


 
 

  
 

 
 

  
  
  
  

  
  
  
 

 التأمين الوطنيةشــركة مجموعة 
  رام هللا - المساهمة العامة المحدودة

 
 
  

  ولاألتقرير الربع 
  مختصرةال الـمـالـيـة المرحلية الموحدة والمعلومات

  2022ذار آ 31في  ةالمنتهيالثالثة أشهر  فترةل
  

 
 
 
 



 
  أعضاء جملس اإلدارة

  
  

  

  ارةرئيس مجلس اإلد      عزيز محمود عبد الجوادالسيد/ 

  نائب رئيس مجلس اإلدارة        توفيق حسيند/ بشار السي

  عضو مجلس اإلدارة        سامر عزيز شحادةالسيد/ 

 اإلدارةعضو مجلس         السيد/ فضل مصطفى حماد

  عضو مجلس اإلدارة        شكعةطارق طاهر السيد/ 

  اإلدارةعضو مجلس         السيدة/ رهام توفيق حسين

  رةدالس اإلعضو مج        ل عوادالسيد/ زاهي باسي

  عضو مجلس اإلدارة      شركة المشارق للتنمية واالستثمار

        (تمثلها السيدة/ دينا منيب المصري)

  اإلدارةعضو مجلس         مصريسامح جمال السيد/ 

  
  

  المدير العام 
  أحمد فؤاد مشعشع 

  
  

  مدققو حسابات الشركة
 )PWCوتر هاوس كوبرز (وبرايس 

  
  

  مستشار الشركة القانوني 
  ةحامالمحادة لمكتب ش



  

  حول شركة التأمني الوطنية
  حملة عامة:

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

ري عملها اعتباراً   .01/03/1993 خمن 

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

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

  :الرئيسيةأنشطتنا 

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

  رؤيتنا:

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

  التنا:سر 

 .مينية متطورة وشاملة  منح تغطيات 

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

  يف مشاريع اقتصادية جمزية.



 

 

  اإلدارة التنفيذية

  /املدير العام     محد فؤاد مشعشع أالسيد 

  واللوجستيةئب املدير العام للشؤون املالية               صايف عليالسيد/ عالء  

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

 مساعد املدير العام لالكتتاب  السيد/ سهيل صالح الدين عواد  

  

  األوراق املالية 
  

  31/03/2021  31/03/2022  البيان
  مريكيدوالر أ 15,000,000  دوالر أمريكي 17,250,000  رأس املال املدفوع

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

 سهماً  514,724 سهماً  108,047 عدد األسهم املتداولة

 دوالر أمريكي 2,344,068 دوالر أمريكي 490,452 قيمة األسهم املتداولة

 عقداً  113 اً عقد  39 عدد العقود املنفذة

 دوالر أمريكي 4.90 دوالر أمريكي 4.45 غالق اإلر سع

 %           3.43 %           0.63  معدل دوران السهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  الفرتةالتغريات خالل 

  
  جملس اإلدارة

  تغيري على أعضاء جملس اإلدارة أي 2022مل يطرأ خالل الربع األول من عام.  
  

  اإلدارة التنفيذية
 تغيري على أعضاء اإلدارة التنفيذية أي 2022ام األول من ع خالل الربع أر مل يط.  

  

  النشاطات الرئيسية 
  أية تعديالت على النشاطات الرئيسية للمجموعة 2022مل يطرأ خالل الربع األول من عام. 

  

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

  

  وهريةلقانونية اجلاإلجراءات ا
 ووفقـا لـرأي يف اعتقـاد اإلدارة موعة ضمن النشاط الطبيعي هلا. و ال يوجد أي قضا سوى القضا املقامة ضد اجمل

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

  
  قرارات اهليئة العامة 

  ما يلي:  2022 آذار 30خالل اجتماعها املنعقد يف ت اهليئة العامة العادية أقر 
  ح نقديـــة بنســـبة ن الر أمريكـــي عـــدو  3,018,750مجـــايل مبلـــغ % مـــن رأس املـــال املـــدفوع 17.5توزيـــع أر

  . 2021نتائج أعمال اجملموعة لسنة 
  برايس ووتر هاوس كوبرز السادة تعينيإعادة )PWC  (2022م كمدققني خارجيني للشركة للعا.  

 
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  أهم املؤشرات املالية

  

 31/03/202231/03/2021  البيان
 3.20 2.55 القيمة الدفرتية للسهم الواحد  

 67.13 105.03  د (مرة)العائ ىلإالقيمة السوقية 

 1.53  1.74 ىل القيمة الدفرتية (مرة)القيمة السوقية إ

 %10.23 %9.59 ىل األقساطدخل أعمال التأمني إصايف 

 %6.56 %6.71 ىل األقساطالدخل قبل الضريبة إصايف 

 %0.80 %0.52 العائد على جمموع املوجودات

 %2.28 %1.66 العائد على حقوق املسامهني

 %65.11 %68.41 ملديونيةمعدل ا

 %34.89 %31.59 نسبة امللكية

 0.97 0.90 مرة) ( نسبة التداول

 2,408,510- 8,464,932- رأس املال العامل (دوالر أمريكي)



  فروع الشركة
  

  املركز الرئيسي للشركة
  جممع أبراج الوطنية –البرية 

  2407460/02فاكس:     2983800/02هاتف: 
 

 ب وفرع بيت حلمملنطقة اجلنو اإلدارة اإلقليمية 

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

  
بلس   اإلدارة اإلقليمية ملنطقة الشمال وفرع 

  مقابل مركز إسعاد الطفولة –شارع مجال عبد الناصر 
   2313113/09فاكس:    2313117/09هاتف:

  
  فرع مدينة اخلليل

  حيفاة عمار  – شارع الرتبية
  2225368/02فاكس:     2225367/02: هاتف

  
  فرع مدينة غزة

  عمارة ضبيط –لوحدة شارع ا
  2824435/08فاكس:     2824447/08هاتف: 

  
  فرع مدينة جنني

  مقابل جممع احملاكم اجلديد –عمارة السلمودي  –شارع حيفا 
  2436406/04فاكس:     2436404/04- 5هاتف: 

  
  فرع مدينة طولكرم

بلس    فوق بنك فلسطني –ى عمارة املرو  –شارع 
  2674942/09فاكس:     2674941/09- 3هاتف: 

  
  فرع مدينة العيزرية

ت الكيالين –راس كبسة  –الشارع الرئيسي    جبانب حلو
  2794714/02فاكس:     2794712/02هاتف: 

  
  فرع بريزيت

  وسط البلد  -الشارع الرئيسي 
      2819446/02: تلفاكس   

 

  فرع مدينة القدس
  ضاحية الربيد الرام  -قدس ال

 2342101/02فاكس:     2341294/02هاتف: 



 
  

  مكاتب الشركة
 
  

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

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

 لساحةبجانب ا –لد وسط الب –مكتب سلفيت: الشارع التجاري  .3
  2515507/09تلفاكس:  -العامة 

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

  2503668/04فاكس:          

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

 رام هللا –مكتب الكاسا مول: سردا  .6
  0593333388خلوي:       

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

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

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

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

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

  لسيرمكتب يطا: مقابل دائرة ا .12
  2272698/02تلفاكس:      

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

  قرب مسجد شقبا الكبير –وسط البلد : شقبامكتب  .14
  0592948005خلوي: 

ل ، مقابمدخل البلد الغربي الرئيسي -ميثلون : ميثلونمكتب  .15
  2530422/04هاتف: محطة ميثلون 

نك الشارع الرئيسي ، مقابل الب -قباطية : قباطيةمكتب  .16
  2528168/04هاتف: اإلسالمي الفلسطيني 

ةمكتب  .17 ي : عراب ابلس الرئيس ين ن ة   -شارع جن  -دوار عراب
 ات براء للمحروقمقابل محطة ال

  04/2514454تلفاكس :   

: شارع الحرس مقابل نادي أضواء مكتب الخليل .18
  6606056886 خلوي: – المدينة

ا .19 ب حوس ان مكت ات  –ن : حوس ة محروق ن محط القرب م ب
  0594915025خلوي: –الريف الغربي 

  

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
 

 مدققة) الالـمـالـیـة المرحلیة الموحدة المختصرة (غیر  المعلومات
 2022 آذار 31أشھر المنتھیة في   ثالثةاللفترة 

 
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة المعلوماتمع تقریر حول مراجعة 

 
 
 
 
 

 
 
 



 المحدودة العامة المساھمة الوطنیة التأمین  مجموعة
 2022آذار  31أشھر المنتھیة في  ثالثةالمالیة المرحلیة الموحدة المختصرة لفترة  المعلومات

 
 

1 

 
 صفحة المحتویات 

 
 

 2 ___________________________________________ المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  المعلوماتتقریر حول مراجعة 
 

 3 _______________________________________________________ المختصر  الموحد بیان المركز المالي المرحلي
 

 4 ____________________________________________________________ المختصر  الموحد المرحلي الدخل بیان
 

 5 _______________________________________________________ المختصر  بیان الدخل الشامل المرحلي الموحد
 

 6 ________________________________________________ المختصر  الموحد المرحلي لكیةبیان التغیرات في حقوق الم
 

 7 ______________________________________________________ المختصر  الموحد المرحلي التدفقات النقدیةبیان 
 

 8 ________________________________________________ المختصرة ةالموحد المرحلیة  المالیة للمعلوماتاإلیضاحات 
 

 
 
 
 





 المحدودة العامة المساھمة الوطنیة التأمین  مجموعة
 2022آذار  31أشھر المنتھیة في  الثالثةالمالیة المرحلیة الموحدة المختصرة لفترة  المعلومات

 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي) 
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 المرحلي الموحد المختصر بیان المركز المالي  
 

 كما في 
 2021كانون األول  31   2022آذار 31    
 مدققة   غیر مدققة  إیضاح  

      الموجودات 
      الموجودات غیر المتداولة

 4,459,358  4,997,545  )4( ممتلكات وآالت ومعدات
 21,667,954  22,530,459  )5( ستثمارات عقاریةا

 2,999,965  3,037,008   ضریبیة مؤجلة موجودات 
 1,042,058  1,007,601   إیجار  -موجودات حق االستخدام 

 3,336,452  2,965,161  (6) ستثمار في شركات حلیفة ا
 19,869,493  17,641,553  (7) طویلة األجل موجودات مالیة بالكلفة المطفأة

 1,533,812  1,530,520  (7) بیان الدخل الشاملموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 298,768  298,163  ) 11( أرصدة مدینة أخرى طویلة األجل

 2,615,108  2,272,699   شیكات برسم التحصیل طویلة األجل 
 3,710,051  3,912,168  )8( نقد مقید السحب

