
التقرير السنوي
لمجلس اإلدارة والحسابات الختامية للسنة
المنتهية في 2013-12-31



1 شركة التأمين الوطنية



التقرير السنوي الحادي و العشرون 22013

المحتويات
أعضاء مجلس اإلدارة

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
حول شركة التأمين الوطنية

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة
تقرير مجلس اإلدارة لعام 2013

الشركات التابعة للمجموعة
نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
مركز المجموعة و فروعها و حجم القوى العاملة

التدريب والتأهيل لموظفي المجموعة 
اإلدارة التنفيذية

الهيكل التنظيمي لشركة التأمين الوطنية
المساهمين

التأمين الوطنية في الصحف
اإلنجازات

البحث و التطوير والخطة المستقبلية للشركة
كفاية األنظمة و الضبط الداخلي

الوضع التنافسي للمجموعة
استثمارات المجموعة الرئيسية

قرارات ذات أثر مادي و معايير الجودة الدولية
قواعد حوكمة المجموعة

البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 2013-12-31
تقرير مدقق الحسابات المستقل

بيان المركز المالي الموحد
بيان الدخل الموحد

بيان الدخل الشامل الموحد
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

بيان التدفقات النقدية الموحد
اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة

فروع الشركة
مكاتب الشركة

3
4
5
6
7

12
15
19
20
21
22
25
30
34
41
42
43
44
44
47
49
57
59
60
62
64
65
66
68

110
111



3 شركة التأمين الوطنية

أعضاء مجلس اإلدارة

محمـــــــد محمـــــــــود مســـــــــروجي                                                رئيــــــــــــــــس مجلــــــــــــــس اإلدارة
توفيـــــــق إسمــــــــــاعيل حسيــــــــــن                                      نـــائب رئيـــــــس مجلـــــس اإلدارة
عزيـــــــــز محمــــــــود عبــــد الجـــــــــواد                                      عضو ومستشـار مجلس اإلدارة
ســــــــــــــــــامر عزيـــــــــــــز شحــــــــــــــادة                                      عضـــــــــــــــــو مجلـــــــــــــــس اإلدارة
إبراهيــــــــم سليمــــــــان الطويـــــــــل                                      عضـــــــــــــــــو مجلـــــــــــــــس اإلدارة
زاهــــــــــــــي باسيــــــــــــل عـــــــــــــــــواد                                      عضـــــــــــــــــو مجلـــــــــــــــس اإلدارة
غــــــــــــازي مدحــــــــــــت مشتهــــــــــى                                      عضـــــــــــــــــو مجلـــــــــــــــس اإلدارة
الوكالة العربية للتخليص والشحن                                      عضـــــــــــــــــو مجلــــــــــــــس اإلدارة

)يمثلها فؤاد نخلة قطان( 
هيثــــــــــــم محمــــــــــد مسروجــــــــي                                      عضـــــــــــــــــو مجلــــــــــــــس اإلدارة

المدير العام
أحمــد فـــؤاد مشـعشــع

مدققــــــو حســــــابات الشــــــركة
PriceWaterHouseCoopers

)PWC(

مستشار الشركة القانوني
أ. فؤاد شحادة / مكتب شحادة للمحاماة
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اللجنة التنفيذية والحوكمة تم تشكيلها في 2011/03/24 وتتكون من:   أواًل: 
           السيد/ محمد محمود مسروجي                                                                                                  رئيسًا  
           السيد/ توفيق إسماعيل حسين                                                                                                 عضوًا
           السيد/ عزيز محمود عبد الجواد                                                                                            عضوَا 

 

لجنة المكافآت تم تشكيلها في 2013/03/25 وتتكون من:   ثانيًا: 
           السيد/ توفيق إسماعيل حسين                                                                                                 رئيسًا 
           السيد/ ابراهيم سليمان الطويل                                                                                           عضوًا 
           السيد/ هيثم محمد مسروجي                                                                                                عضوًا 

لجنة التدقيق تم تشكيلها في 2012/03/29 وتتكون من:  ثالثًا: 
           السيد/ محمد محمود مسروجي                                                                                                 رئيسًا 
           السيد/ توفيق إسماعيل حسين                                                                                     عضوًا 
           السيد/ عزيز محمود عبد الجواد                                                                                     عضوًا 

لجنة االستثمارات تم تشكيلها في 2012/03/29 وتتكون من:   رابعًا: 
           السيد/ محمد محمود مسروجي                                                                                                 رئيسًا 
           السيد/ توفيق إسماعيل حسين                                                                                                 عضوًا
           السيد/ عزيز محمود عبد الجواد                                                                                      عضوًا
           السيد/ زاهي باسيل عواد                                                                                                عضوًا

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة



5 شركة التأمين الوطنية

حول شركة التأمين الوطنية

    لمحة عامة:

أسســت شــركة التأميــن الوطنيــة فــي عــام 1992, وقــد ســجلت بتاريــخ 1992/03/15 كشــركة 
رقــم 562600353.  تحــت  اللــه  رام  مدينــة  فــي  الشــركات  لــدى مســجل  عامــة  مســاهمة 
ــارًا مــن تاريــخ  ــة العمــل بتاريــخ 1993/02/15 وباشــرت عملهــا اعتب حصلــت علــى رخصــة مزاول

.1993/03/01

أســس الشــركة مجموعــة مــن رجــال األعمــال وأهــل الخبــرة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة فــي بدايــة مرحلــة غيــر واضحــة المعالــم مــن التطــورات السياســية واالقتصاديــة وبعــد 
انســحاب شــركات التأميــن اإلســرائيلية مــن العمــل فــي البــاد، ولقــد خطــط لهــا ألن تكــون 
صرحــًا اقتصاديــًا أساســه رأســمال وطنــي وعمــاده ســواعد أبنــاء الوطــن التــي اكتســبت خبــرة 
عريقــة عبــر عشــرات الســنين مــن العمــل فــي المهجــر، يرفــده ويــؤازره شــعب معطــاء أضنــاه 

ــاء حاضــره ومســتقبله.  الشــوق لاعتمــاد علــى نفســه فــي بن

 
     أنشطة الشركة الرئيسية: 

جميــع  مزاولــة  هــي  للشــركة  األساســية  األهــداف  إن 
أعمــال التأميــن و إعــادة التأميــن و القيــام باســتثمار رأس 

المــال و الموجــودات المنقولــة و غيــر المنقولــة.  

    رؤية الشركة:
تعظيـــــم قيمــــــــة حقــــــــوق المســـــــــاهمين من خـــــــال 
توفير أفضل الخدمات التأمينية والعمل بشفافية ونزاهة 
مــع جميــع أصحــاب العاقة، و تقديم كافة وســائل الدعـــــم 

و الرعــــاية للمجتمــــع واالقتصـــاد الوطني.

رسالة الشركة:

منح تغطيات تأمينية متطورة وشاملة.. 1
نشر الوعي التأميني بين الجمهور.. 2
المنافسة الشريفة القائمة على تحسين مستويات الخدمة واألداء. . 3
الصدق في التعامل مع الجمهور. . 4
الموازنة بين مصالح جميع الفرقاء من مساهمين وزبائن وموظفين. . 5
المساهمة في بناء االقتصاد الوطني. . 6
توفير فرص العمل ألكبر عدد ممكن من األيدي العاملة الوطنية عن طريق استثمار معظم أموالها داخل فلسطين . 7

في مشاريع اقتصادية مجزية.
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السيد/ المساهم الكريم،،
تحية طيبة وبعد،

عمــًا بأحــكام المــادة »149« مــن قانــون الشــركات رقــم »12« لســنة 1964 والمــادة »84« مــن النظــام الداخلــي للشــركة، فإنــه 
ــة المســاهمة العامــة المحــدودة لحضــور اجتمــاع  ــن الوطني ــرام فــي شــركة التأمي يســر مجلــس اإلدارة دعــوة المســاهمين الك
ــة  ــة شــارع بلدي ــراج الوطني ــة فــي مجمــع أب ــز الرئيســي للشــركة الكائن ــب المرك ــذي ســيعقد فــي مكات ــة العامــة العــادي ال الهيئ
البيــرة الســاعة الثانيــة عشــر مــن ظهــر يــوم الخميــس الموافــق 2014/03/27 وذلــك للنظــر فــي جــدول األعمــال وإقــرار التوصيــات 

التاليــة:

سماع تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والموافقة عليه.. 1
سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.. 2
مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات واالحتياطيات الواردة فيها.. 3
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.. 4
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص توزيع األرباح.. 5
إخاء طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31. . 6
انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثاث سنوات. . 7
تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.. 8

علمــًا بأنــه وتطبيقــًا لمبــادئ مدونــة الحوكمــة الفلســطينية فإنــه يحــق للمســاهمين الذيــن يملكــون مجتمعيــن 10% علــى األقــل 
مــن أســهم الشــركة طــرح إدراج بنــود جديــدة علــى جــدول أعمــال الهيئــة.

علــى المســاهم الــذي يرغــب فــي حضــور االجتمــاع تســجيل اســمه فــي قســم األســهم مــع اآلنســة/ حنــان هّمــار فــي المركــز 
ــى األقــل مــن موعــد عقــد  ــن ســاعة عل ــي وأربعي ــل ثمان ــف رقــم 02/2983800 قب ــرة هات ــة البي الرئيســي للشــركة فــي مدين

االجتمــاع ويجــوز التوكيــل لحضــور االجتمــاع بشــرط أن يكــون ذلــك ألحــد مســاهمي الشــركة.

تحريرًا في 2014/03/10

                                                                                                                                        محمد محمود مســـروجي 
                                                                                                                                        رئيـــــــس مجلـــــــس اإلدارة

شركة التأمين الوطنية
دعـــــوة لحضــــور االجتمـــــاع السنـــــوي العــــادي للهيئــــة العـــــامة
لمساهمي شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

جدول أعمـال إجتمـاع الهيئة العـامة
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تقرير مجلس اإلدارة لعام 2013

حضرات المساهمين الكرام،،
يســر مجلــس اإلدارة أن يرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي 
لكــم  ويقــدم  والعشــرين  الحــادي  العامــة  الهيئــة  اجتمــاع 
تقريــره عــن أعمــال ونتائــج ونشــاطات شــركتكم لعــام 2013: 

اشــتدت حــدة المنافســة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني 
المــال  ألغــت هيئــة ســوق رأس  أن  بعــد   2013 عــام  فــي 
الفلســطينية تعليماتهــا الســابقة بمراقبــة االلتــزام بالحــدود 
والعمــال  للمركبــات  اإللزامــي  التأميــن  ألســعار  الدنيــا 
وللتســديد النقدي ألقســاطها، فارتفعت نســب الخصومات 
التــي تمنــح علــى هــذه التأمينــات إلــى مســتويات قياســية 
جديدة، وأعطيت تســهيات واســعة وطويلة األمد لتســديد 
ــع  ــى أســعار جمي أقســاطها، وانعكســت هــذه السياســة عل
العائــد  انخفــاض نســبة  إلــى  أدى  األخــرى ممــا  التأمينــات 
المالــي الــذي تحققــه شــركات التأميــن مــن أعمالهــا الفنيــة، 
المطلوبــة  المدينــة  الذمــم  ومبالــغ  نســبة  ارتفــاع  والــى 

للشــركات مــن زبائنهــا.

حاولــت شــركتكم التأقلــم مــع األوضــاع الجديــدة فــي الســوق 
بأقــل األضــرار الممكنــة، وبمــا ال يؤثــر جوهريــا علــى نتائــج 
أعمالهــا أو علــى وضــع الســيولة فيهــا، وكرســت كل جهودهــا 
فــي مســتوى  منافســيها  وبيــن  بينهــا  الفجــوة   لتوســيع 
خدماتهــا فارتقــت بهــذه الخدمــات إلــى مســتويات قياســية 
جديــدة كمــا حرصــت علــى تســديد جميــع التزاماتهــا بأقصــى 

مركــز  علــى  المحافظــة  مــن  مكنهــا  ممــا  ممكنــة  ســرعة 
الصــدارة الــذي تبوأتــه فــي ســوق التأميــن الفلســطيني منــذ 
تأسيسهــــــا ال سيمــــا فــي قيــم ونســب أرباحهــــا التأمينيــــــة.  

صحيــح أن نمــو إنتاجهــا لــم يكــن بمســتوى الزيادة فــي اإلنتاج 
الــذي حققتــه العديــد مــن الشــركات األخــرى، إال أن الفــرق 
البيــن بيــن قيمــة ونســبة أرباحهــا مقارنــة بالشــركات األخــرى 
يؤكــد صحــة ورســوخ السياســة التــي تســير عليهــا، إذ أن 
ــرة الطويلــة التــي اكتســبتها علــى  حكمــة إدارة شــركتنا والخب
مــر الســنين فــي معالجــة األزمــات إضافــة إلــى الثقــة الكبيــرة 
التــي توثقــت أوصالهــا بيــن الشــركة مــن جهــة وبيــن زبائنهــا 
ــن معهــا مــن جهــة  ــدي تأمينهــا والمتعاملي و عمائهــا ومعي
اخــرى، مكنــت شــركتكم مــن تجــاوز كل الصعوبــات فخرجــت 
منهــا أكثــر قــوة وأشــد ســاعدًا وخيــر دليــل علــى ذلــك، مــا 
أثبتتــه الدراســات االكتواريــة التــي أجرتهــا هيئــة ســوق رأس 
المــال الفلســطينية وشــركات التأميــن بموجــب التعليمــات 
الصادرة عن الهيئة، إذ بينت هذه الدراســة ســامة السياســة 
التــي تتبعهــا الشــركة فــي تحديــد احتياطياتهــا الفنيــة وفــي 
تحديــد أســعار التأميــن لديهــا ممــا يعنــي ســامة وضعهــا 
ومركزهــا المالــي، ويؤكــد أن مــا تظهــره وتوزعــه مــن أربــاح 
هــي أربــاح حقيقيــة وليســت وهميــة. إذ حققــت شــركتكم 
فــي عــام 2013 نتائــج ممتــازة ســواء مــن أعمــال التأميــن أو 

ــة. مــن اســتثماراتها المالي
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وفــي ســبيلها لتحقيــق كل هــذه األهــداف انتهجت شــركتكم 
سياســة قائمــة علــى ثالثــة محاور: 

المحــــور األول علــــى المستـــــوى التسويقــــي:
وذلك من خال: 

عينية  « وجوائز  إعانية  حمات  خال  من  للشركة  الترويج 
امتدت طيلة عام 2013 و تم فيها توزيع 5 سيارات على 

زبائن الشركة في جميع محافظات الوطن.

