعقول مستوى عالي من التأكيد، لكنه ال يضمن أن تكشف عملية التدق

ة تؤثر بشكل الدولية ، دائماً عن األخطاء الجوهرية عند وجودها. يمكن أن تنشأ األخطاء عن إحتيال أوخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت منفردة أو مجتمع 
  لموحدة. معقول على القرارات اإلقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية ا 

  
احل التدقيق. كذلك فإننا كجزء من عملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بممارسة اإلجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مر 

  نقوم بما يلي:
  
 ن إحتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تتناسب تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة ع

تيال أعلى مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. يعتبر خطر عدم إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن إح 
  ف متعمد أو تحريف أو تجاوز للرقابة الداخلية.من تلك الناتجة عن خطأ، حيث قد ينطوي اإلحتيال على تواطؤ أو تزوير أو حذ

  
 الحصول على فهم للرقابة الداخلية للمجموعة ذات الصلة بعملية التدقيق بهدف تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء 

  رأي حول فعالية الرقابة الداخليـّة للمجموعة. 
  
   .تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة  
  
 لى أدلة  التوصل إلى إستنتاج حول مدى مالءمة إستخدام اإلدارة لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة، وفي ما إذا كانت هناك شكوك جوهرية، بناًء ع

ك تدقيق التي تم الحصول عليها، متعلقة بأحداث أو ظروف قد تشكك في قدرة المجموعة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا وجود شكوال
لك اإلفصاحات نت ت جوهرية، فيتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرالمدقق إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كا

تؤدي   غير كافية. تستند إستنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها لغاية تاريخ تقرير المدقق. ولكن يمكن ألحداث أو ظروف مستقبلية أن
  بالمجموعة إلى وقف أعمالها كمنشأة مستمرة. 

   





  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
  2020كانون األول  31المالية الموحدة للسنة المنتهية في  البيانات

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 
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   الموحدبيان المركز المالي 
 

   إيضاح   كما في 
كانون األول    31

2020   
كانون األول   31

2019 
         الموجودات  

        المتداولةالموجودات غير 
 4,083,411   4,036,301    )5( ممتلكات وآالت ومعدات

  20,963,961   20,430,290    )6(  إستثمارات عقارية
  2,150,947   2,538,347    )7(  موجودات ضريبية مؤجلة
  1,325,098   1,149,355    )8(  إيجار -موجودات حق االستخدام 
  678,316   3,215,306    )9(  إستثمار في شركات حليفة

  20,344,667   20,862,177    )10(  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  1,562,672   1,533,535    )11(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

  491,266   990,303   )12(  شيكات برسم التحصيل طويلة األجل 
  535,173   500,171    )13(  نقد مقيد السحب

    55,255,785   52,135,511  
         الموجودات المتداولة 

 5,808,289   8,256,490    )14( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  -   4,170,486    )10( موجودات مالية بالكلفة المطفأة قصيرة األجل

  9,290,070   13,196,934    )15(  ذمم مدينة 
  6,446,732   10,466,812    )16(  إعادة التأمين موجودات عقود 

  1,852,189   1,887,283    )17(  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
  1,415,410   1,659,373    )18(  أرصدة مدينة أخرى 

  18,089,839   22,167,337   )12(  شيكات برسم التحصيل قصيرة األجل
  21,379,057   17,087,418    )19(  النقد والنقد المعادل 

    78,892,133   64,281,586  
  116,417,097   134,147,918     مجموع الموجودات

         حقوق الملكية والمطلوبات
        حقوق الملكية  

 15,000,000   15,000,000    )1( رأس المال المدفوع
  7,261,465 8,018,686    )21(  إحتياطي إجباري

  3,000,000 3,000,000    )21(  إختياريإحتياطي 
  (163,589)   (197,726)    )11(  إحتياطي القيمة العادلة

 -   51,717      فروقات ترجمة عمالت أجنبية 
  15,411,015   19,373,379     األرباح المدورة

  40,508,891   45,246,056     حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم
  1,651,337   1,715,624     المسيطرينحقوق غير 

  42,160,228   46,961,680     صافي حقوق الملكية 
         المطلوبات

        المطلوبات غير المتداولة
  4,280,954   4,588,439    )22( مخصص تعويض نهاية الخدمة

  1,321,068   1,427,981   )23(  مطلوبات ضريبية مؤجلة
  1,169,989   1,021,463   )24( مطلوبات إيجار

    7,037,883   6,772,011  
         المطلوبات المتداولة

  54,330,146   63,110,304    )16( مطلوبات عقود التأمين
  3,133,200   4,176,648    )26(  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
  64,673   -    )25(  الجزء المتداول من القروض طويلة األجل 

  108,524   111,382   )24(  مطلوبات إيجار
  5,820,345   7,287,557    )27(  ذمم دائنة 

  729,340   1,489,018    )28(  مخصص الضرائب
  182,281   198,556     مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

  3,116,349   3,774,890    )29(  أرصدة دائنة اخرى 

    80,148,355   67,484,858  
  74,256,869   87,186,238     مجموع المطلوبات 

 116,417,097   134,147,918     مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

 
ً  39إلى  1من إيضاح  الموحدة إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية -   ال يتجزأ منها. تشكل جزءا
 عي التوق تم وقد 2021شباط  15 خيبتار دارةإلمجلس ا قِبل من إصدارها ىعل والموافقة 54إلى  7 من الصفحات على الموحدة ةيالمال انات يالب  عتمادا تم- 

 .عنه باإلنابة
  

 السيد أحمد مشعشع    عالء صافي  السيد   عزيز عبد الجوادسيد ال 
نائب المدير العام للشوؤن المالية    رئيس مجلس االدارة

 والخدمات المساندة واللوجستية
 المدير العام 
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 خل الموحدلدابيان 
  

 للسنوات المنتهية في 

  
ً  39إلى  1إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح  -   ال يتجزأ منها. تشكل جزءا
  

    

   إيضاح  
كانون األول  31

2020  
كانون األول   31

2019 

      
       

 52,071,914  54,902,712    ) 30( إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
  ) 1,480,856(    ) 1,531,369(    ) 30(  التغير في أقساط غير مكتسبة 

    53,371,343   50,591,058  
  ) 8,535,167(    ) 8,811,940(   ) 30(  إجمالي أقساط معيدي التأمين 

  167,020   107,090   ) 30(  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   ) 30(  عموالت إعادة تأمين مكتسبة 
  ) 1,907,903(   ) 1,914,496(   ) 30(  العموالت المدفوعة 

  41,619,352   43,949,964     صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

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

  2,435,931   1,793,607   ) 30(  حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة
  ) 27,982,711(    ) 27,193,561(     صافي االدعاءات المسددة

  ) 3,952,576(   ) 7,248,789(   ) 30(  التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية 
  940,617   3,912,990   ) 30(  االدعاءات تحت التسوية التغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي 

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

          المصاريف الموزعة على فروع التأمين:
 ) 7,506,892( ) 8,031,978(  ) 31( المصاريف اإلدارية والعامة حصة فروع التأمين من 

  3,117,790  5,388,626  صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية الموزعة
          

        المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع التأمين:
 2,530,317  2,203,572    ) 32( عوائد االستثمارات  

  ) 40(   30,662     أرباح (خسائر) بيع ممتلكات ومعدات 
  167,282   156,010   ) 9(  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة 

  2,357,439   2,705,153     أرباح فروقات عملة 
  1,560,690  1,358,335   ) 30(  خرى األإيرادات القطاعات 

 ) 691,631(   ) 773,653(    ) 31(  التأمين مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع 
  ) 255,464(   ) 1,269,097(   ) 33(  صافي خسائر انخفاض القيمة 
  8,786,383   9,799,608     صافي الدخل قبل الضرائب 

  (1,693,093)   ) 1,990,556(    ) 28(  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    ) 34(  العائد لمساهمي الشركة األم
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  الشامل الموحد بيان الدخل
  

 للسنوات المنتهية في 
 

   إيضاح  
كانون األول  31

2020  
كانون األول   31

2019       
       

 7,093,290  7,809,052    صافي الدخل
          الدخل الشامل: بنود 

        في فترات الحقة: الموحد بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل
 (13,724)   ) 34,137(    ) 11(موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل    -التغير في القيمة العادلة  

          
          في فترات الحقة: الموحد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخلسبنود 

 -    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  7,737,165    مساهمي الشركة األم

  104,204   93,362     المسيطرين حقوق غير 

    7,830,527   7,079,566  
  0.465   0.516    العائد لمساهمي الشركة األم

 
ً  39إلى  1إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح  -  ال يتجزأ منها. تشكل جزءا
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  الموحد الملكيةفي حقوق  اتبيان التغير
  

 للسنوات المنتهية في 
 

 
ً  39إلى  1إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح  - ال يتجزأ منها. تشكل جزءا

المدفوعرأس المال   إحتياطي إختياري إحتياطي إجباري 
إحتياطي القيمة 

 العادلة
فروقات ترجمة 
 األرباح المدورة عمالت أجنبية

حق ملكية حملة 
األسهم العائد 

 لمساهمي الشركة األم
حقوق غير 
 المسيطرين

صافي حقوق 
 الملكية

         
 39,002,851 1,550,454 37,452,397 12,442,258 -  325,343 3,000,000 6,684,796 15,000,000   2019كانون الثاني  1الرصيد كما في 

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
)9  (   -  -  - )475,208 ( -)443,660 ()918,868 ( - )918,868 (

 38,083,983 1,550,454 36,533,529 11,998,598 - ) 149,865( 3,000,000 6,684,796 15,000,000 2019الثاني كانون  1الرصيد المعدل كما في 
 7,093,290 104,204 6,989,086 6,989,086 -  -  -  -  -   صافي الدخل  

(13,724) - (13,724)  - - (13,724) -  -  -   بنود الدخل الشامل األخرى 
  7,079,566 104,204  6,975,362  6,989,086 - (13,724) -  -  -   إجمالي الدخل الشامل للسنة
) 3,000,000( - ) 3,000,000() 3,000,000(-  -  -  -  -   ) 20أرباح نقدية موزعة (إيضاح 

 -  -  - (576,669)-  -  -  576,669 -   المحول الى اإلحتياطيات
) 3,321() 3,321( -  -  -  -  -  -  -   حقوق غير المسيطرين صافي التغير في
 42,160,228 1,651,337 40,508,891 15,411,015 - (163,589) 3,000,000 7,261,465 201915,000,000كانون األول  31الرصيد كما في 

         
15,411,01540,508,8911,651,33742,160,228- ) 163,589(3,000,000 202015,000,0007,261,465كانون الثاني  1الرصيد كما في 

7,719,5857,719,58589,4677,809,052- - -  - - صافي الدخل 
17,5803,89521,475- 51,717) 34,137(-  - - بنود الدخل الشامل األخرى
51,7177,719,5857,737,16593,3627,830,527) 34,137(-  - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

) 3,000,000(- ) 3,000,000() 3,000,000(- - -  - - ) 20موزعة (إيضاح أرباح نقدية 
- - - ) 757,221(- - -  757,221- المحول الى اإلحتياطيات

(29,075)(29,075)- - - - -  - - حقوق غير المسيطرين صافي التغير في
51,71719,373,37945,246,0561,715,62446,961,680) 197,726(3,000,000 202015,000,0008,018,686كانون األول  31الرصيد كما في 
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   الموحد بيان التدفقات النقدية
  

 للسنوات المنتهية في 

   إيضاح  
 كانون األول 31

 2020   
كانون األول  31

2019 
        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 8,786,383   9,799,608     صافي الدخل قبل الضرائب 
 464,387    507,347    )5( إستهالك ممتلكات ومعدات

 131,522    135,955      إستهالك موجودات حق االستخدام
 -    )1,644(      أرباح استبعاد موجودات حق االستخدام

 40    )30,662(     (أرباح) خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية
 (190,786)    )76,061(    )32(  (أرباح) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 (1,111,425)    )930,409(    )6(  القيمة العادلة لالستثمارات العقارية )أرباح(
 (367,900)    )406,661(    )32(  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 (1,971,631)    )1,720,850(     عوائد اإلستثمارات
 645,795    892,296    )22(  مخصص تعويض نهاية الخدمة

 (167,282)    )156,010(    )9(  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة 
 56,748    59,776     مطلوبات االيجار -تكاليف التمويل 

 255,464    1,269,097     صافي خسائر انخفاض القيمة 
  -   2,658     بنود غير نقدية

 6,531,315    9,344,440     التدفقات النقدية قبل التغيرات في األنشطة التشغيلية

       
 )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)   )4,020,080(     موجودات عقود إعادة التأمين
 )24,726(   )243,963(     أرصدة مدينة أخرى 
 5,433,432   8,780,158     مطلوبات عقود التأمين

 714,851   1,299,043     ذمم دائنة
 (81,282)  1,043,448  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

 36,534  16,275  مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
 523,641  658,541  أرصدة دائنة أخرى

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

  7,700,533    5,186,181      صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل قبل الضرائب وتعويضات نهاية الخدمة المدفوعة
  (986,507)   )1,511,365(    )28(  دفعات ضرائب 

 (390,392)   )584,811(    )22(  دفعات تعويض نهاية الخدمة
 6,323,634    3,090,005     صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل

       
       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 (32,320)  35,002    نقد  مقيد السحب 
 (2,168,576)   )475,759(     ممتلكات ومعدات وإستثمارات عقاريةشراء 

 3,966   1,510,264     بيع ممتلكات ومعدات وإستثمارات عقارية
 10,000   -     بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 -   )5,000(     شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
 -   )2,408,668(     شراء استثمارات في شركات حليفة

 )4,174,115(   )4,813,409(     موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 1,971,631   1,720,850     عوائد إستثمارات مقبوضة

 )4,389,414(    )4,436,720(     أنشطة االستثمار )المستخدم في(صافي النقد 

         
       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 (113,014)  )64,673(    قروض بنكية
 (3,321)   (29,075)     التغير في حقوق غير المسيطرين

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

 )3,118,344(    )3,006,291(     أنشطة التمويل )المستخدم في(صافي النقد 

         
 )1,184,124(   )4,353,006(    صافي (النقص) في النقد والنقد المعادل

  22,560,523    21,376,399     النقد والنقد المعادل في بداية السنة
  21,376,399    17,023,393    )19(  النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

  

ً  39إلى  1إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح      ال يتجزأ منها. تشكل جزءا
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  عام  .1
  

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

تم تحويل رأسمال المجموعة من الدينار األردني الى الدوالر األمريكي. قامت المجموعة خالل الفترة من عام   2008أردني واحد لكل سهم. في عام 
دوالر أمريكي موزع على  12,000,000راحل ليصبح بزيادة رأسمالها المصرح به والمدفوع على م 2017كانون األول  31وحتى  1994

توزيع أرباح  2018آذار  29أقرت الهيئة العامة للمجموعة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  سهم بواقع دوالر أمريكي واحد لكل سهم. 12,000,000
أمريكي على مساهمي الشركة كٌل بنسبة ما يملكه    دوالر  3,000,000وذلك بواقع    2017% عن نتائج أعمال المجموعة لعام  25كأسهم مجانية بنسبة  

  دوالر أمريكي.  15,000,000حيث تم زيادة رأس المال المدفوع ليصبح  ،من األسهم
  

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

وكيالً   25 وكالئها وعدد مكتباً، 20المجموعة  مكاتب عدد  التسعة وبلغ وفروعها البيرة مدينة في الرئيسي مركزها خالل  من عملها المجموعة  تمارس
  2020األول  كانون 31موظفاً كما في  203موظفيها  وعدد ، على التوالي،2019كانون األول  31و 2020كانون األول  31وكيالً كما في  27و
 . 2019و 

  
  ملخص أهم السياسات المحاسبية   .2

 
  فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة:

  
  الموحدة  أسس إعداد البيانات المالية  2-1

  
  اإلمتثال للمعايير الدولية للتقارير المالية  -
  

والتفسيرات   ةيالمحاسبة الدول ريي الصادرة عن مجلس معا ريي للمجموعة وفقاً للمعا 2020 كانون األول 31في  ةي للسنة المنته   ةيتم إعداد البيانات المال
  . ةيالمحاسبة الدول  ريي المنبثقة عن مجلس معا ةيالدول   ةيالمال ري الصادرة عن لجنة تفسيرات التقار

  
  أساس القياس  -
  

ً لمبدأ الكلفة التاريخية  و  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلالمجموعة (بإستثناء إستثمارات تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا
    .واالستثمارات العقارية) والتي تظهر بالقيمة العادلة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

  
  العملة الوظيفية وعملة العرض   -
  

  للمجموعة.  الوظيفيةتم إعداد البيانات المالية بالدوالر األمريكي، والذي يمثل العملة 
  

تؤثر في مبالغ الموجودات  وإجتهادات القيام بتقديرات  المجموعةوتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الموحدة إن إعداد البيانات المالية 
تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في واإلجتهادات المحتملة. كما أن هذه التقديرات اإللتزامات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن 

التي تظهر ضمن حقوق الملكية. وبشكل خاص يتطلب من إدارة  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملوجودات المالية المإحتياطي التغييرات في 
  إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات  المجموعة

أوضاع وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن  ،وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن
 ). 4وظروف تلك التقديرات في المستقبل كما هو مبين في ايضاح رقم (

  
  البيانات المالية الموحدة  2-2

  
 31كما في (فيما يلي "المجموعة") التابعة وشركتها  (فيما يلي "الشركة األم") تشمل البيانات المالية الموحدة البيانات المالية لشركة التأمين الوطنية

حقق السيطرة عندما تكون الشركة قادرة على تالتابعة لها، وت ةتتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة والشرك . 2020كانون األول 
تكون لها حقوق في هذه  التابعة أو ة في الشرك إستثماراتها إدارة األنشطة الرئيسية للشركات التابعة وعندما تكون معرضة للعوائد المتغيرة الناتجة من 

المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات  إستبعاد ابعة. ويتم الت ةالعوائد. وتكون قادرة على التأثير على هذه العوائد من خالل سلطتها في الشرك 
  بين الشركة والشركات التابعة وكذلك ما بين الشركات التابعة. 
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  البيانات المالية الموحدة (تابع)  2-2
 

  لقد كانت نسب ملكية الشركة المباشرة وغير المباشرة في رأسمال شركتها التابعة كما يلي:
  
 رأس المال  الملكيةنسبة    
 المبلغ  %   
 2019 2020 2019 2020  طبيعة النشاط 
            

 11,000,00011,000,000 92.87 93.00 إستثمارات عقارية  شركة أبراج الوطنية 
  

التابعة لنفس السنة المالية للشركة األم باستخدام نفس السياسات المحاسبية المستخدمة من قبلها. وفي حال كانت السياسات    ةيتم إعداد البيانات المالية للشرك 
التابعة لتتوافق مع السياسات المحاسبية   ةالتابعة مختلفة، يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات المالية للشرك ةالمحاسبية المتبعة من قبل الشرك
  المستخدمة من قبل الشركة األم. 

  
التابعة في بيان الدخل الموحد من تاريخ تملكها، وهوالتاريخ الذي يجري فيه فعليًا انتقال السيطرة للشركة األم على   اتيتم توحيد البيانات المالية للشرك

  الشركات التابعة ويتم التوقف عن توحيدها عندما تفقد الشركة األم هذه السيطرة.
  

من قبل الشركة   - بشكل مباشر أوغير مباشر  -الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة حقوق غير المسيطرين تمثل 
ق  الحقو األم في الشركات التابعة، ويتم إظهارها في بيان الدخل الموحد. وكذلك ضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي الموحد بشكل منفصل عن

  العائدة لمساهمي الشركة األم. 
  

