


 
 

  
 

 
 

  
  
  
  

  
  
  
 

 التأمين الوطنيةشــركة مجموعة 
  رام هللا - المساهمة العامة المحدودة

  
  

  و سنويالالتقرير الربع 
  الموحدة المرحلية البيانات الـمـالـيـة

  2020ذار أ 31 في للربع المنتهي
 

 



  أعضاء مجلس اإلدارة
  
  

  

  رئيس مجلس اإلدارة      محمد محمود مسروجيالسيد/ 

  نائب رئيس مجلس اإلدارة        توفيق حسينالسيد/ بشار 

  عضو ومستشار مجلس اإلدارة      السيد/ عزيز محمود عبد الجواد

  عضو مجلس اإلدارة        ابراهيم علي الطويلالسيد/ 

  عضو مجلس اإلدارة        ل عوادالسيد/ زاهي باسي

  عضو مجلس اإلدارة        سامر عزيز شحادةالسيد/ 

  مجلس اإلدارةعضو         السيد/ هيثم محمد مسروجي

  عضو مجلس اإلدارة      شركة المشارق للتنمية واالستثمار

        (تمثلها السيدة/ دينا منيب المصري)

Dafu Investment Company      عضو مجلس اإلدارة  

  فؤاد نخلة قطان) السيد/ (يمثلها

  اإلدارةعضو مجلس         السيدة/ رهام توفيق حسين

  دارةاإلعضو مجلس       السيد/ سامح جمال المصري

  
  

  المدير العام 
  أحمد فؤاد مشعشع 

  
  

  مدققو حسابات الشركة
 )PWCبرايس وتر هاوس كوبرز (

  
  

  مستشار الشركة القانوني 
  ةمكتب شحادة للمحاما



  
  حول شركة التأمين الوطنية

  
  لمحة عامة:

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

 .01/03/1993 وباشرت عملها اعتباراً من تاريخ 15/02/1993العمل بتاريخ 
ة  األعمالأسس الشركة مجموعة من رجال  ي بداي ة وقطاع غزة ف ي الضفة الغربي رة ف وأهل الخب

أمين  مرحلة غير واضحة د انسحاب شركات الت ن التطورات السياسية واالقتصادية وبع الم م المع
ي  ألناإلسرائيلية من العمل في البالد، ولقد خطط لها  تكون صرحاً اقتصادياً أساسه رأسمال وطن

ي المهجر،  وعماده سواعد أبناء الوطن التي اكتسبت خبرة عريقة عبر عشرات السنين من العمل ف
  عب معطاء أضناه الشوق لالعتماد على نفسه في بناء حاضره ومستقبله. يرفده ويؤازره ش

  
  :الرئيسيةأنشطتنا 

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

  
  رؤيتنا:
فافية الخدمات التأمينية والعمل أفضل خالل توفيرمن  قيمة حقوق المساهمين تعظيم ة بش ع  ونزاه م

 .المحليواالقتصاد   لمجتمعل تقديم كافة وسائل الدعم والرعايةو جميع أصحاب العالقة،
  

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

  مجزية.أموالها داخل فلسطين في مشاريع اقتصادية 



  اإلدارة التنفيذية
  

  /المدير العام     حمد فؤاد مشعشع أالسيد 
  نائب المدير العام للشؤون المالية والخدمات المساندة     صافي عليالسيد/ عالء

 وتكنولوجيا المعلومات
 والتعويضاتمدير العام للعمليات (االكتتاب نائب ال   السيد/ عبد الحميد منير نصار( 
  وغزة المدير اإلقليمي لمنطقة الجنوب    السيد/ عبد الفتاح محمد قراقع  
 التعويضاتشؤون لمساعد المدير العام    السيد/ اسكندر أحمد سمارة 
 مساعد المدير العام لالكتتاب  السيد/ سهيل صالح الدين عواد  

  
  

  األوراق المالية 
  

  31/03/2019  31/03/2020  البيان
  دوالر أمريكي 15,000,000 دوالر أمريكي 15,000,000  رأس المال المدفوع

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

ً  100,401 عدد األسهم المتداولة ً  180,660 سهما  سهما
 دوالر أمريكي 701,484 دوالر أمريكي 411,255 قيمة األسهم المتداولة

 اً عقد 72 اً عقد 36 عدد العقود المنفذة
 دوالر أمريكي 3.75 دوالر أمريكي 4.50 غالق اإلسعر 

 %           1.204 %           0.669 معدل دوران السهم
  



  التغيرات خالل الفترة
  

  مجلس اإلدارة
  يير على أعضاء مجلس اإلدارةتغ أي 2020لم يطرأ خالل الربع األول من عام.  