لتكثيف  « اعتماد موازنة مخصصة للمسؤولية االجتماعية 
دور الشركة في المسؤولية االجتماعية و البيئية من خال 
المساهمة في رعاية البرامج الثقافية والرياضية وتقديم 
المساعدات للطلبة المحتاجين ولذوي االحتياجات الخاصة 
و الجمعيات الخيرية و دعم المؤسسات التي تعمل على 

خدمة البيئة.

نشر الوعي التأميني في المجتمع من خال عقد العديد  «
من ورش العمل بمفاهيم السامة العامة والتأمين لكبار 

زبائن الشركة. 

إطاق الشعار الجديد للشركة »معا ألبعد حدود«  بالتزامن  «
مع احتفال الشركة بالعيد العشرين.

افتتاح مقر جديد لإلدارة اإلقليمية في منطقة الشمال و  «
تحديدا في مدينة نابلس.

المحـور الثـاني على المستـوى المالي واإلداري:

وذلك من خال: 

احتفاظ الشركة بأعلى رأسمال بين جميع شركات التأمين  «
العاملة في السوق الفلسطيني بمبلغ 12 مليون دوالر 

أمريكي.

على  « دوالر  مليون   2.4 بقيمة  نقدية  أرباح  توزيع 
المساهمين بنسبة 20% من رأسمال الشركة.

صدور تقارير اكتوارية من جهات عالمية ذات االختصاص  «
تؤكد كفاية االحتياطيات الفنية للشركة.

اعتماد سياسة استثمارية مبنية على أسس علمية وفنية  «
تهدف إلى توفير أفضل العوائد بأقل المخاطر من خال 
تنويع و توزيع محافظ االستثمار على قنوات استثمارية 
الخيارات  أفضل  يوفر  مما  متنوعة  وبعمات  متعددة 
الشركة  التزامات  يتوافق مع  والحلول االستثمارية وبما 

على المدى القصير والطويل.

بما  « األموال  غسيل  لمكافحة  سياسة  وتحديث  تطوير 
سوق  هيئة  وتعليمات  لمتطلبات  االمتثال  مع  يتوافق 

رأس المال الفلسطينية.

المحـــور الثـــالث على مستـــوى تطــوير األعمـال: 

وذلك من خال: 

من  « التأمين  معيدي  مع  التامين  إعادة  اتفاقيات  تطوير 
الدرجة األولى عالميا بما يتناسب مع التوسع الحالي في 

سوق التامين الفلسطيني.

إلدارة  « الفلسطينية  الوطنية  الشركة  مع  اتفاقية  توقيع 
NatHealth والتي  التأمينات والنفقات الصحية والطبية 
من خالها تم اعتماد نظام البطاقة الذكية للتأمين الصحي 

وهي األولى من نوعها في فلسطين والمنطقة.

تطوير األنظمة اإللكترونية في الشركة وذلك من خال  «
وشراء  بالتأمين  متخصص  جديد  الكتروني  نظام  شراء 

برنامج إلكتروني آخر متخصص بالموارد البشرية.

االستثمار في الرأسمال البشري وتعزيز المهارات الفنية  «
والمهنية لدى الموظفين من خال المشاركة في ورشات 

عمل و دورات تدريبية متخصصة داخل وخارج الوطن. 

الكــــــــوارث                                    « من  تعـــــــــافي  خطـــــــة  ووضــــــــع  اعتمــــــاد 
)Disaster Recovery Plan( تبين كيفية التصرف أثناء و بعد 
اليومي ومن  العمل  يتأثر سير  الكوارث بحيث ال  حدوث 
أجل تقليص األضرار الناجمة عن الكارثة إلى الحد األدنى.



9 شركة التأمين الوطنية

ففي مجال التأمين: 
ارتفع حجم إنتاج الشركة من )30.06( مليون دوالر أمريكي في عام 2012 إلى )36.1( مليون دوالر أمريكي في عام 2013 

بارتفاع نسبته )20%(  وبذلك أصبحت حافظة إنتاج الشركة موزعة على النحو التالي: 

عاما  العشرين  خال  الوطنية  التأمين  أن  بالذكر  والجدير 
الماضية قامت بتسديد تعويضات تجاوزت 158 مليون دوالر 
أمريكي عن مطالبات وحوادث متنوعة، ووزعت أرباحًا نقدية 
مجانية  أسهمًا  ووزعت  أمريكي،  دوالر  مليون   17 تجاوزت 
تجاوزت 6 مليون سهم، ووصل إجمالي قيمة الموجودات 

المؤمن عليها أكثر من مليار دوالر أمريكي.  و كل مساهم 
استثمر دوالرًا أمريكيًا واحدًا في رأسمال الشركة في عام 
عامًا  العشرين  خال  أمريكي  دوالر   12 على  حصل   1992
الماضية بين أرباح نقدية وتوزيعات أسهم مجانية باإلضافة 

إلى أرباح رأسمالية على سعر السهم السوقي.

عام  التحميلية في  التعويضات  بلغ مجموع  ثانية  من جهة 
2013 )16,234( ألف دوالر أمريكي مقابل )15,318( ألف 
 )%6( نسبته  بارتفاع  الماضي  العام  في  أمريكي  دوالر 
األقساط  من   )%60( نسبته  ما  تشكل  بذلك  وأصبحت 
المكتسبة مقابل ما نسبته )58%( في العام الماضي. أما 
تكاليف اإلنتاج من مصاريف وعموالت فقد بلغت )8,955( 
ألف دوالر أمريكي مقابل )8,260( ألف دوالر أمريكي في 
العام الماضي بارتفاع نسبته )8%( وأصبحت بذلك تشكل 
إنتاج الشركة مقابل )%27(  ما نسبته )25%( من إجمالي 

في العام الماضي.

حافظت  واإلستراتيجية،  الثابتة  سياستها  على  وسيرًا 
المطلوبة  بالمستويات  التأمينية  احتياطياتها  على  الشركة 
فنيًا وقانونيًا وعالميًا كإجراء البد منه للمحافظة على حقوق 
المتعاملين معها ودعمًا لمركزها المالي واالقتصادي فبلغ 

مجموع هذه االحتياطيات ما يقارب )39( مليون دوالر أمريكي 
في عام 2013  مقابل )34( مليون دوالر أمريكي في العام 
أعدتها  التي  األكتوارية  الدراسة  لنتائج  وتنفيذًا  الماضي. 
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية, تم العام الماضي أخذ 
احتياطي إضافي للحوادث غير المبلغ عنها )IBNR( مقداره 
الماءة  هامش  نسبة  وبلغت  أمريكي.  دوالر  ألف   )500(
في الشركة في 2012/12/31 )304%(، علمًا بان هامش 
التعليمات  بموجب  التأمين  شركات  من  المطلوب  الماءة 

الصادرة عن اإلدارة العامة للتأمين هو )%150(.

التأمين فائضًا  وبعد كل هذه االقتطاعات حققت حسابات 
ماليًا مقداره )4.5( مليون دوالر أمريكي مقابل )5.5( مليون 
الفائض  هذا  وأصبح  الماضي  العام  في  أمريكي  دوالر 
يشكل ما نسبته )12.5%( من إجمالي إنتاج الشركة مقابل 

)18%( في العام الماضي.

نسبة إنتاج 2012إنتاج 2013البيــــــــــــان
التزايد

النسبة من االنتاج العام للشركة
في 2013

%%ألف دوالرألف دوالر 

17%15%6,1335,346التأمين اإللزامي للمركبات

31%17%11,3059,697التأمين المادي للمركبات

48%16%17,43815,043مجموع تأمين المركبات

33%18%12,07910,215تأمين الحريق والحوادث العامة والبحري

18%37%6,5854,802تأمين الحياة والتأمين الصحي

100%20%36,10230,060المجمــــــوع
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وفي مجال االستثمار: 
 2013 عــام  نهايــة  فــي  الشــركة  اســتثمارات  بلــغ مجمــوع 
)48.8( مليــون دوالر أمريكــي مقابــل )49.1( مليــون دوالر 
أمريكــي فــي العــام الماضــي وأصبحــت اســتثمارات الشــركة 
تشــكل مــا نســبته )62%( مــن مجمــوع أصولهــا التــي بلغــت 
فــي نهايــة عــام 2013 )79.3( مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 
)73.4( مليــون دوالر أمريكــي فــي نهايــة العــام الماضــي 
علمــًا بــأن اســتثمارات الشــركة موزعــة علــى قنــوات اســتثمار 
وعمــات مختلفــة مســتثمرة محليــًا وإقليميــا وعالميــًا بمــا 

يحقــق أفضــل عائــد بأقــل مخاطــر ممكنــة.

ولقــد حققــت اســتثمارات الشــركة عائــدَا فــي هــذا العــام 
مقــداره )2,529( ألــف دوالر أمريكــي مقارنــة بعائــد مقــداره 

)1,828( ألــف دوالر أمريكــي العــام الماضــي.  

بعــد  صافيــة  أرباحــا  التابعــة  وشــركاتها  الشــركة  حققــت 
الضرائــب مقدارهــا )5,587( ألــف دوالر أمريكــي مقارنــة ب 

ألــف دوالر أمريكــي العــام الماضــي.  )4,756(

بلغــت إيــرادات التأجيــر والخدمــات فــي مجمــع أبــراج الوطنيــة 
دوالر  ألــف   )962( مقابــل  أمريكــي  دوالر  ألــف   )981(
شــركة  أربــاح  بلغــت  وقــد  الماضــي  العــام  فــي  أمريكــي 
أبــراج الوطنيــة مــن اســتثماراتها الماليــة والعقاريــة )119( 
ألــف دوالر أمريكــي مقابــل )31( ألــف دوالر أمريكــي فــي 
االســتهاك  مخصصــات  خصــم  وبعــد  الماضــي،  العــام 
وفقــًا للقوانيــن الســارية والمصاريــف اإلداريــة ومصاريــف 
تشــغيل المجمــع وضريبــة األمــاك وضريبــة األربــاح حققــت 
ــة مقدارهــا )352( ألــف دوالر أمريكــي  الشــركة أرباحــا صافي

مقابــل )224( ألــف دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي. 

أمــا بالنســبة لشــركة النخبــة فقــد أســفرت نتائــج أعمالهــا عــن 
ــح صــاٍف مقــداره )212( ألــف دوالر أمريكــي مقابــل )95(  رب

ألــف دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي. 

ويوصــي مجلــس اإلدارة الهيئــة العامــة الموقــرة بالموافقــة 
المســجلين  المســاهمين  علــى  نقديــة  أربــاح  توزيــع  علــى 
فــي ســجات الســوق المالــي بتاريــخ اجتمــاع الهيئــة العامــة 
بنســبة 20% مــن الرأســمال اإلســمي و المدفــوع أي بواقــع 

20 ســنت لــكل ســهم.

ــرًا، ينتهــز مجلــس اإلدارة هــذه الفرصــة ليشــكر جميــع  وأخي
المســاهمين علــى الرعايــة والدعــم التــي قدموهــا لشــركتهم 
وجميــع  الشــركة  بيــن  المســتمر  بالتعــاون  يشــيد  كمــا 
المتعامليــن معهــا والــذي كان لــه الفضــل األكبــر فــي بلــوغ 

ــاح.  ــه الشــركة مــن نج مــا حققت

ومجلــس اإلدارة يثمــن عاليــًا الجهــود الطيبــة التــي بذلهــا 
هــذه  تضافــر  أن  حيــث  وموظفوهــا،  الشــركة  عــام  مديــر 
الجهــود مــع خطــط المجلــس وتوجيهاتــه أرســيا حجــر األســاس 
لمــا حققتــه الشــركة مــن تطــور ونمــو وازدهــار، كمــا يســجل 
 Swiss المجلــس  عرفانــه للســادة هانوفــر إلعــادة التأميــن و
Re إلعــادة التأميــن وشــركة CCR الفرنســية إلعــادة التأميــن 
وشــركة أريــج إلعــادة التأميــن وجميــع شــركات إعــادة التأميــن 

التــي قدمــت الدعــم والمســاندة للشــركة. 
مجلس اإلدارة
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تتكون المجموعة باإلضافة إلى شركة التأمين الوطنية من 
الشركات التالية:

شركة أبراج الوطنية. 1
شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية. 2

1.  شركة أبراج الوطنية

تأسســت شــركة أبــراج الوطنيــة كشــركة مســاهمة خصوصيــة 
تحــت  لســنة 1964  الشــركات  قانــون  بمقتضــى  محــدودة 
رقم )562420901( بتاريخ 16 تشــرين أول 1995 وبرأســمال 
مقــداره 1,000,000 دينــار أردنــي مقســم إلــى 100,000 
ســهم بقيمــة اســمية مقدارهــا 10 دينــار أردنــي للســهم 
التأميــن  وتمتلــك شــركة  بالكامــل.  بهــا  والمكتتــب  الواحــد 
الوطنيــة منهــا 99,999 ســهمًا. وتمــت زيــادة رأس المــال 
عــام 2005 إلــى عشــرة ماييــن دوالر أمريكــي مقســم إلــى 
عــام  بالكامــل. و فــي  بهــا  عشــرة ماييــن ســهم مكتتــب 
2006, تــم تحويــل الشــركة مــن شــركة مســاهمة خصوصيــة 
محــدودة إلــى شــركة مســاهمة عامــة محــدودة تحــت رقــم 
أســهم  إدراج   2010/04/14 بتاريــخ  وتــم   )562601153(

الشــركة فــي بورصــة فلســطين.