  فصاحاتواإل المحاسبية السياسات في راتييالتغ    2-3
  

في إعداد البيانات المالية  إستخدامها إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة للمجموعة تتوافق مع تلك التي تم 
 مذكور أدناه.تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية كما هو بإستثناء ، 2019كانون األول  31السنوية كما في 

 
  تأثير جوهري  لها يسول  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها

 
كانون  1أو بعد  تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في

  فترتين . ولم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية المعدلة أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة لل وحدةالبيانات المالية المفي هذه  2020الثاني 
 الحالية والسابقة.

 
 مجلس معايير المحاسبة   غير هذا التعديل تعريف الشركة. وفقًا للتعليقات التي تلقاها  -  3  رقم  تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية

ً الدولية، يُعتقد عمو  أن تطبيق التوجيه الحالي معقد للغاية، وينتج عنه الكثير من المعامالت المؤهلة لتكوين األعمال. ما
 
 1 رقم تتضمن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي - 8 رقم ومعيار المحاسبة الدولي 1 رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

"السياسات المحاسبية"، والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية،  8 رقم  "عرض البيانات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي
 -والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى ما يلي:

 
 ف األهمية النسبية في جميع المعايير الدولية لإلبالغ المالي واإلطار المفاهيمي للتقارير المالية؛تعري  -
  توضيح شرح تعريف المادة؛ -
  حول المعلومات غير المادية.  1 رقم دمج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي -
  

  تغيير   – 7رقم والمعيار الدولي للتقارير المالية  39 رقم ومعيار المحاسبة الدولي 9رقم تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية
توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بتغيير أساس أسعار الفائدة. تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط  -أساس أسعار الفائدة 

أثير على أال يؤدي تغيير معدل ليبور بشكل عام إلى إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، يجب استمرار تسجيل أي عدم فعالية للتحوط ولها ت
. بالنظر إلى الطبيعة المنتشرة للتحوطات التي تنطوي على عقود تستند إلى معدل ليبور، ستؤثر النقوش على الموحد في بيان الدخل

 عات. الشركات في جميع الصنا
 

  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إطار عمل مفاهيمي منقح سيتم استخدامه في قرارات وضع  -تعديالت على اإلطار المفاهيمي
المعايير بأثر فوري. لن يتم إجراء أي تغييرات على أي من المعايير المحاسبية الحالية. ومع ذلك، ستحتاج الشركات التي تعتمد على 

التي لم يتم التعامل معها بطريقة أخرى بموجب المعايير د سياساتها المحاسبية للمعامالت أو األحداث أو الظروف اإلطار في تحدي
ً المحاسبية إلى تطبيق اإلطار المعدل اعتبا السياسات ال  . ستحتاج هذه الشركات إلى النظر فيما إذا كانت2020 كانون الثاني 1من  را

 ح. تزال مناسبة بموجب اإلطار المنق
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  صادرة ولكنها ليست سارية المفعول بعد ال جديدة التفسيرات ال تعديالت على المعايير وال معايير وال
  

كانون  31عن فترات البيانات المنتهية في  الموحدة ةيالمال اناتيللب  ةي إلزام ستيالتي ل  دةيالجد ةي المحاسب رات ي والتفس ريي لقد تم نشر بعض المعا
في    ربحيث تأخذ في االعتبار أي أث   ةالمجموعمبكرا. إن هذه المعايير قيد التقييم من قبل إدارة    راتيوالتفس   ريي لكن لم تطبق هذه المعا  2020األول  

  فترات التقرير الحالية أو المستقبلية والمعامالت المستقبلية المتوقعة.
 

 "عقود التأمين"  17ولي للتقارير المالية رقم المعيار الد
  

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

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

 
ويسمح بالتطبيق المبكر إذا كان متزامناً مع تطبيق المعيار الدولي  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  15للتقارير المالية رقم 
  
نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل فترة تقرير. ويعتمد القياس على أسس التدفقات النقدية المرجحة   17لب المعيار الدولي رقم يتط

المخصومة وتعديل للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة. وهناك أسلوب تخصيص مبّسط لألقساط يُسمح به 
التغطية تمتد   اللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير مختلفة جوهرياً عن النموذج العام أو إذا كانت فترةل

 ومة. لسنة أو أقل. ومع ذلك، يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على أسس التدفقات النقدية المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخص
  

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

تقديم تقدير معقول لتأثيرات تطبيق هذا المعيار حتى تقوم المجموعة   ممكن في هذه المرحلةوعقود إعادة التأمين المحتفظ بها. ومع ذلك ، فإنه ليس 
موعة أي خطط لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير  ليس لدى المج   مفصلة بعد مرحلة التصميم الخاصة بالتنفيذ والتي هي قيد التنفيذ.  بإجراء مراجعة

 .2023كانون الثاني  1) في وقت مبكر قبل تاريخ التطبيق اإلجباري اعتبارا من 17المالية رقم (
  

  تحقق اإليرادات   2-4
  

  عقود التأمين 
مكتسبة) على أساس الفترات الزمنية المستحقة وبما يتناسب مع فترة  يتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة عن عقود التأمين كإيرادات للسنة (أقساط تأمين 

ضمن المطلوبات كأقساط تأمين  الموحدة تغطية تلك العقود. يتم تسجيل أقساط التأمين غير المكتسبة من خالل عقود التأمين كما بتاريخ البيانات المالية
مكتتبة في السنة المتعلقة بفترات المخاطر بعد تاريخ البيانات المالية الموحدة. يتم تأجيل األقساط غير المكتسبة تمثل نسب من األقساط ال غير مكتسبة.

  النسبة العائدة إلى الفترات الالحقة كمخصص لألقساط غير المكتسبة.
على أساس قيمة اإللتزام المتوقع للتعويض العائد إلى حملة عقود الموحد ومصاريف تسويات الخسائر المتكبدة ضمن بيان الدخل  دعاءاتيتم قيد اال

  التأمين أو إلى أطراف أخرى متضررة.
  

  األقساط المستردة من قبل معيدي التأمين
ة، ي التأمينية إلعادة التأمين المذكورة في عقد التأمين الموقع خالل الفترة المحاسباألقساط المستحقة لكامل فترة الغطاء   تتضمن أقساط إعادة التأمين إجمالي

يما يتعلق بعقود إعادة ويتم تحقيقها في التاريخ الذي تبدأ في السياسة التأمينية. تتضمن أقساط إعادة التأمين أيضاً أي تعديالت تنشأ في الفترة المحاسبية ف
لمحاسبية السابقة. أقساط إعادة التأمين غير المكتسبة هي تلك النسب من األقساط المكتتبة في السنة والتي تتعلق بفترات  التأمين التي بدأت في الفترات ا

  .البيانات المالية الموحدةالمخاطر بعد تاريخ 
  

  إيرادات رسوم التأمين 
  يتم إثبات إيرادات رسوم التأمين في بيان الدخل الموحد في سنة حدوثها.

 
  اإليجارات والخدماتإيراد 

  
ادات في بيان عقد اإليجار الذي ال تقوم الشركة بموجبه بنقل جميع المخاطر والمنافع جوهرياً يتم تصنيفه كإيجار تشغيلي. تدرج إيرادات اإليجار كإير

  لتشغيلي على فترة اإليجار.على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. تتحقق إيرادات الخدمات المرتبطة باإليجار ا الدخل الموحد 
كإيرادات مقبوضة مقدماً بينما يتم قيد   الموحدة يتم قيد قيمة اإليجارات والخدمات التي دفعت من قبل المستأجرين لفترات ما بعد تاريخ البيانات المالية

. يتم عرض إيرادات اإليجار ضمن إيرادات  ير مقبوضةقيمة اإليجارات والخدمات التي لم يتم دفعها كما بتاريخ البيانات المالية كإيرادات مستحقة وغ 
   .الدخل الموحدفي بيان  القطاعات األخرى
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  إيرادات الفوائد 
المتوقعة خالل العمر  يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها بإستخدام طريقة العائد الفعلي، بناء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية 

  نسبة إلى صافي قيمته الدفترية.  لألصل المالياإلنتاجي المتوقع 
  

  إيرادات أرباح أسهم
تثمارات في الموجودات المالية عند إتمام عملية التداول، ويتم اإلعتراف بأرباح توزيعات األسهم من الشركات تتحقق أرباح أو خسائر تداول اإلس

   المستثمر بها عند نشوء حق إلستالمها.
  

  تحقق المصاريف   2-5
  

في سنة حدوثها. ويتم اإلعتراف  الموحد يتم إطفاء كافة العموالت والتكاليف األخرى للحصول على وثائق التأمين الجديدة أوالمجددة في بيان الدخل 
  بالمصاريف األخرى بناء على أساس االستحقاق.

  
  تعويضات التأمين   2-6

  
. تشمل تعويضات احتياطي االدعاءات تحت التسويةخالل السنة والتغير في  المتعلقة بها والمصاريف المسددةاالدعاءات تتكون تعويضات التأمين من 

أعلى قيمة مقدرة  احتياطي االدعاءات تحت التسوية التأمين كل المبالغ المدفوعة خالل العام، سواء كانت تخص السنة الحالية أو السنوات السابقة. تمثل 
احتياطي االدعاءات  ولكن لم يتم تسويتها بعد. يتم إحتساب  الموحد حصلت حتى تاريخ بيان المركز المالي الناتجة عن أحداث دعاءاتااللتسوية كافة 

  غير المبلغ عنها.للمطالبات  وتشمل مخصص الموحدة  الماليةالبيانات على أساس أفضل معلومات متوفرة كما في تاريخ تحت التسوية  
  

  مصاريف إدارية وعامة   2-7
  

  على فروع التأمين بنسبة إجمالي األقساط المتحققة لكل فرع من فروع التأمين وذلك كما يلي:  األم المصاريف اإلدارية والعامة للشركةيتم توزيع 
  تحت بند مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين.الموحد % منها لبيان الدخل 7يحمل   - 
إعادة ، يتم فرع التأمين الصحي فيما يخص  .ساط المتحققة لكل فرع إلى إجمالي األقساط المتحققة% منها على فروع التأمين بنسبة األق 93يحمل   - 

والذي يمثل الرسوم من حصة المصاريف الموزعة للفرع    فرع التأمين الصحي% من أقساط  9.3ما يعادل    فروع التأمين األخرىتوزيع وتحميل  
    .)نات هيلثللشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية (  اإلدارية المدفوعة

  .التأمين فروع على الموزعة غير المصاريف مع دمجها فيتم التابعة بالشركات المتعلقة المصاريف أما  - 
 

  األدوات المالية   2-8
  

  يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي للمجموعة عندما تصبح المجموعة جزء تعاقدي لألدوات المالية. 
  
  الموجودات المالية   )أ (

 
  التصنيفات والقياس 

 
ً و لماليةا تهاوداج وم فبتصنيالمجموعة  ومتق   ينة دم ممذ نمللمجموعة  لماليةا وداتج ولما  ونتتک). 9( مقر لماليةا ريرلتقا ا  دادإلع ليدولا ر للمعيا فقا

وموجودات  الدخل بيان وجودات مالية بالقيمة العادلة من خاللمباستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً) والنقد والنقد المعادل و(وأرصدة مدينة أخرى 
. يعتمد التصنيف على الغرض الذي تم من أجله اقتناء  بالكلفة المطفأة باإلضافة للموجودات المالية الدخل الشاملبيان مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 .الموجودات المالية
  
 باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً) (ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى  .1

 
ودات مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً) هي موج (الذمم المدينة وأرصدة مدينة أخرى 

شهراً بعد تاريخ   12مدرجة في سوٍق نشطة. يتم إدراج الذمم المدينة تحت بند موجودات متداولة، باستثناء تلك التي لها فترات استحقاق تزيد عن 
 بيان المركز المالي الموحد حيث يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة.  

 
باستثناء المصاريف المدفوعة مقدماً) مبدئياً بقيمها العادلة وتُدرج الحقاً بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة (تُـقاس الذمم المدينة وأرصدة مدينة أخرى  

 الفائدة الفعلية.
  

 بالكلفة المطفأة  القياس الالحق للموجودات المالية
  

تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية منها بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي حيث تؤدي يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لغرض 
م. تسجل الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة لتدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي القائ

 .موجودات المالية في إيرادات التمويلإيرادات الفوائد من هذه ال
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  الدخل  بيان موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل .2
 

األجل    رةيقص   ةياألرباح من تقلبات األسعار السوق   قيوتحق  بيفي المستقبل القر  عهايبشرائها لغرض ب  المجموعة  تالتي قام  ةيهي الموجودات المال
  .أو هامش أرباح المتاجرة

  
العادلة،    مةيالحقاً بالق  مهاييتق  عادياالقتناء في بيان الدخل الموحد عند الشراء) و   فيمصار  ديالعادلة عند الشراء (تق  مةي إثبات هذه الموجودات بالق  تمي
الناتجة عن ذلك  خسائرأخذ األرباح أو ال تميأو جزء منها هذه الموجودات  عيالعادلة في بيان الدخل الموحد، وفي حال ب مةيفي الق ريالتغ  ظهريو

 .في بيان الدخل الموحد
  
 .األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في بيان الدخل الموحد ديق تمي

  
 .ةيالمال ري للتقار ةيالدول  ريي من / إلى هذا البند إال في الحاالت المحددة في المعا ةيأي موجودات مال فيإعادة تصن  جوزي ال
  
 .لها أسعار في أسواق نشطة وتداوالت نشطة في هذا البند سيل ةي أي موجودات مال في تصن جوزي ال
  
 المتوقعة عادة. ةي الخسارة االئتمان اسيضمن هذه المحفظة إلى ق  نيتخضع أدوات الد  ال
  

 يتم االعتراف بأرباح توزيعات األسهم من االستثمار في األدوات المالية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها.  
 

 الدخل الشامل بيان وجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل م .3
  

 .ليبغرض االحتفاظ بها على المدى الطو ةياالستثمارات في أدوات الملك  ةيتمثل هذه الموجودات المال 
  
  مةي في الق ريالتغ  ظهريالعادلة، و مةي الحقاً بالق مهاييتق عادياالقتناء عند الشراء و فيمصار هايالعادلة مضافاً إل مةياثبات هذه الموجودات بالق تمي

أو الخسائر   رباح أخذ األ تميهذه الموجودات أو جزء منها  عيالموحد، وفي حال ب ةي وق الملكالعادلة في بيان الدخل الشامل الموحد وضمن بيان حق
المباعة مباشرة   ةيالموجودات المال  مييتق اطيياحت ديرص  ليتحو تميالموحد و ةي الناتجة عن ذلك في بيان الدخل الشامل الموحد وضمن حقوق الملك

 .من خالل بيان الدخل الموحد سيإلى األرباح والخسائر المدورة ول 
  
 .الختبار خسائر التدني ةي تخضع أدوات الملك ال
  
 .األرباح الموزعة في بيان الدخل الموحد ديق تمي

  
  ار يالمع قي في متطلبات تطب هي المتوقعة) وفقا لما هو منصوص عل ةيضمن هذه المحفظة إلى احتساب التدني (الخسارة االئتمان  ن يأدوات الد تخضع

  المتوقعة في بيان الدخل الموحد. ةي تسجل الخسارة االئتمان ثيح  ماتيفق هذه التعل ) وو9(
  

، إال إذا يتم قيد عوائد توزيعات األسهم من االستثمار في أدوات الملكية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها في بيان الدخل الموحد
 ستثمار. اعتبرت هذه العوائد كاسترداد لجزء من قيمة اال 

 
   المطفأةموجودات مالية بالكلفة  .4

 
والتي تتمثل بالدفعات من   ةيالتعاقد ةيالتدفقات النقد ليوفقا لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحص المجموعةالتي تهدف إدارة  ةيهي الموجودات المال

 .القائم نيالد ديوالفائدة على رص نيأصل الد
  
ً  ةي إثبات الموجودات المال تمي على  دايالفائدة الفعالة، ق قةياالقتناء، وتطفأ العالوة / الخصم بإستخدام طر فيمصار هاي إل  عند الشراء بالكلفة مضافا

الموحد  الدخلاسترداد األصل أو جزء منـه في بيان  ةي إلى عدم إمكان ؤديي متهايمخصصات ناتجة عن التدني في ق ةي أ نزليأو لحساب الفائدة، و
 .بخسائر التدني  ضهاي وتظهر الحقا بالكلفة المطفأة بعد تخف

  
المتوقعة المخصومة    ةي للتدفقات النقد  ةيالحال   مةيالمثبتة في السجالت والق   مةي الق  ني بالكلفة المطفأة الفرق ب  ةيالموجودات المال  مةيمبلغ التدني في ق  مثلي

 .بسعر الفائدة الفعلي األصلي
  
أي من هذه   عي(وفي حال ب  ةي الدول   ةي المال  ري التقار  رييمن/ إلى هذا البند إال في الحاالت المحددة في معا  ةيأي موجودات مال  فيإعادة تصن  جوزي  ال

  ر يالتقار   يير د في بند مستقل واإلفصاح عن ذلك وفقا لمتطلبات معاضمن بيان الدخل الموح   عيالب   جةينت  ليتسج   تمياستحقاقها    خيالموجودات قبل تار 
 .الدولية بالخصوص)  ةيالمال
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  (تابع)  المطفأةموجودات مالية بالكلفة   .4
  

 قيفي متطلبات تطب هيالمتوقعة) وفقا لما هو منصوص عل ةيالمدرجة في هذه المحفظة إلى احتساب التدني (الخسارة االئتمان  ن يأدوات الد تخضع
  في بيان الدخل الموحد. اسهايق تميالمتوقعة التي  ةي) وتسجل الخسارة االئتمان9رقم ( اريالمع

  
  النقد وأشباه النقد   .5

  
النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل بعد تنزيل الودائع يشمل النقد وأشباه النقد، 

  مقيدة السحب.
  

  تدني قيمة الموجودات المالية   2-9
  
 ذمم مدينة   )أ (

  
  علی  قعةومت رةخسا تمخصصا دمتستخ  لتيوا ،قعةولمت ا  نالئتماا  رخسائ سلقيا (9) مقر لماليةا  ري رللتقا ليدولا رللمعيا طلمبسا  لنهجا  مجموعةلا  قبطت
  . رونآلخ ا ونيندلموا ينةدلما ممذل ا  لجميع رلعم ا دىم
 

ية التعثر والتي  قامت المجموعة بتطبيق نموذج النهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة يعتمد على احتمال
 ً طر  للمخاطر االئتمانية والعوامل اإلقتصادية ونسبة الخسارة بإفتراض التعثر والتي تعتمد على تجميع الذمم المدينة بناًء على خصائص المخا  تحتسب وفقا

 ً حتساب الخسائر إل  االئتمانية المتشابهة وعدد أيام التأخر في السداد، وبناء عليه فقد قامت المجموعة بتبني نموذج رياضي مبني على األسس المذكورة آنفا
 ً  ). 9للمعيار رقم (  االئتمانية المتوقعة وفقا

  
 خرى األ الموجودات المالية  )ب (

  
) وفقاً لمنهجية التدني المطبقة، كما هو موضح  3) والمرحلة (2) والمرحلة (1المالية، غير الذمم المدينة، على أساس المرحلة (  أدواتهاتصنف المجموعة  

  أدناه:
  
األدوات المالية التي لم تزيد مخاطرها اإلتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي والتي لم يحدث عليها تدني إئتماني منذ ): تشمل 1المرحلة ( -

 شهر.  12المتوقعة على مدى االئتمانية منحها. تقوم المجموعة بقيد مخصص تدني للخسائر
ث عليها تدني إئتماني. تقوم دوالتي لم يح المبدئي بشكل جوهري منذ إثباتها  ): تشمل األدوات المالية التي زادت مخاطرها اإلئتمانية2المرحلة ( -

 المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.  االئتمانية المجموعة بقيد مخصص تدني للخسائر 
ى العمر المتوقع لتلك األدوات  ): تشمل األدوات المالية المتدنية إئتمانياً. تقوم المجموعة بقيد مخصص تدني خسائر إئتمانية على مد3المرحلة ( -

 المالية. 
  

): هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي قد تنتج عن احتمالية تعثر في السداد على األداه المالية خالل 1الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المرحلة ( 
  شهراً بعد تاريخ إعداد البيانات المالية الموحدة.  12

  
تمانية ويتم تحديدها بناًء على الفرق بين القيم الحالية لكامل العجز ئللخسائر اإلة جح مر): هي تقدير احتمالية 2متوقعة المرحلة ( الخسائر اإلئتمانية ال

للموجودات المالية غير  النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة والقيمة الحالية القابلة لإلسترداد  التدفقاتالنقدي. إن العجز النقدي هو الفرق بين جميع 
  المتدنية إئتمانياً كما في تاريخ إعداد البيانات المالية الموحدة.

  
): يتم تحديد مخصص تدني اإلئتمان على أساس الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة القابلة لإلسترداد 3الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المرحلة ( 

  دفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.  تة القابلة لإلسترداد بإعتبارها القيمة الحالية لل للموجودات المالية. يتم قياس القيم
 

  إلغاء االعتراف بالموجودات المالية   2-10
  

صل تحويل األصل أوعند عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األالموحد لغاء االعتراف بالموجودات المالية من بيان المركز المالي إيتم 
  .الدخل الموحدخر. ويتم إثبات الفرق في القيمة الدفترية في بيان آالمالي أو جميع مخاطره ومنافع الملكية إلى طرف 

  
  المطلوبات المالية  

  
ً تشتمل المطلوبات المالية بشكل أساسي على تسهيالت بنكية ودائنين تجاريين وأرصدة دائنة أخرى. يتم قياس المطلوبات المالية  بالقيمة العادلة   مبدئيا

  .ة بالتكلفة المطفأةويتم تسجيلها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تصنيف المطلوبات المالية للشركة على أنها مطلوبات مالي 
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  المطلوبات المالية (تابع) 
 

  القياس الالحق 
ة سواء تمت أو لم يعتمد قياس االلتزامات المالية على تصنيفها. يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلم

األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة تتم المطالبة بها من قبل المورد. بعد التحقق المبدئي، يتم قياس التسهيالت البنكية والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات 
عندما يتم استبعاد المطلوبات وكذلك من خالل عملية  الدخل الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف باألرباح والخسائر في بيان 

  اإلطفاء. 
  

  إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 
بااللتزام بموجب االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم استبدال التزام مالي قائم بواحد آخر من يتم استبعاد االلتزام المالي عندما يتم الوفاء 

التعديل نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو عندما يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهري، يتم التعامل مع مثل هذا التبادل أو 
  .الدخل الموحدزام األصلي واالعتراف بمسؤولية جديدة ويتم االعتراف بالفرق في المبالغ المدرجة في بيان على أنه استبعاد لاللت

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية   2-11

  
  أسعار سوقية.إن أسعار اإلغالق بتاريخ البيانات المالية لألدوات المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها 

 
  ها:في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالية أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق من

  
  مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير. - 
  فقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التد - 
  

قدير قيمة تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع متوقعة عند ت
  ا العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها. األدوات المالية، وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمته

  
تحمل نفس الشروط يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناء على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود 

  وصفات المخاطر. 
  

  قروض   2-12
  

ق بين المتحصالت تسوية القروض مبدئياً بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة. وتدرج القروض الحقاً بالتكلفة المطفأة. يتم إدراج أي فر تتم  
سب الرسوم المدفوعة على مدار فترة القروض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تحت (بعد خصم تكاليف المعاملة) وقيمة االسترداد كتكلفة تمويل

لرسوم إلبرام تسهيالت القروض كتكاليف معاملة للقرض شريطة وجود احتمال بسحب بعض التسهيالت أو جميعها. وفي هذه الحالة، يتم تأجيل احتساب ا
ضمن المبالغ المدفوعة    حتى وقوع عملية السحب. وفي حال عدم توفر دليل على احتمال سحب بعض التسهيالت أو جميعها، تتم رسملة الرسوم وتدرج

ير مشروط  مقدماً عن خدمات السيولة، ويتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيالت المتعلقة بها. تصنف القروض كمطلوبات متداولة ما لم يكن للشركة حق غ
  شهراً على األقل بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد. 12بتأجيل تسوية االلتزام لمدة 

  
  االستثمارات العقارية   2-13

  
و للغرضين  أسمالية ألزيادة قيمة العقار الر أو لغرض الحصول على إيرادات إيجار إما االستثمارات العقارية هي االستثمارات التي يتم االحتفاظ بها 

 ً   .معا
  

ويتم استبعاد  الموحد التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخليتم إظهار اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء. يتم اثبات 
التغيرات في  يتم عرض  .اإلستثمارات العقارية في حالة البيع أو عند التوقف عن استخدامها وعدم توقع تدفق منافع اقتصادية للمجموعة نتيجة بيعها

يتم إثبات أية أرباح ناتجة عن عملية استبعاد  الدخل الموحد.في بيان رى ضمن إيرادات القطاعات األخالقيمة العادلة في بيان الدخل الموحد 
  اإلستثمارات العقارية في بيان الدخل الموحد في فترة حدوث االستبعاد.
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  المعدات اآلالت والممتلكات و  2-14
  

 واآلالت  متراكمة في القيمة الدفترية. يتم استهالك الممتلكاتالمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وأي خسائر تدني  واآلالت وتظهر الممتلكات  
  لعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي: ا حسب طريقة القسط الثابتوفقاً لوالمعدات 

  
  سنوات  
    

 17-5  أثاث وأجهزة 
 10-6  سيارات 

 50  مباني 
 10  ديكورات 

 5  برامج حاسوب 
  

والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم توافر إمكانية إسترداد قيمتها   واآلالت للممتلكاتيتم دراسة تدني القيمة الدفترية 
لمتوقع إستردادها وهي الدفترية. عند وجود أحد هذه األدلة وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة ا

  العادلة مخصوماً منها مصاريف البيع أو "القيمة في االستخدام"، أيهما أعلى.  القيمة
والمعدات التي يتم التعامل معها بشكل منفصل، كما يتم شطب القيمة الدفترية   واآلالت  يتم إحتساب ورسملة التكاليف المتكبدة إلستبدال مكونات الممتلكات

والمعدات. يتم إثبات  واآلالت ألي جزء مستبدل. يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكات
  .الموحد جميع النفقات األخرى في بيان الدخل

  
  استثمار في شركات حليفة   2-15

  
ها. وفقاً لطريقة  يتم قيد االستثمار في الشركات الحليفة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركات الحليفة هي تلك التي يكون للمجموعة نفوذاً مؤثراً علي 

ً إليها التغيرات الالحقة في حصة المجموعة  الموحد المركز المالي بيانحقوق الملكية، يظهر اإلستثمار في الشركات الحليفة في    فيبالكلفة، مضافا
. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير  الموحد الدخلبيان صافي موجودات الشركات الحليفة. يتم قيد حصة المجموعة من نتائج الشركات الحليفة في 

  حصة المجموعة في الشركات الحليفة.المتحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركات الحليفة بحدود 
  

ل المجموعة  إن السنة المالية للشركات الحليفة هي ذات السنة المالية للمجموعة. تستخدم الشركات الحليفة نفس السياسات المحاسبية المستخدمة من قب 
  فيما يتعلق بالمعامالت ذات الطبيعة المتشابهة. 

  
المجموعة ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسائر تدني إضافية على استثماراتها في الشركات الحليفة. تقوم الحقاً إلستخدام طريقة حقوق الملكية تقرر 

موضوعية تشير إلى تدني في قيمة اإلستثمارات في الشركات الحليفة. أدلة بتحديد ما إذا كان هناك وجود  الموحدة المالية البياناتالمجموعة في تاريخ 
تقوم المجموعة بإحتساب قيمة التدني والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية لإلستثمار والقيمة المتوقع إستردادها ويتم قيد هذا  في حال وجود هذه األدلة،

  الدخل الموحد. بيانالفرق في 
  

الحليفة، تقوم بإظهار اإلستثمار المتبقي بالقيمة العادلة. يتم قيد أي فروقات بين القيمة الدفترية   الشركاتفي حال فقدان المجموعة التأثير الجوهري على  
  الدخل الموحد. بيانللشركة الحليفة والقيمة العادلة لإلستثمار المتبقي والعائد من البيع بتاريخ فقدان التأثير الجوهري في 

  
  إعادة التأمين موجودات عقود   2-16

  
بالحد من مخاطر التأمين من خالل عقد إتفاقيات إعادة التأمين. تمثل موجودات عقود إعادة التأمين المبالغ الممكن إستردادها من شركات   المجموعةتقوم  

ددة ووفقاً لعقد المسددة وغير المساالدعاءات إعادة التأمين. يتم تقدير المبالغ الممكن إستردادها من شركات إعادة التأمين بطريقة تتناسب مع مخصص 
  إعادة التأمين وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة. 

  
أو عندما ينشأ مؤشر على التدني خالل السنة. يحدث التدني  الموحدة المالية  البياناتيتم إجراء مراجعة للتدني في موجودات عقود إعادة التأمين بتاريخ 

ال تسترد المبالغ المستحقة وفقاً لشروط عقد إعادة التأمين وعند إمكانية قياس األثر على هذه المبالغ  قد  المجموعةعند ظهور دليل موضوعي يبين أن 
  .الموحد من شركة إعادة التأمين بشكل موثوق، يتم تسجيل خسارة التدني في بيان الدخل المجموعةالتي ستتسلمها 

  من إلتزاماتها ومسؤوليتها تجاه حملة وثائق التأمين.  المجموعةإن ترتيبات عقود إعادة التأمين ال تعفي 
  

  وتلك المعاد تأمينها. المجموعةتظهر أقساط ومطالبات التأمين على أساس اإلجمالي بالنسبة لكل من أعباء التأمين التي تتحملها 
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  عقود التأمين  مطلوبات  2-17
  

احتياطي االدعاءات تحت تتضمن مطلوبات عقود التأمين مخصص    عقود التأمين عند توقيع عقد التأمين وتحميل أقساط التأمين.  مطلوباتاإلعتراف بيتم  
 واالحتياطات غير المبلغ عنها ومخصص األقساط غير المكتسبة. التسوية 

  
سواء تم التبليغ  الموحدة المالية البياناتغير المسددة كما في تاريخ  المتكبدة لالدعاءاتالتقديرية الكلفة  احتياطي االدعاءات تحت التسويةتمثل إجمالي 

ذات الصلة، مطروحاً منها قيمة المستردات من االدعاءات عنها أم لم يتم وذلك لحاملي عقود التأمين وأطراف أخرى باإلضافة إلى مصاريف إدارة 
على أساس تقدير  الموحدة المبلغ عنها غير المسددة كما في تاريخ البيانات المالية  دعاءاتحتسب المخصصات لالت الحادث وأي مبالغ أخرى مستردة.

  وتقديراتها. المجموعةوالمحامين وخبرة  اإلكتواريين كل حالة بمفردها بناء على تقارير الخبراء
  

السابقة وتقديراتها لسداد تعويضات الحوادث التي حدثت ولم يبلغ  المجموعةغير المبلغ عنها بناء على خبرة  دعاءاتيتم تقدير وتسجيل مخصص اال
  . كتواري مختص ومستقلإكتوارية صادرة من إو بناء على تقارير   الموحدة عنها كما في تاريخ البيانات المالية

  
المكتتبة المتعلقة بالفترة المالية الالحقة نتيجة وثائق تأمين سارية وتسجل ضمن المطلوبات تمثل أقساط التأمين غير المكتسبة الجزء من أقساط التأمين 

بيانات المالية كأقساط تأمين غير مكتسبة (إحتياطي األخطار السارية)، وتحتسب على أساس عدد األيام المتبقية النتهاء مدة وثيقة التأمين بعد تاريخ ال
  الموحدة.

  
  تزامات التأمين اختبار كفاية إل  2-18

  
بتقييم إذا ما كانت التزامات التأمين المثبتة لديها كافية وذلك باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية   الموحدة بتاريخ البيانات المالية  المجموعةتقوم 

المقدرة للمطالبات  المستقبلية بموجب عقود التأمين. إذا نتج عن هذا التقييم أن القيمة الدفترية إللتزامات التأمين غير كافية في ضوء التدفقات النقدية 
  .الموحد لية، يتم اإلعتراف بكامل النقص في بيان الدخلالمستقب

  
 ذمم معيدي التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى   2-19

  
المباشرة  ناقصاً التكاليف  تدرج ذمم معيدي التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى عند استحقاقها، وتقاس عن التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم  

  المتعلقة بالمعاملة. وتقاس ذمم معدي التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة، حسبما يكون مالئماً.
  

  التقاص  2-20
  

الملزمة وكذلك عندما يتم  إال عندما تتوفر الحقوق القانونية  الموحد المركز الماليبيان ال يتم إجراء التقاص بين الموجودات والمطلوبات المالية في 
  تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات يتم في نفس الوقت. 

  
  مخصص الضرائب   2-21

  
البيانات ئب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في  ا يتم احتساب مصاريف الضر

نما في سنوات الحقة أو  إألن األرباح المعلنة تشمل إيردات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية و  الموحدة المالية
  خسائر متراكمة مقبولة ضريبياً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

ئب را ئب المؤجلة هي الضرا. إن الض)12(والمعيار المحاسبي الدولي رقم  المقررة وفقاً للقوانين واألنظمةية ئب بموجب النسب الضريبراتحسب الض 
والقيمة التي يتم احتساب   الموحدة المالية بياناتالزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في ال المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات

 م الضريبي أو تحقق الموجوداتزائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية اإللت را وتحتسب الض على أساسها.الربح الضريبي 
  الضريبية المؤجلة.

  
  معلومات القطاعات   2-22

  
يرادات ومصروفات  إالقطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة الذي يرتبط بأنشطة األعمال التي تكتسب منها المجموعة ايرادات وتتكبد تكاليف بما فيها  
ا للمجموعة دارة العليذات عالقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى والتي تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بشكل دوري من قبل اإل

  ة المنفصلة. (المسؤولة األولى عن اتخاذ القرارات) التخاذ قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائها والتي تتوفر عنها المعلومات المالي 
 

  تعويض نهاية الخدمة مخصص   2-23
  

  .2000) لسنة 7الفلسطيني رقم (يتم إحتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة لموظفي المجموعة طبقاً لقانون العمل 
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  صندوق اإلدخار  2-24
  

% من رواتب موظفي شركة التأمين الوطنية وشركة أبراج الوطنية في صندوق االدخار التابع لموظفي الشركتين  5تقوم المجموعة بالمساهمة بنسبة 
  .الموحدبعد ذلك. وهذه المساهمة تسجل في بيان الدخل   % 7.5إلى إلشتراك الموظفين وترتفع نسبة المساهمة األولى في السنوات الخمس 

 
  العمالت األجنبية   2-25

  
. يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت  . كما ويستخدم الدوالر األمريكي لعرض البيانات المالية الموحدةللمجموعةيمثل الدوالر األمريكي عملة األساس  

  وفقاً ألسعار الصرف كما في تاريخ المعاملة.األخرى غير الدوالر األمريكي خالل السنة 
  

  كما يلي: الموحدة مقابل الدوالر األمريكي كما في تاريخ البيانات المالية المجموعةبلغت أسعار صرف العمالت الرئيسية التي تتعامل بها 
  

  بالدوالر األمريكي المقابل 
 2020  2019 
      

 0.2890 0.3106 الشيقل اإلسرائيلي 
 1.4104 1.4104 الدينار األردني 

 1.1207 1.2288 وحدة النقد األوروبية (يورو) 
 1.0333 1.1335 فرنك سويسري 

 0.1433 0.1526 يوان صيني 
 0.2666 0.2666 لایر سعودي 
 0.2745 0.2730 لایر قطري 

 0.2723 0.2722 درهم إماراتي 
 0.0624 0.0635 جنيه مصري 

  
ً ألسعار يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة إلى الدوالر األمريكي وفق ا

  .الموحد . تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في بيان الدخلالموحدة المالية الصرف كما في تاريخ البيانات 
  

  السهم من األرباح الخاصة بحقوق المساهمين للشركة األم خالل السنة حصة   2-26
  

األم على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية  الشركةيتم إحتساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى مساهمي 
  خالل العام.

 
قسمة ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة األم (بعد األخذ في االعتبار العوائد والفوائد وأية إيرادات أو يتم احتساب الربح المخفض للسهم من خالل 

دية التي يجب نفقات تخص األسهم القابلة للتحويل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافاً إليه المعدل المرجح لعدد األسهم العا
  م تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.إصدارها فيما لو ت
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  تحليــل المخاطـــــر  .3
ولتحقيق هذا الهدف، تقوم    .بإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل إستراتيجية تحدد المخاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها  المجموعةتقوم  

ووضع الضوابط الرقابية المناسبة ومراقبة استمرارية  بأنشطتها ؤولة عن تحديد المخاطر المتعلقة مسالكافة مراكز العمل  إدارة المجموعة بالتعاون مع
  .المجموعةهو المسؤول عن تحديد ومراقبة المخاطر في  المجموعة فعاليتها. يعتبر مجلس إدارة 

  
  قياس المخاطر وأنظمة التقارير

 المجموعةإن مراقبة المخاطر وإدارتها يتم من خالل مراقبة الحدود المسموح بها لكل نوع من أنواع المخاطر وأن هذه الحدود تعكس إستراتيجية عمل 
التي قد تنجم  وتحليلها للتعرف على المخاطر المتوقعة المجموعة . يتم جمع المعلومات من الدوائر المختلفة لدى بها وعوامل السوق المختلفة المحيطة

  . المجموعةعنها. يتم عرض وشرح هذه المعلومات لمجلس إدارة 
  

لمخاطر التأمين والمخاطر المالية والتي تتمثل في مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. فيما يلي ملخص للمخاطر   المجموعة تتعرض 
 : والطرق المستخدمة من قبل اإلدارة للتخفيف من أثار هذه المخاطر المجموعةالتي تواجهها 

  
 مخاطر التأمين

ومواعيد دفعها عن توقعات المجموعة، والذي يتأثر في حال للمطالبات خطر التأمين الرئيسي الذي تواجهه المجموعة هو خطر اختالف المبالغ الفعلية 
والمنافع المدفوعة والتطورات المستقبلية للمطالبات طويلة األجل، وبالتالي فإن هدف المجموعة األساسي  أو زيادة المبالغ المطالب بها  االدعاءات  تكرار  

  .االدعاءات هو ضمان وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه 
  

االختيار الدقيق الستراتيجيات وموجهات حسن من خالل تعمل المجموعة على التخفيف من المخاطر بتنويع عقود التأمين لديها، وكما أن هذا التنويع يُ 
سيارات وتأمين  التأمين وتنفيذها بعناية، وأيضا من خالل الدخول في اتفاقيات إعادة التأمين. أعمال التأمين الرئيسية للشركة هي التأمين ضد مخاطر ال 

أمين الصحي وتأمين الحياة والتأمينات العامة األخرى. تعتبر عقود  الحريق وتأمين العمال والمسؤولية المدنية والتأمينات الهندسية والتأمين البحري والت
  يساعد في التقليل من خطر التأمين.  ممافي العادة خالل سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث    اإللتزامات الناتجة عنها  التأمين هذه قصيرة األجل ويتم سداد

 
 ً دائرة في مركز  سابقة في االكتتاب وفقا للخطوط اإلرشادية لالكتتاب الموضوعة من جانب كل لى تقييم السعر والخبرة ال إ يتم قبول المخاطر استنادا

ة . تتم مراجعة الخطوط اإلرشادية لالكتتاب بصورة ثابتة وتحديثها ألخذ تطورات السوق واألداء والفرص في االعتبار. يتم وضع حدود تراكمي المسؤولية
لطبيعية. يتم تحديد العديد من حدود االكتتاب والموافقة لقبول المخاطر. تم تصميم إستراتيجية إعادة التأمين للرقابة على التعرض لألخطار والكوارث ا

ً األحداث بالمجموعة للوقاية من التعرض للمخاطر الفردية ومن  لى التعرض الحالي للمخاطر عبر ترتيبات إعادة تأمين فعالة من حيث التكلفة.  إ  استنادا
ً االدعاءات القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين بالصورة التي تتسم باالنسجام مع مخصص  يتم تقدير المبالغ  لعقود إعادة التأمين. القائمة ووفقا

  
الحد الذي  و إلى بالرغم من أنه لدى المجموعة ترتيبات إعادة تأمين فإن االلتزامات المباشرة تجاه حاملي وثائقها قد تم توضيحها كالتزام وبالتالي فإنه

أمين الخاصة ال يتمكن فيه معيد التأمين من الوفاء بالتزاماته بموجب ترتيب إعادة التأمين، يوجد خطر االئتمان. تضمن اإلدارة بأن محفظة إعادة الت
  بالمجموعة متنوعة داخل مجموعة من معيدي التأمين وال تتركز أو تعتمد على معيد تأمين واحد أو فردي. 