  
  اإلدارة التنفيذية

  تغيير على أعضاء اإلدارة التنفيذية أي 2020لم يطرأ خالل الربع األول من عام.  
  

  النشاطات الرئيسية 
 أية تعديالت على النشاطات الرئيسية للمجموعة 2020من عام  الربع األولرأ خالل لم يط. 

  
  السيطرة

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

  اإلجراءات القانونية الجوهرية
 ة ضد الم ا. وجموعة ضمن النشاط الطبال يوجد أي قضايا سوى القضايا المقام ي له ي يع ف

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

 تأثير جوهري على الوضع المالي للمجموعة ونتائج أعمالها.
  

  الهيئة العامة اجتماع 
  ة ة العام اع الهيئ ل اجتم م تأجي د ت بالد فق ا ال ر به ي تم وارئ الت ة الط بب حال ةلمبس  جموع

ة  أمين الوطني اريخ والت رراً بت ان مق ذي ك ده 24/03/2020ال تم عق ي لي اريخ ف  ت
09/04/2020.  

  
 



  
  أهم المؤشرات المالية

  

31/03/202031/03/2019  البيان
 2.50 2.89 القيمة الدفترية للسهم الواحد  

 22.87 57.34  العائد (مرة) لىإالسوقية  القيمة

 1.50 1.56 ة)لى القيمة الدفترية (مرالقيمة السوقية إ

 %10.29 %14.16 لى األقساطدخل أعمال التأمين إصافي 

 %18.80 %9.94 لى األقساطالدخل قبل الضريبة إصافي 

 %2.21 %1.00 العائد على مجموع الموجودات

 %6.55 %2.72 العائد على حقوق المساهمين

 %66.29 %63.34 معدل المديونية

 %33.71 %36.66 نسبة الملكية

 0.96 0.96 نسبة التداول ( مرة ) 

 2,633,921- 3,045,096- رأس المال العامل  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  فروع الشركة
  

  المركز الرئيسي للشركة
  مجمع أبراج الوطنية –البيرة 

  2407460/02فاكس:     2983800/02هاتف: 
  

  
 

 اإلدارة اإلقليمية لمنطقة الجنوب وفرع بيت لحم
  عمارة األطرش –شارع الكركفة 

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

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

   2313113/09فاكس:    2313117/09هاتف:
  
  

  خليلفرع مدينة ال
  عمارة الكنز –وادي التفاح 

  2225368/02فاكس:     2225367/02هاتف: 
  
  

  فرع مدينة غزة
  عمارة ضبيط –شارع الوحدة 

  2824435/08فاكس:     2824447/08هاتف: 
  

  
  فرع مدينة جنين

  مقابل مجمع المحاكم الجديد –عمارة السلمودي  –شارع حيفا 
  2436406/04فاكس:     2436404/04- 5هاتف: 

 

  
  ينة طولكرمفرع مد

  فوق بنك فلسطين –عمارة المروى  –شارع نابلس 
  2674942/09فاكس:     2674941/09- 3هاتف: 

 

  
  فرع مدينة العيزرية

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

  
  

  
  فرع بيرزيت

  وسط البلد  -الشارع الرئيسي 
      2819446/02: تلفاكس   

 

  
  فرع مدينة القدس

  الرام ضاحية البريد  -القدس 
 2342101/02فاكس:     2341294/02هاتف: 

 



 
  مكاتب الشركة

 
  

مقابل بنك االستثمار  –مكتب حوارة: شارع القدس  .1
  2590013/09تلفاكس:  الفلسطيني

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

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

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

  2503668/04فاكس:         

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

       محطة الخطيب للمحروقاتكتب بيت أمر: مقابل م .6
    2521524/02تلفاكس: 

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

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

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

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

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

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

  لبناءمقابل البياع لمواد ا –لرئيسي مكتب بيتونيا: الشارع ا .13
  2905720/02تلفاكس:       