و بتاريــخ 2012/03/29, وافقــت الهيئــة العامــة علــى توصيــة 
مجلــس إدارة الشــركة بزيــادة رأســمال الشــركة مــن عشــرة 
ماييــن دوالر أمريكــي مــوزع علــى عشــرة ماييــن ســهم 
القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد إلــى احــد 
ــون  ــى احــد عشــر ملي ــون دوالر أمريكــي مــوزع عل عشــر ملي
ســهم القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد وذلــك 
للســهم  االســمية  القيمــة  جديــد  ســهم  مليــون  بإصــدار 
دوالر أمريكــي واحــد وتوزيعهــا أســهم منحــة مجانيــة علــى 
المســاهمين بواقــع ســهم واحــد لــكل عشــرة أســهم يمتلكهــا 
نســبته  مــا  أي  العامــة  الهيئــة  اجتمــاع  بتاريــخ  المســاهم 
10% مــن الرأســمال االســمي والمدفــوع. و فــي نهايــة 
عــام 2013, بلــغ عــدد األســهم المملوكــة لشــركة التأميــن 
الوطنيــة 9,937,602 ســهم أي مــا نســبته 90.34 % مــن 

مجمــوع رأســمال الشــركة. 

الشركـات التابعة للمجموعـة

والمتاجــرة  وبيــع  تملــك وشــراء  الشــركة  غايــات  أهــم  مــن 
باألراضــي والعقــارات والشــقق، وإفــراز أو البيــع نقــدا أو 
بالتقســيط أو رهــن األراضــي وتأثيــث الشــقق والعقــارات 
مــع خدمــات أو بــدون خدمــات أو غيــر ذلــك وكل مــا يتعلــق 
بهــذا النشــاط، والقيــام بتنمية وتشــجيع وإدارة االســتثمارات 
فــي المجــاالت االقتصاديــة المختلفــة التجاريــة والصناعيــة 

والخدماتيــة وغيرهــا.

تمــارس الشــركة عملهــا مــن خــال مركزهــا الرئيســي فــي 
بلــغ عــدد  أخــرى، وقــد  البيــرة وال يوجــد لهــا فــروع  مدينــة 
موظفــي الشــركة )10( موظفيــن كمــا فــي 2013/12/31. 

تمتلك الشركة حاليًا المباني واألراضي التالية:

مجمع أبراج الوطنية الذي تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها به.  «
أراضي  « من   )28( الحوض  من   )134( رقم  أرض  قطعة 

البيرة، والبالغة مساحتها  3,862 م2. 
قطعة أرض رقم )23( من الحوض رقم )19( من أراضي  «

عين مصباح والبالغة مساحتها 2،348 م2.
أراضي  « من   )1( رقم  الحوض  من   )8( رقم  أرض  قطعة 

دورا القرع والبالغة مساحتها 28,183 م2.
قطعة ارض رقم )217( من الحوض رقم )6( من أراضي  «

جفنا والبالغة مساحتها  16,705 م2.
قطعة أرض رقم )214( من الحوض رقم )6( من اراضي  «

جفنا والبالغة مساحتها 13,259 م2.
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 )138( من الحوض رقم )3( من أراضي  «

قرية صرة والبالغة مساحتها 4,838 م2. 
قطعة أرض رقم )4( من الحوض رقم )20( من أراضي  «

قرية بورين والبالغة مساحتها 12,231م2.
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ــم أراضــي ومبانــي  ــة عــام 2013 إعــادة تقيي ــّم فــي نهاي ت
الشــركة مــن قبــل ثاثــة مخمنيــن مرخصيــن لهــذا الغــرض 
مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال، ولقــد بيــن التخميــن أن 
القيمــة الســوقية لهــذه األراضــي والمباني بلغت )19,168( 
ألــف دوالر أمريكــي وفــق متوســط قيمــة التخميــن التــي 
أعدهــا المخمنــون الثــاث، وهــذا يعنــي ان القيمــة الســوقية 
ألراضــي ومبانــي الشــركة تزيــد عــن كلفتهــا التاريخيــة بمبلــغ 
اإلدارة  مجلــس  قــرر  ولقــد  امريكــي.  دوالر  ألــف   )7,202(
عليهــا  تســير  التــي  الســابقة  السياســة  فــي  االســتمرار 
الشــركة بإثبــات هــذه االراضــي والعقــارات فــي البيانــات 

الماليــة بقيمتهــا التاريخيــة.

أظهــرت حســابات الشــركة فــي عــام 2013 أن إيــرادات التأجيــر 
والخدمــات فــي مجمــع أبراج الوطنية بلغت )981( ألف دوالر 
أمريكــي مقابــل )962( ألــف دوالر فــي العــام الماضــي، كمــا 
أن الشــركة حققــت أرباحــًا مــن اســتثماراتها الماليــة والعقاريــة 
مقدارهــا )119( ألــف دوالر امريكــي مقابــل )31( ألــف دوالر 
أمريكــي فــي العــام الماضــي، وبعــد خصــم مخصصــات 
االســتهاك وفقــًا للقوانيــن الســارية والمصاريــف اإلداريــة 
األمــاك وضريبــة  المجمــع وضريبــة  تشــغيل  ومصاريــف 
األربــاح حققــت الشــركة أرباحــا صافيــة مقدارهــا )352( ألــف 
دوالر أمريكــي مقابــل )224( ألــف دوالر أمريكــي فــي العــام 

الماضــي. 

ومجلــس اإلدارة يوصــي الهيئــة العامــة الموقــرة للشــركة 
بالموافقــة علــى البيانــات الماليــة للشــركة وترحيــل صافــي 
أرباحهــا فــي عــام 2013 إلــى األربــاح المــدورة مــن الســنوات 
ــًا للنظــام  ــي وفق ــب االحتياطــي القانون الســابقة بعــد تجني
األساســي للشــركة وبذلــك يرتفــع رصيــد األربــاح المــدورة 

فــي 2013/12/31 إلــى )935( الــف دوالر أمريكــي.   

2. شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية

تأسســت شــركة النخبــة للخدمــات واالستشــارات الطبية في 
بدايــة عــام 2007 تحــت رقم )562497156( برأســمال مقداره 
إلــى )350,000( ســهم  أردنــي مقســم  دينــار   )350,000(
القيمــة االســمية للســهم دينــار أردنــي واحــد وتمتلــك شــركة 
التأميــن الوطنيــة منهــا 314,999 ســهمًا. قامــت الشــركة 
بتاريــخ 2008/09/10 بزيــادة رأســمالها إلــى )500,000( دوالر 

ــى )500,000( ســهم القيمــة االســمية  أمريكــي مقســم إل
التاميــن  شــركة  تمتلــك  واحــد,  أمريكــي  دوالر  للســهم 
الوطنيــة منهــا )450,000( ســهم أي مــا نســبته 90% مــن 
رأســمال الشــركة. وتــم بتاريــخ 2009/07/01 بيــع جــزء مــن 
األســهم المملوكــة لشــركة التاميــن الوطنيــة إلــى الدكتــور 
بشــار الكرمــي شــريك حــق األقليــة بواقــع 5% لتصبــح حصــة 
شــركة التأميــن الوطنيــة )425,000( ســهم أي مــا نســبته 
85% مــن رأســمال الشــركة, وبتاريــخ 2009/10/13 قامــت 
الشــركة بزيــادة رأســمالها إلــى  )600,000( دوالر أمريكــي 
مقســم إلــى )600,000( ســهم القيمــة االســمية للســهم 
دوالر أمريكــي واحــد وتمتلــك شــركة التاميــن الوطنيــة منهــا 

)510,000( ســهم أي مــا نســبته 85% مــن رأس المــال.

ــر العــادي  و قــررت الهيئــة العامــة للشــركة فــي اجتماعهــا غي
ــى   ــادة رأســمال الشــركة إل ــخ 2010/10/28 زي المعقــود بتاري
)800,000( دوالر أمريكــي مقســم إلــى )800,000( ســهم 
وتمتلــك  واحــد  أمريكــي  دوالر  للســهم  االســمية  القيمــة 
شــركة التأميــن الوطنيــة مــا نســبته 85% منهــا. و تــم بتاريــخ 
لشــركة  المملوكــة  األســهم  مــن  جــزء  بيــع   2012/02/05
التأميــن الوطنيــة إلــى الدكتــور بشــار الكرمــي شــريك حــق 
األقليــة بواقــع  5% لتصبــح حصــة شــركة التاميــن الوطنيــة 
)640,000( ســهم أي ما نســبته 80% من رأســمال الشــركة. 
وافقــت   2012/03/29 بتاريــخ  المعقــودة  جلســتها  فــي  و 
الهيئــة العامــة لشــركة النخبــة علــى التوصيــة المقدمــة مــن 
مجلــس اإلدارة بخصــوص توزيــع أســهم منحــة مجانيــة علــى 
مســاهمي الشــركة بنســبة 25% مــن الرأســمال اإلســمي 
والمدفــوع أي مــا يعــادل )200( ألــف دوالر أمريكــي و بذلــك 
أمريكــي  )800,000( دوالر  مــن  الشــركة  مــال  رأس  يرتفــع 
موزعــة علــى )800,000( ســهم ليصبــح )1,000,000( دوالر 
أمريكــي موزعــة علــى )1,000,000( ســهم تمتلــك شــركة 
التأميــن الوطنيــة 80% منهــا. وبتاريــخ 2013/03/05 تــم بيــع 
)50,000( ســهم مــن األســهم المملوكــة لشــركة التأميــن 
الوطنيــة إلــى الدكتــور بشــار الكرمــي لتصبــح حصــة التأميــن 
الوطنيــة )750,000( ســهم أي مــا نســبته 75% مــن رأس 
مــال الشــركة وحصــة حقــوق األقليــة )250,000( ســهم أي 

مــا نســبته 25% مــن رأســمال الشــركة.
مــن أهــم غايــات الشــركة تأســيس وإدارة عيــادات متخصصــة 
الجراحــة  وأعمــال  أنواعــه  بمختلــف  المخبــري  التحليــل  فــي 
والنشــاطات   المراكــز  علــى  واإلشــراف  الطبيــة  والرعايــة 

الصحيــة التابعــة لهــا.
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و عليه و باإلضافة إلى مركزها الرئيسي, أصبح للشركة اثني عشر فرعًا موزعة على النحو التالي: 

العنوانعدد االفروعالمدينة

4رام الله

ش. ركب - نزلة البريد - عمارة الفرح - ط 4 . 1
ش.اإلرسال - مجمع الهندي - ط 2 . 2
ش المستشفيات- قرب مجمع فلسطين الطبي - الشارع الرئيسي. 3
ش .اإلرسال - مجمع الماسة - ط. 4 . 4

بين دوار ابن رشد و دوار المنارة - عمارة الحموري- ط. األرضي1الخليل 
 العيزرية الشارع الرئيسي - بجانب البنك العربي - مركز الغانم ط 12العيزرية

المدبسة - شارع المهد - عمارة شامية - ط 12بيت لحم 

2نابلس
ش. سفيان - عمارة عنتر - فوق حلويات دمشق - ط 2. 1
 مجمع البلدية التجاري - وسط البلد - ط 6. 2

ش. الرشيد - قرب الصليب األحمر- ط 13أريحا
2طولكرم

قرب مستشفى طولكرم الحكومي )ثابت ثابت( - مجمع التاج - ط 3. 1
مول األشقر- وسط البلد - الطابق 3. 2

ش. ابو بكر - مقابل النمر مول - عمارة الياموني  - ط12جنين
أظهــرت حســابات الشــركة لهــذا العــام بــأن إيراداتهــا ارتفعــت مــن )2,157( ألــف دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي إلــى 
)2,729( ألــف دوالر فــي هــذا العــام، وان نتائــج أعمالهــا أســفرت عــن ربــح صــاٍف مقــداره )212( ألــف دوالر أمريكــي مقابــل )95( 
ألــف دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي، ولقــد أوصــى مجلــس إدارة الشــركة الهيئــة العامــة بتوزيــع أســهم منحــة مجانيــة علــى 
المســاهمين بواقــع  )20%( مــن الرأســمال اإلســمي والمدفــوع، وبذلــك يرتفــع رأس مــال الشــركة اإلســمي والمدفــوع إلــى  
)1,200( ألــف دوالر مــوزع علــى  )1,200( ألــف ســهم القيمــة اإلســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد تمتلــك شــركة التأميــن 

الوطنيــة مــا نســبته  )75%( منهــا.

تمــارس الشــركة عملهــا مــن خــال مركزهــا الرئيســي فــي 
مدينــة رام اللــه وفروعهــا البالغــة )12( فرعــًا فــي كل مــن: 
رام اللــه )ثاثــة فــروع(، فــرع الخليــل، نابلــس )فرعيــن(، فــرع 
العيزريــة, فــرع بيــت لحــم, طولكــرم )فرعيــن(, فــرع اريحــا, و 
فــرع جنيــن. وبلــغ عــدد موظفــي الشــركة )59( موظفــا نهايــة 

العــام 2013.

لتشــمل  خدماتهــا  قاعــدة  توســيع  فــي  الشــركة  اســتمرت 
قطاعــات ســكانية أعــرض, حيــث تــم افتتــاح فــرع جديــد للشــركة 
فــي طولكــرم/ أيــار 2013 ليباشــر تقديــم أعماله جنبًا إلى جنب 
مــع الفــرع الســابق فــي المدينــة والــذي افتتــح عــام 2011 و 
حقــق حضــورًا الفتــا فــي األوســاط الطبيــة فــي المحافظــة. 
وضمــن شــراكة خاصــة تــم افتتــاح وحــدة ومختبــر فحوصــات 
المــواد الغذائيــة والميــاه فــي حزيــران 2013، حيــث باشــر 

القســم اســتقبال عينــات المــواد الغذائيــة والميــاه المعلبــة  
مــن الفنــادق والمطاعــم ومصانــع المــواد الغذائيــة، إضافــة 

ــة. ــاه المعلب إلــى فحوصــات المي

ويعتبــر هــذا القســم الوحيــد فــي القطــاع الخــاص وتنفــرد بــه 
الشــركة علــى مســتوى الوطــن.