  
  :االدعاءاتدة تكرار ودرجة ش

  بعد وضع عدة عوامل في االعتبار على النحو التالي: االدعاءات يمكن تحديد تكرار ودرجة شدة 
  
  االدعاءات الخبرة السابقة عن  
  المستوى االقتصادي  
 التشريعات والقوانين  
  الوعي العام لدى الجمهور  
 

  المستقبلية: االدعاءات مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات 
حدوث المطالبة. المجموعة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمن عنها التي حدثت خالل فترة العقد، حتى ولو تم أساس تدفع مطالبات عقود التأمين على 

المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها والتي يتم سدادها خالل فترات  االدعاءات  علق مكون كبير من مخصص  تاكتشاف الخسارة بعد انتهاء فترة العقد. نتيجة لذلك ي
ية بالمخاطر  زمنية قصيرة أو متوسطة. هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من هذه العقود. يتعلق ذلك بصفة رئيس

مزاولتها من جانب حاملي العقد الفرديين وإجراءات إدارة المخاطر المتبعة. التعويض المدفوع مقابل هذه العقود  المصاحبة ألنشطة األعمال التي تتم
  الث).هي حوافز نقدية يتم منحها مقابل الخسارة المتكبدة من جانب حاملي الوثائق أو األطراف الثالثة (بالنسبة للتغطية التأمينية للطرف الث

  
بالصافي من قيم الحلول في االلتزام و المبالغ المستردة االدعاءات  رة للمطالبات المصروفات المباشرة التي يجب تكبدها في سداد  تتضمن التكاليف المقد

. برغم ذلك، وبسبب لالدعاءاتاألخرى. تقوم المجموعة باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان توفر المعلومات المناسبة لديها بخصوص التعرض 
، من المحتمل أن تثبت المبالغ النهائية على أنها مختلفة من االلتزام األصلي الموضوع. يشتمل االلتزام تجاه لالدعاءاتوضع مخصصات الشكوك في 

المبلغ عنها ولكنها لم تدفع بعد ومخصص للمخاطر السارية  لالدعاءاتالمتكبدة ولم تتم المطالبة بها ومخصص االدعاءات مثل هذه العقود مخصص 
  ي تاريخ بيان المركز المالي الموحد.كما ف

  
ً  لالدعاءات تحت التسويةعند احتساب التكلفة  من التقديرات المستندة إلى معدل   (سواء كان مبلغ عنها أم ال) تكون تقنيات التقدير لدى المجموعة مزيجا

التأمين وأقساط التأمين المكتسبة خالل سنة مالية معينة فيما  دعاءاتالخسارة (حيث يتم تعريف معدل الخسارة على أنه المعدل بين التكلفة النهائية ال
للخبرة الفعلية في  األكبر باستخدام صيغة محددة عندما يتم منح الوزن االدعاءات ) وتقدير يستند إلى الخبرة الفعلية في االدعاءاتيتعلق بمثل تلك 

  من كفاية االحتياطيات.للتأكد نة بمرور الزمن. يتم القيام بإجراء تقييم اكتواري في كل س االدعاءات 
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  االدعاءات تطور 
المستقبلية الضارة. يتم حل الشكوك عن  االدعاءات فيما يتعلق بنشاط التأمين لديها بغرض الحماية من تجارب وتطورات  جيد يتحتفظ الشركة بإحتياط
 في العادة خالل سنة واحدة.االدعاءات مبلغ وتوقيت دفعات 

 
الفعلية (بناًء على تقديرات اإلدارة في نهاية السنة) مقارنة بالتقديرات للسنوات األربع الماضية على أساس السنة التي   دعاءاتأدناه االتظهر الجداول 

 وقع فيها الحادث، كما يلي:
 

 فرع تأمين السيارات:
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017  و ما قبلها  2016 السنة التي وقع فيها الحادث
              

 22,242,22822,242,228 19,960,70723,281,25723,443,909 122,897,257  كما في نهاية السنة 
 23,469,599 - 20,513,69023,861,81423,469,599 123,695,919 بعد سنة 

 23,622,925 - - 20,480,47023,622,925 123,595,395 بعد سنتين 
 19,988,984 - -  - 19,988,984 123,311,338 بعد ثالث سنوات 
 123,184,428 - -  -  -  123,184,428 بعد أربع سنوات 

دعاءاتالتوقعات الحالية لال
 22,242,228212,508,164 19,988,98423,622,92523,469,599 123,184,428 المتراكمة 

 13,104,107186,885,322 18,146,71320,807,18619,503,338 115,323,978 الدفعات المتراكمة 

       
اإللتزام كما ظهر في بيان

        المركز المالي الموحد
مبلغ عنها و غير مبلغ  ادعاءات

 25,622,842 9,138,121 3,966,261 2,815,739 1,842,271  7,860,450 عنها 
(العجز) في التقدير األولي

  - ) 25,690( ) 341,668( ) 28,277(  ) 287,171( للمخصص
 

 فرع تأمين العمال:
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 و ما قبلها  2016 السنة التي وقع فيها الحادث
              

 2,447,692 2,447,692 1,617,972 1,744,927 1,479,122 21,367,523  كما في نهاية السنة 
 2,514,998 -  2,514,998 2,168,662 2,028,289 21,514,093 بعد سنة 

 2,657,282 -  -  2,657,282 2,265,331 21,978,027 بعد سنتين 
 2,452,244 -  -  -  2,452,244 22,132,498 بعد ثالث سنوات 
 22,246,101 -  -  -  -  22,246,101 بعد أربع سنوات 

دعاءات التوقعات الحالية لال
 32,318,317 2,447,692 2,514,998 2,657,282 2,452,244 22,246,101 المتراكمة 

 23,047,951 318,248 1,256,624 1,504,385 1,492,254 18,476,440 الدفعات المتراكمة 

       
اإللتزام كما ظهر في بيان

       المركز المالي الموحد
 9,270,366 2,129,444 1,258,374 1,152,897 959,990 3,769,661مبلغ و غير مبلغ عنها  ادعاءات
في التقدير األولي (العجز)

  - ) 897,026( ) 912,355( ) 973,122( ) 878,578( للمخصص
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 فرع تأمين المسؤولية المدنية والتأمينات العامة األخرى: 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017  و ما قبلها  2016 السنة التي وقع فيها الحادث
              

 4,239,0444,239,044 1,368,1022,062,679 212,519  6,008,881  كما في نهاية السنة 
 2,155,246 -  1,319,2722,155,246 492,171  6,088,550 بعد سنة 

 1,382,175 -  - 1,382,175 761,411  6,131,479 بعد سنتين 
 764,859 -  -  -  764,859  6,108,612 بعد ثالث سنوات 
 6,006,091 -  -  -  -   6,006,091 بعد أربع سنوات 

 4,239,04414,547,415 1,382,1752,155,246 764,859  6,006,091 المتراكمة  دعاءاتالتوقعات الحالية لال
 8,398,930 417,410 1,207,8251,098,492 367,721  5,307,482 الدفعات المتراكمة 

       
اإللتزام كما ظهر في بيان المركز 

        المالي الموحد
 3,821,6346,148,485 1,056,754 174,350 397,138  698,609 مبلغ وغير مبلغ عنها  ادعاءات
(العجز) في التقدير األولي الفائض 

  - ) 92,567( ) 14,073( ) 552,340(  2,790 للمخصص
  

 :فرع التأمينات الهندسية
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017  و ما قبلها  2016 السنة التي وقع فيها الحادث
              

 628,209 628,209 818,075 529,511 417,394  5,681,003  كما في نهاية السنة 
 870,353 -  870,353 554,355 446,479  5,619,332 بعد سنة 

 552,059 -  -  552,059 414,257  5,640,353 بعد سنتين 
 425,877 -  -  -  425,877  5,660,047 بعد ثالث سنوات 
 5,663,525 -  -  -  -   5,663,525 بعد أربع سنوات 

 8,140,023 628,209 870,353 552,059 425,877  5,663,525 المتراكمة  دعاءاتالتوقعات الحالية لال
 7,304,896 121,551 763,358 476,555 395,934  5,547,498 الدفعات المتراكمة 

       
اإللتزام كما ظهر في بيان المركز المالي

        الموحد
 835,127 506,658 106,995 75,504 29,943  116,027 مبلغ وغير مبلغ عنها  ادعاءات

الفانض (العجز) في التقدير األولي
  - ) 52,278( ) 22,548( ) 8,483(  17,478 للمخصص

 
 :فرع تأمين الحريق

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 و ما قبلها  2016 السنة التي وقع فيها الحادث

              
 990,213 1,163,077990,213 811,384 1,268,351  10,570,292  كما في نهاية السنة 

 1,184,640 - 1,184,640 805,929 1,285,617  10,612,583 بعد سنة 
 836,507 -  -  836,507 1,270,256  10,583,470 بعد سنتين 

 1,268,896 -  -  -  1,268,896  10,563,710 بعد ثالث سنوات 
10,576,133 -  -  -  -   10,576,133 سنوات بعد أربع  

14,856,389 1,184,640990,213 836,507 1,268,896  10,576,133 المتراكمة  دعاءاتالتوقعات الحالية لال
13,683,608 1,017,642392,437 761,688 1,162,209  10,349,632 الدفعات المتراكمة 

       
المالياإللتزام كما ظهر في بيان المركز 

        الموحد
 1,172,781 597,776 166,998 74,819 106,687  226,501 مبلغ وغير مبلغ عنها  ادعاءات

  - ) 21,563( ) 25,123( ) 545(  ) 5,841( (العجز) في التقدير األولي للمخصص
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 :فرع التأمين البحري
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017  و ما قبلها  2016 السنة التي وقع فيها الحادث
              

 62,738 62,738 69,983 52,237 20,410  1,368,890  كما في نهاية السنة 
 69,226 -  69,226 55,344 36,604  1,346,575 بعد سنة 

 55,344 -  -  55,344 36,604  1,348,393 بعد سنتين 
 36,604 -  -  -  36,604  1,305,394 بعد ثالث سنوات 
 1,301,699 -  -  -  -   1,301,699 بعد أربع سنوات 

 1,525,611 62,738 69,226 55,344 36,604  1,301,699 المتراكمة  دعاءاتالتوقعات الحالية لال
 1,485,182 30,537 60,537 51,306 36,604  1,306,198 الدفعات المتراكمة 

       
اإللتزام كما ظهر في بيان المركز المالي

        الموحد
 40,429 32,201 8,689 4,038 -   ) 4,499( مبلغ وغير مبلغ عنها  ادعاءات

الفانض (العجز) في التقدير األولي
  - 757 ) 3,107( ) 16,194(  67,191 للمخصص

 
 فرع التأمين الصحي

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 و ما قبلها  2016 السنة التي وقع فيها الحادث

              
 6,914,087 6,914,087 7,631,120 13,824,96410,991,908  73,069,433  السنة كما في نهاية  

 7,325,846 -  7,325,846 12,156,17810,605,438  71,917,831 بعد سنة 
 10,605,593 -  -  12,172,33710,605,593  71,919,346 بعد سنتين 

 12,172,337 -  -  - 12,172,337  71,919,813 بعد ثالث سنوات 
 71,919,815 -  -  -  -   71,919,815 أربع سنوات بعد 

دعاءاتالتوقعات الحالية لال
 108,937,678 6,914,087 7,325,846 12,172,33710,605,593  71,919,815 المتراكمة 

 108,228,814 6,225,536 7,316,715 12,172,33710,605,593  71,908,633 الدفعات المتراكمة 

       
في بيان المركزاإللتزام كما ظهر 

        المالي الموحد
 708,864 688,551 9,131 -  -   11,182 مبلغ وغير مبلغ عنها  ادعاءات

الفانض في التقدير األولي
  - 305,274 386,315 1,652,627  1,149,618 للمخصص

 
  : األسلوب المستخدم في اتخاذ قرار حول االفتراضيات

  تعقيد تحليل الحساسية الكمية. إلى المخاطر المصاحبة لهذه العقود التأمينية معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي تؤدي 
المتعلقة بالتأمين. يتم استخراج بيانات داخلية في الغالب  االدعاءات  لقياس  و األكتوارية  تستخدم المجموعة افتراضات تستند إلى مزيج من التقارير الداخلية  

الشهرية وفحص عقود التأمين الفعلية التي تم تنفيذها خالل نهاية السنة للحصول على بيانات عن العقود التي يتم االحتفاظ بها. االدعاءات من تقارير 
  قامت المجموعة بمراجعة العقود الفردية وتعرضها الفعلي للمطالبات. 

 
  مخاطر إعادة التأمين

في اتفاقيات خالل نشاطها العادي مع أطراف أخرى  المجموعةلتقليل احتمال التعرض لمخاطر الخسارة الناتجة عن مطالبات تأمينية كبيرة، تدخل 
ى الخسائر المحتملة الناتجة من  ألغراض إعادة التأمين. إن ترتيبات إعادة التأمين تلك توفر تنوعا أكبر في األعمال وتمكن اإلدارة من السيطرة عل

 ً ً إضافية للنمو. إن جزءاً كبير المخاطر الكبيرة وتوفر فرصا من معامالت إعادة التأمين يتم إنجازها بموجب االتفاقيات وعقود إعادة التأمين االختيارية  ا
 . المجموعةوإعادة تأمين الخسائر الزائدة عن تقديرات 

  
مسؤولة أمام حاملي وثائقها عن   المجموعةمن التزاماتها تجاه المؤمنين لديها، وتظل  المجموعةي التأمين ال تعفي إن عقود التأمين المحولة إلى معيد

 بموجب عقد إعادة التأمين.  االجزء المعاد التأمين عليه بقدر عجز شركة إعادة التأمين في الوفاء بالتزاماته
 

عيدي التأمين  بتقييم األوضاع المالية لم المجموعةللحد من مخاطر تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة لعدم مالءة معيدي التأمين ومن مخاطر االئتمان، تقوم 
 بمراقبة تركز مخاطر االئتمان. المجموعةالذين تتعامل معهم وكذلك يتم توزيع عقود إعادة التأمين على مجموعة من معيدي التأمين وتقوم 
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  مخاطر إعادة التأمين (تابع)
 

  حساسية مخاطر التأمين 
  

التأمين مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة. إيرادات  اب على صافي  التغير الممكن المعقول في أسعار أقساط اإلكتتأثر  فيما يلي جدول يوضح  
 إن أثر النقص المتوقع في أسعار أقساط اإلكتتاب مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

 
  2020 2019 
      

  األقساط المكتتبة نسبة التغير  نوع التأمين
 األثر على صافي

  األقساط المكتتبة التأمينإيرادات 
 األثر على صافي

 إيرادات التأمين 

 2,656,624 3,170,745  2,854,837 3,268,844 % 10 فرع تأمين السيارات 
 133,195 378,561  135,093  409,644 % 10 فرع تأمين الحريق 
 384,611 414,367  393,519  445,357 % 10 فرع تأمين العمال 

 72,674 100,936  76,017  109,205 % 10 المسؤولية المدنية فرع تأمين 
 79,985 136,418  82,876  144,071  % 10 فرع التأمينات الهندسية 

 32,441 58,999  19,143  29,375 % 10 فرع التأمين البحري 
 709,715 718,132  759,348  865,479  % 10 فرع التأمين الصحي
 786 2,567  676  1,626 % 10 فرع تأمين الحياة

 91,905 226,467  73,488  216,670 % 10 فرع التأمينات العامة األخرى 

  5,490,271  4,394,997  5,207,192 4,161,936 
  

المتكبدة مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة  االدعاءات  على صافي  المسددة  االدعاءات  التغير الممكن المعقول في تكلفة  أثر  فيما يلي جدول يوضح  
  مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:المسددة االدعاءات  النقص المتوقع في تكلفةأثر  ثابتة. إن  

 
2020 2019 

 نسبة التغير نوع التأمين
االدعاءات المسددة 

 للسنة
األثر على صافي  
 االدعاءات المتكبدة

االدعاءات المسددة 
 للسنة 

األثر على صافي  
 االدعاءات المتكبدة

            
 ) 2,084,418( ) 1,867,797(  ) 1,879,172( ) 1,853,279( % 10 فرع تأمين السيارات 

 (17,246) (77,517)  ) 13,502(  ) 104,131( % 10 فرع تأمين الحريق 
 (265,164) (204,058)  ) 468,828(  ) 162,046( % 10 فرع تأمين العمال 

 (22,840) (25,905)  ) 11,730(  ) 15,406( % 10 فرع تأمين المسؤولية المدنية 
 (15,010) (87,288)  ) 12,247(  ) 33,293( % 10 فرع التأمينات الهندسية 

 (1,049) (6,522)  ) 1,715(  ) 3,052( % 10 فرع التأمين البحري 
 (664,307) (654,894)  ) 627,593(  ) 657,354( % 10 فرع التأمين الصحي

 (29,434) (117,883)  ) 38,148(  ) 70,157( % 10 فرع التأمينات العامة األخرى 

  )2,898,718 (  )3,052,935 (  (3,041,864) (3,099,468) 
  

  تركز مخاطر التأمين
  . والتوزيع الجغرافي  أنواع التأمينفيما يلي جدول يبين تركز المخاطر حسب 

  
 تتركز مطلوبات عقود التأمين وفقاً لنوع التأمين كما يلي:

 
 2020 2019 

 نوع التأمين
إجمالي مطلوبات 

 عقود التأمين
المعاد المطلوبات
 الصافي تأمينها

 إجمالي مطلوبات
 عقود التأمين 

 المطلوبات
 الصافي  المعاد تأمينها 

              
36,469,614 725,612 37,195,226  37,545,942  888,893 38,434,835 فرع تأمين السيارات 

 2,417,306268,313 2,685,619  271,913  2,538,203  2,810,116 فرع تأمين الحريق 
 6,834,340 349,792 7,184,132  9,951,166  403,910  10,355,076 فرع تأمين العمال 

 911,018 272,731 1,183,749  893,306  315,994  1,209,300 المسؤولية المدنية فرع تأمين 
 173,718 642,885 816,603  245,687  1,060,618  1,306,305 فرع التأمينات الهندسية 

 21,054 198,302 219,356  29,692  76,368  106,060 فرع التأمين البحري 
 2,840,501 37,936 2,878,437  3,099,414  33,809  3,133,223 فرع التأمين الصحي
 8,747 2,897 11,644  7,213  3,456  10,669 فرع تأمين الحياة

 1,799,271356,109 2,155,380  599,159  5,145,561  5,744,720 فرع التأمينات العامة األخرى 

 63,110,304  10,466,812  52,643,492  54,330,146 6,446,73247,883,414
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 مطلوبات عقود التأمين تتركز داخل األراضي الفلسطينية. جميع
 

  الرقابية  المخاطر
 

تقوم بإدارة األمور بكفاءة لمصلحتهم.   المجموعةتهتم السلطات الرقابية أساساً بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين وتقوم بمراجعة هذه الحقوق لضمان أن  
النظم ال تستوجب   ة من السيولة لمقابلة االلتزامات غير المتوقعة. هذهمتحتفظ بنسبة مالئ  المجموعة وفي ذات الوقت تهتم السلطات بالتأكد من أن 

فحسب، ولكنها تنص أيضاً على بعض األحكام المقيدة (مثل، هامش المالءة المالي) وذلك للتقليل من مخاطر    المجموعةالمصادقة والمراقبة على أنشطة  
  عدم القدرة على الوفاء من قبل شركات التأمين بااللتزامات غير المتوقعة عند نشوئها. 