  كتب يطا: مقابل دائرة السيرم .14
  2272698/02تلفاكس:         

  فوق بنك فلسطين –مكتب بديا: الشارع الرئيسي  .15
  2989506/09تلفاكس:      

  
  قرب مسجد شقبا الكبير –وسط البلد : شقبامكتب  .16

  
  

  بجانب فندق األمانة – ةشارع عين سارمكتب الخليل:  .17
  2217056/02تلفاكس:        

  

الشارع الرئيسي ، مقابل  -قباطية : قباطية مكتب  .18
  2528168/04هاتف: البنك اإلسالمي الفلسطيني 
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  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2020ذار أ 31 للربع المنتهي في وحدةالمالمرحلية  المالية البيانات

  

  

  الموحدالمرحلي بيان المركز المالي 
  )بالدوالر األمريكي( جميع المبالغ 

 كما هي في 

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

 الموجودات 
 الموجودات غير المتداولة

 4,083,411 4,032,671 ممتلكات وآالت ومعدات
 20,963,961 20,972,580 استثمارات عقارية

 2,150,947 2,240,031 موجودات ضريبية مؤجلة
 1,325,098 1,250,606 إيجار -موجودات حق االستخدام 
 678,316 679,925 استثمار في شركات حليفة

 20,344,667 19,140,252 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 1,562,672 3,968,773 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 491,266 286,091 شيكات برسم التحصيل طويلة األجل
 535,173 510,585 نقد مقيد السحب

 52,135,511 53,081,514 مجموع الموجودات غير المتداولة

 الموجودات المتداولة
 5,808,289 5,144,571 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 9,290,070 16,883,422 ذمم مدينة
 6,446,732 7,252,284 موجودات عقود إعادة التأمين

 1,852,189 1,587,261 ات التأمين وإعادة التأمين المدينةذمم شرك
 1,415,410 1,810,239 أرصدة مدينة أخرى

 18,089,839 15,707,841 شيكات برسم التحصيل قصيرة األجل
 21,379,057 16,734,632 النقد والنقد المعادل

 64,281,586  65,120,250 مجموع الموجودات المتداولة
 116,417,097  118,201,764  وداتمجموع الموج

 حقوق الملكية والمطلوبات
 حقوق الملكية 

 15,000,000 15,000,000 رأس المال المدفوع

 7,261,465 7,261,465 احتياطي إجباري
 3,000,000 3,000,000 احتياطي اختياري

 (163,589) (171,707) احتياطي القيمة العادلة
 15,411,015 16,582,825 ورةاألرباح المد

 40,508,891 41,672,583 حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم
 1,651,337 1,656,816 حقوق غير المسيطرين
 42,160,228 43,329,399 مجموع حقوق الملكية

 المطلوبات
 المطلوبات غير المتداولة

 4,280,954 4,197,614 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 1,169,989 1,188,337 مطلوبات إيجار

 1,321,068 1,321,068 مطلوبات ضريبية مؤجلة
 6,772,011 6,707,019 مجموع المطلوبات غير المتداولة

 المطلوبات المتداولة
 54,330,146 58,320,595 مطلوبات عقود التأمين

 3,133,200 3,240,074 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
 64,673 45,270 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

 5,820,345 4,112,385 ذمم دائنة
 108,524 82,698 مطلوبات إيجار

 729,340 385,904 مخصص ضرائب
 182,281 136,635 مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

 3,116,349 1,841,785 أرصدة دائنة أخرى
 67,484,858 68,165,346 مجموع المطلوبات المتداولة

 74,256,869 74,872,365 مجموع المطلوبات 
 116,417,097 118,201,764 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2020ذار أ 31 للربع المنتهي في وحدةالمالمرحلية  المالية البيانات

  

  

  الموحد المرحلي خللدابيان 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

 للفترة المنتهية في

  
 2020أذار  31

  
 2019أذار  31

 (غير مدققة) (معدلة) (غير مدققة)

 15,802,158  17,454,174  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (2,818,223) (3,384,374)  تسبةالتغير في أقساط غير مك

14,069,800 12,983,935 

 (2,378,394) (2,921,382)  إجمالي أقساط معيدي التأمين

 458,792 560,041 حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة 

(2,361,341) (1,919,602) 