اســتمرت سياســة الشــركة فــي إضافــة فحوصــات مخبريــة 
ــن، حيــث تشــمل  ــاء المعالجي ــاء علــى حاجــات األطب ــدة بن جدي
قائمــة خدمــات الشــركة أكثــر مــن )780( فحصــًا وإجــراًء مخبريــًا.

حيــث تــم توســيع مجموعــة الخدمــات المتعلقــة  بمتابعــة 
حــاالت اإلختــاالت الهرمونيــة واألمــراض المتعلقــة بنمــو 
الطفــل. وتعتبــر قائمــة الفحوصــات التــي توفرهــا الشــركة 
األوســع علــى مســتوى الوطــن. و تعتبــر الشــركة حاليــا مقــدم 
الخدمــات المخبريــة األول فــي القطــاع الخــاص الفلســطيني.
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العمل الحالي والخبرةتاريخ الميادالشهادة الجامعيةاالسم

محمد محمود مسروجي
رئيـس مجلس اإلدارة

بكالـــوريوس تاريــــــخ
ماجستير إدارة أعمال

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات  «1935
الطبية

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي «
عضو في العديد من المؤسسات االقتصادية و االجتماعية «
شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية  «
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين «
رئيس إتحاد جمعية رجال األعمال الفلسطينية «
نائب رئيس اتحاد رجال األعمال العرب «
عضو مؤسس للمجلس التنسيقي  للقطاع الخاص  «
رئيس مركز تطوير القطاع الخاص  «
رئيس جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت  «
عضو مجلس أمناء  الملتقى الفكري العربي  «
عضو مجلس أمناء “مؤسسة الحق” «
عضو مجلس إدارة المجمع العربي لإلدارة والمعرفة - عمان «
عضو مؤسس لشركة القدس القابضة  «
عضو مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة – الكويت  «
عضو المجلس األعلى لإلبداع والتميز «

توفيق إسماعيل حسين
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة

بكالوريوس
 إدارة أعمال

1943»  – البابطين  شركات  لمجموعة  سابقًا  التنفيذي  الرئيس 
الكويت تجارية، صناعية،  خدماتية 

واالستشارات  « للخدمات  النخبة  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
الطبية

عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لأللمنيوم «
عضو مجلس إدارة شركة سيارات نيسان - ايرلندا  «
عضو مجلس إدارة شركة شوفيرليه – ايرلندا «
عضو مجلس إدارة شركة وندسور جروب – ايرلندا «

أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية
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عزيز محمود عبد الجــواد
عضو و مستشار مجلس 

اإلدارة

مستشار مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية منذ أوائل عام  «1945بكالوريوس محاسبة
2012 وحتى اآلن

عام  « أوائل  منذ  الوطنية  التأمين  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
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 العام 1967  «
نائب  آخرها  كان  عدة  مراكز  فيها  تقلد   ،1992 العام  وحتى 

المدير العام للشركة
ممثل السوق الفلسطيني في مجلس إدارة االتحاد العام  «

العربي للتأمين منذ العام 1994 وحتى العام 2007
الوطنية  « التأمين  إدارة شركة  مؤسس وعضو في مجلس 

منذ تأسيسها عام 1992 وحتى اآلن
الفلسطيني  « المال  رأس  سوق  هيئة  إدارة  مجلس  عضو 

وعضو لجنة التدقيق الداخلي للهيئة حتى نهاية عام 2013
ورئيس  « سابقَا(  )الرفاه  الوطني  البنك  إدارة  مجلس  عضو 

لجنة التدقيق الداخلي في البنك
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية «
» )ICC( عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية
عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات الطبية حتى العام 2010 «
عضو مجلس إدارة شركة مستشفى جبل داوود حتى العام  «

2010
التأمين  « لشركات  الفلسطيني  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس 

منذ تأسيسه وحتى استقالته في 2008/04/01
لتعويض  « الفلسطيني  الصندوق  إدارة  مجلس  عضو 

مصابي حوادث الطرق منذ تأسيسه وحتى العام 2007

سامر عزيز شحادة
عضو مجلس اإلدارة

شهادة عليا في 
القانون وعلم النفس 

واالقتصاد
بكالوريوس علوم 

سياسية
ماجستير عالقات دولية

مدير عام شركة أبراج الوطنية «1968
مستشار مدير عام شركة التأمين الوطنية للعاقات العامة «
نائب رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن القمح الذهبي «
مساعد باحث – منظمة الصحة العالمية – رام الله «
مساعد تدريس – دائرة العلوم السياسية – جامعة برجهام يونغ  «
رئيس مجلس أمناء مدارس الفرندز «
مؤسس وعضو في مؤسسة الشباب الرؤساء «
عضو في مؤسسة مبادرة كلينتون  «
للكنيسة  « التابع  الكنسي  للمجمع  الفخري  المال  امين 

اإلنجيلية األسقفية العربية في الشرق األوسط
امين صندوق في جمعية ICC – القدس  «



17 شركة التأمين الوطنية

زاهي باســـيل عواد
عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس علوم 
– الجامعة األمريكية - 

بيروت

أخصائي تدريب/ شركة الزيت العربية – الكويت «1943
الفلسطينية  « الشركة   – اإلدارة  مجلس  وعضو  إداري  مدير 

لأللمنيوم – رام الله
مدير عام – شركة الصقر لألوراق المالية – رام الله «
مستشار – شركة جاكسي لاستثمار –    رام الله «
مستشار – شركة سهم للوساطة المالية واالستشارات –  «

رام الله
مدير عام – شركة وينرز للوساطة المالية واالستشارات –  «

رام الله
واالستشارات  « للخدمات  النخبة  شركة  إدارة  مجلس  عضو 

الطبية 
مدير عام ورئيس مجلس اإلدارة – شركة االتحاد للخدمات  «

المالية
عضو جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت وجمعيات خيرية أخرى «

ابراهيم علي الطويل
عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس صيدلة 
وكيمياء صيدالنية

رئيس بلدية مدينة البيرة سابقا «1946
للمستحضرات  « القدس  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

الطبية 
مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية «
يملك ويعمل في صيدلية البيرة الجديدة   «
مدير وصاحب شركة تاتكو انترناشينول «
عضو مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية «

غازي مدحت مشتهى
عضو مجلس اإلدارة

دبلوم في الصيدلة 
)مساعد صيدلي(

رجل أعمال «1946
عضو مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية «
عضو مجلس إدارة شركة فلسطين لاستثمار العقاري  «
عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية «
عضو مجلس إدارة شركة المشتل السياحية  «
رئيس مجلس إدارة شركة اسكيمو العروسة «
رئيس مجلس إدارة ميديكا لألدوية - غزة «
رئيس مجلس إدارة مكسيم للسياحة والسفر وشؤون  الحج- غزة «
عضو مجلس بلدية غزة سابقًا لمدة أربعة عشر عامًا «
عضو مجلس إدارة جمعية اإلخوة الفلسطينية المصرية «
عضو مؤسس في منتدى فلسطين  «
مشارك في نشاطات اقتصادية واجتماعية أخرى «
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فؤاد نخلة قطان
عضو مجلس اإلدارة

مؤسس ومدير عدة شركات: 1948ماجستير في القانون
 شركة الهندسة الميكانيكية األردنية المساهمة «
المساهمة   « والشحن  للتخليص  العربية  الوكالة  شركة 

المحدودة
شركة صحاري لتأجير السيارات «
شركة أي سي أي للسياحة والسفر «
عضو مجلس إدارة في شركة أيبك «
رئيس مجلس أمناء جامعة بيت لحم «
عضو في عدة جمعيات خيرية في منطقة بيت لحم «

الرئيس التنفيذي لمجموعة مسروجي «1968ماجستير إدارة اعمالهيثم محمد مسروجي 
رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لألوراق المالية «
رئيس مجلس إدارة شركة البرق للشحن والتخليص «
رئيس مجلس إدارة شركة اركوميد للتجهيزات الطبية «
رئيس اتحاد موردي األدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني «
عضو المجلس األعلى للشراء العام الفلسطيني «
عضو اللجنة الفنية الدوائية الفلسطينية العليا «
عضو في العديد من المؤسسات االقتصادية واالجتماعية «
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أوال:  عقــد مجلــس إدارة الشــركة ســت جلســات فــي عــام 2013، لــم يتغيــب أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس عــن أي جلســة بــدون 
عــذر مشــروع، وكانــت نســبة حضــور األعضــاء للجلســات خــال العــام %98.

ــا:  كان مجلــس اإلدارة قــد قــرر فــي جلســته المعقــودة بتاريــخ 2008/03/27 تحديــد بــدل حضــور جلســات المجلــس بمبلــغ  ثاني
وقــدره 500 دوالر أمريكــي لــكل جلســة يحضرهــا عضــو مجلــس اإلدارة، وذلــك اعتبــارا مــن 2008/01/01.  كمــا قــرر مجلــس 
اإلدارة فــي جلســته المعقــودة بتاريــخ 2013/01/24 تحديــد أتعــاب اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس بقيمــة 250 دوالر لــكل عضــو 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة و 500 دوالر لــكل عضــو ليــس مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة و ذلــك عــن كل جلســة يحضرهــا العضــو.  

ثالثا:  جلسات اللجان :

وتكون  « الشركة  أعمال  لمتابعة  واحدة شهريا  جلسة  عن  تقل  ال  دورية  جلسات  للشركة  والحوكمة  التنفيذية  اللجنة  تعقد 
الجلسات بحضور جميع أعضاء اللجنة. 

تعقد لجنة التدقيق الداخلي للشركة جلسات شهرية بحضور جميع أعضاء اللجنة. «
تعقد لجنة االستثمار أربع جلسات سنويا على األقل. «
تعقد لجنة المكافئات جلسة واحدة سنويا على األقل. «

جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه: 
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مركز المجموعة و فروعها و حجم القوى العاملة 
تمــارس المجموعــة عملهــا مــن خــال مركزهــا الرئيســي فــي مدينــة البيــرة وفروعهــا الثمانيــة و مكاتبهــا األربعــة عشــر. وبلــغ عــدد 

العامليــن فــي المجموعــة 261 موظفــا فــي نهايــة عــام 2013. 

أدناه جدول يبين توزيع موظفي المجموعة حسب مؤهاتهم العلمية: 

شركة النخبةأبراج الوطنيةالتأمين الوطنيةالمؤهل العلمي

002بروفيسور

106دكتوراه

1416ماجستير

110039بكالوريوس

200دبلوم عالي

3932دبلوم 

1721ثانوية عامة

943أقل من ثانوية

1921059إجمالي عدد الموظفين

علما بأن هؤالء العاملين موزعين حسب مراكز عملهم على النحو التالي: 

النخبة أبراج الوطنية التأمين الوطنية إسم الفرع

821027المركز الرئيسي
2105الخليل

403العيزرية
25013اإلدارة اإلقليمة للشمال وفرع نابلس

900غزة
1004طولكرم

1501جنين
1306اإلدارة اإلقليمية للجنوب

1300بيت لحم
1921059إجمالي عدد الموظفين 
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تؤمن الشركة أن العنصر البشري هو أهم دعائم نجاحها و رأسمالها الحقيقي الذي يتطلب التطوير المهني المستمر. 
ولذلك حرصت الشركة على توفير الدورات وورشات العمل التالية لموظفيها خال العام 2013: 

منظم الدورةعدد الموظفين إسم الدورة 

هيئة سوق رأس المال 22دبلوم تأمين الحياة والصحي
اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين9إعادة التأمين

Financial Excel3Scholarship
المؤسسة العربية األوروبية للتدريب14لغة عبرية

المعهد المصرفي الفلسطيني 2األساليب الحديثة إلعداد تقرير المدقق الداخلي
المعهد المصرفي الفلسطيني 2قانون ضريبة الدخل الفلسطيني

المعهد المصرفي الفلسطيني 2جوانب قانونية في أعمال الموارد البشرية
داخلي / شركة التأمين الوطنية22التأمين الفلسطيني ضد األخطار السياسية

داخلي / شركة التأمين الوطنية 50التأمين المصرفي
داخلي / شركة التأمين الوطنية 40التأمينات العامة

 Oracle Developer 11 g2 معهد اكسبرس
هيئة سوق رأس المال 12الشهادة المهنية للتأمين 

International Financial Reporting Standards )IFRS(2ارنست و يونغ
مؤسسة أصول لإلستشارات - األردن 2الملتقى السنوي الرابع للمدققين الداخليين 

اإلتحاد األردني لشركات التأمين3أساسيات إدارة الخطر- تقييم الخطر
المؤسسة العربية األوروبية للتدريب1إدارة وضبط اللوازم والمخازن

المؤسسة العربية األوروبية للتدريب1دورة إدارة الملف الضريبي
جنرل لإلستشارات التدريبية 5مهارات إجراء مقابات تقييم األداء

Your Personality & Sales Effectiveness4 اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
المعهد المصرفي الفلسطيني 14مهــارات البيـع 

التدريب و التأهيل لموظفي المجموعة:
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

أحمد فؤاد مشعشع
المدير العام

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
سنـــــــــة التخـــــــرج:
الخبــــرة العمليــــة:

ماجستير
إدارة أعمال

EMU_Turkey  ،     جامعة بيرزيت
2008

مجــال  فــي  ســنة   18
واالتصــاالت  البنــوك 

ميــن لتأ ا و

سامر عزيز شحادة
مستشار المدير العام للعاقات 

العامة ومدير عام شركة أبراج الوطنية

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
سنـــــــــة التخـــــــرج:
الخبــــرة العمليــــة:

ماجستير
عاقات دولية

Brigham Young University
1985

20 عاما في مجال 
اإلدارة والعاقات 

العامة 

عبد الفتاح محمد قراقع
المدير اإلقليمي لمنطقة 

الجنوب وقطاع غزة
المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:

سنـــــــــة التخـــــــرج:
الخبــــرة العمليــــة:

دبلوم
دبلوم تجارة وإدارة مكاتب

معهد قلنديا للتدريب
المهني

1981
28 سنة في مجال

التأمين 

أحمد سعدو سعد
المدير اإلقليمي لمنطقة الشمال

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
سنـــــــــة التخـــــــرج:
الخبــــرة العمليــــة:

بكالوريوس
محاسبة

جامعة النجاح
1995

 17 سنة في مجال 
المحاسبة والتدقيق 

والتأمين  

بشار توفيق حسين
نائب المدير العام للشؤون الفنية

المؤهل العلمي:  
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
سنـــــــــة التخـــــــرج:
الخبــــرة العمليــــة:

ACII + ماجستير
التأمين وإدارة المخاطر
City University London

2010
11 سنة في مجال 

اإلدارة المالية 
والتأمين 

ماجستير
الطب / علم األمراض السريرية

الجامعة األردنية
1991

23 سنة في مجال
إدارة المختبرات الطبية
و تقديم االستشارات

الطبية و التدريس في
الجامعات المحلية

د. بشار عدنان الكرمي
مدير عام شركة النخبة للخدمات

و االستشارات الطبية
المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
سنـــــــــة التخـــــــرج:
الخبــــرة العمليــــة:
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

اسكندر احمد سماره
مساعد المدير العام لشؤون 

تعويضات التأمينات العامة

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:

سنـــــــــة التخـــــــرج:
الخبــــرة العمليــــة:

دبلوم
دبلوم تجارة وإدارة مكاتب
معهد قلنديا للتدريب 

المهني
1981

28 سنة في مجال 
التأمين 

عبد الحميد منير نصار
مدير دائرة التدقيق الداخلي

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
سنـــــــــة التخـــــــرج:
الخبــــرة العمليــــة:

بكالوريوس
محاسبة

جامعة النجاح
2001

12 سنة في مجال 
تدقيــــــق البيـــــانات 
الماليــــة والتدقيــق 
الخـارجي والداخلي 

سهيل صالح الدين عواد
مساعد المدير العام لاكتتاب 

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
سنـــــــــة التخـــــــرج:
الخبــــرة العمليــــة:

دكتوراه
اقتصاد

جامعة كانبور - الهند
1993

17 سنة في مجال 
التأمين 

عالء علي صافي
مساعد المدير العام للشؤون المالية 

والخدمات المساندة 
المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
سنـــــــــة التخـــــــرج:
الخبــــرة العمليــــة:

CPA + ماجستير
MBA + محاسبة

University of Cincinnati
2010

6 سنوات في مجال 
تكنولوجيا المعلومات 

والمالية.
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

حسين احمد السيفي
مدير دائرة المبيعات

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
سنـــــــــة التخـــــــرج:
الخبــــرة العمليــــة:

بكالوريوس
محاسبة وإدارة أعمال

جامعة اإلسكندرية
1978

20 سنة في مجال 
التسويق والمبيعات 

والتأمين

محمد عبد الجليل العيساوي
مدير دائرة الحسابات 

 
المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
سنـــــــــة التخـــــــرج:
الخبــــرة العمليــــة:

بكالوريوس
محاسبة

جامعة النجاح
1999

15 سنة في
مجال المحاسبة 

والتأمين

رامي “محمد جمال” سليمان
مدير دائرة أنظمة المعلومات

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
سنـــــــــة التخـــــــرج:
الخبــــرة العمليــــة:

بكالوريوس
برمجة وتحليل نظم

جامعة مؤتة
2000

13 سنة في مجال 
أنظمة الحاسوب   

أكرم احمد حج يوسف
مدير دائرة تعويضات السيارات

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
سنـــــــــة التخـــــــرج:
الخبــــرة العمليــــة:

بكالوريوس
علوم مالية ومصرفية

جامعة النجاح
1996

14 سنة في مجال  
التدقيق الداخلي 

والمبيعات، والتأمين  
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الهيكل التنظيمي لشركة التأمين الوطنية
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عماد علقم
فرع الخليل

جميلة العواودة
مكتب دير دبوان

فتحي اشتية
المركز الرئيسي

إيهاب مرار
المركز الرئيسي

ميرال رنتيسي
المركز الرئيسي

أدهم أبو غوش
المركز الرئيسي

أنس أبو سرور
فرع بيت لحم

مأمون علي
فرع طولكرم

سالمة دعيبس
مكتب طوباس

محمد موسى
فرع بيت لحم

محمد بشارات
المركز الرئيسي

 الموظف المثالي
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عماد علقم
فرع الخليل

جميلة العواودة
مكتب دير دبوان

فتحي اشتية
المركز الرئيسي

إيهاب مرار
المركز الرئيسي

ميرال رنتيسي
المركز الرئيسي

أدهم أبو غوش
المركز الرئيسي

أنس أبو سرور
فرع بيت لحم

مأمون علي
فرع طولكرم

سالمة دعيبس
مكتب طوباس

محمد موسى
فرع بيت لحم

محمد بشارات
المركز الرئيسي

 الموظف المثالي
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بلــغ عــدد مســاهمي الشــركة 2,562 مســاهم كمــا فــي 2013/12/31 مقابــل 2,567 مســاهم فــي 2012/12/31 و كان حجــم 
التــداول علــى أســهم الشــركة فــي بورصــة فلســطين خــال العــام 2013 مقارنــة بالعــام 2012 كمــا يلــي:-

شركة التأمين الوطنية : 
20132012البيان

524,550642,276عدد األسهم المتداولة 
2,204,292 $1,700,046 $قيمة األسهم المتداولة 

225345عدد العقود المنفذة 
4.38 $3.79 $أعلى سعر تداول 
3.10 $3.02 $أدنى سعر تداول 

3.87 $3.60 $سعر اإلغاق 
5.35%4.37%معدل دوران السهم 

أهم المؤشرات المالية:

20132012النسب المالية
0.0440.054معدل دوران السهم
0.4660.396عائد السهم الواحد  

2.3882.078القيمة الدفترية للسهم الواحد  
6.6077.825القيمة السوقية إلى العائد )مرة(

1.5071.863القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية )مرة(
1.0001.000إجمالي الربح من العمليات إلى األقساط

1.2390.860صافي الربح إلى األقساط
0.0700.065العائد على مجموع الموجودات
0.1950.191العائد على حقوق المساهمين

0.6380.660معدل المديونية
0.3620.340نسبة الملكية

0.0570.075معدل دوران الموجودات )مرة( 
0.4580.588معدل دوران الموجودات الثابتة )مرة( 

0.0880.135معدل دوران رأس المال العامل ) مرة( 
7.0094.599نسبة التداول )مرة( 
51,476,06342,584,055رأس المال العامل  

المساهمين
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علمًا بأن مساهمي الشركة موزعين حسب فئات األسهم التي يملكونها على النحو التالي: 

نسبة المساهمينعدد األسهمعدد المساهمينفئة المساهمة

 0.24%51629,000من 100 سهم فأقل

 2.19%966262,335من 101 إلى 500

3.05%472366,006من 501 إلى 1,000

8.25%429989,727من 1,001 إلى 5,000

3.40% 57408,447من 5,001 إلى 10,000

16.74%882,008,833من 10,001 إلى 50,000

6.62%11794,431من 50,001 إلى 100,000

59.51%237,141,221من 100,001 فأكثر 

100.00%2,56212,000,000المجمــــــــــوع

أكبر عشر مساهمين في الشركة:

عدد األسهمإسم المساهم
عدد األسهم 31/12/2013%

31/12/2012%

6.58%6.58789,331%789,331توفيق إسماعيل حسين

صندوق االدخار والتأمين على الحياة لموظفي شركة التأمين 
6.70%5.92803,981%709,844الوطنية

4.24%4.24508,806%508,806اردميس حبيب مردروسيان

3.71%3.71445,345%445,345محمد محمود مسروجي

3.61%3.61432,793%432,793ندى توفيق حسين

3.61%3.61432,793%432,793بشار توفيق حسين

3.61%3.61432,793%432,793رهام توفيق حسين

3.00%3.00360,000%360,000عزيز محمود عبد الجواد

2.58%2.73309,269%328,173عبدالرؤوف عبدالهادي منصور

2.56%2.56307,795%307,795شركة المشارق للتنمية واالستثمار
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عدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة:

الجنســـيةالمنصـــباالســـــــــــــم
عدد األسهم 

كما في 
31/12/2013

عدد األسهم 
كما في 

31/12/2012

445,345445,345فلسطينيرئيس مجلس اإلدارةمحمد محمود مسروجي

789,331789,331فلسطينينائب رئيس مجلس اإلدارةتوفيق إسماعيل حسين

360,000360,000أردنيعضو مجلس اإلدارةعزيز محمود عبد الجواد

300,752297,955فلسطينيعضو مجلس اإلدارةسامر عزيز شحادة

260,634260,634فلسطينيعضو مجلس اإلدارةابراهيم علي الطويل

50,000150,000فلسطينيعضو مجلس اإلدارةغازي مدحت مشتهى

170,226160,000فلسطينيعضو مجلس اإلدارةزاهي باسيل عواد

20,00020,000فلسطيني عضو مجلس اإلدارة هيثم محمد مسروجي

الوكالة العربية للتخليص والشحن 
20,00034,100فلسطينيعضو مجلس اإلدارةويمثلها فؤاد نخلة قطان

عدد األسهم المملوكة ألقرباء أعضاء مجلس اإلدارة: 

الجنسيةالصــــــلةاالســــــــــــــــم
عدد األسهم 

كما في 
31/12/2013

عدد األسهم 
كما في 

31/12/2012

9,5309,530فلسطينيةزوجة محمد محمود مسروجيرسمية حسني مسروجي

192,426192,426فلسطينيةزوجة توفيق إسماعيل حسينواجدة راغب حسين

36,00035,000أردنيةزوجة عزيز محمود عبد الجواديسرى رزق الله ابو علي

1,5541,554فلسطينيةزوجة سامر عزيز شحادةحنان عيسى شحادة

14,43612,901فلسطينيابن سامر عزيز شحادةعزيز سامر شحادة



33 شركة التأمين الوطنية

عدد األسهم المملوكة ألعضاء اإلدارة التنفيذية: 

الجنسيةالمنصباالسم
عدد األسهم 

كما في 
31/12/2013

عدد األسهم 
كما في 

31/12/2012

17,51317,513فلسطينيالمدير العاماحمد فؤاد مشعشع

432,793432,793فلسطينينائب المدير العام للشؤون الفنيةبشار توفيق حسين 

300,752297,955فلسطينيمستشار المدير العام للعاقات العامة سامر عزيز شحادة 

10,62210,622فلسطينيالمدير االقليمي لمنطقة الشمالاحمد سعدو سعد

مساعد المدير العام لشؤون تعويضات اسكندر احمد سمارة 
7,9417,941فلسطينيالتأمينات العامة 

170170فلسطينيمساعد المدير العام لاكتتابسهيل صاح الدين عواد 

524524فلسطينيمدير دائرة الحسابات محمد عبد الجليل عيساوي

290290فلسطينيمدير دائرة المبيعاتحسين احمد السيفي

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
20132012طبيعة العاقة

1,038,4751,191,386ادارة عليامنافع قصيرة األجل

237,982334,627ادارة علياحصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة

216,130183,144أعضاء مجلس إدارةمكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 
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التأمين الوطنية في الصحف



35 شركة التأمين الوطنية

التأمين الوطنية في الصحف
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إدارة الشركة أثناء استقبال الضيوف

صور عامة من الحفل

مقابلة المدير العام مع الصحافة كلمة المدير العام فقرة فنية

عدد من الفائزين بجوائز خالل الحفل

التأمين الوطنية تحتفل بمرور عشرون عاماً على تأسيسها 



37 شركة التأمين الوطنية

التأمين الوطنية تحتفل بمرور عشرون عاماً على تأسيسها 

إدارة الشركة أثناء استقبال الضيوف

صور عامة من الحفل

مقابلة المدير العام مع الصحافة كلمة المدير العام فقرة فنية

عدد من الفائزين بجوائز خالل الحفل
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إضاءات

دعـم العديد من
القطاعات الصحية

والثقافية والتعليمية
والرياضية

 والمجتمعية

أكثر من 200 موظف لخدمتكم20 عـاماً مـن التميــز والعطــاء

أول شركة تأمين
 فلسطينية

تحصل على شهادة
الشفافية والنزاهة

زراعة أكثر من
 1000 شجرة

في عام 2013

رأس مال وطني
 بلغ 12 

مليون دوالر
أمريكي

هــامش مــالءة
 وصــل 304 %

توزيع نسبـة %12
 من أرباح الشركة
 على الموظفين

سنويًا

أكثر من 30 نوع
 من الحلــول
 التأمينيــة

قيمة الموجودات
المؤمن 

عليها تجاوزت
مليار دوالر 

أمريكي

التعويضات
 المدفوعة تجاوزت

 158 مليون
دوالر أمريكي

دعم أكثر من 30
مؤسسة 
إجتماعية 

22 فرع ومكتب
 لخدمتكم 

وأكثر من 35 وكيل

األرباح النقدية
الموزعة 

تجاوزت 17 مليون
 دوالر أمريكي
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إضاءات

دعـم العديد من
القطاعات الصحية

والثقافية والتعليمية
والرياضية

 والمجتمعية

أكثر من 200 موظف لخدمتكم20 عـاماً مـن التميــز والعطــاء

أول شركة تأمين
 فلسطينية

تحصل على شهادة
الشفافية والنزاهة

زراعة أكثر من
 1000 شجرة

في عام 2013

رأس مال وطني
 بلغ 12 

مليون دوالر
أمريكي

هــامش مــالءة
 وصــل 304 %

توزيع نسبـة %12
 من أرباح الشركة
 على الموظفين

سنويًا

أكثر من 30 نوع
 من الحلــول
 التأمينيــة

قيمة الموجودات
المؤمن 

عليها تجاوزت
مليار دوالر 

أمريكي

التعويضات
 المدفوعة تجاوزت

 158 مليون
دوالر أمريكي

دعم أكثر من 30
مؤسسة 
إجتماعية 

22 فرع ومكتب
 لخدمتكم 

وأكثر من 35 وكيل

األرباح النقدية
الموزعة 

تجاوزت 17 مليون
 دوالر أمريكي
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حملة بالعيد العشرين الكل ربحانين 

لوحات إعالن خارجية من حملة بالعيد العشرين، الكل ربحانين

الفائزين بحملة بالعيد العشرين، الكل ربحانين
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إطاق الشعار الجديد للشركة”معًا ألبعد حدود” بالتزامن  «
مع احتفال الشركة بالعيد العشرين.