   60,192,877  61,533,019 
      الموجودات المتداولة 

 10,112,843  12,967,388  (7) موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
 2,141,156  1,954,661  (7) موجودات مالیة بالكلفة المطفأة قصیرة األجل

 12,055,317  15,050,468  )9( ذمم مدینة 
 11,228,782  12,020,059  ) 15( موجودات عقود إعادة التأمین 

 2,338,064  2,284,165  ) 10( شركات التأمین وإعادة التأمین المدینةذمم 
 1,032,970  944,549   سلفیات الضرائب

 1,549,363  2,095,466  ) 11( قصیرة األجل أرصدة مدینة أخرى
 22,433,982  20,923,663   شیكات برسم التحصیل قصیرة األجل

 14,905,457  10,834,659  ) 12( النقد والنقد المعادل 
   79,075,078  77,797,934 

 139,330,953  139,267,955   مجموع الموجودات
      حقوق الملكیة والمطلوبات

      حقوق الملكیة  
 17,250,000  17,250,000  )1( رأس المال المدفوع

 8,201,120  8,201,120  ) 13( حتیاطي إجباري ا
 3,000,000  3,000,000  ) 13( ختیاري احتیاطي ا
 ) 205,781(  ) 209,073(  )7( حتیاطي القیمة العادلةا

 112,369  ) 309,605(   فروقات ترجمة عمالت أجنبیة 
 16,590,710  14,297,547   األرباح المدورة

 44,948,418  42,229,989   حق ملكیة حملة األسھم العائد لمساھمي الشركة األم
 1,760,181  1,764,237   حقوق جھات غیر مسیطرة 

 46,708,599  43,994,226   حقوق الملكیة مجموع
      المطلوبات

      المطلوبات غیر المتداولة
 5,193,178  5,240,018   مخصص تعویض نھایة الخدمة

 1,560,866  1,560,866   مطلوبات ضریبیة مؤجلة 
 933,634  932,835   طویلة األجل مطلوبات إیجار

   7,733,719  7,687,678 
      المطلوبات المتداولة

 70,448,446  71,439,016  ) 15( مطلوبات عقود التأمین
 3,671,866  3,401,734  ) 16( ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین الدائنة

 122,896  125,077   قصیرة األجل مطلوبات إیجار
 8,036,862  9,922,074   دائنة ذمم 

 184,543  170,132   مستحقات الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق
 2,470,063  2,481,977   أرصدة دائنة اخرى 

   87,540,010  84,934,676 
 92,622,354  95,273,729   مجموع المطلوبات  

 139,330,953  139,267,955   مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات 
 
  ال یتجزأ منھا.  تشكل جزءاً  )24-8 صفحةمن ( المختصرة الموحدة المرحلیة  المالیة للمعلوماتإن اإلیضاحات المرفقة  -



 المحدودة العامة المساھمة الوطنیة التأمین  مجموعة
 2022آذار  31أشھر المنتھیة في  الثالثةالمالیة المرحلیة الموحدة المختصرة لفترة  المعلومات

 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي) 
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 المختصر بیان الدخل المرحلي الموحد 
 

 آذار  31أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
 

   2022  2021 
 غیر مدققة    مدققة غیر   إیضاح 

 
 19,095,629  17,166,483  ) 17( إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 ) 4,192,623(  ) 1,735,493(  ) 17( التغیر في أقساط غیر مكتسبة 

   15,430,990  14,903,006 
 ) 3,065,998(  ) 3,422,621(  ) 17( إجمالي أقساط معیدي التأمین 

 732,197  829,762  ) 17( حصة معیدي التأمین من التغیر في أقساط غیر مكتسبة  
   )2,592,859 (  )2,333,801 ( 

 12,569,205  12,838,131    صافي أقساط التأمین المكتسبة قبل العموالت
 466,291  538,770  ) 17( عموالت إعادة تأمین مكتسبة 

 ) 550,484(  ) 555,415(  ) 17( العموالت المدفوعة 
 12,485,012  12,821,486   صافي أقساط التأمین المكتسبة بعد العموالت 

      
 ) 7,235,346(  ) 10,510,274(  ) 17( االدعاءات المسددة 

 474,698  620,753  ) 17( حصة معیدي التأمین من االدعاءات المسددة
 ) 6,760,648(  ) 9,889,521(   صافي االدعاءات المسددة

 ) 1,231,279(  744,923  ) 17( التغیر في احتیاطي االدعاءات تحت التسویة 
 127,748  ) 38,485(  ) 17( التغیر في حصة معیدي التأمین من احتیاطي االدعاءات تحت التسویة 

 ) 7,864,179(  ) 9,183,083(   صافي االدعاءات المتكبدة 
 4,620,833  3,638,403   الموزعة   والعامة التأمین قبل المصاریف اإلداریةصافي أرباح أعمال 

      المصاریف الموزعة على فروع التأمین:
 ) 2,666,566(  ) 1,992,747(  ) 17( حصة فروع التأمین من المصاریف اإلداریة والعامة 
 1,954,267  1,645,656   الموزعة والعامة صافي أرباح أعمال التأمین بعد المصاریف اإلداریة 

      
      المصاریف واإلیرادات غیر الموزعة على فروع التأمین:

 1,125,450  677,468   عوائد االستثمارات  
 35,691  149,902   حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حلیفة 

 -  200,240   ارباح بیع ممتلكات ومعدات 
 ) 1,532,359(  ) 879,720(   فروقات عملة  )خسائر (

 94,994  143,394   األخرى إیرادات القطاعات 
 ) 248,930(  ) 199,944(  ) 17( مصاریف إداریة وعامة غیر موزعة على فروع التأمین 

 ) 176,586(  ) 584,526(   انخفاض القیمة  )خسائر (صافي 
 1,252,527  1,152,470   صافي الدخل قبل الضرائب  

 ) 157,671(  ) 421,608(   مصروف الضرائب 
 1,094,856  730,862   للفترة صافي الدخل 

      
      ویعود إلى:

 1,084,344  725,587   مساھمي الشركة األم  
 10,512  5,275   حقوق جھات غیر مسیطرة 

   730,862  1,094,856 
الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترة العائد إلى مساھمي  

 0.063  0.042  ) 18( الشركة األم  
 

 ال یتجزأ منھا. جزءاً ) تشكل 24-8من صفحة المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ( للمعلوماتإن اإلیضاحات المرفقة  -
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 المختصر بیان الدخل الشامل المرحلي الموحد 
 

 آذار  31أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
 

 2022 2021 
 غیر مدققة   غیر مدققة  
   

 1,094,856 730,862 صافي الدخل 
   بنود الدخل الشامل: 

   في فترات الحقة: الموحد بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل
 ) 18,150( ) 3,292( موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل   -التغیر في القیمة العادلة 

   
   في فترات الحقة: الموحد یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخلسبنود 

 ) 26,544( ) 423,193( فروقات ترجمة عمالت أجنبیة  
 ) 44,694( ) 426,485( للفترة بنود الدخل الشامل  

 1,050,162 304,377 للفترة إجمالي الدخل الشامل 
   

   ویعود إلى:
 1,041,693 300,321 مساھمي الشركة األم

 8,469 4,056 حقوق جھات غیر مسیطرة 
 304,377 1,050,162 

 0.060 0.017 الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة األم  
 

 ال یتجزأ منھا. جزءاً ) تشكل 24-8من صفحة المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ( للمعلوماتإن اإلیضاحات المرفقة  -
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 المختصربیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد 
 

    مساھمي الشركة األم  

 احتیاطي اختیاري احتیاطي إجباري  رأس المال المدفوع 
إحتیاطي القیمة  

 العادلة 
فروقات ترجمة  
 األرباح المدورة  عمالت أجنبیة 

حق ملكیة حملة  
األسھم العائد  

لمساھمي الشركة  
 األم

غیر  جھات حقوق 
 مسیطرة

حقوق   مجموع
 الملكیة 

  آذار 31أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
2022          

 46,708,599 1,760,181 44,948,418 16,590,710 112,369 ) 205,781( 3,000,000 8,201,120 17,250,000 2022كانون الثاني   1الرصید كما في 
 730,862 5,275 725,587 725,587 -  -  -  -  -  صافي دخل الفترة 

 ) 426,485( ) 1,219( ) 425,266( -  ) 421,974( ) 3,292( -  -  -  للفترة بنود الدخل الشامل  
 304,377 4,056 300,321 725,587 ) 421,974( ) 3,292( -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 ) 3,018,750( -  ) 3,018,750( ) 3,018,750( -  -  -  -  -  ) 14أرباح نقدیة موزعة (إیضاح 
 43,994,226 1,764,237 42,229,989 14,297,547 ) 309,605( ) 209,073( 3,000,000 8,201,120 17,250,000 (غیر مدققة)  2022 آذار 31

          
  آذار 31لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

2021          
 46,961,680 1,715,624 45,246,056 19,373,379 51,717 ) 197,726( 3,000,000 8,018,686 15,000,000 2021كانون الثاني   1الرصید كما في 

 1,094,856 10,512 1,084,344 1,084,344 -  -  -  -  -  صافي دخل الفترة 
 ) 44,694( ) 2,043( ) 42,651( -  ) 24,501( ) 18,150( -  -  -  للفترة بنود الدخل الشامل  

 1,050,162 8,469 1,041,693 1,084,344 ) 24,501( ) 18,150( -  -  -  الشامل للفترة إجمالي الدخل  
 ) 6,510( ) 6,510( -  -  -  -  -  -  -  مسیطرة غیر جھات حقوق  صافي التغیر في

 48,005,332 1,717,583 46,287,749 20,457,723 27,216 ) 215,876( 3,000,000 8,018,686 15,000,000 (غیر مدققة)  2021 آذار 31
 

 ال یتجزأ منھا. جزءاً ) تشكل 24-8من صفحة المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة (  للمعلوماتإن اإلیضاحات المرفقة -
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 المختصر التدفقات النقدیة المرحلي الموحد بیان 
 

 آذار  31أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
 2022  2021 
 غیر مدققة    غیر مدققة  

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:
 1,252,527  1,152,470 صافي الدخل قبل الضرائب 

 129,338  131,466 ومعدات وآالت استھالك ممتلكات 
 33,750  34,457 موجودات حق االستخدام ستھالك ا

 -  ) 200,240( بیع ممتلكات ومعدات  )رباح(أ 
 ) 16,331(  ) 185,598( بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل  )أرباح(

 ) 684,146(  ) 134,734( التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
 ) 424,973(  ) 357,136( عوائد االستثمارات 

 783,805  67,533 مخصص تعویض نھایة الخدمة 
 ) 35,691(  ) 149,902( حلیفة  شركاتحصة المجموعة من نتائج أعمال  