 11,064,333  11,708,459 صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

 362,326  415,498 عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 (425,464) (526,380)  العموالت المدفوعة

 11,001,195  11,597,577 صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

 (6,474,984) (5,931,466) االدعاءات المسددة

 452,805  299,930 ةحصة معيدي التأمين من االدعاءات المسدد

 (6,022,179) (5,631,536)  صافي االدعاءات المسددة

 (1,569,243) (1,522,518) التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية 

 599,505 245,511 التغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات تحت التسوية

 (6,991,917) (6,908,543) صافي االدعاءات المتكبدة

 4,009,278  4,689,034 صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية الموزعة 

  المصاريف الموزعة على فروع التأمين:

 (2,382,998) (2,216,801) حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة

 1,626,280  2,472,233 صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية الموزعة

 المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع التأمين:

 811,619 278,185 عوائد االستثمارات

 15,809 1,609 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة

 995,300 (450,763) (خسائر) أرباح فروقات عملة

 (195,569) (206,445)  مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين

 117,380 102,536 إيرادات القطاعات األخرى

 (399,565) (463,240) صافي خسائر انخفاض القيمة

 2,971,254  1,734,115 صافي الدخل  قبل الضرائب

 (511,808) (556,826)  مصروف الضرائب

 2,459,446  1,177,289 صافي الدخل

 ويعود إلى:

 2,448,191  1,171,810 األم  مساهمي الشركة

 11,255  5,479  حقوق غير مسيطرة

1,177,289 2,459,446 
 0.163  0.078  العائد لمساهمي الشركة

  
  

نائب المدير العام للشؤون 
  المالية والخدمات المساندة

  عالء صافي

  مدير التدقيق الداخلي    
  

 مصطفى طه

  المدير العام   
  

 أحمد مشعشع



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2020ذار أ 31 للربع المنتهي في وحدةالمالمرحلية  المالية البيانات

  

  

  
  الموحد المرحلي الشامل بيان الدخل

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
 

 
 للفترة المنتهية في

 2019أذار  31 2020أذار  31

 (غير مدققة) (معدلة) (غير مدققة)

 2,459,446  1,177,289  صافي الدخل
  بنود الدخل الشامل:

 حقة:بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد في فترات ال
يان الل بخموجودات مالية بالقيمة العادلة من  -التغير في القيمة العادلة 

 الدخل الشامل
(8,118) 

 
(9,525) 

 (9,525) (8,118) بنود الدخل الشامل للفترة

 2,449,921  1,169,171 إجمالي الدخل الشامل للفترة

  ويعود إلى:

 2,438,666  1,163,692 مساهمي الشركة األم

 11,255  5,479  حقوق غير مسيطرة

1,169,171 2,449,921 

0.078 0.163 
 
  
  
  

نائب المدير العام للشؤون 
  المالية والخدمات المساندة

  عالء صافي

  مدير التدقيق الداخلي    
  

 مصطفى طه

  المدير العام   
  

 أحمد مشعشع
  
  
  
  
  
  
  

 



  محدودةمجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة ال
  2020 ذارأ 31 في للربع المنتهي وحدةالم المرحلية المالية البيانات

  

  

  الموحدالمرحلي  الملكيةفي حقوق  اتبيان التغير
  ع المبالغ بالدوالر األمريكي)( جمي

  

 
رأس المال 

 المدفوع
االحتياطي 
  اإلجباري

االحتياطي 
  االختياري

  األرباح المدورة
احتياطي القيمة 

  العادلة

حق ملكية حملة 
األسهم العائد 

  لمساهمي الشركة األم

حقوق غير 
  المسيطرين

  مجموع حقوق
  الملكية 

قبل   2019كانون الثاني  1الرصيد كما في 
  تعديلال

15,000,000 6,684,796 3,000,000 12,442,258 325,343 37,452,397 1,550,454 39,002,851 

قم رأثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
)9( 

- - - (443,660) (475,208) (918,868) - (918,868) 

بعد   2019كانون الثاني  1الرصيد كما في  
 التعديل

15,000,000 6,684,796 3,000,000 11,998,598 (149,865) 36,533,529 1,550,454 38,083,983 