احتفاظ الشركة بأعلى رأسمال بين جميع شركات التأمين  «
مليون   12 والبالغ  الفلسطيني  السوق  في  العاملة 
دوالر أمريكي إضافة لتحقيق أعلى هامش ماءة بنسبة 

.%304
توزيع أرباح نقدية خال العام 2013 بقيمة 2.4 مليون دوالر  «

على المساهمين بنسبة 20% من رأسمال الشركة.
صدور تقارير اكتوارية من جهات عالمية ذات االختصاص  «

تؤكد كفاية االحتياطيات الفنية للشركة.
إلدارة  « الفلسطينية  الوطنية  الشركة  مع  اتفاقية  توقيع 

التأمينات والنفقات الصحية والطبية NatHealth والتي 
للتأمين  الذكية  البطاقة  نظام  اعتماد  سيتم  خالها  من 
فلسطين  في  نوعها  من  األولى  وهي  الصحي 

والمنطقة.
من  « التأمين  معيدي  مع  التأمين  إعادة  اتفاقيات  تطوير 

الدرجة األولى عالميا بما يتناسب مع التوسع الحالي في 
سوق التأمين الفلسطيني.

طيلة  « امتدت  إعانية  حمات  خال  من  للشركة  الترويج 
عام 2013 و تم فيها توزيع 5 سيارات على زبائن الشركة 

في جميع محافظات الوطن.
تحقيق زيادة مدروسة في اإلنتاج و ترشيد النفقات بما  «

يساهم في تخفيض نسبة النفقات إلى اإلنتاج.
اعتماد سياسة استثمارية مبنية على أسس علمية وفنية  «

تهدف إلى توفير أفضل العوائد بأقل المخاطر من خال 
تنويع و توزيع محافظ االستثمار على قنوات استثمارية 
االستثمارية  الحلول  و  الخيارات  أفضل  توفر  متعددة 
القصير  المدى  على  الشركة  التزامات  مع  يتوافق  وبما 

و الطويل.
خال  « من  واإللكترونية  التكنولوجية  التطورات  مواكبة 

شراء نظام تأميني إلكتروني حديث باإلضافة إلى شراء 

  اإلنجازات

برنامج متخصص لدائرة الموارد البشرية.
بإصدار  « الخاص  االلكتروني  البرنامج  تطوير  على  العمل 

تأمين السفر و اعتماده لدى العديد من مكاتب السياحة 
وثيقة  اعتماد  إلى  باإلضافة  فلسطين  في  والسفر 
تأمين السفر الخاصة بشركة التأمين الوطنية لدى جميع 

سفارات االتحاد األوروبي.
الفنية  « المهارات  البشري وتعزيز  االستثمار في رأسمال 

والمهنية لدى الموظفين من خال المشاركة في ورشات 
عمل و دورات تدريبية متخصصة داخل و خارج الوطن. 

لتكثيف  « االجتماعية  للمسؤولية  اعتماد موازنة مخصصة 
من  البيئية  و  االجتماعية  المسؤولية  في  الشركة  دور 
الرياضية  الثقافية و  البرامج  خال المساهمة في رعاية 
وتقديم المساعدات للطلبة المحتاجين ولذوي االحتياجات  
التي  المؤسسات  دعم  و  الخيرية  الجمعيات  و  الخاصة 

تعمل على خدمة البيئة.
العمل على تطوير وتحديث سياسة غسيل األموال بما  «

سوق  هيئة  وتعليمات  لمتطلبات  االمتثال  مع  يتوافق 
رأس المال الفلسطينية.

افتتاح مقر االدارة االقليمية الجديد في منطقة الشمال. «
» )Disaster Recovery Plan( وضع خطة تعافي من األخطار

من خال مشروع تم انجازه داخليا.
إدراج الشركة في مؤشر القدس لدى بورصة فلسطين  «

للسنة الثانية على التوالي. 
العمل على نشر الوعي التأميني في المجتمع من خال  «

عقد العديد من ورش العمل بمفاهيم السامة العامة 
والتأمين لكبار زبائن الشركة.

اعتماد زي موحد لمراكز خدمات الجمهور في جميع فروع  «
الشركة.

خال  « من  صحية  تأمينية  تغطية  أفضل  لوجود  السعي 
التعاقد مع أكثر من جهة صحية أهمها التعاقد مع مركز 

الحسين للسرطان في عمان.
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في  « التأمين  شركات  بين  المحموم  التنافس  ظل  في 
قطاع  على  التركيز  الشركة  ارتأت  الفلسطيني  السوق 
و  العمليات  تنقيح  و  مراجعة  بهدف  التطوير  و  البحث 
التقنيات المتوفرة وزيادة كفاءة عمليات اإلنتاج و تحسين 
المنتجات الحالية وابتكار منتجات جديدة كان أهمها حزمة 
حمايتي وحزمة أعمالي و بدء العمل بمشروع تنمية سوق 
الحتياجات  عميقة  دراسة  و  ممنهجة  خطة  وفق  األفراد 
السوق المحلي باإلضافة إلى تفعيل التأمين المصرفي 
والتأمين المتناهي الصغر الذي تنفرد به شركة التأمين 

الوطنية.
تطوير دور دائرة الموارد البشرية من خال شراء برنامج  «

إلكتروني متخصص ليصبح عمل الدائرة ال يقتصر على 
الموارد  بدور  القيام  إنما  و  فقط  الموظفين  شؤون 

البشرية من خال: 

»  )Key Performance Indicators( تقييم األداء و إدارته
تخطيط التوظيف «
دراسة قدرات الموظفين و كفاءاتهم «
عمل خطة تدريبية شاملة وكاملة «
التخطيط االحالي  «
تطوير الكفاءات و التدريب «
التدوير الوظيفي «
تحديد المسار المهني لكل موظف «
التحليل و التوصيف الوظيفي «

الخطة المستقبليةالبحث و التطوير

االستمرار في االستثمار في رأسمال البشري وفق خطة  «
تدريبية واضحة وميزانية مخصصة لذلك.

التوسع  « التركيز على  و  الذكي  الترويج  و  التسويق  تعزيز 
األفقي.

دخول  « ومحاولة  اإلقليمي  التوسع  إمكانية  دراسة 
األسواق اإلقليمية.

تعزيز دور وثقافة إدارة المخاطر. «
تعزيز ثقافة االمتثال في الشركة من خال تطبيق أوسع  «

ذات  الخارجية  القوانين  و  الداخلية  للسياسات  أشمل  و 
نظام  كفاءة  رفع  تضمن  واضحة  آلية  وتوفير  العاقة 

الرقابة و الضبط الداخلي في الشركة.

التوسع في مجال تكنولوجيا المعلومات من خال شراء  «
برامج الكترونية جديدة واستحداث الضوابط الازمة لرفع 

الكفاءة. 
العمل على تطوير الثقافة التأمينية في السوق المحلي.  «

استمرار الدراسة والبحث و التطوير لتوفير أفضل الحلول  «
التأمينية من خال ابتكار حزم تأمينية جديدة تلبي احتياجات 
على  المحافظة  في  الشركة  تساعد  و  المحلي  السوق 
زبائنها الحاليين و تسهل عليها عملية االنتشار و التوسع 

األفقي.
تكثيف دور الشركة في المسؤولية االجتماعية و البيئية. «
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تســعى شــركه التأميــن الوطنيــة بشــكل مســتمر إلــى تعزيــز 
أداء الدوائــر و الفــروع  المختلفــة مــن خــال  تفعيلهــا ألنظمــة 
ــة, و فــي إطــار مســاعيها  ــة و المالي ــه الفني ــط و الرقاب الضب
أهميــة  التنفيذيــة  اإلدارة  و  االدارة  مجلــس  يولــي  لذلــك 
عاليــة لتنظيــم إجــراءات الضبــط الداخلــي مــن خــال تحديــد 
المســؤوليات و العاقــات الوظيفيــة بيــن مكوناتــه المختلفــة 
و ذلــك  بهــدف  حمـــــاية األصـــــول مــن الضيــــــاع و التحــــــايل  
ولمــا لذلــك مــن دور مباشــر فــي  رفــع كفــاءة أداء العمليــات 
الفنيــة و الماليــة و إعطائهــا قيمــة إضافيــة تعــزز مــن خالهــا  
مكانتهــا الربحيــة و إظهــار بياناتهــا بدقــة و شــفافية ألصحــاب 
العاقــة  , و تأكيــدا لضمــان كفــاءة و ســامة أنظمــة الضبــط 
الداخلــي التــي يتــم العمــل بهــا فــي الشــركة  عمدت الشــركة 

إلــى القيــام بمــا يلــي : 

استنادا  « الشركة   في  الداخلي  التدقيق  إجراءات  تنفيذ 
للمعايير المحددة لها و ذلك من خال تبعية دائرة التدقيق 
الداخلي منذ استحداثها في عام 2007 إلى لجنة التدقيق 
الداخلي المنبثقة عن مجلس اإلدارة, وتحديد إطار عمل و 
مسؤوليات لجنة التدقيق الداخلي و دائرة التدقيق  من 
خال المواثيق المصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة بما 
يكفل تنفيذ إجراءات التدقيق  بشكل مستقل و مستند 
لتحديد و تحليل المخاطر و التي بدورها تهدف لمنح قيمة 
إضافية للعمليات المختلفة و الحد من المخاطر المحتملة  

من خال  رفع كفاءة أنظمة الرقابة و الضبط الداخلي.

تطبيق الشركة لكافة البنود اإللزامية في مدونة الحوكمة  «
الضبط  أنظمة  كفاءة  برفع  تعنى  التي  و  الفلسطينية 
سواء  األنشطة  كافة  مستوى  على  ذلك  و  الداخلي 
المتعلقـة باجتماعـــات الهيئات العــامة أو مجلــــس اإلدارة 
    أو اإلدارة التنفيذية  أو اللجان أو دائرة التدقيق الداخلي, 
    و ذلك بمـــا يكفـــل مصـــالح كافة األطـراف ذوي العاقة 
    و استحداث لجنة الحوكمــة لمتابعة تطبيق بنود المدونة.

ترشيح و اختيار أكفأ شركات التدقيق الخارجي و المصنفة  «

كفاية األنظمة و الضبط الداخلي
عالميا, بهدف فحص دقة و عدالة  الدرجات األولى  من 
المتعلقة  الختامية  الحسابات  و  للشركة  المالية  البيانات 
بها و فحص كفاءة األنظمة اإللكترونية المستخدمة في 
الشركة و قياس أنظمة الرقابة و الضبط الداخلي المتبعة 

و المعمول بها في الشركة.

وجود و استحداث سياسات عمل واضحة و ممنهجة تتعلق  «
بكافة عمليات و أقسام الشركة بحيث يتم تطبيقها ضمن 
خطط تنظيمية مبنية على أساس تفويض المسؤوليات 
من  ترفع  والتي  الثنائية  للرقابة  وتخضع  الصاحيات  و 

كفاءة أنظمة الرقابة و الضبط الداخلي.  

تولي الشركة أهمية عالية لرفع كفاءة أنظمة الرقابة و الضبط  «
الداخلي من خال الضوابط البرمجية و التي يتم تطويرها 
بشكل مستمر على النظام اآللي في الشركة بحيث يمنع 
قبل  ضبطها  بالتالي  و  أخطاء  أو  مخاطر  أي  حدوث  ذلك 

وقوعها.

اعتماد هيكل تنظيمي واضح مبني على نظام وظيفي  «
ضمن  و  العالية  الكفاءة  ذوي  الموظفين  اختيار  يضمن 
الذي يتماشى مع سياسات  المحدد  الوظيفي  الوصف 
الشركة و رؤيتها, مما يضمن مهنية و كفاءة أعلى في 

تنفيذ العمليات و الرقابة عليها.
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تعمــل المجموعــة علــى توزيــع اســتثماراتها علــى قنــوات اســتثمار وعمــات مختلفــة محليــًا وإقليميــا وعالميــًا بمــا يحقــق أفضــل 
عائــد بأقــل مخاطــر ممكنــة. الجــدول أدنــاه يبيــن اســتثمارات المجموعــة الرئيســية:

20132012اسم الشركة

14,04912,028ودائع في البنوك المحلية

2,2503,659ودائع في البنوك الخارجية

2,2873,022استثمارات إستراتيجية )حقوق ملكية(

3,0993,259استثمارات لغايات المتاجرة )سوق فلسطين(

356599استثمارات لغايات المتاجرة )سوق عمان - األردن(

8701,002استثمارات لغايات المتاجرة )سوق السعودية(

8811,301استثمارات لغايات المتاجرة )سوق قطر(

74145استثمارات لغايات المتاجرة )سوق اإلمارات(

11,31310,439استثمارات لغايات المتاجرة )المحفظة االستثمارية الخارجية(

11,96612,110أراضي و عقارات

1,6071,607قروض ممنوحة

48,75249,171المجموع

الوضع التنافسي للمجموعة
ــي  ــغ حصتهــا الســوقية حوالــي 23% مــن إجمال ــن الفلســطيني حيــث تبل ــزة فــي ســوق التأمي إن للمجموعــة مكانتهــا المتمي
أقســاط جميــع شــركات التأميــن األخــرى العاملــة فــي الســوق الفلســطيني. و بالرغــم مــن انخفــاض حصــة المجموعــة الســوقية 
ــع  ــن األخــرى و بي ــى المخاطــر و رفضهــا االنجــرار وراء شــركات التأمي ــة عل ــة حكيمــة مبني ــة فني بســبب انتهاجهــا سياســة إكتتابي
ــع الشــركات  ــاح جمي ــاح الشــركة تشــكل مــا نســبته 54% مــن مجمــوع أرب ــة, إال أن أرب ــر اقتصادي ــة بأســعار غي منتجاتهــا التأميني

العاملــة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني. 