 14,171  13,071 مطلوبات االیجار  -تكالیف التمویل 
 176,586  584,526 صافي خسائر انخفاض القیمة 

 1,229,036  955,913 التدفقات النقدیة قبل التغیرات في األنشطة التشغیلیة  
    التغیر في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 855,613  1,914,650 شیكات برسم التحصیل 
 ) 5,419,791(  ) 3,401,135( ذمم مدینة 

 42,237  56,156 ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة 
 ) 859,945(  ) 791,277( التأمین  إعادة موجودات عقود

 ) 620,741(  ) 545,498( أرصدة مدینة أخرى 
 5,423,902  990,570 مطلوبات عقود التأمین 

 ) 1,406,289(  ) 1,105,800( ذمم دائنة 
 29,236  ) 270,132( ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین الدائنة 

 ) 22,247(  ) 14,411( الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق مستحقات الصندوق 
 ) 1,250,190(  11,914 أرصدة دائنة أخرى 

 ) 1,384,080(  ) 3,012,253( شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
 1,353,192  478,040 بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 

الضرائب وتعویضات  األنشطة التشغیلیة قبل  ) في المستخدم(صافي التدفقات النقدیة 
 ) 2,030,067(  ) 4,733,263( نھایة الخدمة المدفوعة 

 ) 1,241,355(  ) 199,875( دفعات ضرائب  
 ) 250,074(  ) 20,693( دفعات تعویض نھایة الخدمة 

 ) 3,521,496(  ) 4,953,831( التشغیلیةاألنشطة  )المستخدم في(صافي النقد 
 

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة:
 ) 3,072,765(  ) 202,117( التغیر في نقد مقید السحب 

 ) 35,934(  ) 1,849,432( شراء ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة 
 -  517,514 العائد من بیع ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة 

 251,938  1,947,831 التغیر في موجودات مالیة بالكلفة المطفأة
 424,973  357,136 عوائد استثمارات مقبوضة 

 ) 2,431,788(  770,932 األنشطة االستثماریة  )المستخدم في ( الناتج عن صافي النقد
 

     :التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 ) 6,510(  -  جھات غیر مسیطرة التغیر في حقوق 

 ) 7,716(  ) 11,689( سداد مطلوبات إیجار 
 ) 31,120(  70,262 توزیعات أرباح نقدیة 

 ) 45,346(  58,573 األنشطة التمویلیة )المستخدم في ( الناتج عن صافي النقد
    

 ) 5,998,630(  ) 4,124,326( صافي التغیر في النقد والنقد المعادل 
 17,295,109  15,118,552 والنقد المعادل في بدایة الفترة النقد 

 11,296,479  10,994,226 النقد والنقد المعادل في نھایة الفترة 
    

    معامالت غیر نقدیة: 
 -  170,355 المضافة  القیمة ضریبة دائرة مع مدینة ذمم تقاص

 
ال یتجزأ منھا.  جزءاً ) تشكل 24-8من صفحة المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ( للمعلوماتإن اإلیضاحات المرفقة  -
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 عام .1
 

كشركة مساھمة عامة وسجلت لدى مراقب الشركات   1992تأسست مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة (المجموعة) في عام  
 3,500,000دینار أردني موزعة على    3,500,000برأسمال مقداره    562600353تحت رقم    1992  آذار  15في مدینة رام هللا بتاریخ  

الدینار األردني    2008حد لكل سھم. في عام  سھم بواقع دینار أردني وا لى الدوالر األمریكي. قامت إتم تحویل رأسمال المجموعة من 
دوالر   12,000,000بزیادة رأسمالھا المصرح بھ والمدفوع على مراحل لیصبح    2017وحتى    1994المجموعة خالل الفترة من عام  

واحد لكل سھم. أقرت الھیئة العامة للمجموعة في اجتماعھا الذي عقد بتاریخ  سھم بواقع دوالر أمریكي    12,000,000أمریكي موزع على  
دوالر أمریكي   3,000,000وذلك بواقع    2017% عن نتائج أعمال المجموعة لعام  25توزیع أرباح كأسھم مجانیة بنسبة    2018  آذار  29

وذلك   دوالر أمریكي   15,000,000ال المدفوع لیصبح  كٌل بنسبة ما یملكھ من األسھم. حیث تم زیادة رأس الم  المجموعةعلى مساھمي  
 عن طریق رسملة جزء من األرباح المدورة. 

 
(المصرح   االسمي  المجموعةرفع رأسمال    2021نیسان    1الذي عقد في    العادیة خالل اجتماعھا السنوي  غیرالعامة العادیة و  الھیئة  أقرت

% عن 15باإلضافة إلى توزیع أرباح كأسھم مجانیة بنسبة    أمریكيدوالر    20,000,000دوالر أمریكي إلى    15,000,000من    بھ)
 بنسبة ما یملكھ من األسھم. حیث دوالر أمریكي على مساھمي المجموعة كلٌ   2,250,000وذلك بواقع    2020نتائج أعمال المجموعة لعام  

 ). 14دوالر أمریكي وذلك عن طریق رسملة جزء من األرباح المدورة (إیضاح  17,250,000بح تم زیادة رأس المال المدفوع لیص
 

 وغیر المنقولة المال والموجودات رأس ستثماراب والقیام التأمین، وإعادة التأمین أعمال جمیع مزاولة ھي للمجموعة األساسیة األھداف إن
 .المنقولة

 
ً   19  الشركة مكاتب عدد وبلغ التسعة وفروعھا البیرة مدینة في الرئیسي مركزھا خالل من عملھا المجموعة تمارس  وكالئھا وعدد ،مكتبا

 .2022 آذار 31 موظفاً كما 205 موظفیھا وعدد وكیالً، 24
 

تم   .2022نیسان    25بتاریخ   اإلدارة مجلس قبل من  2022  آذار   31 في كما المختصرة المرحلیة الموحدة المالیة المعلومات ھذه إقرار تم
 .المرفقة ولم یتم تدقیقھا المختصرة المالیة المرحلیة الموحدة المعلوماتفقط مراجعة 

 
 المالیة   المعلوماتتوحید  .2

 
تھا التابعة  وشرك(فیما یلي "الشركة األم")  الیة لشركة التأمین الوطنیة  الم المعلوماتالمالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  المعلوماتتتضمن 

، وتتحقق السیطرة عندما تكون الشركة قادرة على إدارة األنشطة الرئیسیة 2022  آذار   31والخاضعة لسیطرتھا كما في  (معاً "المجموعة")  
و یكون لھا حقوق في ھذه العوائد وتكون ستثمارھا في الشركات التابعة أاللشركات التابعة وعندما تكون معرضة للعوائد المتغیرة الناتجة من  

ن قادرة على التأثیر على ھذه العوائد من خالل سلطتھا في الشركات التابعة. ویتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإلیرادات والمصروفات بی
 تھا التابعة في مناطق السلطة الفلسطینیة.شركات التابعة. تعمل الشركة وشركالشركة وال

 
 تھا التابعة كما یلي:شرة وغیر المباشرة في رأسمال شركنسب ملكیة الشركة األم المبا كانت 

 

 رأس المال   نسبة الملكیة    
 المبلغ   %   
 2021 2022  2021 2022  طبیعة النشاط 

 11,000,000 11,000,000  93.02 93.16  استثمارات عقاریة  شركة أبراج الوطنیة 
 

المالیة للشركات التابعة لنفس السنة المالیة للمجموعة باستخدام نفس السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل الشركة    المعلوماتیتم إعداد  
المالیة    المعلوماتاألم. وفي حال كانت السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل الشركات التابعة مختلفة، یتم إجراء التعدیالت الالزمة على  

 ابعة لتتوافق مع السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل الشركة األم.  للشركات الت
المالیة للشركات التابعة في بیان الدخل الموحد المختصر من تاریخ تملكھا، وھو التاریخ الذي یجري فیھ فعلیاً انتقال   المعلوماتیتم توحید  

 دما تفقد الشركة ھذه السیطرة.السیطرة للشركة على الشركات التابعة ویتم التوقف عن توحیدھا عن
من   - بشكل مباشر أوغیر مباشر    -الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوكة    غیر مسیطرةجھات  تمثل حقوق  

المالي الموحد  قبل الشركة في الشركات التابعة، ویتم إظھارھا في بیان الدخل الموحد المختصر وكذلك ضمن حقوق الملكیة في بیان المركز  
 المختصر بشكل منفصل عن الحقوق العائدة لمساھمي الشركة. 

 
 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة  .3

وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي   2022  آذار  31أشھر المنتھیة في    للثالثةالموحدة المختصرة للمجموعة  المالیة المرحلیة    المعلومات تم إعداد  
 المالیة المرحلیة" وتم عرضھا بالدوالر األمریكي والذي یمثل العملة األساسیة للمجموعة."التقاریر  34رقم 

 

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة التي تكون موجودة عادة عند إعداد البیانات   المعلوماتال تتضمن  
والتي تم إعدادھا    2021كانون األول    31مع البیانات المالیة السنویة للمجموعة كما في    لوماتالمعالمالیة السنویة وبالتالي یجب قراءة ھذه  

كانت القیم الدفتریة للموجودات المالیة وااللتزامات    2021كانون األول    31و    2022  آذار  31كما في    وفقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة.
   المالیة تقارب قیمھا العادلة.
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 (تابع) أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة  3
 
 موسمیة األعمال  )أ( 

 

لیس بالضرورة أن تعطي مؤشراً   2022  آذار  31أشھر المنتھیة في    الثالثةبسبب الطبیعة الموسمیة ألعمال المجموعة، فإن نتائج فترة  
 .2022كانون األول  31للنتائج المتوقعة للسنة التي تنتھي في 

 
 التغیرات في السیاسات المحاسبیة  )ب( 
 

تم استخدامھا في إعداد  التي  تلك  تتوافق مع  للمجموعة  المختصرة  المرحلیة  المالیة  المعلومات  المتبعة في إعداد  المحاسبیة  السیاسات  إن 
، باستثناء تطبیق التعدیالت والتحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  2021كانون األول    31الیة السنویة كما في  البیانات الم

 . لم یكن للتعدیالت و / أو التحسینات2022كانون الثاني    1والمتعلقة بالمجموعة وواجبة التطبیق بالنسبة لفترة التقاریر السنویة التي تبدأ من  
أي تأثیر جوھري    2022كانون الثاني    1السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الساریة على الفترة المحاسبیة السنویة التي تبدأ في  

 على السیاسات المحاسبیة أو المركز المالي للمجموعة. 
 