 2,459,446 11,255 2,448,191 - 2,448,191 - - - صافي الدخل

 (9,525) - (9,525) (9,525) - - - - بنود الدخل الشامل األخرى

 2,449,921 11,255 2,438,666 (9,525) 2,448,191 - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

 (161) (161) - - - - - - التغير في حقوق غير مسيطرين

 37,533,743 1,561,548 35,972,195 (159,390) 11,446,789 3,000,000 6,684,796 15,000,000 2019أذار  31الرصيد كما في 

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

 1,177,289 5,479 1,171,810 - 1,171,810 - - - صافي الدخل

 (8,118) - (8,118) (8,118) - - - - بنود الدخل الشامل األخرى

 1,169,171 5,479 1,163,692 (8,118) 1,171,810 - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 43,329,399 1,656,816 41,672,583 (171,707) 16,582,825 3,000,000 7,261,465 15,000,000 2020أذار  31الرصيد كما في 

  
  
  

نائب المدير العام للشؤون 
  المالية والخدمات المساندة

  عالء صافي

  مدير التدقيق الداخلي    
  

 مصطفى طه

  المدير العام   
  

 أحمد مشعشع
  



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2020 ذارأ 31 فيالمنتهي  للربع المرحلية الموحدة اليةالبيانات الم

 

  

  الموحدالمرحلي  بيان التدفقات النقدية
  ( جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

 2019أذار  31 2020أذار  31

 (غير مدققة) (معدلة) (غير مدققة)
  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 2,971,254 1,734,115 صافي الدخل قبل الضرائب
 108,995 121,189 هالك ممتلكات ومعداتاست

 (200,965) (26,757) (أرباح) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 (220) (1,981) أرباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 (74,812) 232,138 التغير في قيمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 (19,050) - لفي قيمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشام التغير

 (535,842) (483,566) عوائد االستثمارات
 388,397 366,802 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 (15,809) (1,609) حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة
 (28,033) 67,014 طلوبات اإليجارم -تكاليف التمويل 

 399,565 463,240 صافي خسائر انخفاض القيمة
 2,993,480 2,470,585 التدفقات النقدية قبل التغيرات في األنشطة التشغيلية 

 :والمطلوبات التشغيلية التغير في الموجودات
 (25,353) 2,637,485 شيكات برسم التحصيل

 (6,545,257) (8,150,964) ذمم مدينة
 6,064 264,928 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة

 (1,058,297) (805,552) موجودات عقود إعادة التأمين
 (251,511) (394,829) أرصدة مدينة أخرى 

 4,387,466 3,990,449 مطلوبات عقود التأمين
 43,205 (1,673,681) ذمم دائنة

 (254,165) 106,874 أمين وإعادة التأمين الدائنةذمم شركات الت
 2,192 (45,646) مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

 (99,584) (1,274,564) أرصدة دائنة أخرى
 (1,375) - شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 2,295,748 458,337 من خالل بيان الدخلبيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 (880,232) (989,346) دفعات ضرائب 

 (61,011) (450,142) دفعات تعويض نهاية الخدمة
 551,370  )3,856,066( صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن أنشطة التشغيل

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
 (2,224) 24,588 قيد السحبالتغير في نقد م

 (1,868,916) (77,087) شراء ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية
 -  )2,414,219( شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 (286,297)  1,199,372 التغير في موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 535,842 483,566 عوائد استثمارات مقبوضة

 )1,621,595(  )783,780( صافي النقد (المستخدم في) أنشطة االستثمار

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 (18,504) (19,403) قروض

 (161) - غير المسيطرينالتغير في حقوق 
 (34,950) (34,279) توزيعات أرباح نقدية

 )53,615(  )53,682( تمويلصافي النقد (المستخدم في) أنشطة ال

 (1,123,840) (4,693,528) صافي التغير في النقد والنقد المعادل
 22,560,523 21,376,399 النقد و النقد المعادل في بداية الفترة
 21,436,683 16,682,871 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

  

نائب المدير العام للشؤون 
  ات المساندةالمالية والخدم

  عالء صافي

  مدير التدقيق الداخلي    
  

 مصطفى طه

  المدير العام   
  

 أحمد مشعشع



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
  2020 ذارأ 31 فيالمنتهي  للربع المرحلية الموحدة اليةالبيانات الم

 

  