  
  المخاطر المالية 

 
رقابة وضبط المخاطر وإجراء التوزيع  المجموعةضمن إستراتيجية محددة وتتولى إدارة  الماليةسياسات مالية إلدارة المخاطر  مجموعةالتتبع 

  مخاطر السوق (مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر التغير  :المالية االستراتيجي األمثل لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية، وتشمل المخاطر
  ومخاطر االئتمان. أسعار األسهم، ومخاطر العمالت األجنبية) ومخاطر السيولة يف
  

  مخاطر السوق 
 

، ومخاطر العمالت  هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار األسهم
  تنشأ مخاطر السوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة واالستثمار في األسهم، ويتم مراقبة هذه المخاطر وفقا لسياسات وإجراءات .جنبيةاأل

 . المجموعةمحددة من قبل إدارة 
  

  مخاطر أسعار الفائدة
 

الدخل بيان ائدة متغير. يوضح الجدول التالي حساسية عرضة لمخاطر أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات التي تحمل سعر ف المجموعةإن 
، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة. تتمثل 2019و  2020كانون األول    31للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في  الموحد  

لسنة واحدة، ويتم احتسابها على الموجودات   المجموعةدخل بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على  الموحد الدخل بيانحساسية 
. إن أثر النقص في أسعار الفائدة هو مساوي ومعاكس ألثر  2019و  2020كانون األول    31والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغيرة كما في  

  :الزيادة المبينة أدناه
 
األثر على بيان الدخل التغير في سعر الفائدة 

 دوالر أمريكي    العام 
      

2020 10%  57,382 
2019 10 %  93,417 

 
  مخاطر التغير في أسعار األسهم

 
بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة  يبين الجدول التالي حساسية حساب التغير في القيمة العادلة نتيجة للتغيرات الممكنة المحتملة في أسعار األسهم مع  

  ثابتة. إن أثر النقص المتوقع مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
 

األثر على بيان الدخل  التغير في المؤشر 
 دوالر أمريكي   2020

      
 411,895  %10 بورصة فلسطين 

 413,755  %10 أسواق مالية أجنبية 
  

 األثر على بيان الدخل  التغير في المؤشر  
 دوالر أمريكي    2019

      
 235,300  % 10 بورصة فلسطين 

 345,529  % 10 أسواق مالية أجنبية 
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   (تابع)  المخاطر المالية
  

  مخاطر العمالت األجنبية 
 

، مع بقاء جميع الموحد مقابل العمالت األجنبية على بيان الدخل الدوالر األمريكيفيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف 
  المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار صرف العمالت األجنبية مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

  

2020 

الزيادة في سعر 
صرف العمالت 
األجنبية مقابل 
 الدوالر األمريكي

األثر على بيان الدخل 
 دوالر أمريكي

     
 570,131  %10 الشيقل اإلسرائيلي 

  2,717  %10 يوان صيني 
  2,903  %10 وحدة النقد األوروبية (يورو) 

  49  %10 درهم إماراتي 
  757  %10 لایر قطري 

  268  %10  جنيه مصري 
  

 

2019 

الزيادة في سعر 
صرف العمالت 
األجنبية مقابل 
 الدوالر األمريكي

األثر على بيان الدخل
 دوالر أمريكي

    
 732,250 % 10 الشيقل اإلسرائيلي 

 507 % 10  يوان صيني 
 1,567 % 10  وحدة النقد األوروبية (يورو) 

 49 % 10  درهم إماراتي 
 395 % 10  لایر قطري 

 720 % 10  جنيه مصري 
 

  السيولة  مخاطر
على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها، وللوقاية من هذه المخاطر تقوم اإلدارة  المجموعةتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة 

  بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد والنقد المعادل.
  

هري وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات عند نشوئها. إن معظم الودائع احتياجاتها للسيولة على أساس ش المجموعةتراقب 
  تستحق خالل فترات ال تتجاوز ثالثة أشهر.  الموحد  المركز المالي بيانفي تاريخ   اكم للمجموعةألجل العائدة 

  
الستحقاق التعاقدي لألدوات المالية بناء على المدة المتبقية الستحقاق األداة المالية يوضح الجدول التالي ملخص الستحقاق األدوات المالية. يتم تحديد ا

  . المجموعةبمراقبة استحقاق األدوات المالية بهدف التأكد من توفر السيولة الالزمة في   المجموعةالمالية. تقوم إدارة   البياناتمن تاريخ 
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   (تابع)  المخاطر المالية
  

  (تابع)السيولة مخاطر 
  

 خاضعة لمخاطر السيولة 
 المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة  خالل سنة 2020

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

  8,256,490  8,256,490  -   -   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
  25,032,663  -   20,862,177  4,170,486  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  13,196,934  -   -   13,196,934  ذمم مدينة 
  10,466,812  -   -   10,466,812  موجودات عقود إعادة التأمين 

  1,887,283  -   -   1,887,283  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة 
  12,715  -   -   12,715  أرصدة مدينة أخرى 

  23,157,640  -   990,303  22,167,337  شيكات برسم التحصيل 
  17,087,418  -   -   17,087,418  النقد والنقد المعادل 

  100,631,490  9,790,025  21,852,480 68,988,985  مجموع الموجودات المالية 
          

  63,110,304  -   -   63,110,304  مطلوبات عقود التأمين 
  4,176,648  -   -   4,176,648  وإعادة التأمين الدائنة ذمم شركات التأمين 

  7,287,557  -   -   7,287,557  ذمم دائنة 
  2,796,801  -   -  2,796,801  أرصدة دائنة أخرى 

  77,371,310  -   -   77,371,310  مجموع المطلوبات المالية 
  23,260,180  9,790,025  21,852,480  ) 8,382,325(  فجوة االستحقاق 

  -   23,260,180  13,470,155  ) 8,382,325(  التراكمية الفجوة 
  

 
 خاضعة لمخاطر السيولة 

 المجموع  بدون استحقاق  أكثر من سنة   خالل سنة  2019
          

 1,562,672 1,562,672 - -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 5,808,289 5,094,059 513,750 200,480  الدخل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 20,344,667 - 20,344,667 -  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 9,290,070 - - 9,290,070  ذمم مدينة 

 6,446,732 - - 6,446,732  موجودات عقود إعادة التأمين 
 1,852,189 - - 1,852,189  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة 

 9,467 - - 9,467  أرصدة مدينة أخرى 
 18,581,105 - 491,266 18,089,839  شيكات برسم التحصيل 

 21,379,057 - - 21,379,057  النقد والنقد المعادل 
 85,274,248 6,656,731 21,349,683 57,267,834  مجموع الموجودات المالية 

      
 54,330,146 - - 54,330,146  مطلوبات عقود التأمين 

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

 5,820,345 - - 5,820,345  ذمم دائنة 
 2,493,787 -  -  2,493,787  أرصدة دائنة أخرى 

 65,842,151 - - 65,842,151  مجموع المطلوبات المالية 
  19,432,097  6,656,731  21,349,683 ) 8,574,317(  فجوة االستحقاق 
 -  19,432,097 12,775,366 ) 8,574,317(  الفجوة التراكمية 

    



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2020كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع المبالغ بالدوالر 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

30  

   (تابع)  المخاطر المالية
 

  مخاطر اإلئتمان 
  

ات  مخاطر االئتمان هي المخاطر التي يعجز فيها أحد طرفي أداة مالية في تسديد التزام ويتسبب في خسارة مالية للطرف اآلخر. بخصوص جميع فئ
المركز  بيان المبينة في وللمخاطر االئتمانية هي القيمة المدرجة بها  المجموعة، فإن أقصى حد لتعرض المجموعةالموجودات المالية التي تحتفظ بها 

  .الموحد المالي
  

  :والتي عليها خطر إئتمان تحتفظ بها المجموعة  المالية التياألدوات يوضح الجدول التالي ملخص لفئات 
  

جودة االئتمان الضمان مقابل األصول  2019 2020  البيان
             

 عالي     21,101,873 16,645,535 النقد والنقد المعادل (بإستثناء نقد في الصندوق)
 عالي     18,581,105   23,157,640  شيكات برسم التحصيل  

     9,290,070   13,196,934  ذمم مدينة 
متوسط إلى  

 عالي 

   1,852,189   1,887,283  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة  
% من40-% 25حجز 

 عالي   األقساط 
 عالي      20,344,667   25,032,663  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 عالي      6,446,732   10,466,812  موجودات عقود إعادة التأمين 

خالل بيانموجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 عالي      1,604,026   2,189,235   سندات أجنبية   –الدخل

 
  لمواجهة هذه المخاطر تم اتخاذ اإلجراءات التالية: 

  
  : النقد المعادلالنقد و  ) 1(
  

  ا الخطر. تقوم المجموعة بربط ودائعها مع البنوك المحلية والعالمية ذات السمعة الجيدة لفترات قصيرة ومتوسطة األجل و بعمالت مختلفة لتقليل هذ
  
  شيكات برسم التحصيل والذمم المدينة:   ) 2(
  

ا والتي تتمتع بالسمعة الممتازة وتحاول المجموعة اختيار نوعية  تقوم المجموعة باستالم شيكات من عمالئها وتقوم بإيداعها في البنوك التي تتعامل معه
القائمة   العمالء الذين يتعاملون معها بحيث أن معظم عمالئها من المؤسسات واألفراد ذوي السمعة الجيدة وتستخدم دائرة التحصيل قائمة خاصة تسمى

وقد وفرت المجموعة طاقم من القانونيين والمحامين    .التزاماتهم وترفض التعامل معهمالذين من الممكن أن ال يسددوا    حتملينمال  السوداء لمعرفة العمالء
  .وضمن إجراءاتهم القانونية في المحافظة على حقوق المجموعة يقومون ذوي االختصاص الذين 

  
  : التأمينوموجودات عقود إعادة وإعادة التأمين المدينة التأمين ذمم شركات   ) 3(
  

باالدعاءات بالتعاقد مع شركات إعادة تأمين عالمية تصنف من الدرجة األولى لتعويض خسائر عقود التأمين وتبقى المجموعة ملتزمة  المجموعةتقوم 
  جميعها سواء تمكن معيدو التأمين من الوفاء بالتزاماتهم تجاهها أو لم يتمكنوا.

  
% من األقساط المعاد تأمينها على جميع أنواع التأمين باستثناء أقساط  40ة تقوم بحجز وبالرغم من التصنيف العالي لهذه الشركات إال أن المجموع

  % من األقساط ويتم الحجز لمدة عام لضمان الوفاء بااللتزامات المستحقة على المعيدين. 25البحري حيث أن قيمة الحجز تمثل 
  
  : موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  ) 4(
  

تضمن استرجاع كافة أموالها وحقوقها والحصول على العائد  ) حتىBBB(  عن عالميال ال يقل تصنيفهاقامت المجموعة باالستثمار في سندات عالمية 
  .المناسب

  
  : موجودات مالية بالكلفة المطفأة  ) 5(
  

حتى تضمن استرجاع كافة أموالها وحقوقها والحصول على العائد  ) -BBالعالمي عن ( قامت المجموعة باالستثمار في سندات عالمية ال يقل تصنيفها
  المناسب. كما ويتم االستثمار في شركات إقليمية وعالمية ذات السمعة الجيدة. 
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  إدارة رأس المال 
  

ويعظم حقوق  المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط  المجموعة يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال 
  المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف اإلقتصادية وطبيعة العمل. لم تقم    المجموعةالملكية. تقوم  

ت واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية. إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال  بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسا
من خالل بيان الدخل التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية  إحتياطي  واالختياري  واإلحتياطي  اإلجباري  واإلحتياطي  تتمثل في رأس المال المدفوع  

على  2019و 2020كانون األول  31كما في دوالر أمريكي  42,160,228و دوالر أمريكي  46,961,680بمجموع  ورةواألرباح المد الشامل
  التوالي. 

 
في فلسطين. تعمل المتطلبات واألنظمة على وصف إجراءات الموافقة والمراقبة   اإلدارة العامة للتأمينلمتطلبات وأنظمة    المجموعة هذا وتخضع أنشطة  

المستقبلية  وتفرض متطلبات معينة مثل هامش المالءة وكفاية رأس المال للحد من خطر عدم المالءة المالية من قبل شركات التأمين لمواجهة المطلوبات  
 عندما تظهر. 

  
  المالية  لألدوات العادلة القيمة

  
  : 2019و 2020كانون األول   31يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنفها كما في 

 
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 2019  2020  2019  2020 موجودات مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 1,562,672   1,533,535   1,562,672   1,533,535 الشامل 
 5,808,289    8,256,490   5,808,289    8,256,490بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل   موجودات مالية

 20,344,667    25,032,663    20,344,667    25,032,663 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  13,196,934 ذمم مدينة 

  
9,290,070  

  
13,196,934    9,290,070 

  10,466,812 موجودات عقود إعادة التأمين 
  

6,446,732  
  

10,466,812    6,446,732 
  1,887,283 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة  

  
1,852,189  

  
1,887,283    1,852,189 

  12,715 أرصدة مدينة أخرى 
  

9,467  
  

12,715  9,467 
  23,157,640 التحصيل شيكات برسم 

  
18,581,105  

  
23,157,640  18,581,105 

  17,087,418 النقد والنقد المعادل 
  

21,379,057  
  

17,087,418    21,379,057 

 100,631,490  
  

85,274,248  
  

100,631,490    85,274,248 
          مطلوبات مالية

 54,330,146   63,110,304    54,330,146   63,110,304 مطلوبات عقود التأمين 
 3,133,200    4,176,648   3,133,200    4,176,648 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة 
 64,673    -     64,673    -   الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 5,820,345    7,287,557    5,820,345    7,287,557 ذمم دائنة  
 2,493,787    2,796,801    2,493,787    2,796,801 أرصدة دائنة اخرى 

 77,371,310    65,842,151    77,371,310    65,842,151 
 

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

  
مين وذمم شركات  إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والنقد والنقد المعادل والشيكات برسم التحصيل وموجودات عقود إعادة التأ

مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك التأمين وإعادة التأمين المدينة والدائنة والذمم الدائنة ومطلوبات عقود التأمين واألرصدة الدائنة األخرى هي 
  لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

 
  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلوالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية  -

 ً  .الموحدة  ألسعار تداولها في تاريخ البيانات الماليةالتي لها أسعار سوقية وفقا
 

التي ال يوجد لها أسعار سوقية بالكلفة لعدم القدرة على تحديد قيمتها   بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملتم إظهار الموجودات المالية  -
 لموجودات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.العادلة بشكل موثوق هذا وتعتقد إدارة الشركة بأن القيمة العادلة لهذه ا 

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

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

للموجودات   و بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل المالية فصاح عن القيم العادلة للموجوداتلتحديد ولإلتم خالل العام استخدام المستوى األول 
  التي لها أسعار سوقية. المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 
التي ليس لها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل ية عن القيم العادلة للموجودات المالفصاح ولإلتم خالل العام استخدام المستوى الثالث لتحديد 

  أسعار سوقية. 
  

 
 المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  المجموع 2020

             
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

        بيان الدخل الشامل
  1,533,535    -    -   1,533,535 أسهم غير مدرجة 

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

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

 المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول   المجموع  2019
             
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 الدخل الشامل 
 1,562,672   -   -   1,562,672 أسهم غير مدرجة 

 1,562,672    -   -   1,562,672 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

         الدخل 
 -   -   2,353,003   2,353,003 استثمارات في أسهم محلية 
 -   -   1,851,260    1,851,260 استثمارات في أسهم أجنبية 

 -   -   1,604,026    1,604,026 سندات أجنبية 

 5,808,289    5,808,289     -     -  

 7,370,961    5,808,289   -   1,562,672 
  

  لم يتم خالل العام إجراء تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويالت من وإلى المستوى الثالث.
 

  والتقديرات األسس  .4
  

  :المجموعة بها قامت التي الرئيسية االجتهادات تفاصيل يلي فيما
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية 
  

من األسواق النشطة، يتم استخدام  الموحد عندما ال يمكن الحصول على القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في بيان المركز المالي
 ً ، يتم االعتماد تقنيات تقييم مثل نموذج خصم التدفقات النقدية. إن المدخالت المستخدمة في هذه النماذج تكون مأخوذة من األسواق حيثما كان ذلك ممكنا

ر عوامل على المدخالت المستخدمة، مثل مخاطر السيولة على درجة من التقديرات واألحكام للوصول إلى القيمة العادلة. إن هذه التقديرات تشمل تأثي 
  ومخاطر اإلئتمان والتقلبات األخرى. إن التغير في اإلفتراضات حول هذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة لألدوات المالية. 