 المختصرة الموحدة المالیة المرحلیة  المعلومات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة في إعداد 
 1أو بعد    تم تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت ساریة المفعول على الفترات السنویة التي تبدأ في

 في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة.  2022اني كانون الث
 
   16تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -الممتلكات والمنشآت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود  •
 3الرجوع إلى اإلطار المفاھیمي: تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •
  37ة تنفیذ العقد: تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  تكلف -عقود معاوضة  •
 

إن التعدیالت المذكورة أعاله لیس لھا أي تأثیر جوھري على المبالغ المدرجة في الفترات السابقة ولیس متوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري  
 على الفترة الحالیة  

 
 الصادرة ولكنھا لیست ساریة المفعول بعد المعاییر والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات الجدیدة 

 
المعا نشر بعض  تم  ل   دةیالجد  ةیالمحاسب   رات ی والتفس  رییلقد    الفترة عن    المختصرةالموحدة    المرحلیة  ةی المال  للمعلومات  ةی إلزام   ستیالتي 

المعاییر قید التقییم من قبل إدارة المجموعة بحیث تأخذ  . إن ھذه  مبكراً   راتی والتفس  ریی لكن لم تطبق ھذه المعا  2022  آذار  31المنتھیة في  
 في االعتبار أي أثر في فترات التقریر الحالیة أو المستقبلیة والمعامالت المستقبلیة المتوقعة. 

 
 "عقود التأمین"  )17(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 
معیار محاسبي حول عقود التأمین وأصدر المعیار  وعھ الطویل لوضع  ، أنھى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة مشر2017أیار    18في  

والذي یسمح   )4( محل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    )17("عقود التأمین". یحل المعیار الدولي رقم  )17(الدولي للتقاریر المالیة رقم  
إلى تغییر كبیر في المحاسبة لدى جمیع المنشآت التي تصدر عقود تأمین   )17( حالیاً بالعدید من الممارسات. سیؤدي المعیار الدولي رقم  

 وعقود استثمار تشمل میزة المشاركة االختیاریة.
 

ویسمح بالتطبیق المبكر إذا كان متزامناً مع تطبیق المعیار  2023كانون الثاني  1ینطبق المعیار على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
 "األدوات المالیة". )9("اإلیرادات من العقود مع العمالء" والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  )15(الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 
نموذج قیاس حالي حیث یعاد قیاس التقدیرات في كل فترة تقریر. ویعتمد القیاس على أسس التدفقات النقدیة    )17(یتطلب المعیار الدولي رقم  

المرجحة المخصومة وتعدیل للمخاطر وھامش الخدمات التعاقدیة الذي یمثل أرباح العقد غیر المكتسبة. وھناك أسلوب تخصیص مبّسط 
ح بھ لاللتزامات على مدار فترة التغطیة المتبقیة إذ أتاح ھذا األسلوب طریقة قیاس غیر مختلفة جوھریاً عن النموذج العام أو  لألقساط یُسم

دلة  إذا كانت فترة التغطیة تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، یجب قیاس المطالبات المتكبدة باالعتماد على أسس التدفقات النقدیة المرجحة والمع
 المخصومة. بالمخاطر و

 
تتوقع اإلدارة أن ینتج  تقوم المجموعة حالیاً بإجراء تحلیل لتأثیر المعیار باإلضافة إلى توثیق التغییرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة.  

الموحدة فیما یتعلق  المالیة    المعلوماتتأثیر على المبالغ واإلفصاحات الواردة في ھذه    )17(عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
ھذا    بعقود التأمین الصادرة وعقود إعادة التأمین المحتفظ بھا. ومع ذلك، فإنھ لیس ممكن في ھذه المرحلة تقدیم تقدیر معقول لتأثیرات تطبیق 

لیس لدى المجموعة أي    مفصلة بعد مرحلة التصمیم الخاصة بالتنفیذ والتي ھي قید التنفیذ.  المعیار حتى تقوم المجموعة بإجراء مراجعة
كانون الثاني   1من    ) في وقت مبكر قبل تاریخ التطبیق اإلجباري اعتباراً 17خطط لتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

2023 . 
 
 



 المحدودة العامة المساھمة الوطنیة التأمین  مجموعة
 2022آذار  31أشھر المنتھیة في  الثالثةالمالیة المرحلیة الموحدة المختصرة لفترة  المعلومات

 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي) 
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  للمعلوماتاإلیضاحات 

 

10 
 

 (تابع) أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة .3
 
 والتقدیرات  األسس )ج( 
 

 الموجودات في مبالغ تؤثر  واجتھادات بتقدیرات القیام المجموعة إدارة من یتطلب المحاسبیة السیاسات وتطبیق المالیة المعلومات  إعداد إن
 والمخصصات والمصاریف اإلیرادات تؤثر في واالجتھادات التقدیرات  ھذه أن كما .المحتملة االلتزامات عن واإلفصاح المالیة والمطلوبات

 خاص وبشكل.  الملكیة حقوق تظھر ضمن التي بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل المالیة الموجودات في التغییرات في وكذلك
المذكورة والمتماشیة   التقدیرات وأوقاتھا. إن المستقبلیة  النقدیة مبالغ التدفقات لتقدیر ھامة واجتھادات أحكام إصدار المجموعة إدارة من یتطلب

ً (  2021كانون األول    31كما في    وشركتھا التابعة  السنویة للمجموعةمع البیانات المالیة   للمعاییر الدولیة للتقاریر    والتي تم إعدادھا وفقا
 عن تختلف قد الفعلیة النتائج  وإن التیقن وعدم التقدیر من متفاوتة لھا درجات متعددة وعوامل فرضیات على بالضرورة مبنیة )المالیة 

 .المستقبل في التقدیرات تلك وظروف أوضاع الناجمة عن التغیرات نتیجة وذلك التقدیرات
 
 المخاطر  إدارة )د( 

 
 یتم حیث مواجھتھا وتخفیفھا وسبل المخاطر تحدد استراتیجیة خالل من وذلك متعددة بوسائل المتنوعة المخاطر بإدارة المجموعة تقوم

 مسؤولة العمل مراكز كافة فإن لى ذلكإ إضافة  .منھا والحد تخفیضھا على والعمل لمواجھتھاالضروریة   اإلجراءات وتبني المخاطر مراجعة
 ھو المجموعة  إدارة مجلس یعتبر  .فعالیتھا استمراریة ومراقبة المناسبة الرقابیة الضوابط ووضع المتعلقة بنشاطھا المخاطر  تحدید عن

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإلیضاحات    المعلوماتال تتضمن    .المجموعة في المخاطر ومراقبة تحدید المسؤول عن
مع البیانات   المعلوماتالمطلوبة تحت بند إدارة المخاطر التي تكون موجودة عادة عند إعداد البیانات المالیة السنویة وبالتالي یجب قراءة ھذه  

 . للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیةوالتي تم إعدادھا وفقا  2021كانون األول  31المالیة السنویة للمجموعة كما في 
 
 المالیة  لألدوات العادلة القیمة )ه( 
 

 :2021كانون األول  31و 2022 آذار  31 یمثل الجدول التالي مقارنة للقیم الدفتریة والقیم العادلة لألدوات المالیة حسب صنفھا كما في
 

 
 2022 آذار 31

 غیر مدققة 
 2021كانون األول  31

 مدققة
 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة  القیمة العادلة  القیمة الدفتریة  موجودات مالیة 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان  
 1,533,812 1,533,812 1,530,520 1,530,520 الدخل الشامل 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان  
 10,112,843 10,112,843 12,967,388 12,967,388 الدخل 

 22,010,649 22,010,649 19,596,214 19,596,214 موجودات مالیة بالكلفة المطفأة
 12,055,317 12,055,317 15,050,468 15,050,468 ذمم مدینة 

 11,228,782 11,228,782 12,020,059 12,020,059 إعادة التأمین موجودات عقود 
 2,338,064 2,338,064 2,284,165 2,284,165 ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة  

 679,272 679,272 941,140 941,140 أرصدة مدینة أخرى 
 25,049,090 25,049,090 23,196,362 23,196,362 شیكات برسم التحصیل 

 14,905,457 14,905,457 10,834,659 10,834,659 النقد والنقد المعادل 
 98,420,975 98,420,975 99,913,286 99,913,286 

     مطلوبات مالیة 
 70,448,446 70,448,446 71,439,016 71,439,016 مطلوبات عقود التأمین 

 3,671,866 3,671,866 3,401,734 3,401,734 ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین الدائنة 
 8,036,862 8,036,862 9,922,074 9,922,074 ذمم دائنة  

 1,760,225 1,760,225 1,752,450 1,752,450 خرى أأرصدة دائنة 
 86,515,274 86,515,274 83,917,399 83,917,399 
 

وفقاً للقیم التي یمكن أن تتم بھا عملیات التبادل بین جھات معنیة بذلك، باستثناء عملیات تم إظھار القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة  
 البیع اإلجباریة أو التصفیة. 

 
األخرى والنقد والنقد المعادل والشیكات برسم التحصیل وموجودات عقود إعادة   واألرصدة المدینةإن القیم العادلة للذمم المدینة   -

مین وإعادة التأمین المدینة والدائنة والذمم الدائنة ومطلوبات عقود التأمین واألرصدة الدائنة األخرى ھي التأمین وذمم شركات التأ
 سداد قصیرة األجل. تحصیل أو مقاربة بشكل كبیر لقیمھا الدفتریة وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات
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 (تابع) المحاسبیةأسس اإلعداد والسیاسات  .3
 

 (تابع)  القیمة العادلة لألدوات المالیة )ه( 
 

بالقیمة العادلة من خالل لموجودات المالیة  ل و  بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشاملتم تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة   -
 الموحدة. المرحلیة المالیة   المعلوماتالتي لھا أسعار سوقیة وفقاً ألسعار تداولھا في تاریخ بیان الدخل 

 
التي ال یوجد لھا أسعار سوقیة بالكلفة لعدم القدرة على بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل  تم إظھار الموجودات المالیة   -

بأن القیمة العادلة لھذه الموجودات المالیة ال تختلف بشكل جوھري    المجموعةارة  ھذا وتعتقد إد  ،موثوق  بشكلتحدید قیمتھا العادلة  
 عن قیمتھا الدفتریة. 