إستثمارات المجموعة الرئيسية
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العمليات غير المتكررة
ال يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة وقعت خال السنة المالية و ال تدخل ضمن نشاط المجموعة.

أتعاب التدقيق

20132012المدققاسم الشركة

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

36,00036,162برايس ووترهاوس كوبرزشركة التأمين الوطنية

4,0004,025برايس ووترهاوس كوبرزشركة أبراج الوطنية

6,3202,875شركة حسونة لتدقيق الحساباتشركة النخبة للخدمات و االستشارات الطبية

46,32043,062المجموع

التبرعات و المنح
قــرر مجلــس إدارة المجموعــة فــي جلســته المعقــودة بتاريــخ 2013/1/24 تخصيــص مبلــغ 50 ألــف دوالر أمريكــي للمســؤولية 

اإلجتماعيــة مــن  تبرعــات ومنــح ودعــم للمؤسســات اإلجتماعيــة وقــد تــم خــال العــام 2013 التبــرع للجهــات التاليــة.

المبلغ $الجهة 

10,000غرفة تجارة و صناعة الخليل

1,000جمعية فلسطين للشفة األرنبية

400مركز الذكاء العقلي لمدرسة الزهراء

556 نادي عنبتا الرياضي الثقافي

200 وزارة الصحة

1,039 نادي المجد لذوي اإلعاقة و المكفوفين

800اللجنة المركزية لتأهيل المعاقين

1,000نادي أهلي باطة

1,786 مخيم صيفي لإلغاثة الطبية 

549 الجمعية الوطنية الخيرية/ جمعية الجئي مخيم الدهيشة 

560مستشفى العائلة المقدسة 

1,000مؤسسة اليف جيت لتأهيل المعاقين 

5,000 مؤسسه دار الطفل العربي /القدس
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1,000 جمعية أصدقاء جامعه بيرزيت 

200 جمعية أصدقاء مرضى الثاسيميا 

500جمعية بيت المسنين والمعاقين الخيرية /جنين 

500جمعيه الشابات المسيحية / مركز التدريب المهني

2,000مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

1,000 كنيسة العائلة المقدسة-رام الله 

500 كنيسة القديس اندراوس األسقفية

5,000التبرع ألهلنا في غزة من خال مؤسسة التعاون

34,590المجموع 

مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي

المبلغ $الجهة 

535رعاية هدايا عيد المياد كشافة دير الاتين عابود

5,000رعاية الحفل الخيري لمؤسسة التعاون

1,000رعاية معرض الصناعات الوطنية الفلسطينية 2013

1,000رعاية ودعم لمهرجان اليوبيل  كنيسة سيده البشارة لاتين 

1,000رعاية مؤتمر بطريركيه القدس لاتين 

600رعاية المخيم الصيفي لجمعيه الشابات المسيحية/رام الله

1,500رعاية ملحق جريدة االيام في شهر رمضان

1,000رعاية مؤتمر تراسنطة الطابي 

1,000رعاية مهرجان عايشه يا قدس / مؤسسه دار الطفل العربي 

1,000رعاية مهرجان شباب فلسطين الثاني للثقافة و التراث

142رعاية اليوم العالمي لذوي اإلعاقة

13,777المجموع
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عقود و صفقات ألطراف ذات عالقة

الطرف ذات العاقة
مجموع أقساط 

العقود $

36,040مطاحن القمح الذهبي

3,690الشركة الفلسطينية لأللمنيوم

شركة القدس للمستحضرات 
120,167الطبية

11,921المتحدة لألوراق المالية 

171,818المجموع

قرارات ذات أثر مادي و معايير الجودة الدولية

زيادة  « على  الجوهري  أثره  و  الجديد  الضريبة  قانون 
مصاريف ضريبة الدخل و ضريبة القيمة المضافة على 
قدراتها  إضعاف  إلى  يؤدي  مما  التأمين  شركات  أرباح 
المستقبلية في الوفاء بالتزاماتها تجاه جمهور مؤمنيها.

جميع  « بإلزام  الفلسطينية  المال  رأس  سوق  هيئة  قرار 
مع  تقدم  بأن  السوق  في  العاملة  التأمين  الشركات 
 2012 عام  نهاية  من  اعتبارًا  السنوية  المالية  بياناتها 
اكتوارية معدة من قبل خبراء متخصصين في  دراسات 
هذا المجال تبين مدى كفاية احتياطيات التعويضات تحت 
التسوية لهذه الشركات، ومدى توازن ومائمة سياسة 

التسعير التي تنتهجها الشركة.
جميع  « بإلزام  الفلسطينية  المال  رأس  سوق  هيئة  قرار 

شركات التأمين العاملة في السوق باستخدام البوليصة 
للمركبات  الثالث  والطرف  اإللزامي  للتأمين  الموحدة 
وتطبيقها آليًا من خال البرنامج الموحد لتأمين المركبات 

الذي صممته الجمعية العلمية الملكية في عمان.
الرقابة  « بعدم  الفلسطينية  المال  رأس  سوق  هيئة  قرار 

للمركبات  اإللزامي  التأمين  ألسعار  الدنيا  الحدود  علي 
وإلغاء الدفع النقدي ألقساطها.

المخاطر
لهــا  تتعــرض  أن  الممكــن  مــن  محتملــة  مخاطــر  يوجــد  ال 
المجموعــة خــال الســنة الماليــة الاحقــة و التــي مــن شــأنها 

التأثيــر المــادي علــى المجموعــة.

مساهمة المجموعة في حماية البيئة

حرصــا مــن المجموعــة علــى ضــرورة حمايــة البيئــة و الحفــاظ 
عليهــا, قامــت بمــا يلــي:

رعاية فعالية زراعة 500 شجرة زيتون في مدينة طولكرم. «
رعاية مخيمات صيفية تنظم نشاطات بيئية في مختلف  «

المحافظات .
منع التدخين في مركز الشركة الرئيسي و كافة فروعها و  «

مكاتبها منذ تأسيسها عام 1993. 

السيطرة

لــم تظهــر أيــة بــوادر مــن قبــل أي مــن المســاهمين تــدل علــى 
نيتهم للســيطرة علــى المجموعة.
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االعتماد على موردين و عمالء رئيسيين

أوال: العماء الرئيسيين:

ال يوجــد عمــاء رئيســيون محليــًا وخارجيــًا يشــكلون %10 
فأعلــى مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة.

ثانيا: الموردين الرئيسيين:

خارجيــا  و  محليــا  رئيســيون  محــددون  مــوردون  يوجــد  ال 
يشــكلون 10% فأعلــى مــن إجمالــي مشــتريات الشــركة.

اإلجراءات القانونية الجوهرية

ال يوجــد أي قضايــا ســوى القضايــا المقامــة ضــد المجموعــة 
ضمــن النشــاط الطبيعــي لهــا. و فــي اعتقــاد اإلدارة ووفقــا 
لــرأي المستشــار القانونــي فــإن المبالــغ المســتدركة مــن 
قبــل المجموعــة كمخصــص لهــذه القضايــا تعــادل المبالــغ 
المتوقــع دفعهــا و النتائــج التــي تترتــب عليهــا ليــس لهــا 
ــج  ــي للمجموعــة و نتائ ــى الوضــع المال ــر جوهــري عل أي تأثي

أعمالهــا.

شكل و آلية إيصال المعلومات للمساهمين

 يتم إرســال دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الســنوية لكافة
 المســاهمين قبــل أســبوعين علــى األقــل مــن تاريــخ انعقــاد
 االجتمــاع, كمــا يتــم نشــر إعــان دعــوة انعقــاد الهيئــة العامــة
 فــي الصحــف المحليــة قبل أســبوع من انعقــاد االجتماع و يتم
 وضــع التقريــر الســنوي لــدى قســم المســاهمين فــي المركــز
 الرئيســي للشــركة و كذلــك فــي جميــع الفــروع و المكاتــب و
  يتم نشر الدعوة و التقرير السنــــوي على الموقـــع اإللكتـــروني
للشركة www.nic-pal.com وعلى موقع بورصة فلسطين

.www.pex.ps

االختالفــات بيــن البيانــات الماليــة الختاميــة و البيانــات 
ــة األولية المالي

و  الختاميــة  الماليــة  البيانــات  بيــن  اختافــات  أي  يوجــد  ال 
األوليــة. الماليــة  البيانــات 
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مــن  عضــو  أو ألي  اإلدارة  مجلــس  لرئيــس  يجــوز  ال  أواًل: 
الشــركة  موظفــي  مــن  موظــف  أي  أو  المجلــس  أعضــاء 
طلــب أو قبــول أي منفعــة ماليــة أو عينيــة أو أي منفعــة 
أخــرى لنفســه أو لغيــره مــن أي جهــة لهــا عاقــات عمــل أو 
مصالــح أو عقــود أو التزامــات مــع الشــركة عــن كل مــا يتصــل 

بمســؤولياته أو عملــه فــي الشــركة.

ثانيًا:
)أ(  ال يجــوز أن يكــون لرئيــس مجلــس اإلدارة أو ألي مــن 
أعضــاء المجلــس أو ألي مــن أفــراد اإلدارة التنفيذيــة فــي 
العقــود  فــي  مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة  مصلحــة  الشــركة 
أو  الشــركة  مــع  تعقــد  التــي  االرتباطــات  أو  المشــاريع  أو 

لحســابها. 

أعضــاء  مــن  ألي  أو  اإلدارة  مجلــس  لرئيــس  كان  إذا  )ب( 
الشــركة  فــي  التنفيذييــن  المــدراء  مــن  ألي  أو  المجلــس 
مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي أي مــن الصفقــات 
ــرام هــذه  ــه يشــترط إلب ــر فان ــي تبرمهــا الشــركة مــع الغي الت

الصفقــة مــا يلــي: 

أن يتم إفساح المجال لجميع المتنافسين لاشتراك في  «
عروض  هذه الصفقات على قدم المساواة. 

أال  « يجب  اإلدارة،  مجلس  قبل  من  الصفقة  بحث  عند 
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. 

)ج(  ال تنطبــق هــذه اإلجــراءات علــى عقــود التأميــن التــي 
يبرمهــا رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
مــع الشــركة علــى أن تحكمهــا نفــس الشــروط التــي تخضــع 
لهــا التعامــات مــع زبائــن الشــركة اآلخريــن دون أي شــروط 

تفضيليــة. 

ثالثــًا:  ال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أو ألي عضــو مــن 
أعضــاء المجلــس أو ألي فــرد مــن اإلدارة التنفيذيــة للشــركة 

قواعد حوكمة المجموعة

أن يقــوم بعمــل منافــس للشــركة كمــا ال يجــوز أن تمثــل 
العضويــة فــي مجلــس اإلدارة تعــارض مــع مصالــح أخــرى 
للعضــو، ويحبــذ أن يبلــغ العضــو مســبقًا عــن أي مصلحــة 
لــه تجــاه أي جهــة أخــرى غيــر الشــركة وعــن أي تغيــر قــد يطــرأ 
علــى هــذه المصالــح فــور حدوثــه، وال يجــوز لرئيــس وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة إن يشــاركوا فــي إدارة شــركة مشــابهة أو 
منافســة للشــركة، كمــا ال يجــوز لهــم تقديــم االستشــارة أو 
التوجيــه ألحــد زبائــن الشــركة أو دائنيهــا أو مزوديهــا أو غيرهــم 

ــن معهــا.  مــن المتعاملي

ــوع  ــًا مــن أي ن :  ال يجــوز للشــركة أن تقــدم قرضــًا مالي ــَاً رابع
ألي مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة، أمــا فيمــا يتعلــق 
بالمعامــات التأمينيــة لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مــع 
التــي  االئتمــان  نفــس سياســة  عليهمــا  الشــركة، فيطبــق 
تقدمهــا الشــركة لزبائنهــا اآلخريــن دون أي معاملــة تفضيليــة. 

يجــب علــى رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة  خامسًا: 
التنفيذيــة للشــركة بــذل كل الجهــود الممكنــة لتحقيــق مصالــح 
ــح شــخصية مــن  الشــركة وال يحــق ألي منهــم تحقيــق مصال
وراء قراراتــه أو أن يغتنــم لنفســه فرصــة ســنحت للشــركة. 