  
  تدني في قيمة االستثمارات 

  
  )الدين(أدوات  المطفأه  بالكلفهوالموجودات المالية  ة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملموجودات مالية بالقيم اإلستثمارات المصنفة ك المجموعةتعتبر 

  لتدني. كاستثمارات متدنية القيمة عند وجود تدني جوهري أو مستمر في القيمة العادلة إلى أقل من الكلفة أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى على ا
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  (تابع) والتقديرات األسس  .4
  

  األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة 
  

ً على الحال ة العامة لتلك تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات السنوية إعتمادا
  .الموحد ي (إن وجدت) إلى بيان الدخل الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم أخذ خسارة التدن

  
  مخصص تدني الذمم المدينة 

  
أدلة موضوعية بأن بعض هذه الديون لن  المجموعةخدماتها لقاعدة من عمالئها ضمن شروط تسهيالت معينة. عندما يتوفر لدى إدارة  المجموعةتقدم 

  لتحديد مبالغ الديون المشكوك في تحصيلها.  9حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    معينة  ونماذج  تستخدم تقديرات  المجموعةيتم تحصيلها، فإن إدارة  
  

 االستثمارات العقارية 
  

ات معتمدين من هيئة سوق راس المال الفلسطينية. تستند القيم العادلة على القيم السوقية  يتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات عن طريق مخمنين عقار
ة بعد التسويق المناسب والتي تكون بمثابة المبلغ المقدر الذي يمكن في مقابله مبادلة العقار في التقييم بين البائع والمشتري الراغبين في معاملة تجارية حر

  معرفة واطالع.الذي يتصرف فيه األطراف عن 
 

  مطلوبات عقود التأمين مخصص 
  

بناء على اإلفتراضات المتعلقة بتقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين وأطراف أخرى والناشئة من   مطلوبات عقود التأمينمخصص يتم تقدير 
  المجموعةإعتماداً على دراسة قانونية معدة من قبل محامي  المجموعةبموجب عقود التأمين. يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد االدعاءات 

مخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري. يتم عمل تقديرات للتكلفة المتوقعة للمطالبات  والتي بموجبها يتم تحديد ال
باستخدام إحصائيات غير المبلغ عنها  االدعاءات  ، حيث تقوم اإلدارة بتقدير تكلفة  الموحد  المتكبدة والتي لم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد بيان المركز المالي

. تحتسب هذه التقديرات بالضرورة على إفتراضات تتعلق بعوامل عديدة وبدرجات متفاوتة وتقارير اإلكتواري المختص  محددة على أساس الخبرة السابقة
  هذه التقديرات والتي يتم تعديلها في المستقبل. عن  من التقدير وعدم التيقن. هذا وقد تختلف القيم الفعلية 

  
  مخصص الضرائب 

  
  يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروف الضرائب وفقاً لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية. 
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  معدات آالت وو ممتلكات  .5
 

  – تفاصيل البند 
  

  سيارات  أثاث وأجهزة     المبنى 
مباني المكاتب 

 المجموع برامج الكمبيوتر   وديكورات
            الكلفة:

 8,700,517  302,223  3,716,815  775,941   2,744,116   1,161,422 2020كانون الثاني  1كما في 
  460,237    18,570    255,684    -     185,983    -   اإلضافات 

  9,160,754    320,793    3,972,499    775,941    2,930,099    1,161,422  2020كانون األول  31كما في 
               االستهالك المتراكم: 

 4,617,106  184,459  1,428,146  375,508   2,164,424   464,569 2020كانون الثاني  1كما في 
  507,347    39,464    215,289    79,013    149,134    24,447  اإلضافات 

  5,124,453    223,923    1,643,435    454,521    2,313,558    489,016  2020كانون األول  31كما في 
                        صافي القيمة الدفترية

  4,036,301    96,870    2,329,064    321,420    616,541    672,406 2020كانون األول  31كما في 
  

 ، على التوالي. 2019و 2020كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  1,844,260دوالر أمريكي و 1,958,200بلغت قيمة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل والتي مازالت تستخدم في عمليات المجموعة مبلغ 
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 – تفاصيل البند 

  سيارات   أثاث وأجهزة       المبنى 
مباني المكاتب 

 المجموع   برامج الكمبيوتر    وديكورات 
            الكلفة:

 8,370,686  206,287  3,659,767  797,680   2,553,817   1,153,135 2019كانون الثاني  1كما في 
  367,966  95,936  73,444  -    190,299    8,287  اإلضافات 

  ) 38,135(  -   ) 16,396(  ) 21,739(   -     -   اإلستبعادات 
  8,700,517  302,223  3,716,815  775,941   2,744,116    1,161,422  2019كانون األول  31في كما 

             االستهالك المتراكم: 
 4,186,848  155,423  1,244,413  318,416   2,030,405   438,191 2019كانون الثاني  1كما في 

  464,387  29,036  196,123  78,831   134,019    26,378  اإلضافات 
  ) 34,129(  -   ) 12,390(  ) 21,739(   -     -   اإلستبعادات 

  4,617,106  184,459  1,428,146  375,508   2,164,424    464,569  2019كانون األول  31كما في 
             صافي القيمة الدفترية

 4,083,411  117,764  2,288,669  400,433  579,692   696,853 2019كانون األول  31كما في 
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  استثمارات عقارية   .6
 

  تقع االستثمارات العقارية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. 
  

ً لتقارير ثالثة مخمنين متخصصين، وتقوم الشركة باحتساب معدل الثالثة تخمينات  لتقييم هذه يتم تسجيل االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة وفقا
من قبل جهات تقييم مستقلة معتمدة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والتي تحمل مؤهالت مهنية  االستثمارات العقارية. تم إجراء التقييمات

نت بمعرفتها في  مناسبة ومعترف بها وخبرة في موقع االستثمار العقاري قيد التقييم. وعند التوصل إلى قيم السوق التقديرية، فإن جهات التقييم قد استعا 
ومن باب التحوط، فقد قرر مجلس اإلدارة إثبات ما نسبته  مهني ولم تعتمد فقط على التاريخ السابق للمعامالت المشابهة. السوق وحكمها الشخصي ال

    .2020كانون األول  31كما في دوالر أمريكي  24,675,077% من القيمة العادلة التي احتسبها المخمنين المختصين والبالغة 90
  

  االستثمارات العقارية في القيمة العادلة: فيما يلي ملخص الحركة على 
 

   المباني    األراضي  
كانون  31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
 2019األول 

           
 18,051,926   20,963,961   8,157,430   12,806,531 الرصيد في بداية السنة

 1,800,610  15,522   15,522    -  إضافات خالل السنة 
 1,111,425  930,409   185,462    744,947 أرباح القيمة العادلة صافي 

 -  ) 1,479,602(   -     ) 1,479,602( إستبعادات خالل السنة 
 20,963,961  20,430,290   8,358,414    12,071,876  المجموع

  
 موجودات ضريبية مؤجلة .7

 
  :المؤجلة الضريبية الموجودات حساب على الحركة تفاصيل يلي فيما

  
كانون  31كما في 

    2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

        
 1,924,880   2,150,947 الرصيد في بداية السنة 

  226,067    387,400 إضافات
 2,150,947    2,538,347 الرصيد في نهاية السنة

  
  إيجار - االستخدام حق موجودات .8

  
  – تفاصيل البند 

 

 
كانون  31كما في 

    2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

       
 1,339,341  1,325,098 الرصيد في بداية السنة 

  117,279   21,451 اإلضافات 
  -   ) 61,239( االستبعادات 

  ) 131,522(   ) 135,955( هالكات اإلست
 1,325,098   1,149,355 الرصيد في نهاية السنة
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  شركات حليفة استثمار في  .9
 

 - تفاصيل البند 

  نسبة الملكية  بلد التأسيس 
كانون  31كما في 

    2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

             
  430,790  430,790   % 31  فلسطين  شركة الدار للمقاوالت العامة (*) 

الشركة الوطنية الفلسطينية إلدارة التأمينات
  678,316   806,638  % 49  فلسطين  )(نات هيلث  والطبيةوالنفقات الصحية 
  -    2,408,668   % 25   مصر   (**)   شركة مدى للتأمين

     3,646,096   1,109,106  
  ) 430,790(   ) 430,790(     تدني قيمة االستثمارات 

     3,215,306   678,316  
  

  االستثمار.   (*) قامت المجموعة بأخذ مخصصات بالكامل مقابل استثمارها في شركة الدار للمقاوالت العامة بسبب توقف هذه الشركة عن العمل وتدني قيمة
  

بالشراكة مع أحد كبار رجال األعمال هناك برأسمال اسمي مقداره   في مصر شركة مدى للتأمينبتأسيس  2020سنة  خالل(**) قامت المجموعة 
  2,408,668ما يعادل  جنيه مصري 37,500,000ما قيمته من رأس المال % 25جنيه مصري، وقد بلغت حصة المجموعة  150,000,000

 .دوالر
 

  لقد كانت الحركة على حساب االستثمار في شركات حليفة كما يلي: 
 

 
كانون  31كما في 

    2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

       
 550,234 678,316 الرصيد في بداية السنة 

  -    2,408,668  (*)  شراء حصص في شركات حليفة
 167,282   211,622  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة 

 ) 39,200(   ) 83,300(  توزيع أرباح نقدية من شركات حليفة 
  678,316   3,215,306 نهاية السنةالرصيد في 

  
  

     :نات هيلث - من موجودات ومطلوبات الشركة الحليفة المجموعةفيما يلي حصة 

 
كانون  31كما في 

    2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

 188,901   102,253  موجودات غير متداولة  
  1,443,136    1,790,655  موجودات متداولة 
  ) 844,620(    (1,030,569)  مطلوبات متداولة 

       :فيما يلي حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الحليفة
 673,063   742,375 اإليرادات 

  167,282    211,622  لسنة ل الدخل الشاملصافي 
 
   ةالمطفأ بالكلفة مالية موجودات .10
  

  البند ما يلي: هذا يشمل
  

 
كانون  31كما في 

    2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

       
 20,442,037  25,255,446 سندات مالية أجنبية 

  ) 97,370(   ) 222,783( ة تدني موجودات مالية بالكلفة المطفأ مخصص
 25,032,663   20,344,667 
  

  سنوات.  8إلى  1% و تتراوح فترات إستحقاقها من 9.75% الى 2.88تتراوح أسعار الفائدة على هذه الموجودات المالية بين 
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  خالل السنة:  ةمخصص تدني موجودات مالية بالكلفة المطفأفيما يلي ملخص الحركة التي تمت على 
  

 
كانون  31كما في 

    2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

       
 )68,726(  )97,370(  الرصيد في بداية السنة 

  )28,644(   )125,413(  ة موجودات مالية بالكلفة المطفأتدني مخصص 
 )97,370(   )222,783(  الرصيد في نهاية السنة

 
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل .11

  
  :يلي كما محلية شركات أسهم في استثمارات البند هذا يشمل

 
كانون 31كما في 

    2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

       
  1,562,672  1,533,535 (*)  أسهم غير مدرجة

 1,533,535   1,562,672 
  

غير مدرجة في أسواق مالية نشطة. تظهر هذه اإلستثمارات بالكلفة بعد   أسهم بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل(*) تشمل الموجودات المالية 
عتقد إدارة المجموعة أن تنزيل التدني المتراكم لعدم القدرة على تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق بسبب عدم إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية. ت

  . العادلةرياً عن قيمتها القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات ال تختلف جوه
  

  خالل السنة:مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل الفيما يلي الحركة التي تمت على الموجودات 
  

كانون 31كما في 
    2020األول 

كانون   31كما في 
  2019األول 

       
 1,586,396  1,562,672 الرصيد في بداية السنة 
  -   5,000  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل شراء موجودات مالية 

  ) 10,000(   -   بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
  ) 13,724(   ) 34,137( التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

 1,562,672   1,533,535 الرصيد في نهاية السنة
 
  :يلي كما كانتالعادلة من خالل بيان الدخل الشامل  بالقيمة المالية للموجودات العادلة القيمة في التغير حساب على الحركة إن
  

 
كانون 31كما في 

    2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

       
 ) 149,865(  ) 163,589( الرصيد في بداية السنة 

  ) 13,724(   ) 34,137( بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل  الماليةالتغير في القيمة العادلة للموجودات 
 ) 163,589(   ) 197,726( الرصيد في نهاية السنة 

  
  التحصيل برسم شيكات .12
  

  – تفاصيل البند 
 

 
كانون  31كما في 

    2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

       
 19,015,673  23,798,336 شيكات برسم التحصيل 

  ) 434,568(   ) 640,696( تدني شيكات برسم التحصيل  مخصص

 23,157,640   18,581,105 
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  فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني شيكات برسم التحصيل خالل السنة: 
  

 
كانون  31كما في 

    2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

       
 )305,475(  )434,568(  الرصيد في بداية السنة 

  )129,093(   )206,128(  تدني شيكات برسم التحصيل مخصص 
 )434,568(   )640,696(  الرصيد في نهاية السنة

  
  وطويلة األجل كما يلي: قصيرةتوزع شيكات برسم التحصيل 

 

كانون  31كما في 
   2020األول 

كانون   31كما في 
 2019األول 

     
 18,581,105  23,157,640  شيكات برسم التحصيل 

 ) 18,089,839(   ) 22,167,337( األجل  قصيرةشيكات برسم التحصيل 
 491,266   990,303 طويلة األجل  شيكات برسم التحصيل

  
  مقيد السحب نقد .13

 
 - تفاصيل البند 

 
كانون  31كما في 

    2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

       
 500,000   500,000  وديعة محجوزة ألمر الهيئة * 

 35,173    171  نقد مقيد السحب بموجب حجوزات محاكم **
500,171  535,173 

 
وفقاً للقرارات الصادرة   الفلسطينية دوالر أمريكي مربوطة ألمر هيئة سوق رأس المال  500,000وديعة لدى أحد البنوك المحلية بمبلغ  ل البندث يم(*) 
، وال يسمح للمجموعة بإستخدام الوديعة إال بموافقة مسبقة من قبل 2005) لسنة 20بموجب قانون التأمين رقم ( 2007ت) لسنة  / 2رقم ( الهيئةعن 

  يئة. اله 
  

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

 
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .14

 
  – تفاصيل البند 

 
كانون  31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

      
 2,353,003 4,118,945 استثمارات في أسهم محلية 
  1,851,260  1,948,310 استثمارات في أسهم أجنبية 

  1,604,026  2,189,235 سندات أجنبية 

 8,256,490  5,808,289 
 

  خالل السنة: بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل فيما يلي الحركة التي تمت على الموجودات المالية 
  

 
كانون  31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

 8,659,428 5,808,289  الرصيد في بداية السنة 
  551,112  3,219,165  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

  ) 3,770,151(  ) 1,177,625(  بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
  367,900  406,661  لمالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل االتغير في القيمة العادلة للموجودات 

 5,808,289  8,256,490  الرصيد في نهاية السنة
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 ذمم مدينة  .15
 

  – تفاصيل البند 
 

 
كانون  31كما في 

    2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

       
 10,248,128  14,447,091 ذمم عمالء

  525,733  1,164,180 ذمم حكومية 
  15,611,271   10,773,861  

  ) 1,483,791(   ) 2,414,337( مدينة  مخصص تدني ذمم

 13,196,934   9,290,070 
 

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني الذمم المدينة خالل   الذمم المدينة بالصافي بعد خصم أي مخصص تدني في القيمة.يتم إظهار 
  السنة: 

  

 
كانون  31كما في 

    2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

       
 )1,383,871(  )1,483,791(  الرصيد في بداية السنة 
  )100,385(   )948,451( مدينة  مخصص تدني ذمم

  465   17,905  ديون معدومة 
 )1,483,791(   )2,414,337(  الرصيد في نهاية السنة

  
 تدني الموجودات المالية 

  
احتمالية التعثر والتي قامت المجموعة بتطبيق نموذج النهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة يعتمد على 

قتصادية ونسبة الخسارة بإفتراض التعثر والتي تعتمد على تجميع الذمم المدينة بناًء على خصائص المخاطر تحتسب وفقا للمخاطر االئتمانية والعوامل اال
ً   االئتمانية المتشابهة وعدد أيام التأخر في السداد، وبناء عليه فقد قامت المجموعة بتبني نموذج رياضي إلحتساب الخسائر   مبني على األسس المذكورة آنفا

  : 2019و  2020 األولكانون  31 دناه تم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما فيأوكما هو مبين   ،)9االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار رقم ( 

 

  
  

    

 2020ول كانون األ 31
مبالغ غير  

 مستحقة 
  30–1من 
 يوم 

  60-31من 
 يوم 

  90-61من 
 يوم 

  120-91من 
 يوم 

- 121من 
 يوم  365

  365اكثر من 
 المجموع  يوم 

                 ذمم عمالء 
    % 45.00  % 44.12  % 45.00  % 29.19  % 22.38  % 16.44 %2.39 معدل الخسارة المتوقع
 14,447,091 1,285,350 1,403,112  347,759  662,267  817,647  1,231,810  8,699,146 إجمالي المبلغ المسجل

 2,140,924 578,407 619,013  156,492  193,287  183,012  202,497  208,216 ذمم مدينةتدني مخصص 

           ذمم حكومية 
    % 49.42  % 30.83  % 20.59  % 20.42  % 18.64  % 18.69 %6.11 معدل الخسارة المتوقع
  1,164,180  174,932  387,968  58,807  38,724  64,960  66,925  371,864 إجمالي المبلغ المسجل

  273,413  86,456  119,607  12,111  7,909  12,108  12,511  22,711  ذمم مدينةتدني مخصص 

 2019ول كانون األ 31
مبالغ غير  

 مستحقة 
  30–1من 
 يوم 

  60-31من 
 يوم 

  90-61من 
 يوم 

  120-91من 
 يوم 

- 121من 
 يوم  365

  365اكثر من 
 المجموع  يوم 

                 ذمم عمالء 
  % 37.55 % 36.91 % 37.55 % 26.58 % 20.19 % 15.32 %2.19 الخسارة المتوقعمعدل 

 10,248,128 1,067,003 1,123,638 260,424 491,992 496,539 1,060,557 5,747,975 إجمالي المبلغ المسجل
 1,432,335 400,675 414,703 97,793 130,757 100,231 162,524 125,652 ذمم مدينةتدني مخصص 

                  حكومية ذمم 
  %46.81 %16.39 %7.83 %9.09 %7.35 %7.60 %2.42 معدل الخسارة المتوقع
 525,733 13,765 162,661 34,880 52,336 27,615 61,085 173,391 إجمالي المبلغ المسجل

 51,456 6,444 26,662 2,729 4,757 2,029 4,642 4,193 ذمم مدينةتدني مخصص 
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 مطلوبات وموجودات عقود إعادة التأمين  .16
 

  - تفاصيل البند 

 
  كانون 31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
 2019األول 

      مطلوبات عقود التأمين:
 37,649,107   44,887,482 اجمالي احتياطي االدعاءات تحت التسوية 

 ) 2,753,942(   ) 2,825,259(  صافي المشاركات والمستردات (*) ينزل: 
 34,895,165    42,062,223  صافي احتياطي االدعاءات تحت التسوية 

 17,768,397    19,300,741  ) األخطار السارية ( أقساط غير مكتسبة احتياطي
 Pure (  1,736,671    1,654,940احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها ( 

 11,644   10,669  االحتياطي الحسابي لتأمين الحياة 
 54,330,146   63,110,304  مجموع مطلوبات عقود التأمين

     
      :موجودات عقود التأمين

 3,473,283   7,322,270 احتياطي االدعاءات تحت التسوية 
  2,419,470    2,526,001  ) األخطار السارية ( أقساط غير مكتسبة احتياطي

  Pure (  615,085    551,082احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها ( 
  2,897    3,456  االحتياطي الحسابي لتأمين الحياة 
  6,446,732    10,466,812  مجموع موجودات عقود التأمين

     
      صافي مطلوبات عقود التأمين:

 31,421,882   34,739,953 احتياطي االدعاءات تحت التسوية 
  15,348,927    16,774,740  ) األخطار السارية ( أقساط غير مكتسبة احتياطي

  Pure (  1,121,586    1,103,858احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها ( 
  8,747    7,213  االحتياطي الحسابي لتأمين الحياة 

  47,883,414  52,643,492  مجموع صافي مطلوبات عقود التأمين
 

     * ايضاح المشاركات والمستردات:

 
  كانون 31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
 2019األول 

 2,753,942   3,139,177  المشاركات والمستردات من أفراد و شركات تأمين محلية 
 1,447,902    1,742,430  المستردات من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق 

 ) 1,447,902(    ) 2,056,348(  ينزل: المخصص 
 2,753,942    2,825,259  صافي المشاركات والمستردات

 
 احتياطي االدعاءات تحت التسوية -

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

 
 اإلجمالي حصة معيدي التأمين حصة المجموعة 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
             