 
 تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القیم العادلة ألدواتھا المالیة: 

 
 تماماً في أسواق مالیة نشطة لألدوات المالیة. ستخدام أسعار التداول (غیر المعدلة) ألدوات مالیة مشابھة االمستوى األول: ب -
 ستخدام معطیات غیر أسعار التداول ولكن یمكن مالحظتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر.االمستوى الثاني: ب -
 ستخدام معطیات ال تستند لبیانات سوق یمكن مالحظتھا.ا المستوى الثالث: ب -
 
 المالیة  لألدوات العادلة قیاس القیمة )و( 
 

 : الموحدةالمرحلیة   ةالمالی المعلوماتوتوزیعھا حسب التسلسل الھرمي كما في تاریخ  المالیة لألدواتیمثل الجدول التالي القیمة العادلة 
 

 المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول المجموع  2022 آذار 31كما في 
خالل   من  العادلة  بالقیمة  مالیة  موجودات 

     الشامل بیان الدخل 
 1,530,520 - - 1,530,520 (غیر مدرجة)  استثمارات في أسھم محلیة

 1,530,520  -  - 1,530,520 
مالیة  خالل    موجودات  من  العادلة  بالقیمة 

     بیان الدخل 
 - - 11,258,256 11,258,256 (مدرجة)  استثمارات في أسھم محلیة
 - - 493,249 493,249 (مدرجة)   استثمارات في أسھم أجنبیة

 - - 1,215,883 1,215,883 (مدرجة)  سندات أجنبیة
 12,967,388 12,967,388  -  - 
 14,497,908 12,967,388  - 1,530,520 

 
 المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول المجموع  2021كانون األول  31كما في 

خالل   من  العادلة  بالقیمة  مالیة  موجودات 
     بیان الدخل الشامل 

 1,533,812 -  -  1,533,812 (غیر مدرجة)  استثمارات في أسھم محلیة
 1,533,812  -  - 1,533,812 

مالیة  خالل    موجودات  من  العادلة  بالقیمة 
     بیان الدخل 

 -  -  8,507,470 8,507,470 (مدرجة)  استثمارات في أسھم محلیة
 -  -  396,244 396,244 (مدرجة)   استثمارات في أسھم أجنبیة

 -  -  1,209,129 1,209,129 (مدرجة)  سندات أجنبیة
 10,112,843 10,112,843  -  - 
 11,646,655 10,112,843  - 1,533,812 
 
بالقیمة العادلة من خالل المالیة   والموجوداتبالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل   المالیة للموجودات العادلة القیمة تحدید تم -

ً  سوقیة أسعار لھا  التي بیان الدخل  المرحلیة الموحدة.    المالیة المعلومات تاریخ في تداولھا ألسعار وفقا
بالكلفة بعد تنزیل التدني   سوقیة أسعار لھا یوجد  ال التيبالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل   المالیة الموجودات إظھار تم -

رة المتراكم وذلك لعدم القدرة على تحدید قیمتھا العادلة بشكل موثوق بسبب عدم إمكانیة التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة. تعتقد إدا
 االستثمارات ال تختلف جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة. المجموعة أن القیمة العادلة لھذه 

لم یتم خالل الفترة / السنة إجراء تحویالت ألدوات مالیة بین المستویین األول والثاني كما لم یتم إجراء أیة تحویالت من وإلى  -
 المستوى الثالث. 



 المحدودة العامة المساھمة الوطنیة التأمین  مجموعة
 2022آذار  31أشھر المنتھیة في  الثالثةالمالیة المرحلیة الموحدة المختصرة لفترة  المعلومات

 

 (جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي) 
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  للمعلوماتاإلیضاحات 

 

12 
 

 (تابع) أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة .3
 
 إدارة رأس المال  ) ز( 
 

  المجموعةبالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل یدعم نشاط    المجموعةیتمثل الھدف الرئیسي فیما یتعلق بإدارة رأسمال  
ة بإدارة ھیكلة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة علیھا في ضوء تغیرات الظروف االقتصادی  المجموعة ویعظم حقوق الملكیة. تقوم  

 یة.وطبیعة العمل. لم تقم المجموعة بإجراء أیة تعدیالت على األھداف والسیاسات واإلجراءات المتعلقة بھیكلیة رأس المال خالل السنة الحال
 

في فلسطین. تعمل المتطلبات واألنظمة على وصف إجراءات الموافقة   اإلدارة العامة للتأمینلمتطلبات وأنظمة    المجموعةتخضع أنشطة  
اقبة وتفرض متطلبات معینة مثل ھامش المالءة وكفایة رأس المال للحد من خطر عدم المالءة المالیة من قبل شركات التأمین لمواجھة والمر

 المطلوبات المستقبلیة عندما تظھر.
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 ومعدات الت آوممتلكات  .4
 

 :تفاصیل البند
 

 المجموع  مشاریع تحت التنفیذ  برامج الكمبیوتر  ودیكورات مباني  سیارات أثاث وأجھزة  المبنى 
        الكلفة 

 9,956,829 618,591 329,293 4,162,422 569,597 3,115,504 1,161,422 2021كانون األول  31الرصید في 
 986,927 -  88,450 865,542 -  32,935 -  اإلضافات 

 ) 731,794( -  -  ) 475,328( ) 84,395( ) 172,071( -  االستبعادات 
 -  ) 618,591( -  578,141 -  40,450 -  تحویالت

 10,211,962 -  417,743 5,130,777 485,202 3,016,818 1,161,422 2022 آذار 31الرصید كما في 
        

        االستھالك المتراكم 
 5,497,471 -  262,131 1,874,831 368,169 2,475,039 517,301 2021كانون األول  31الرصید في 

 131,466 -  12,763 56,992 12,493 42,546 6,672 اإلضافات 
 ) 414,520( -  -  ) 197,193( ) 63,471( ) 153,856( -  االستبعادات 

 5,214,417 -  274,894 1,734,630 317,191 2,363,729 523,973 2022 آذار 31الرصید كما في 
        

 4,997,545 -  142,849 3,396,147 168,011 653,089 637,449 2022 آذار 31صافي القیمة الدفتریة كما في 
        

 4,459,358 618,591 67,162 2,287,591 201,428 640,465 644,121 2021كانون األول  31صافي القیمة الدفتریة كما في 
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 ستثمارات عقاریة ا .5
 

 تقع االستثمارات العقاریة في مناطق الضفة الغربیة وقطاع غزة. 
 

 تفاصیل البند 
 

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 20,430,290  21,667,954 الرصید في بدایة  الفترة / السنة
 333,258  862,505 إضافات خالل الفترة / السنة 

 904,406  -  القیمة العادلة  أرباحصافي 
 22,530,459  21,667,954 
 

 استثمار في شركات حلیفة   .6
 

 تفاصیل البند 
 

 نسبة الملكیة  بلد التأسیس  
   آذار 31كما في 

2022 
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة  غیر مدققة    
     

 430,790 430,790 % 31 فلسطین  شركة الدار للمقاوالت العامة (*) 
التأمینات  إلدارة  الفلسطینیة  الوطنیة  الشركة 

 824,495 758,564 % 49 فلسطین  )(نات ھیلث  والنفقات الصحیة والطبیة
 2,511,957 2,206,597 % 25 مصر  شركة مدى للتأمین  

   3,395,951 3,767,242 
 (430,790) ) 430,790(   تدني قیمة االستثمارات 

   2,965,161 3,336,452 
 

(*) قامت المجموعة بأخذ مخصصات بالكامل مقابل استثمارھا في شركة الدار للمقاوالت العامة بسبب توقف ھذه الشركة عن العمل وتدني 
 قیمة االستثمار. 

 
 كانت الحركة على حساب االستثمار في شركات حلیفة كما یلي:

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   مدققة غیر  
    

 3,215,306  3,336,452 الرصید في بدایة الفترة/ السنة 
 154,044  149,902 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حلیفة 

 65,102  ) 423,193( الحلیفة  للشركات أجنبیة عمالت ترجمة فروقات من  المجموعة حصة
 (98,000)  ) 98,000( توزیع أرباح نقدیة من شركات حلیفة 

 3,336,452  2,965,161 الرصید في نھایة الفترة/ السنة 
 

 الموجودات المالیة (االستثمارات)   .7
 
 موجودات مالیة بالكلفة المطفأة   -
 

 ھذا البند ما یلي: یشمل

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 22,463,060  20,515,229 سندات أجنبیة 
 (452,411)  ) 919,015( مخصص تدني موجودات مالیة بالكلفة المطفأة 

 19,596,214  22,010,649 
 

  سنوات.  9إلى  1% و تتراوح فترات استحقاقھا من 9.75% الى 2.88تتراوح أسعار الفائدة على ھذه الموجودات المالیة بین 
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 (تابع) (االستثمارات)الموجودات المالیة   .7
 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل  -
 

 :یلي كما محلیة شركات أسھم في استثمارات البند ھذا یشمل

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 1,533,812  1,530,520 (غیر مدرجة)  استثمارات في أسھم محلیة
 1,530,520  1,533,812 

 
 :یلي كما العادلة من خالل بیان الدخل الشامل كانت المالیة بالقیمة للموجودات العادلة القیمة في التغیر حساب على الحركة إن

 

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 (197,726)  ) 205,781( الرصید في بدایة الفترة/ السنة 
التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 

 (8,055)  ) 3,292( الشامل 
 (205,781)  ) 209,073( الرصید في نھایة الفترة/ السنة 

 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل  -

 

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 8,507,470  11,258,256 (مدرجة)  استثمارات في أسھم محلیة
 396,244  493,249 (مدرجة)   استثمارات في أسھم أجنبیة

 1,209,129  1,215,883 (مدرجة)  سندات أجنبیة
 12,967,388  10,112,843 
 

 نقد مقید السحب  .8
 

 تفاصیل البند 
 

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 3,245,136  3,480,427 نقد مقید السحب ألمر ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة * 
 400,000  400,000 **  تأمینات نقدیة -نقد مقید السحب 

 64,915  31,741 *نقد مقید السحب بموجب قرارات محاكم **
 3,710,051  3,912,168 الرصید في نھایة الفترة / السنة

 
الربع األول   والنافذ ابتداء من  2020تشرین الثاني    25بتاریخ    2020) لسنة  7رقم (  القرارھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة  أصدرت   (*)
إلیھا (   500,000بمبلغ  والذي یلزم الشركة باالحتفاظ    2021عام    من التأمینیة  5دوالر أمریكي یضاف  %) من قیمة إجمالي المحفظة 

ستخدام اوال یسمح للمجموعة ب  من كل عام.  آذار  31وعد أقصاه  السنویة بحیث یتم تعدیل قیمة الودیعة لشركات التأمین بحد سنوي في م
  %.3.5تحتفظ المجموعة بمبلغ الودیعة في أحد البنوك المحلیة ویتم تحصیل فائدة بنسبة  الودیعة إال بموافقة مسبقة من قبل الھیئة.