 
  هندسي  بحري  حريق سيارات

تأمينات 
  عامة

  عمال
مسؤولية 

  مدنية
  حياة  صحي

االستثمارات 
  العقارية

  المجموع  االستثمار

 13,475,549  -  - 522 3,949,960 262,687 1,471,764 623,796 352,244 76,763 891,033 5,846,780  أقساط التأمين المكتتبة

 3,978,625  -  - 50 624,929 94,759 668,814 101,690 158,357 33,519 264,480 2,032,027 رسوم التأمين المكتتبة

 17,454,174 - - 572 4,574,889 357,446 2,140,578 725,486 510,601 110,282 1,155,513 7,878,807 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (3,384,374) - - 568 (2,363,376) (60,042) (685,802) (224,682) (120,017) 42,763 (74,784) 100,998 التغير في أقساط غير مكتسبة
7,979,805 1,080,729 153,045 390,584 500,804 1,454,776 297,404 2,211,513 1,140 - - 14,069,800 

 )2,921,382(  -  -  )305(  )409,675(  )64,901(  )116,944(  )530,972(  )284,105(  )63,787(  )832,036(  )618,657( إجمالي أقساط معيدي التأمين
حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط 

  غير مكتسبة
-  54,158 (48,250) 90,794 159,385 20,878 (13,036) 295,790 322  -  -  560,041 

)618,657( )777,878(  )112,037(  )193,311(  )371,587(  )96,066(  )77,937(  )113,885(  17  -  -  (2,361,341) 
 11,708,459 - - 1,157 2,097,628 219,467 1,358,710 129,217 197,273 41,008 302,851 7,361,148 صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

 415,498  -  -  -  996  19,800  -  60,854  89,839  26,422  217,587  - عموالت إعادة تأمين مكتسبة
 )526,380(  -  -  -  )14,844(  )14,800(  )68,836(  )19,533(  )25,051(  )3,668(  )45,255(  )334,393(  العموالت المدفوعة

 11,597,577  -  -  1,157  2,083,780  224,467  1,289,874  170,538  262,061  63,762  475,183  7,026,755  صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت
 )5,931,466(  -  -  -  )1,184,026(  )22,742(  )412,465(  )106,716(  )25,720(  )6,947(  )227,036(  )3,945,814( االدعاءات المسددة

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

 )1,522,518(  -  -  -  )448,897(  )25,045(  )69,006(  )39,914(  )88,149(  )6,929(  64,136  )908,714(  التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من احتياطي التغير في 

  االدعاءات تحت التسوية
157,041  )41,124(  4,795  82,215  48,480  )5,688(  )208(  -  -  -  -  245,511 

 )6,908,543(  -  -  -  )1,632,923(  )47,000(  )485,543(  )11,217(  )13,473(  )4,000(  )16,900(  )4,697,487(  صافي االدعاءات المتكبدة
أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف صافي 

  اإلدارية الموزعة
2,329,268  458,283  59,762  248,588  159,321  804,331  177,467  450,857  1,157  -  -  4,689,034 

حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية 
  والعامة

)1,093,933(  )163,585(  )15,670(  )72,200(  )107,649(  )292,107(  )50,944(  )420,624(  )89(  -  -  )2,216,801( 

صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف 
  اإلدارية الموزعة

1,235,335 294,698 44,092 176,388 51,672 512,224 126,523 30,233 1,068 - - 2,472,233 

 278,185  267,646 10,539 - - - - - - - - - عوائد االستثمارات
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة 

 حليفة
- - - - - - - - - 1,609 -  1,609 

 (450,763)  )449,143( )1,620( - - - - - - - - - (خسائر) فروقات عملة
 1,981 1,981 - - - - - - - - - أرباح القيمة العادلة لالستثمارات عقارية

 100,555  - 100,555 - - - - - - - - - إيرادات القطاعات أخرى
مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على 

 فروع التأمين
- - - - - - - - - )39,589( )166,856(  (206,445) 

 (463,240)  )463,652( 412 - - - - - - - - - صافي خسائر انخفاض القيمة
 1,734,115 (812,005) 73,887 1,068 30,233 126,523 512,224 51,672 176,388 44,092 294,698 1,235,335 الدخل قبل الضرائبصافي 

 