 25,194,233 25,622,842 725,612 888,893 24,468,621 24,733,949 فرع تأمين السيارات
  6,161,289  9,270,366  347,655  361,975  5,813,634  8,908,391 فرع تأمين العمال 

  830,831  865,813  132,508  196,545 698,323  669,268 فرع تأمين المسؤولية المدنية 
  1,740,244  5,282,672 1,459,599  4,761,562  280,645  521,110 فرع التأمينات العامة األخرى 

  458,819  835,127  378,994  706,618  79,825  128,509 فرع التأمينات الهندسية 
  1,144,657  1,172,781  970,519  993,591  174,138  179,190 فرع تأمين الحريق 

  13,559  40,429  9,478  28,171  4,081  12,258 فرع التأمين البحري 
  1,006,473  708,864  -   -   1,006,473  708,864 التأمين الصحيفرع 

 35,861,539  32,525,740  7,937,355  4,024,365 43,798,894  36,550,105  
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 أقساط غير مكتسبة (إحتياطي األخطار السارية) -
  
  :يلي كما التأمين  لفروع )السارية  األخطار احتياطي( المكتسبة غير األقساط من التأمين معيدي وحصة المجموعة حصة بلغت

 
 اإلجمالي حصة معيدي التأمين حصة المجموعة 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
             

 12,000,993 12,811,993 -  -  12,000,993 12,811,993 فرع تأمين السيارات
  1,022,843  1,084,710  2,137  41,935  1,020,706  1,042,775 فرع تأمين العمال 

  352,918  343,487  140,223  119,449  212,695  224,038 فرع تأمين المسؤولية المدنية 
  415,136  462,048  339,672  383,999  75,464  78,049 فرع التأمينات العامة األخرى 

  357,784  471,178  263,891  354,000  93,893  117,178 فرع التأمينات الهندسية 
  1,540,962  1,637,335  1,446,787  1,544,612  94,175  92,723 فرع تأمين الحريق 

  205,797  65,631  188,824  48,197  16,973  17,434 فرع التأمين البحري 
  1,871,964  2,424,359  37,936  33,809  1,834,028  2,390,550 فرع التأمين الصحي
  11,644  10,669  2,897  3,456  8,747  7,213 فرع تأمين الحياة

 16,781,953  15,357,674  2,529,457  2,422,367  19,311,410  17,780,041  
 
 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة  .17
  

  – تفاصيل البند 
 

 
  كانون 31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
 2019األول 

      
 1,483,009   1,585,303 شركات التأمين المحلية 
  369,180  355,110 شركات إعادة التأمين 

  -    ) 53,130(  شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة  ذمممخصص 

 1,887,283    1,852,189  
  

 
كانون  31كما في 

    2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

       
 -   -   الرصيد في بداية السنة 
  -    )53,130(  المدينة  شركات التأمين وإعادة التأمين مخصص تدني ذمم

 -    )53,130(  الرصيد في نهاية السنة
  
 أخرى  مدينة أرصدة .18
 

  – تفاصيل البند 
 

 
  كانون 31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
 2019األول 

      
  1,219,461   1,311,627 إيرادات مستحقة وغير مقبوضة  

  186,482   335,031 مقدمامصاريف مدفوعة 
  9,467    12,715 تأمينات مستردة 

 1,659,373    1,415,410  
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 والنقد المعادل نقد ال .19
  

  – تفاصيل البند 
  

 
  كانون 31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
 2019األول 

      
 277,184   441,883 نقد في الصندوق 

  590,202    1,167,953 نقد لدى البنوك 
  20,511,671    15,477,582  ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة شهور (*) 

 17,087,418    21,379,057  
  

% و 3.31ه (*) يمثل هذا البند ودائع لدى البنوك حيث بلغ متوسط سعر الفوائد السنوية على أرصدة الودائع لدى البنوك بالشيقل اإلسرائيلي ما نسبت 
  .2020 األول كانون 31% للسنة المنتهية في 5.12% وبالدينار األردني ما نسبته 3.3بالدوالر األمريكي ما نسبته 

  
 الودائع محليا وخارجيا كما يلي:توزع  ت

 
كانون  31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

      
 17,467,546 13,977,505 ودائع لدى بنوك محلية 

  3,315,841  1,707,768  ودائع لدى بنوك خارجية 
  ) 271,716(  ) 207,691( ودائعتدني  مخصص

 15,477,582  20,511,671 
  

 خالل السنة: ودائعفيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني 
  

كانون  31كما في 
   2020األول 

كانون   31كما في 
  2019األول 

      
 )274,374( )271,716(  الرصيد في بداية السنة 

  2,658  64,025  ودائع تدني  استرداد
 )271,716(  )207,691(  الرصيد في نهاية السنة

 
 ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد فإن النقد والنقد المعادل يشمل:

 
كانون  31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

      
  21,379,057 17,087,418  النقد والنقد المعادل 

  ) 2,658(  ) 64,025(  ودائعتدني  (استرداد)

  17,023,393  21,376,399 
 

  موزعةأرباح نقدية  .20
 

  : يلي  ماب 2021نيسان    1خالل اجتماعها الذي سينعقد في   وغير العادية العادية سيتقدم مجلس إدارة المجموعة بإقتراح للهيئة العامة  
 أمريكي دوالر 20,000,000 إلى أمريكي دوالر 15,000,000 من االسمي الشركة رأسمال رفع.  

 دوالر أمريكي عن نتائج أعمال المجموعة لسنة  3,375,000% من رأس المال المدفوع بإجمالي مبلغ  22.5 توزيع أرباح نقدية بنسبة
2020.    

  دوالر أمريكي على مساهمي  2,250,000وذلك بواقع  2020% عن نتائج أعمال المجموعة لعام 15توزيع أرباح كأسهم مجانية بنسبة
 دوالر أمريكي.  17,250,000يادة رأس المال المدفوع ليصبح حيث سيتم ز ،الشركة كٌل بنسبة ما يملكه من األسهم

% من رأس المال المدفوع  20توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  2020نيسان  9المنعقد بتاريخ  الهيئة العامة للمجموعة في اجتماعها قررت
  .2019دوالر أمريكي عن نتائج أعمالها لعام  3,000,000بإجمالي مبلغ 

 
% من رأس المال المدفوع 20توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  2019آذار  28قررت الهيئة العامة للمجموعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

  .2018ن نتائج أعمالها لعام دوالر أمريكي ع  3,000,000بإجمالي مبلغ 
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  احتياطيات .21
  

  إحتياطي إجباري 
 

% من األرباح السنوية لحساب اإلحتياطي اإلجباري وال يجوز وقف 10المعمول به في فلسطين، يتم اقتطاع    1964لسنة    )12(وفقاً لقانون الشركات رقم  
  رأس المال، كما ال يجوز توزيع اإلحتياطي اإلجباري على المساهمين. هذا اإلقتطاع قبل أن يبلغ مجموع اإلحتياطي المتجمع ما يعادل ربع 

وقف هذا اإلقتطاع قبل أن يبلغ مجموع   % من األرباح السنوية لحساب اإلحتياطي اإلجباري على أن ال يتم10وفقاً للنظام الداخلي للمجموعة، يتم اقتطاع 
على تجاوز رصيد االحتياطي  2021شباط  15مجلس اإلدارة في جلسته المعقودة بتاريخ ، وقد وافق اإلحتياطي المتجمع ما يعادل نصف رأس المال

  .2020اإلجباري نصف رأس المال للعام 
  

  ختياري إإحتياطي 
 

دوالر إلى حساب االحتياطي االختياري بحيث يصبح  1,750,000إضافة مبلغ  2014آذار  27قد في لهيئة العامة خالل اجتماعها الذي عُ قررت ا 
بناء على قرار الهيئة العامة المنعقدة   دوالر أمريكي إلى هذا الحساب  1,250,000مبلغ  تم تحويلمع العلم بأنه  .دوالر أمريكي 3,000,000 رصيده 
ارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل او أي جزء منه كأرباح لألغراض التي يقررها مجلس اإلداإلختياري  يستخدم اإلحتياطي  .  2012آذار    24بتاريخ  

   على المساهمين.
  

  مخصص تعويض نهاية الخدمة  .22
 

 – تفاصيل البند   

 
  كانون 31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
 2019األول 

      
 4,025,551   4,280,954 الرصيد في بداية السنة 

 645,795    892,296 إضافات خالل السنة 
  ) 390,392(    ) 584,811( المدفوع خالل السنة 

  4,280,954  4,588,439 الرصيد في نهاية السنة
 

 ضريبية مؤجلة طلوباتم .23
 

  :المؤجلة الضريبية المطلوبات حساب على الحركة تفاصيل يلي فيما

 
كانون  31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 

   2019األول 
      

 1,153,358 1,321,068 بداية السنة الرصيد في 
  167,710  106,913 إضافات

 1,321,068  1,427,981 الرصيد في نهاية السنة
 

  إيجار مطلوبات .24
  

 - تفاصيل البند 

 
كانون  31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
  2019األول 

      
 1,275,252  1,278,513 الرصيد في بداية السنة 

 117,279   21,451 السنة إضافات خالل 
  -   ) 62,883( استبعادات خالل السنة 

  56,748   59,776  فوائد اإليجارات 
  ) 170,766(   ) 164,012( المدفوع خالل السنة 

 1,278,513   1,132,845 الرصيد في نهاية السنة
       

       من ضمنها  
  108,524  111,382 مطلوبات اإليجار المتداولة 

  1,169,989   1,021,463 اإليجار غير المتداولة مطلوبات 
  1,132,845   1,278,513  
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  قروض طويلة األجل .25
  

  تفاصيل البند: 
  كانون 31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
 2019األول 

     
 64,673  -   قروض طويلة األجل من بنوك محلية 

 ) 64,673(   -  الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
  -    - 

  

  فيما يلي أرصدة القروض حسب سنة االستحقاق: 

  
كانون  31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
 2019األول 

       
2020  -  64,673 

  
دوالر أمريكي لتمويل شراء المعدات ذات  500,000اتفاقية قرض طويل األجل مع أحد البنوك المحلية بمبلغ  2015وقعت المجموعة خالل شهر آب  -

 تسديده بالكامل. تم و 2020استحق القرض خالل العام  وقدالصلة بأنظمة كفاءة الطاقة من أجل تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مبانيها. 
 

  الدائنة  التأمينذمم شركات التأمين وإعادة  .26
 

 – تفاصيل البند   

 
كانون  31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
 2019األول 

      
 1,919,340   2,956,977 شركات إعادة التأمين 

  106,614    134,138 احتياطي كلفة إعادة التأمين (*) 
  1,050,152  1,038,773 احتياطي أقساط غير مكتسبة لعمليات إعادة التأمين (**) 

  57,094  46,760 شركات التأمين المحلية(***) 
4,176,648  3,133,200  

  
من حصة شركات إعادة التأمين من األقساط المعاد تأمينها (كلفة إعادة التأمين) الخاصة باتفاقيات الفائض   المستحقة الدفعالمبالغ (*) يمثل هذا البند قيمة 

  عن الخسارة للسيارات والعمال والتأمينات المهنية. 
  

من   % 25 نسبةالبحري، حيث تحتفظ المجموعة ب% من قيمة األقساط المعاد تأمينها لجميع أنواع التأمين، باستثناء أقساط التأمين 40يمثل هذا البند  (**)
  .% 0.5نسبتها األقساط المعاد تأمينها لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك يتم تحريرها لشركات إعادة التأمين بفائدة 

  
  (***) يمثل هذا البند المبالغ المستحقة لشركات التأمين المحلية نتيجة عمليات إعادة التأمين االختيارية. 

  
  دائنة ذمم  .27
 

  – تفاصيل البند 
  

 
كانون  31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
 2019األول 

      
 4,995,869   6,294,912 ذمم دائنة 

  824,476    992,645 توزيعات أرباح مستحقة غير مدفوعة 

 7,287,557    5,820,345  
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  مخصص الضرائب  .28
  

  كما يلي: 2019و 2020كانون األول   31لقد كانت الحركة على حساب مخصص الضرائب خالل السنة المنتهية في 
 

 
كانون األول  31كما في 
2020   

كانون   31كما في 
 2019األول 

      
 ) 35,603(   729,340  بداية السنة في الرصيد 

 (986,507)    ) 1,511,365(  التسديد خالل السنة 
 1,751,450    2,271,043  التخصيص للسنة 

  729,340    1,489,018  الرصيد في نهاية السنة 
 

 ما يلي: الموحد  الدخل بيانالضرائب الظاهر في يمثل مصروف 
 

 
كانون  31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
 2019األول 

      
 226,067   387,400  إضافات موجودات ضريبية مؤجلة 

  ) 167,710(    ) 106,913(  مطلوبات ضريبية مؤجلة إضافات 
  (1,751,450)    ) 2,271,043(  التخصيص للسنة 

  (1,693,093)    ) 1,990,556(  مصروف الضرائب للسنة
  

  :يلي كما هو الضريبي الربح مع المحاسبي الربح تسوية ملخص إن
 

كانون  31كما في 
  2020األول 

كانون   31كما في 
 2019األول 

      
  8,786,383 9,799,608  الربح المحاسبي للمجموعة (قبل الضرائب) 

  (3,653,942)   (3,380,657)  غير الخاضعة للضريبة  األرباحصافي 
 ً   1,992,208   2,963,835  مصروفات غير مقبولة ضريبيا

  7,124,649   9,382,786  الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة 
  (921,620)   ) 1,186,726(  ضريبة القيمة المضافة 

  (557,432)   ) 596,640(  ضريبة القيمة المضافة على الرواتب 
  (32,750)   ) 46,925(  الربح غير الخاضع لضريبة الدخل 

  5,612,847   7,552,495 الربح الخاضع لضريبة الدخل 
  (841,927)   ) 1,132,874(  ضريبة الدخل 

  (2,517)   ) 1,591(  تأمينات الحياةضريبة 
  (88,894)   ) 70,566(  ضريبة االقتطاعات 

  (1,854,958)   ) 2,391,757(  مجموع ضريبة الدخل والقيمة المضافة المحتسبة
  42,279   45,529  تقاص مع ضريبة األمالك
  61,229   75,185  خصميات ضريبة الدخل

  (1,751,450)   ) 2,271,043(  مصروف الضرائب
  % 19.9   %23.2  نسبة الضريبة الفعلية

  
  .  2016 للعام تسوية نهائية مع دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة عن نتائج أعمالهاإلى المجموعة  توصلت

   



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2020كانون األول  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي ما لم يذكر خالف ذلك) 

  اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
 

47  

 أرصدة دائنة أخرى .29
 

 – تفاصيل البند 

  
كانون  31كما في 

   2020األول 
كانون   31كما في 
 2019األول 

       
 1,301,551  1,575,699 مصاريف مستحقة 

 213,350   248,500 مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 749,771   659,501  أرصدة مستحقة للعمالء

 331,755   329,072  مخصص إجازات ومكافآت موظفين مستحقة 
 141,851   135,522  إيرادات مقبوضة مقدما

 210,860   294,845  صندوق االدخار
 18,255   18,256  أمانات الوكالء 

 148,956   513,495  على الرواتب  الضريبة المضافة

  3,774,890    3,116,349 
  
 معلومات قطاعات األعمال .30

تأمين وهي تأمين السيارات وتأمين الحريق وتأمين العمال والمسؤولية المدنية والتأمينات الهندسية  الألغراض إدارية يتم تنظيم المجموعة لتشمل قطاعات أعمال  
االستثمارات العقارية. يمثل الجدول قطاع  وإلى إدارة اإلستثمارات األخرى  باإلضافة  والتأمين البحري والتأمين الصحي وتأمين الحياة والتأمينات العامة األخرى،  

   ادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال المجموعة.التالي ملخص إير
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 :2020كانون األول  31يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال التأمين للسنة المنتهية في 
  

  عمال  تأمينات عامة  هندسي   بحري    حريق   سيارات  
مسؤولية 

  حياة  صحي   مدنية
االستثمارات  

  المجموع  االستثمار   العقارية 
                         

 43,103,421 - - 15,347 7,419,255 844,356 3,061,840 1,872,502 984,204 204,578 3,410,526 25,290,813  أقساط التأمين المكتتبة
 11,799,291 - - 915 1,235,531 247,694 1,391,733 294,200 456,505 89,167 685,918 7,397,628 رسوم التأمين المكتتبة

 54,902,712 - - 16,262 8,654,786 1,092,050 4,453,573 2,166,702 1,440,709 293,745 4,096,444 32,688,441 التأمين المكتتبة إجمالي أقساط  
 (1,531,369) - - 975 (552,395) 9,431 (61,867) (46,912) (113,394) 140,166 (96,373) (811,000) التغير في أقساط غير مكتسبة

 31,877,441 4,000,071 433,911 1,327,315 2,119,790 4,391,706 1,101,481 8,102,391 17,237 - - 53,371,343 
 (8,811,940) - - (11,037) (443,936) (327,682) (330,748) (1,600,271) (783,009) (164,102) (3,253,977) (1,897,178) إجمالي أقساط معيدي التأمين 

 107,090 - - 559 (4,127) (20,774) 39,798 44,327 90,109 (140,627) 97,825 - التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبةحصة معيدي  

  (1,897,178) (3,156,152) (304,729) (692,900) (1,555,944) (290,950) (348,456) (448,063) (10,478) - - (8,704,850) 
 44,666,493 - - 6,759 7,654,328 753,025 4,100,756 563,846 634,415 129,182 843,919 29,980,263 المكتسبة قبل العموالتصافي أقساط التأمين  

 1,197,967 - - - 996 46,955 - 200,725 261,356 71,456 616,479 - عموالت إعادة تأمين مكتسبة
 (1,914,496) - - - (61,849) (39,807) (165,568) (29,691) (67,010) (9,209) (109,468) (1,431,894)  العموالت المدفوعة

 43,949,964 - - 6,759 7,593,475 760,173 3,935,188 734,880 828,761 191,429 1,350,930 28,548,369  صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت
(28,987,168) - - -(6,573,536) (154,063)(1,620,460) (701,566) (332,927) (30,522) (1,041,308)(18,532,786) االدعاءات المسددة

 1,793,607 - - - - 7,705 26,934 560,551 259,144 21,545 911,336 6,392  حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة
(27,193,561) - - -(6,573,536) (146,358)(1,593,526) (141,015) (73,783) (8,977) (129,972)(18,526,394)  صافي االدعاءات المسددة

 (7,248,789) - - - 297,609 (34,982)(3,109,077) (3,542,428) (376,308) (26,870) (28,124) (428,609)  التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية
التأمين من احتياطي االدعاءاتالتغير في حصة معيدي 

 3,912,990 - - - - 64,037 14,320 3,301,963 327,624 18,693 23,072 163,281  تحت التسوية
(30,529,360) - - -(6,275,927) (117,303)(4,688,283) (381,480) (122,467) (17,154) (135,024)(18,791,722)  صافي االدعاءات المتكبدة

أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلداريةصافي 
 13,420,604 - - 6,759 1,317,548 642,870 (753,095) 353,400 706,294 174,275 1,215,906 9,756,647  الموزعة

 (8,031,978) - - (2,737) (520,553) (171,262) (717,946) (308,756) (241,238) (49,299) (529,351) (5,490,836)  حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة
أعمال التأمين بعد المصاريف(خسائر) صافي أرباح 

 5,388,626 - - 4,022 796,995 471,608(1,471,041) 44,644 465,056 124,976 686,555 4,265,811  اإلدارية الموزعة
 2,203,572 2,083,440 120,132 - - - - - - - - - عوائد االستثمارات

 30,662 - 30,662 - - - - - - - - - بيع ممتلكات ومعداتأرباح  
 156,010 - 156,010 - - - - - - - - - حليفة  شركاتحصة المجموعة من نتائج أعمال 