 
 ).11(**) یمثل البند تأمینات نقدیة محجوزة مقابل عقود صفقات تبادل عمالت أجنبیة آجلة (إیضاح 

 
مرفوعة وذلك ضمن النشاط   ادعاءاتنقد لدى البنوك الفلسطینیة مقید السحب بموجب قرارت محاكم قضائیة مقابل قضایا   *) یمثل البند*(*

 الطبیعي للمجموعة. 
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 ذمم مدینة  .9
 

 البند تفاصیل 
 

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 14,389,694  17,458,762 ذمم عمالء
 435,340  573,377 ذمم حكومیة 

 18,032,139  14,825,034 
 ) 2,769,717(  ) 2,981,671( مخصص تدني ذمم

 15,050,468  12,055,317 
 

 فیما یلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني الذمم المدینة: 
 

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 (2,414,337)  ) 2,769,717( الرصید في بدایة الفترة/ السنة 
 (382,048)  (235,629) مخصص تدني ذمم مدینة 

 26,668  23,675 دیون معدومة  
 ) 2,769,717(  ) 2,981,671( الرصید في نھایة الفترة/ السنة 

 
 المدینة  التأمین وإعادة التأمین  شركات ذمم .10

 
 تفاصیل البند 

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 1,996,475  1,959,611 شركات التأمین المحلیة 
 406,895  387,603 شركات إعادة التأمین 

 2,347,214  2,403,370 
 ) 65,306(  ) 63,049( شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة  ذممتدني مخصص 

 2,284,165  2,338,064 
 

 فیما یلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة: 
 

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 (53,130)  ) 65,306( الرصید في بدایة الفترة/ السنة 
 (12,176)  2,257 تدني ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة   )مخصص استرداد (

 ) 65,306(  ) 63,049( الرصید في نھایة الفترة/ السنة 
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 أرصدة مدینة أخرى  .11
 

 تفاصیل البند 
 

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 1,025,826  989,128  مقبوضةإیرادات مستحقة وغیر 
 ً  143,033  463,361 مصاریف مدفوعة مقدما

 51,282  201,258 (*)    أدوات مالیة مشتقة (صافي عقود صفقات تبادل عمالت آجلة)
 404,920  504,763 ذمم موظفین (**) 

 223,070  235,119 تأمینات مستردة 
 2,393,629  1,848,131 

 ) 298,768(  ) 298,163( ینزل: ذمم موظفین طویلة األجل  
 2,095,466  1,549,363 
 

 .  2022كانون األول  30تقات مالیة) مبرمة مع بنوك محلیة بتاریخ استحقاق شیمثل ھذا البند صافي عقود تبادل عمالت آجلة (م (*) 
 

آذار    31دوالر أمریكي كما في    410,915ھذا البند قروض قامت المجموعة بمنحھا للموظفین لغرض شراء سیارات بقیمة    یشمل(**)  
سنوات وبكفالة مستحقات نھایة    5% ثابتة على مدة القرض. تتراوح فترة استحقاق القروض حتى  3وبسعر فائدة سنویة نسبتھا    2022

   فایة رصید نھایة الخدمة.الخدمة أو برھن السیارات في حال عدم ك
 

 والنقد المعادل  النقد .12
 

 تفاصیل البند 
 

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 418,199  397,969 نقد في الصندوق 
 1,515,851  1,647,893 نقد لدى البنوك 

 12,971,407  8,788,797 ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة شھور (*) 
 10,834,659  14,905,457 
 

لغ متوسط سعر الفوائد السنویة على أرصدة الودائع لدى البنوك بالشیقل اإلسرائیلي ما نسبتھ ب(*) یمثل ھذا البند ودائع لدى البنوك حیث  
للفترة المنتھیة    % 8.44وبالجنیھ المصري ما نسبتھ  %  3.22% وبالدینار األردني ما نسبتھ  3.10% و بالدوالر األمریكي ما نسبتھ  2.94

  .2022 آذار 31في 
 

 وخارجیاً كما یلي: تتوزع الودائع لدى البنوك محلیاً 
 

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 11,296,528  7,032,153 محلیة بنوك لدى ودائع
 1,887,974  1,916,211 خارجیة بنوك لدى ودائع

 8,948,364  13,184,502 
 (213,095)  ) 159,567( الودائع تدني مخصص

 8,788,797  12,971,407 
 

 فإن النقد والنقد المعادل یشمل:  المرحلي الموحد المختصرألغراض بیان التدفقات النقدیة 

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 418,199  397,969 نقد في الصندوق 
 1,515,851  1,647,893 نقد لدى البنوك 

 13,184,502  8,948,364 ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة شھور 
 10,994,226  15,118,552 
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 االحتیاطیات  .13
 

 جباري اإل حتیاطياال
 

حتیاطي اإلجباري  % من األرباح السنویة لحساب اال10المعمول بھ في فلسطین، یتم اقتطاع    1964) لسنة    12وفقاً لقانون الشركات رقم (  
حتیاطي اإلجباري  حتیاطي المتجمع ما یعادل ربع رأس المال، كما ال یجوز توزیع االقتطاع قبل أن یبلغ مجموع االوال یجوز وقف ھذا اال

 على المساھمین. 
قتطاع قبل حتیاطي اإلجباري على أن ال یتم وقف ھذا اال% من األرباح السنویة لحساب اال10للمجموعة، یتم اقتطاع  وفقاً للنظام الداخلي  
 2022  آذار  31فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  خالل    المجموعة تقم لم  .حتیاطي المتجمع ما یعادل نصف رأس المالأن یبلغ مجموع اال 

 .مرحلیة المالیة المعلومات ھذه أن حیث قانون الشركات  أحكام حسب اإلجباري االحتیاطي باقتطاع
 

 ختیاري اال حتیاطياال
 

  آذار   24وتاریخ    2014  آذار 27 بتاریخ ةالمنعقد العامة الھیئة اتقرار  على بناء  تحویلھ تم ما الحساب ھذا في المتجمعة المبالغ تمثل
 كأرباح منھ أي جزء أو  بالكامل توزیعھ العامة  للھیئة ویحق اإلدارة مجلس یقررھا التي لألغراض االختیاري االحتیاطي یستخدم  .2012

 .المساھمین على
 

 أرباح موزعة  .14
 

% من رأس  17.5توزیع أرباح نقدیة على المساھمین بنسبة    2022آذار    30قررت الھیئة العامة للمجموعة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ  
  .2021عن نتائج أعمالھا لعام دوالر أمریكي  3,018,750المال المدفوع بإجمالي مبلغ 

 
 بما یلي: 2021نیسان   1نعقد في أقرت الھیئة العامة العادیة وغیر العادیة خالل اجتماعھا الم

 دوالر أمریكي.  20,000,000دوالر أمریكي إلى  15,000,000رفع رأسمال الشركة االسمي من  •
دوالر أمریكي عن نتائج أعمال المجموعة   3,375,000% من رأس المال المدفوع بإجمالي مبلغ   22.5 توزیع أرباح نقدیة بنسبة •

 . 2020لسنة 
دوالر أمریكي على    2,250,000وذلك بواقع    2020% عن نتائج أعمال المجموعة لعام  15نیة بنسبة  توزیع أرباح كأسھم مجا •

 دوالر أمریكي. 17,250,000مساھمي الشركة كٌل بنسبة ما یملكھ من األسھم، وبالتالي أصبح رأس المال المدفوع 
 

 التأمین  إعادة عقود وموجودات التأمین عقود مطلوبات .15
 

 تفاصیل البند 
 

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  

    مطلوبات عقود التأمین:
 50,356,816  49,518,348 اجمالي احتیاطي االدعاءات تحت التسویة 

 ) 3,041,129(  (2,947,584) صافي المشاركات والمستردات (*) ینزل: 
 47,315,687  46,570,764 التسویة صافي احتیاطي االدعاءات تحت 

 20,241,668  21,972,778 أقساط غیر مكتسبة  احتیاطي
 Pure ( 2,204,202  2,204,202احتیاطي االدعاءات غیر المبلغ عنھا ( 

 6,779  11,162 االحتیاطي الحسابي لتأمین الحیاة 
 680,110  680,110 العجز في األقساط احتیاطي 

 70,448,446  71,439,016 التأمین مجموع مطلوبات عقود 
    : التأمین إعادة  موجودات عقود

 8,041,755  8,003,270 احتیاطي االدعاءات تحت التسویة 
 2,888,758  3,718,583 أقساط غیر مكتسبة  احتیاطي

 Pure ( 295,077  295,077احتیاطي االدعاءات غیر المبلغ عنھا ( 
 3,192  3,129 الحیاة االحتیاطي الحسابي لتأمین 

 11,228,782  12,020,059 التأمین  إعادة  مجموع موجودات عقود
    صافي مطلوبات عقود التأمین:

 39,273,932  38,567,494 احتیاطي االدعاءات تحت التسویة 
 17,352,910  18,254,195 أقساط غیر مكتسبة  احتیاطي

 Pure ( 1,909,125  1,909,125احتیاطي االدعاءات غیر المبلغ عنھا ( 
 3,587  8,033 االحتیاطي الحسابي لتأمین الحیاة 

 680,110  680,110 العجز في األقساط احتیاطي 
 59,219,664  59,418,957 مجموع صافي مطلوبات عقود التأمین 
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 (تابع)  التأمین عقود إعادة وموجودات التأمین عقودمطلوبات  .15
 

 والمستردات: * ایضاح المشاركات 

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 3,379,032  3,275,093 المشاركات والمستردات من أفراد وشركات تأمین محلیة 
 1,798,179  1,764,309 المستردات من الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق 

 ) 2,136,082(  ) 2,091,818( ینزل: المخصص 
 3,041,129  2,947,584 صافي المشاركات والمستردات 

 
 احتیاطي االدعاءات تحت التسویة  -

 
 :یلي كما التأمین احتیاطي االدعاءات تحت التسویة لفروع من التأمین معیدي وحصة المجموعة حصة بلغت

 
 اإلجمالي  حصة معیدي التأمین حصة المجموعة  

 
 آذار 31

2022 
ألول  كانون 31

2021 
 آذار 31

2022 
األول   كانون 31

2021 
 آذار 31

2022 
كانون األول   31

2021 
       

 30,235,980 29,494,168 999,663 999,663 29,236,317 28,494,505 فرع تأمین السیارات
 9,513,580 9,691,469 226,915 148,297 9,286,665 9,543,172 فرع تأمین العمال 

 858,716 896,050 188,484 188,386 670,232 707,664 فرع تأمین المسؤولیة المدنیة 
 4,846,731 4,742,067 4,264,654 4,182,698 582,077 559,369 فرع التأمینات العامة 

 1,440,573 1,512,227 1,168,140 1,228,051 272,433 284,176 فرع التأمینات الھندسیة 
 1,593,281 1,649,854 1,449,147 1,477,272 144,134 172,582 تأمین الحریق فرع 

 55,154 104,419 39,829 73,980 15,325 30,439 فرع التأمین البحري 
 975,874 684,712 -  -  975,874 684,712 فرع التأمین الصحي

 40,476,619 41,183,057 8,298,347 8,336,832 48,774,966 49,519,889 
 

ات في تتم عملیة إدارة السیولة في المجموعة ومراقبتھا داخلیاً بشكل یومي من خالل مراقبة التدفقات النقدیة المستقبلیة لضمان سداد المطلوب
قطاع  للتسییل بدرجة عالیة والتي یمكن تصفیتھا/تسییلھا بسھولة وذلك كإجراء حمایة ضد أي انتقوم المجموعة بالحفاظ على أصول قابلة  موعدھا.  

المتط إلى  بالنظر  الموحد بشكل عام  المالي  المركز  لبیان  السیولة  المجموعة بمراقبة معدالت  النقدیة. كما وتقوم  التدفقات  لبات غیر متوقع في 
 الداخلیة والتنظیمیة األخرى. 

 
لیل االستحقاق  تتخذ المراقبة وإعداد التقاریر شكل قیاس التدفق النقدي وتوقعاتھا للیوم واألسبوع والشھر التالي. نقطة البدایة لتلك التوقعات ھي تح 

 ة. التعاقدي للمطلوبات المالیة ومدفوعات المطالبات المتوقعة اللتزامات عقود التأمین وتاریخ التحصیل المتوقع للموجودات المالی 
 
 أقساط غیر مكتسبة  -

 
 :یلي كما التأمین لفروعالمكتسبة  غیر األقساط من التأمین معیدي وحصة المجموعة حصة بلغت

 
 اإلجمالي  حصة معیدي التأمین حصة المجموعة  

 
 آذار 31

2022 
كانون األول   31

2021 
 آذار 31

2022 
كانون األول   31

2021 
 آذار 31

2022 
كانون األول   31

2021 
       

 13,480,762 12,990,889 -  -  13,480,762 12,990,889 فرع تأمین السیارات
 1,183,915 1,949,662 1,927 9,843 1,181,988 1,939,819 فرع تأمین العمال 

 371,731 454,654 123,411 122,514 248,320 332,140 فرع تأمین المسؤولیة المدنیة 
 601,973 809,683 508,559 682,118 93,414 127,565 فرع التأمینات العامة 

 496,530 670,043 361,583 506,105 134,947 163,938 فرع التأمینات الھندسیة 
 1,913,390 2,146,455 1,819,050 2,026,536 94,340 119,919 فرع تأمین الحریق 

 57,731 84,138 41,115 61,089 16,616 23,049 فرع التأمین البحري 
 2,135,636 2,867,254 33,113 310,378 2,102,523 2,556,876 فرع التأمین الصحي

 6,779 11,162 3,192 3,129 3,587 8,033 فرع تأمین الحیاة
 18,262,228 17,356,497 3,721,712 2,891,950 21,983,940 20,248,447 
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 (تابع)  التأمین عقود إعادة وموجودات التأمین عقودمطلوبات  .15
 

 احتیاطي العجز في األقساط -
 

 :یلي كما  التأمین احتیاطي العجز في األقساط  لفروع من التأمین معیدي وحصة المجموعة حصة بلغت
 

 اإلجمالي  حصة معیدي التأمین حصة المجموعة  

 
آذار  31

2022 
كانون األول   31

2021 
آذار  31

2022 
كانون األول   31

2021 
آذار  31

2022 
كانون األول   31

2021 
       

 300,491 300,491 -  -  300,491 300,491 فرع تأمین السیارات
 -  -  -  -  -  -  فرع تأمین العمال 

 -  -  -  -  -  -  فرع تأمین المسؤولیة المدنیة 
 -  -  -  -  -  -  فرع التأمینات العامة 

 20,733 20,733 -  -  20,733 20,733 فرع التأمینات الھندسیة 
 -  -  -  -  -  -  فرع تأمین الحریق 

 -  -  -  -  -  -  فرع التأمین البحري 
 358,886 358,886 -  -  358,886 358,886 فرع التأمین الصحي

 -  -  -  -  -  -  فرع تأمین الحیاة
 680,110 680,110  -  - 680,110 680,110 

 
 الدائنة  ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین .16

 
 تفاصیل البند 

 

 
   آذار 31كما في 

2022  
  كانون األول 31كما في 

2021 
 مدققة   غیر مدققة  
    

 2,404,194  1,982,266 شركات إعادة التأمین 
 120,834  188,723 )* (احتیاطي كلفة إعادة التأمین 

 1,104,133  1,188,654 )** (احتیاطي أقساط غیر مكتسبة لعملیات إعادة التأمین 
 42,705  42,091 )***(شركات التأمین المحلیة 

 3,401,734  3,671,866 
 
 الخسارة عن الفائض باتفاقیات الخاصة  ) والتأمین  إعادة كلفة(  تأمینھا المعاد األقساط من التأمین إعادة شركات حصة البند  ھذا (*) یمثل 

 .المھنیة والتأمیناتوالمسؤولیات  والعمال للسیارات
 ب المجموعة تحتفظ حیث التأمین البحري، أقساط باستثناء التأمین، أنواع لجمیع تأمینھا  المعاد األقساط قیمة من% 40 البند  ھذا (**) یمثل

 %.0.5نسبتھا  بفائدة التأمین  إعادة لشركات یتم تحریرھا ذلك وبعد واحدة، سنة لمدة تأمینھا المعاد األقساط من% 25
 . االختیاریة التأمین إعادة عملیات نتیجة المحلیة التأمین لشركات المستحقة المبالغ البند ھذا (***) یمثل
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 األعمال  قطاعات معلومات .17
 الخاصة واألموال النقدیة االستثمارات  إدارة على  للمجموعة (غیر أعمال التأمین)  قطاع االستثمار  شتملی.  للمجموعة التحلیلیة للتقاریر األساس ھذه القطاعات تشكل.  أدناهالمبینة    قطاعاتلا مللتش  المجموعة  تنظیم تم

الموجودات توزیع    ) تفاصیل15یبین إیضاح رقم (.  2022  آذار  31أشھر المنتھیة في    الثالثةلفترة   المجموعة قطاعات أعمال ونتائج یراداتإل ملخص التالي الجدول یمثل.  القطاعات بین معامالت توجد وال بالمجموعة،
 ). 5إیضاح رقم ( المبین في العقاري غیر موزعة باستثناء قطاع االستثمار نھا تعتبرإف والمطلوبات الموجوداتلبنود األخرى من . أما بالنسبة ل التأمین  والمطلوبات الخاصة بأعمال

 

 

 التأمین البحري  تأمین الحریق  تأمین السیارات 2022 آذار 31لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
التأمینات 
 تأمین العمال  العامةالتأمینات  الھندسیة 

المسؤولیة 
 تأمین الحیاة  التأمین الصحي  المدنیة 

االستثمارات  
 المجموع  االستثمار  العقاریة

             
 12,918,092 - - 522 2,451,146 266,079 1,640,772 916,108 485,032 78,427 1,216,358 5,863,648 أقساط التأمین المكتتبة 
 4,248,391 - - 50 431,403 108,267 733,336 108,379 220,206 35,638 334,418 2,276,694 رسوم التأمین المكتتبة 

 17,166,483 - - 572 2,882,549 374,346 2,374,108 1,024,487 705,238 114,065 1,550,776 8,140,342 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 )1,735,493( - - )4,383( ) 731,618( )82,923( ) 765,747( ) 207,710( ) 173,513( )26,407( ) 233,065( 489,873 التغیر في أقساط غیر مكتسبة 

 8,630,215 1,317,711 87,658 531,725 816,777 1,608,361 291,423 2,150,931 )3,811( - - 15,430,990 
 )3,422,621( - - )305( ) 398,549( )48,104( )94,917( ) 783,705( ) 425,208( )61,610( )1,166,157( ) 444,066( إجمالي أقساط معیدي التأمین 

 829,762 - - )63( 277,265 )897( 7,916 173,559 144,522 19,974 207,486 - حصة معیدي التأمین من التغیر في أقساط غیر مكتسبة 
 )444,066 ( )958,671 ( )41,636( )280,686 ( )610,146 ( )87,001( )49,001( )121,284 ( )368( - - )2,592,859( 

 12,838,131 - - )4,179( 2,029,647 242,422 1,521,360 206,631 251,039 46,022 359,040 8,186,149 التأمین المكتسبة قبل العموالت صافي أقساط 
             

 538,770 - - - 1,851 10,961 - 80,124 125,551 26,983 293,300 - عموالت إعادة التأمین المكتسبة 
 ) 555,415( - - - )18,140( )17,264( )67,294( )33,699( )19,747( )3,133( )50,757( ) 345,381( العموالت المدفوعة 

 12,821,486 - - )4,179( 2,013,358 236,119 1,454,066 253,056 356,843 69,872 601,583 7,840,768 صافي أقساط التأمین المكتسبة بعد العموالت 
             

 ) 10,510,274( - - - )2,272,290( )85,840( ) 599,673( ) 314,182( ) 308,860( )9,364( )77,419( )6,842,646( المسددة االدعاءات 
 620,753 - - - - 5,874 98,070 223,106 219,355 6,851 67,497 - حصة معیدي التأمین من االدعاءات المسددة 

 )9,889,521( - - - )2,272,290( )79,966( ) 501,603( )91,076( )89,505( )2,513( )9,922( )6,842,646( صافي االدعاءات المسددة 
 744,923 - - - 291,162 )37,334( ) 177,889( 104,664 )71,654( )49,265( )56,573( 741,812 التغیر في احتیاطي االدعاءات تحت التسویة 
 )38,485( - - - - )98( )78,618( )81,956( 59,911 34,151 28,125 - االدعاءات تحت التسویةالتغیر في حصة معیدي التأمین من احتیاطي  

 )9,183,083( - - - )1,981,128( ) 117,398( ) 758,110( )68,368( ) 101,248( )17,627( )38,370( )6,100,834( صافي االدعاءات المتكبدة 
والعامة أعمال التأمین قبل المصاریف اإلداریة    (خسائر)  صافي أرباح

 3,638,403 - - )4,179( 32,230 118,721 695,956 184,688 255,595 52,245 563,213 1,739,934 الموزعة 
 )1,992,747( - - )75( ) 256,926( )47,209( ) 295,307( )75,945( )88,809( )14,421( ) 195,479( )1,018,576( حصة فروع التأمین من المصاریف اإلداریة والعامة

والعامة أعمال التأمین بعد المصاریف اإلداریة  (خسائر)  صافي أرباح  
 1,645,656 - - )4,254( ) 224,696( 71,512 400,649 108,743 166,786 37,824 367,734 721,358 الموزعة 