 2,705,153 2,724,278 (19,125) - - - - - - - - - أرباح فروقات عملة(خسائر) 
 930,409 - 930,409 - - - - - - - - - القيمة العادلة لالستثمارات العقارية أرباح  

 427,926 - 427,926 - - - - - - - - - إيرادات القطاعات أخرى
 (773,653) (604,557) (169,096) - - - - - - - - -مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين

 (1,269,097) (1,223,702) (45,395) - - - - - - - - -  القيمةصافي خسائر انخفاض 
 9,799,608 2,979,459 1,431,523 4,022 796,995 471,608(1,471,041) 44,644 465,056 124,976 686,555 4,265,811 صافي الدخل قبل الضرائب  
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  :2019كانون األول  31يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال التأمين للسنة المنتهية في 
 

  حياة  صحي مسؤولية مدنية   عمال  تأمينات عامة  هندسي    بحري   حريق  سيارات  
االستثمارات 

  المجموع  االستثمار  العقارية
                         

 39,926,843 - - 24,287 6,173,445 770,799 2,849,679 1,940,243 944,471 483,247 3,107,354 23,633,318  المكتتبة أقساط التأمين 
 12,145,071 - - 1,384 1,007,878 238,562 1,293,987 324,426 419,707 106,740 678,255 8,074,132 رسوم التأمين المكتتبة 
 52,071,914 - - 25,671 7,181,323 1,009,361 4,143,666 2,264,669 1,364,178 589,987 3,785,609 31,707,450 المكتتبة إجمالي أقساط التأمين 

(1,480,856) - - 3,255 383,462 (6,377) 36,777(57,517)(2,065)(73,328)(66,728)(1,698,335) التغير في أقساط غير مكتسبة 

 30,009,115 3,718,881 516,659 1,362,113 2,207,152 4,180,443 1,002,984 7,564,785 28,926 - - 50,591,058 
)265,838()147,918()1,560,590()740,541()438,728()2,947,804()1,956,998( إجمالي أقساط معيدي التأمين  )462,034()14,716(- - )8,535,167(

 167,020 - -)6,349( 37,936 (13,674)(36,598) 57,253(3,747) 73,653 58,546 -  التغير في أقساط غير مكتسبة حصة معيدي التأمين من 

  )1,956,998()2,889,258()365,075()744,288()1,503,337()184,516()279,512(  )424,098()21,065(- - (8,368,147)
 42,222,911 - - 7,861 7,140,687 723,472 3,995,927 703,815 617,825 151,584 829,623 28,052,117 العموالتصافي أقساط التأمين المكتسبة قبل 

 1,304,344 - - - 2,368 38,870 - 248,400 235,488 183,051 596,167 - عموالت إعادة تأمين مكتسبة 
)35,603()149,820()33,169()53,464()10,229()93,837()1,485,873(  العموالت المدفوعة   )45,908(- - - )1,907,903(

 41,619,352 - - 7,861 7,097,147 726,739 3,846,107 919,046 799,849 324,406 1,331,953 26,566,244  صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت
)259,052()2,040,575()1,178,825()872,884()65,223()775,171()18,677,970( االدعاءات المسددة  )6,548,942(- - - )30,418,642(

 2,435,931 - - - - 66,569 44,410 927,214 699,070 45,801 641,439 11,428  حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة
)192,483()1,996,165()251,611()173,814()19,422()133,732()18,666,542(  صافي االدعاءات المسددة   )6,548,942(- - - )27,982,711(

)3,952,576( - - -)94,125( 17,509)654,503()804,935(29,49384,616)324,411()2,206,220(  التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية
احتياطي االدعاءاتالتغير في حصة معيدي التأمين من 

)20,558( 285,687 28,580  تحت التسوية   )60,899(  762,206 )972(  )53,427(  - - - - 940,617 
)228,401()2,651,640()294,340()150,097()10,487()172,456()20,844,182(  صافي االدعاءات المتكبدة  )6,643,067(- - - )30,994,670(

التأمين قبل المصاريف اإلداريةصافي أرباح أعمال 
 10,624,682 - - 7,861 454,080 498,338 1,194,467 624,706 649,752 313,919 1,159,497 5,722,062  الموزعة

)158,566()671,604()348,510()224,119()56,892()496,434()5,157,461(  حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة  )388,652()4,654(- - )7,506,892(
صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية

 3,117,790 - - 3,207 65,428 339,772 522,863 276,196 425,633 257,027 663,063 564,601  الموزعة
 2,530,317 2,494,261 36,056 - - - - - - - - - عوائد االستثمارات

(40)(40) - - - - - - - - - - بيع ممتلكات ومعدات  )خسائر(
 167,282 - 167,282 - - - - - - - - - حليفة  شركاتحصة المجموعة من نتائج أعمال 

 2,357,439 2,379,413)21,974( - - - - - - - - - أرباح فروقات عملة
 1,111,425 - 1,111,425 - - - - - - - - - أرباح  القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 449,265 - 449,265 - - - - - - - - - إيرادات القطاعات أخرى
)691,631( (565,035)(126,596) - - - - - - - - -مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين 

(255,464)(251,333))4,131( - - - - - - - - -  صافي خسائر انخفاض القيمة
  8,786,383  4,057,266  1,611,327 3,207 65,428 339,772 522,863 276,196 425,633 257,027 663,063 564,601 صافي الدخل قبل الضرائب 
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  ةامالمصاريف اإلدارية والع .31
  

  – تفاصيل البند 
 2020   2019  
       

 4,654,138   5,165,390 رواتب وأجور 
  557,432    596,640 ضريبة القيمة المضافة على الرواتب 

  61,785    64,213 إيجارات  خدمات
  464,387   507,347 استهالكات 

  167,150    182,203 دعاية وإعالن وتسويق
  67,923    104,389 فوائد وعموالت بنكية 

  149,818    150,193 ماء وكهرباء ومحروقات
  138,204    119,417 وتصليحاتصيانة 

  258,283    233,504 اتصاالت 
  201,535    149,367 تنقالت 

  74,772    57,523 مصاريف السيارات 
  230,374    190,551 مصاريف ضيافة وتنظيف 

  108,719    95,257 أتعاب مهنية 
  79,041    16,776 مصاريف تدريب 
  70,465    75,882  ضريبة األمالك

  110,649    99,397 واشتراكات رسوم 
  126,556    135,344 قرطاسية ومطبوعات

  210,141    221,260 مصاريف التأمين 
  58,571    183,512 تبرعات

  213,350    248,500 مكافأة و بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة 
 131,522    135,955 موجودات حق االستخدام  استهالكات  مصروف
  56,748    59,776  اإليجارات  فوائد  مصاريف

  6,960  13,235  مصاريف أخرى

 8,805,631    8,198,523  
  

 :التأمين فروع على والعامة اإلدارية المصاريف توزيع يلي فيما
 

 5,157,461   5,490,836 فرع تأمين السيارات
  496,434    529,351  فرع تأمين الحريق 
  671,604    717,946  فرع تأمين العمال 

  158,566    171,262  تأمين المسؤولية المدنية فرع 
  348,510    308,756  فرع التأمينات العامة األخرى 

  224,119    241,238  فرع التأمينات الهندسية 
  56,892    49,299  فرع تأمين البحري 
  388,652    520,553  فرع التأمين الصحي
  4,654    2,737  فرع تأمين الحياة

  7,506,892    8,031,978  التأمينإجمالي الموزع على فروع 
  691,631    773,653 مصاريف غير موزعة على فروع التأمين 

  8,198,523    8,805,631  إجمالي المصاريف اإلدارية والعامة
 

  عوائد االستثمارات .32
  

  – تفاصيل البند 
 2020   2019 

 190,786   76,061  بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  أرباح
  179,560    122,827  عوائد توزيعات أسهم

  367,900    406,661  التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
  859,487    571,102  عوائد الودائع ألجل 

  932,584    1,026,921 السندات 

 2,203,572   2,530,317  
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  القيمة انخفاض خسائر صافي .33
  

  – تفاصيل البند 
 2020   2019 
       

 ) 100,385(   ) 948,451(  15ايضاح  -زيادة مخصص التدني في الذمم المدينة 
  ) 129,093(    ) 206,128(  12ايضاح  -زيادة مخصص التدني في الشيكات برسم التحصيل 

 -     ) 53,130(  17إيضاح  -زيادة مخصص التدني في ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة 
  2,658    64,025  19ايضاح    -استرداد التدني في الودائع  

  ) 28,644(    ) 125,413(  10ايضاح  - ةزيادة مخصص التدني في الموجودات المالية بالكلفة المطفأ

  )1,269,097 (   )255,464 (  
  
  حصة السهم من األرباح الخاصة بحقوق المساهمين للشركة األم خالل السنة .34
 

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

 2020   2019 
        

 6,989,086  7,719,585  صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم
  15,000,000    15,000,000  المتوسط المرجح لألسهم المكتتب بها 

 0.466    0.515  العائد لمساهمي الشركة
 
  معامالت مع جهات ذات عالقة .35

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

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

  
 بيع عقود تأمين:   )أ

  
 2019   2020   طبيعة العالقة 
           

 196,138   227,742    دارةإأعضاء مجلس   شركة القدس للمستحضرات الطبية 
  73,943    96,624    أعضاء مجلس إدارة  شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية 

  19,688    -    شركة شقيقة   شركة المتحدة لألوراق المالية 
  32,134    35,588   حليفة شركة   الشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية 

  160,983    -    شركة شقيقة   شركة مسروجي للتجارة العامة 
  4,449    3,962   أعضاء مجلس إدارة  أخرى 

    363,916    487,335  
 

  عقود خدمات:  )ب
 2019   2020   طبيعة العالقة 
           

 673,288   746,943   شركة حليفة   الشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية 
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  (تابع) معامالت مع جهات ذات عالقة  .36
 مدينة: الذمم ال  )ج
 2019   2020  طبيعة العالقة 
          

 4,078  دارةإأعضاء مجلس  شركة القدس للمستحضرات الطبية 
  

 - 
  16,125    36,771   أعضاء مجلس إدارة  شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية 

  1,524    -    شركة شقيقة   المتحدة لألوراق المالية شركة 
  25,319    -    شركة شقيقة   شركة مسروجي للتجارة العامة 

  12,345   أعضاء مجلس إدارة  أخرى 
  

8,409  

   53,194  
  

51,377  
 

 الذمم الدائنة:   )د
 2019   2020   طبيعة العالقة 
           

 1,975,499   حليفة شركة   الصحية والطبية الشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات 
 

1,561,210 
  173,654   -    دارةإأعضاء مجلس   شركة القدس للمستحضرات الطبية 

 824,476   992,645   مساهمي المجموعة   توزيعات أرباح مستحقة غير مدفوعة 
     2,968,144   2,559,340  

 
  

 روض لجهات ذات عالقة:ق  )ه
  

 2020  طبيعة العالقة 
 

2019 
         

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

 رواتب ومنافع اإلدارة العليا  )و
   

 2020 طبيعة العالقة
 

2019 
        

 778,216   737,142  إدارة عليا  منافع قصيرة األجل 
  194,800    134,636  إدارة عليا  حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة

  213,350    248,500  أعضاء مجلس إدارة مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة  
  
  المجموعة التزامات محتملة على .36
  

وذلك ككفاالت دخول   بنوك محليةلدى    من حساباتها البنكية  المجموعةأصدرتها    تتمثل بقيمة الكفاالت البنكية التي  المجموعة يوجد إلتزامات محتملة على  
 .على التوالي  2019و 2020كانون األول  31كما في  دوالر أمريكي 641,354و 551,660 . بلغت قيمة هذه اإللتزاماتعطاءات للمؤمن لهم

  
  المجموعة على المقامة القضايا .37
  

ً  المجموعة، إدارة إعتقاد وفي .لها الطبيعي النشاط ضمن وذلك المجموعة ضد مقامة قضايا يوجد  المتوقع المبالغ فإن القانوني، لرأي المستشار ووفقا
  .أعمالها ونتائج للمجموعة المالي المركز على جوهري لها تأثير ليس عليها تترتب قد التي والنتائج القضايا هذه مقابل دفعها

  
  الجغرافية المنطقة في المخاطر تركز .38
  

ً  ويؤثر ألنشطتها الشركة خطر ممارسة من يزيد المنطقة في واالقتصادي السياسي الوضع استقرار عدم ن. إفلسطين  في أنشطتها المجموعة تمارس  سلبا
 .أدائها على
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 Covid-19األثر المالي لـ  -") Covid-19ظهور جائحة فيروس كورونا (" .39
  

 30إعالن حالة طوارئ صحية عامة في    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 في السوق. إلى جانب  Covid-19. كان لـ 2020 الثاني كانون

  مناطق المتضررة وخارجها.العلى تعطيل نشاط األعمال والمستهلكين في  Covid-19آثاره الصحية، يعمل 
  

ها الحكومات ويطلب بموجبها من شركات التأمين أو تضطر لتأجيل أقساط قد تتأثر المجموعة بأية سياسات أو ممارسات أو قوانين أو لوائح قد تفرض
والتي ال تكون مستحقة بطبيعة الحال بموجب وثائق التأمين ذات الصلة أو في    Covid-19التأمين أو دفع مطالبات تتعلق بالخسائر الناجمة عن فيروس  

شطة المجموعة ونتائج أعمالها يعتمد إلى حد كبير على التطورات المستقبلية واإلجراءات خالل السياق اإلعتيادي لألعمال. إن مدى تأثير الفيروس على أن
 ً  للتخفيف من هذه التأثيرات. المتخذة عالميا

  
  الوضع عن كثب أثناء تطوره والذي تم تحديده في األبعاد العامة على النحو التالي:  وعةم المج تراقب إدارة  
  

  واستراتيجيات المنتج / التسعير  التحصيلالتأثير على 
  

ت بمزيد من النظر  بناًء على االتجاهات الحالية ، قامت اإلدارة بتحديث توقعات المبيعات الخاصة بها. ستستمر اإلدارة في مراقبة التأثير وتحديث التوقعا
لمرحلة الحالية ويتم مراقبة ذلك بانتظام من قبل اإلدارة. كان هناك تأثير محدود على عمليات التحصيل والسيولة خالل افي الوضع مع استمرار تطوره.  

  ي.بشكل عام، ال تزال استراتيجيات المنتج والتسعير تسير على الطريق الصحيح ، وبالتالي ال ترى اإلدارة أي تغييرات مهمة في الوقت الحال
  

  المخصصات التأثير على المطالبات و
  

. ال تقدم الشركة منتًجا مستقالً Covid-19والصحة خالل الفترة التي يمكن أن تعزى إلى  بالسياراتعلقة كان هناك انخفاض هامشي في المطالبات المت
قد تمت تسويتها في الوقت المناسب لضمان دعمهم من حيث السيولة    العمالء  انقطاع األعمال. خالل هذه المرحلة، أكدت اإلدارة أن جميع مطالبات  لتغطية

  ديم خدمة فعالة للعمالء. ويمكنهم االستمرار في تق
  

األعمال. تواصل اإلدارة إجراء   قطاعيواصل معيدي التأمين تسوية نصيبهم من المطالبات بما يتماشى مع االتفاقية والعقود دون أي تأثير سلبي على 
المالي، والتوقعات االئتمانية والتغييرات التي    واالداءفيما يتعلق بالتصنيفات االئتمانية للطرف المقابل،  المجموعةمراجعات منتظمة لمعيدي التأمين في 

  تطرأ على هياكلهم، إن وجدت. قد
  
يأخذ بعين  ذيوال ، 2019 األول كانون  31مبلغ عنها متسقًا مع األساليب المطبقة كما في الغير والمطالبات المتكبدة  وتحديداحتساب  منهجية تزال ال

  .2020 األول كانون 31االعتبار تجربة المطالبة الفعلية في السنة المنتهية في 
  

  المصاريف التأثير على 
  

زادت بعض النفقات مثل االتصاالت والتكنولوجيا وتكاليف   .عند استحقاقها تواصل الشركة الحفاظ على موظفيها في سير العمل العادي ودفع الرواتب
ولئك بسبب ارتفاع مستوى الدعم لتوسيع خيارات العمل عن بعد للموظفين باإلضافة إلى تكاليف التعقيم والتباعد االجتماعي وتوفير بيئة آمنة ألالصيانة 

  فاق التقديري. وانخفاض اإلن الموظفين الذين يعملون من المكتب. تم تعويض التكاليف اإلضافية جزئيًا مع انخفاض التكاليف المتعلقة بسفر العمل والنقل
  

  مالية ال  وغير التأثير على األصول المالية
  

طبقت  واصلت الشركة تقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد األصول المالية أو مجموعة من الموجودات المالية. خالل السنة،
ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة، تراقب  و بالذممالسنة السابقة. فيما يتعلق  الشركة السياسة المحاسبية النخفاض قيمة الموجودات المالية بما يتوافق مع

ض الشركة عن كثب جودة االئتمان لعمالئها وشركات إعادة التأمين وتقوم بتحديث مخصص انخفاض القيمة كلما كان هناك دليل موضوعي على انخفا
جودات المالية، وبالتالي قامت اإلدارة باإلعتراف  على مخصص تدني القيمة قد كان جوهري لبعض أنواع الموCovid-19إن تأثير فيروس  قيمة االئتمان.  

. تعتقد اإلدارة بأن المخصص اإلضافي كافي الموحدة المالية للبيانات 15 إيضاح  في موضح هو كما 2020 األول كانون  31بمخصص إضافي حتى 
 .Covid-19لمواجهة تداعيات فيروس 

  
، كان هناك بعض التقلبات والتأثيرات على تقييم االستثمار 2020  آذارة في الفترة األولية للوباء في  تماشياً مع التأثير على أسواق رأس المال وأسعار الفائد

، وتحديد اتحديد القيمة العادلة يأخذ في االعتبار معلومات السوق التي يمكن مالحظته إن .2020 األول كانون 31الذي تعافى خالل السنة المنتهية في 
عدم  ما إذا كانت أسواق معينة نشطة أو غير نشطة، وما إذا كانت المعامالت في األسواق غير النشطة تعتبر غير منظمة (أي قسري أو متعثر)، مع

  التي تحتفظ بها الشركة.  و الشامل الدخل يانب خالل منمالحظة أي منها لمحفظة األصول المالية 
  
. من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية مستقرة وثابتة Covid-19بتقييم تأثير تفشي فيروس كورونا    المجموعةبالنسبة لألصول غير المالية، قامت    أما

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

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

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

 تخطيط استمرارية األعمال 
  

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

  
  والتقارير المالية  المحاسبة

  
على المحدود  . بالنظر إلى أن التأثيرجوهري تغيير أيتطبيق سياساتها المحاسبية باستمرار دون  المجموعةجائحة، تواصل الفي المرحلة الحالية من 

بل، ستستمر اإلدارة في مراقبة التحديثات األعمال، تواصل اإلدارة اتباع نهج ثابت الستخدام التقديرات في المعلومات المالية. مع تطور الوضع في المستق 
  .الحاجةوالنظر فيها حسب 

  
رأسمال كاف وتستمر في االحتفاظ باحتياطيات   المجموعة  لدىخالل هذه المرحلة.    ةتستمر الشركة في الحفاظ على نسبة مالءة جيدة ووضع سيولة سليم 

  . للمجموعةكافية بعد توزيع األرباح، لدعم االحتياجات الرأسمالية 
  

رة بتحديث  تواصل اإلدارة مراقبة التأثير على جميع المخاطر بما في ذلك االئتمان والسيولة والتأمين ومخاطر السوق. مع تطور الموقف، ستقوم اإلدا 
  المرتبطة بها.  االحتواءهذه المخاطر بشكل مناسب ومعالجة إجراءات 

 