             المصاریف واإلیرادات غیر الموزعة على فروع التأمین:
 677,468 702,029 )24,561( - - - - - - - - - عوائد االستثمارات(خسائر) 

 149,902 100,000 49,902 - - - - - - - - - حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حلیفة 
 200,240 200,240 - - - - - - - - - - ارباح بیع ممتلكات ومعدات 

 ) 879,720( ) 876,156( )3,564( - - - - - - - - - فروقات عملة )خسائر(
 143,394 - 143,394 - - - - - - - - - إیرادات القطاعات األخرى

 ) 199,944( ) 149,992( )49,952( - - - - - - - - - مصاریف إداریة وعامة غیر موزعة على فروع التأمین 
 ) 584,526( ) 544,722( )39,804( - - - - - - - - - انخفاض القیمة  )خسائر(صافي 

 1,152,470 ) 568,601( 75,415 )4,254( ) 224,696( 71,512 400,649 108,743 166,786 37,824 367,734 721,358 قبل الضرائب (الخسارة) صافي الدخل 
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 (تابع)   معلومات قطاعات األعمال .17
 

 
 

 تأمین الحریق  تأمین السیارات 2021 آذار 31أشھر المنتھیة في لفترة الثالثة 
التأمین 
 البحري 

التأمینات 
 الھندسیة 

التأمینات 
 تأمین العمال  العامة

المسؤولیة 
 التأمین الصحي  المدنیة 

تأمین  
 الحیاة 

االستثمارات  
 المجموع  االستثمار  العقاریة

             
 15,081,497 - - 15,347 4,243,327 266,003 1,480,897 639,367 329,035 68,563 1,125,279 6,913,679 أقساط التأمین المكتتبة 
 4,014,132 - - )395( 678,200 97,396 672,315 80,696 149,339 31,143 303,841 2,001,597 رسوم التأمین المكتتبة 

 19,095,629 - - 14,952 4,921,527 363,399 2,153,212 720,063 478,374 99,706 1,429,120 8,915,276 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 
 )4,192,623( - - 999 )2,322,912( )94,546( ) 710,390( ) 149,368( )72,233( )20,102( ) 252,011( ) 572,060( التغیر في أقساط غیر مكتسبة 

 8,343,216 1,177,109 79,604 406,141 570,695 1,442,822 268,853 2,598,615 15,951 - - 14,903,006 
 )3,065,998( - - )2,686( ) 406,070( )64,794( )87,244( ) 562,035( ) 259,869( )53,447( )1,072,201( ) 557,652( إجمالي أقساط معیدي التأمین 

 732,197 - - - 293,044 16,350 )2,908( 136,550 47,788 14,793 226,580 - حصة معیدي التأمین من التغیر في أقساط غیر مكتسبة 
 )557,652 ( )845,621 ( )38,654( )212,081 ( )425,485 ( )90,152( )48,444( )113,026 ( )2,686( - - )2,333,801( 

 12,569,205 - - 13,265 2,485,589 220,409 1,352,670 145,210 194,060 40,950 331,488 7,785,564 صافي أقساط التأمین المكتسبة قبل العموالت 
             

 466,291 - - - 1,949 13,673 - 69,479 83,441 23,911 273,838 - عموالت إعادة التأمین المكتسبة 
 ) 550,484( - - - )16,831( )15,291( )60,581( )23,958( )24,766( )2,806( )50,233( ) 356,018( العموالت المدفوعة 

 12,485,012 - - 13,265 2,470,707 218,791 1,292,089 190,731 252,735 62,055 555,093 7,429,546 صافي أقساط التأمین المكتسبة بعد العموالت 
             

 )7,235,346( - - - )2,046,622( )37,201( ) 541,245( ) 381,078( )18,117( )10,516( ) 112,941( )4,087,626( االدعاءات المسددة 
 474,698 - - - - 1,076 31,762 327,390 12,893 7,361 93,379 837 حصة معیدي التأمین من االدعاءات المسددة 

 )6,760,648( - - - )2,046,622( )36,125( ) 509,483( )53,688( )5,224( )3,155( )19,562( )4,086,789( صافي االدعاءات المسددة 
 )1,231,279( - - - ) 123,487( 29,583 143,629 47,170 ) 174,104( )1,713( )91,863( )1,060,494( التغیر في احتیاطي االدعاءات تحت التسویة 

 127,748 - - - - )7,051( )33,375( )49,431( 129,450 1,199 86,956 - التغیر في حصة معیدي التأمین من احتیاطي االدعاءات تحت التسویة 
 )7,864,179( - - - )2,170,109( )13,593( ) 399,229( )55,949( )49,878( )3,669( )24,469( )5,147,283( صافي االدعاءات المتكبدة 

 4,620,833 - - 13,265 300,598 205,198 892,860 134,782 202,857 58,386 530,624 2,282,263 الموزعة والعامة صافي أرباح أعمال التأمین قبل المصاریف اإلداریة 
 )2,666,566( - - )2,280( ) 588,684( )53,867( ) 312,326( ) 109,832( )70,254( )14,716( ) 211,588( )1,303,019( حصة فروع التأمین من المصاریف اإلداریة والعامة

 1,954,267 - - 10,985 ) 288,086( 151,331 580,534 24,950 132,603 43,670 319,036 979,244 الموزعة  والعامة أعمال التأمین بعد المصاریف اإلداریة  (خسائر) صافي أرباح
             المصاریف واإلیرادات غیر الموزعة على فروع التأمین:

 1,125,450 1,050,711 74,739 - - - - - - - - - عوائد االستثمارات 
 35,691 - 35,691 - - - - - - - - - حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حلیفة 

 )1,532,359( )1,531,364( )995( - - - - - - - - - فروقات عملة )خسائر(
 94,994 - 94,994 - - - - - - - - - إیرادات القطاعات األخرى

 ) 248,930( ) 200,709( )48,221( - - - - - - - - - موزعة على فروع التأمین مصاریف إداریة وعامة غیر 
 ) 176,586( ) 166,541( )10,045( - - - - - - - - - انخفاض القیمة  )خسائر(صافي 

 1,252,527 ) 847,903( 146,163 10,985 ) 288,086( 151,331 580,534 24,950 132,603 43,670 319,036 979,244 قبل الضرائب  (الخسارة) صافي الدخل
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 الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة األم  .18
 

 :التالي النحو الفترة على خالل المتداولة العادیة لألسھم المرجح المتوسط أساس على الواحد للسھم األساسي الربح عائد احتساب تم
 

 
   آذار 31كما في 

2022  
 آذار  31كما في 
 (معدلة)  2021

 غیر مدققة   غیر مدققة  
    

 1,084,344  725,587 صافي الدخل العائد لمساھمي الشركة األم
    
 سھم 
  

 17,250,000  17,250,000 المتوسط المرجح لألسھم المكتتب بھا 
 0.063  0.042 لمساھمي الشركة العائد

 

 معامالت مع جھات ذات عالقة  .19
 

 اإلدارة مجلس الرئیسیین وأعضاء والمساھمین الحلیفة الشركات تتضمن والتي عالقة ذات جھات مع تمت التي المعامالت البند ھذا یمثل
 مع بالمعامالت المتعلقة والشروط األسعار اعتماد سیاسات یتم.  بھا التأثیر على القدرة  لھم أو علیھا یسیطرون شركات وأیة العلیا واإلدارة
 .المجموعة إدارة مجلس قبل من العالقة ذات الجھات

 

 2021 آذار 31  2022 آذار 31 طبیعة العالقة  بیع عقود تأمین 
 غیر مدققة   غیر مدققة   
     

 ) 7,912(  - أعضاء مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبیة 
 75,266  93,036 أعضاء مجلس إدارة للخدمات واالستشارات الطبیة شركة النخبة  

التأمینات والنفقات الصحیة   الوطنیة إلدارة  الشركة 
 5,957  6,914 شركة حلیفة  والطبیة 

  99,950  73,311 
 

 2021 آذار 31  2022 آذار 31 طبیعة العالقة  عقود خدمات 
 غیر مدققة   غیر مدققة   
     

التأمینات والنفقات الصحیة  الشركة   الوطنیة إلدارة 
 98,569  86,464 شركة حلیفة  والطبیة 

  86,464  98,569 
 

 2021كانون األول  31  2022 آذار 31 طبیعة العالقة  ذمم دائنة 
 مدققة   غیر مدققة   
     

التأمینات والنفقات الصحیة   الوطنیة إلدارة  الشركة 
 990,589  1,178,614 شركة حلیفة  والطبیة 

 1,136,119  4,127,131 مساھمي المجموعة  توزیعات أرباح مستحقة غیر مدفوعة 
  5,305,745  2,126,708 

 
 2021كانون األول  31  2022 آذار 31 طبیعة العالقة  ذمم مدینة 

 مدققة   غیر مدققة   
     

 16,250  81,533 إدارةأعضاء مجلس  شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبیة 
 6,344  7,976 شركة حلیفة  شركة مدى للتأمین 

 4,258  4,225 أعضاء مجلس إدارة أخرى 
  93,734  26,852 

 

 2021كانون األول  31  2022 آذار 31 طبیعة العالقة  عالقة  قروض لجھات ذات 
 مدققة   غیر مدققة   
     

 148,960  148,960 شركة حلیفة  شركة الدار للمقاوالت العامة 
  148,960  148,960 
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 (تابع)  معامالت مع جھات ذات عالقة .19
 

 2021 آذار 31  2022 آذار 31 طبیعة العالقة  العلیا  اإلدارة ومنافع رواتب
 غیر مدققة   غیر مدققة   
     

 203,477  194,198 إدارة علیا  منافع قصیرة األجل 
 223,165  5,052 إدارة علیا  حصة اإلدارة العلیا من تعویض نھایة الخدمة

 49,900  49,075 إدارة علیا  مكافآت ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة  
 

 المجموعة  على المقامة القضایا .20
 

ً  المجموعة، إدارة اعتقاد وفي.  لھا الطبیعي النشاط ضمن وذلك المجموعة ضد مقامة قضایا یوجد  المبالغ فإن القانوني، لرأي المستشار ووفقا
الموحد  المالي المركز على تأثیر جوھري لھا لیس علیھا تترتب قد التي والنتائج القضایا ھذه  على  دفعھا المتوقع  المختصر  المرحلي 

 . أعمالھا ونتائج للمجموعة
 

 المجموعة  التزامات محتملة على .21
 

من حساباتھا البنكیة لدى بنوك محلیة وذلك   المجموعةلتزامات محتملة على المجموعة تتمثل بقیمة الكفاالت البنكیة التي أصدرتھا  ایوجد  
 دوالر أمریكي. 687,953المالیة  المعلوماتلتزامات كما في تاریخ ككفاالت دخول عطاءات للمؤمن لھم. بلغت قیمة ھذه اال 
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