واإلدارة  اإلدارة   مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  علــى  سادسًا:  
عــن  التوقــف  الشــركة  فــي  المطلعيــن  وجميــع  التنفيذيــة 
شــراء أو بيــع أســهم الشــركة فــور اطاعهــم علــى معلومــات 
جوهريــة تؤثــر علــى ســعر الســهم فــي الســوق المالــي إال 
بعــد اإلفصــاح الرســمي عــن هــذه المعلومــات لهيئــة ســوق 
ــة ولوســائل  ــألوراق المالي رأس المــال ولســوق فلســطين ل

اإلعــام وأي تــداول يقــع مخالفــًا لذلــك يعتبــر باطــًا.
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إقرارات
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تقرير الدائرة المالية

تطور أصول المجموعة )آالف الدوالرات(

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 السنة

25,669 28,225 29,030 27,551 29,818 33,170 38,206 50,718 50,477 49,171 48,752 مجموع االستثمارات

35,113 37,100 44,755 45,907 46,942 55,085 61,229 70,630 72,879 73,432 79,272 مجموع االصول 

أصول المجموعة

استثمارات المجموعة
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تقرير الدائرة المالية

تطور خصوم المجموعة )آالف الدوالرات(

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 السنة

7,296 7,744 11,931 11,871 13,161 14,484 17,260 20,899 21,734 24,934 28,658 مجموع حقوق المساهمين  للمجموعة

21,888 22,270 24,227 25,462 24,984 27,178 28,917 31,120 31,284 29,016 32,952 صافي مطلوبات عقود التأمين للمجموعة

مجموع حقوق المساهمين للمجموعة

صافي مطلوبات عقود التأمين للمجموعة
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تقرير الدائرة المالية

صافي أرباح المجموعة قبل الضرائب )آالف الدوالرات(

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 السنة

1,550 1,891 5,721 1,073 3,275 3,310 5,441 7,200 5,207 6,588 6,967 المجموع 

األرباح المعدة للتوزيع )آالف الدوالرات(

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 السنة

680 816 3,695 1,144 1,530 1,200 3,600 2,000 3,500 2,400 2,400  

صافي أرباح المجموعة قبل الضرائب

األرباح المعدة للتوزيع
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تقرير الدائرة المالية

أقساط وعموالت وتعويضات التأمين )آالف الدوالرات(
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تقريـر مدقـق الحسابـات المستقـل
إلـــى مساهمـــي مجموعــة التأميــن الوطنيــة المســاهمة 

المحــدودة العامــة 

التأميــن  البيانــات الماليــة المرفقــة لمجموعــة  لقــد دققنــا 
الوطنيــة المســاهمة العامــة المحــدودة )المجموعــة(، والتــي 
تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 31 كانــون 
األول 2013، بيــان الدخــل الموحــد وبيــان الدخــل الشــامل 
الموحــد وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد وبيــان 
ذلــك  فــي  المنتهيــة  للســنة  الموحــد  النقديــة  التدفقــات 
التاريــخ وملخــص ألهــم السياســات المحاســبية والمعلومات 

ــة األخــرى. اإليضاحي

مسؤولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة 
التقاريــر  لمعاييــر  عادلــة وفقــا  بصــورة  الموحــدة وعرضهــا 
الرقابــة  نظــام  تحديــد  إلــى  باإلضافــة  الدوليــة،  الماليــة 
الداخليــة الضــروري إلعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن األخطــاء 

الجوهريــة ســواء الناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ.

مسؤولية مدققي الحسابات
إن مســؤوليتنا هــي إبــداء الــرأي حــول هــذه البيانــات الماليــة 
الموحــدة اســتنادًا إلــى تدقيقنــا. لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــًا 
المعاييــر  هــذه  منــا  وتتطلــب  للتدقيــق،  الدوليــة  للمعاييــر 
االلتــزام بقواعــد الســلوك المهنــي وتخطيــط وتنفيــذ أعمــال 
التدقيــق للحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات الماليــة 

الموحــدة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة.

أدلــة  علــى  للحصــول  بإجــراءات  القيــام  التدقيــق  يتضمــن 
مؤيــدة للمبالــغ واإليضاحــات الــواردة فــي البيانــات الماليــة 
الموحــدة. إن اختيــار تلــك اإلجراءات يســتند الــى اجتهاد مدقق 
الحســابات بمــا فــي ذلــك تقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة 
فــي البيانــات الماليــة ســواء الناتجــة عــن اإلحتيــال أو الخطــأ.

ــار  ــم مدقــق الحســابات للمخاطــر يأخــذ فــي اإلعتب ــد تقيي عن
نظــام الرقابــة الداخليــة للمنشــأة ذي الصلــة بإعــداد وعــرض 
البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة وذلــك لتصميــم 
إجــراءات تدقيــق مائمــة للظــروف وليــس بهــدف ابــداء رأي 
حــول مــدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخلية للمنشــأة. يتضمن 
المحاســبية  السياســات  ماءمــة  تقييــم  كذلــك  التدقيــق 
المطبقــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية التــي قامــت 
للبيانــات  العــام  العــرض  إلــى تقييــم  بهــا اإلدارة، إضافــة 

الماليــة الموحــدة.

فــي اعتقادنــا أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة 
ومائمــة وتوفــر أساســا إلبــداء الــرأي.

الرأي
فــي رأينــا، إن البيانــات الماليــة الموحــدة ُتظهــر بعدالــة، مــن 
كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي الموحــد للمجموعة 
كمــا فــي 31 كانــون األول 2013 وأداءهــا المالــي الموحــد 
وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك 

التاريــخ وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة.

أمور أخرى
للســنة  للمجموعــة  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  تــم تدقيــق 
المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2012 مــن قبــل مدققــي 
حســابات آخريــن، وتــم تزويدنــا بتقاريرهــم غيــر المتحفظــه 

حولهــا. 

هيراش شهركيان
رخصة رقم 111/2012

برايس ووترهاوس كوبرز فلسطين المحدودة

XX تشرين ثاني 2013 
رام الله، فلسطين
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بيان المركز المالي الموحد 
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

20132012إيضاحالموجودات 
الموجودات غير المتداولة

4,972,9944,314,884)5(ممتلكات و معدات
11,966,23112,110,008)6(استثمارات عقارية

512,382227,986)7(استثمار في شركات حليفة
1,774,6502,793,990)8(موجودات مالية متوفرة للبيع

1,96912,481شيكات برسم التحصيل تستحق بعد عام
19,228,22619,459,349

الموجودات المتداولة
1,606,7711,606,771)7(قروض لجهات ذات عاقة

16,592,71516,744,606)9(موجودات مالية للمتاجرة
9,628,9046,217,855)10(ذمم مدينة

6,034,4775,380,347)11(موجودات عقود إعادة التأمين
1,243,8001,523,240)12(ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة 

1,774,7741,403,352)13(أرصدة مدينة أخرى
5,205,9274,160,135شيكات برسم التحصيل تستحق خال عام

16,299,03515,687,429)14(ودائع لدى البنوك
1,657,0821,249,221)15(النقد و حسابات جارية لدى البنوك

60,043,48553,972,956
79,271,71173,432,305مجموع الموجودات
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حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية 

12,000,00012,000,000)1(رأس المال
)285,188(-أسهم خزينة

5,009,7464,477,907)17(االحتياطي اإلجباري
3,000,0001,250,000)17(االحتياطي االختياري

)36,461()46,306()8(التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
)128,680(-ترجمة فروقات عملة

7,062,2236,253,418األرباح المدورة
27,025,66323,530,996حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم

1,632,1671,402,952حقوق جهات غير مسيطرة
28,657,83024,933,948صافي حقوق الملكية

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

3,059,8652,713,008)18(مخصص تعويض نهاية الخدمة
3,059,8652,713,008

المطلوبات المتداولة
38,986,59434,396,448)11(مطلوبات عقود التأمين

2,935,7701,595,908)19(ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
2,864,0892,749,962)20(ذمم دائنة 

3,842,648)368,138()21(مخصص الضرائب 
3,135,7013,200,383)22(أرصدة دائنة اخرى

47,554,01645,785,349
50,613,88148,498,357مجموع المطلوبات 

79,271,71173,432,305مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 
إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح 1 إلى 30 تشكل جزءا ال يتجزأ منها. «
ِقبل مجلس  « والموافقة على إصدارھا من   109 إلى  الصفحات من 60  الموحدة على  المالیة  البیانات  اعتماد  تم 

اإلدارة بتاریخ 26 كانون ثاني 2014.
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بيان الدخل الموحد
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

20132012إيضاح
22,502,321 27,894,892 )23(إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
2,314,079 )2,815,421()23(التغير في أقساط غير مكتسبة

 25,079,471 24,816,400
)5,917,425()6,873,732()23(إجمالي أقساط معيدي التأمين

516,360100,383)23(حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة 
)6,357,372()5,817,042(

18,999,358 18,722,099 إجمالي األقساط المحتفظ بها
7,558,132 8,207,595 )23(رسوم التأمين المكتسبة

26,557,490 26,929,694 صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

1,118,398 1,267,059 )23(عموالت إعادة تأمين مكتسبة
)1,158,216()1,647,356()23(العموالت المدفوعة

26,517,672 26,549,397 صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

18,036,831 17,852,031 )23(المطالبات المسددة
)2,864,744()3,254,904()23(حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة

15,172,087 14,597,127 صافي المطالبات المسددة

118,274 1,774,725 )23(التغير في احتياطي مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
التغيــر فــي حصــة معيــدي التأميــن مــن المطالبــات المبلــغ عنهــا وغيــر 

27,907 )137,770()23(مسددة
15,318,268 16,234,082 صافي المطالبات المتكبدة

صافــي أربــاح أعمــال التأميــن قبــل اإليــرادات والمصاريــف اإلداريــة 
11,199,404 10,315,315 الموزعة 
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المصاريف  واإليرادات الموزعة على فروع التأمين:

569,931 856,398 )26( دخل االستثمار
)6,241,682()6,662,817()24(حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية و العامة

ــة  ــف اإلداري ــن بعــد الدخــل و المصاري ــاح أعمــال التأمي صافــي أرب
ــة  5,527,653 4,508,896 الموزع

المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع التأمين:
1,257,872 1,668,304 )26(أرباح  االستثمارات

-4,303 )7(حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة
884,212 956,773 أرباح  فروقات عملة

)2,824,585()2,697,749()24(مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة على فروع التأمين 
2,327,239 2,810,030 )25(إيرادات أخرى

)584,829()283,937(مخصصات تدني لقروض وذمم مدينة
6,587,562 6,966,620 صافي الربح  قبل الضرائب 

)1,831,232()1,379,980()21(مصروف الضرائب
4,756,330 5,586,640 صافي الربح بعد الضرائب 

)43,637()95,996(حقوق جهات غير مسيطرة
4,712,693 5,490,644 مجموع األرباح 

حصــة الســهم مــن األرباح الخاصــة بحقوق المســاهمين للمجموعة 
0.4580.393)27(خالل الســنة

إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح 1 إلى 30 تشكل جزءا ال يتجزأ منها. «
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بيان الدخل الشامل الموحد
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

20132012إيضاح
5,586,6404,756,330ربح السنة

بنود الدخل الشامل:
بنــود يمكــن أن يتــم إعــادة تصنيفهــا الــى قائمــة الدخــل فــي فتــرات 

الحقــة:
)128,680(128,680ترجمة فروقات عملة

61)9,845()8(التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
)128,619(118,835بنود الدخل الشامل للسنة

5,705,4754,627,711إجمالي الدخل الشامل للسنة
ويعود إلى:

5,609,4794,584,074مساهمي الشركة األم
95,99643,637حقوق جهات غير مسيطرة

5,705,4754,627,711

إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح 1 إلى 30 تشكل جزءا ال يتجزأ منها. «
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم

رأس المال 
المدفوع

االحتياطي 
اإلجباري

االحتياطي 
االختياري

ترجمة 
فروقات 

عملة
األرباح 
المدورة

أسهم 
خزينة

التغير في 
القيمةالعادلة 
المجموعلالستثمارات

حقوق جهات 
غير مسيطرة

صافي 
حقوق 
الملكية

الرصيد كما في 
20,412,9671,321,35421,734,321)36,522()285,188(5,482,403-110,000,0004,002,2741,250,000 كانون ثاني 2012

4,712,69343,6374,756,330--4,712,693----ربح السنة

بنود الدخل 
)128,619(-)128,619(61--)128,680(---الشامل األخرى

إجمالي الدخل 
614,584,07443,6374,627,711-4,712,693)128,680(---الشامل للسنة

أرباح نقدية موزعة 
)1,487,880(-)1,487,880(--)1,487,880(----)إيضاح 16(

أسهم منحة 
مجانية )إيضاح 

)16
2,000,000---)2,000,000(-----

المحول 
لاحتياطيات 

)إيضاح 17(
-475,633--)475,633(-----

بيع حقوق لجهات 
21,83537,96159,796--21,835----غير مسيطرة

الرصيد كما في 
31 كانون أول 

2012
12,000,0004,477,9071,250,000)128,680(6,253,418)285,188()36,461(23,530,9961,402,95224,933,948

الرصيد كما في 1 
24,933,948 1,402,952 23,530,996 )36,461()285,188(6,253,418 )128,680(1,250,000 4,477,907 12,000,000 كانون ثاني 2013

5,586,640 95,996 5,490,644 - - 5,490,644 - - - -ربح السنة
بنود الدخل 

118,835 -118,835 )9,845(- - 128,680 - - -الشامل األخرى

إجمالي الدخل 
5,705,475 95,996 5,609,479 )9,845(- 5,490,644 128,680 - - -الشامل للسنة

أرباح نقدية موزعة 
)2,400,000(- )2,400,000(- - )2,400,000(----)إيضاح 16(

285,188 - 285,188 - 285,188 -----أسهم خزينة
المحول 

لاحتياطيات 
)إيضاح 17(

- 531,839 1,750,000-)2,281,839( - - - - -

بيع حقوق لجهات 
133,219 133,219 - - - -----غير مسيطرة

الرصيد كما في 
31 كانون أول 

2013
 12,000,000 5,009,746 3,000,000 - 7,062,223 -)46,306( 27,025,663 1,632,167 28,657,830

إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح 1 إلى 30 تشكل جزءا ال يتجزأ منها. «
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بيان التدفقات النقدية الموحد 
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

20132012إيضاح
5,586,6404,756,330ربح السنة
تعديالت:

682,462634,530)5،6(استهاك ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية
19,246)23,152()أرباح( خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

)1,827,803()2,524,702()26(أرباح االستثمارات
498,608586,502)18(مخصص تعويض نهاية الخدمة

-)4,303()7(حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة
283,937584,829)7،10(مخصص تدني قروض وذمم مدينة

1,379,9801,831,232)21(مصروف الضرائب
5,879,4706,584,866

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)551,182()1,035,280(شيكات برسم التحصيل

268,128)3,694,986(ذمم مدينة
)1,005,614(279,440ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة

)72,476()654,130(موجودات عقود إعادة التأمين
)76,398()371,422(أرصدة مدينة أخرى

)2,195,805(4,590,146مطلوبات عقود التأمين
384,497)22,011(ذمم دائنة

)51,130(1,339,862ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
192,576)64,682(أرصدة دائنة أخرى

)8,378,293()1,195,527(شراء موجودات مالية للمتاجرة
2,586,8945,778,155بيع موجودات مالية للمتاجرة

)270,537()151,751()18(دفعات تعويض نهاية الخدمة
)3,038,699()5,590,766()21(دفعات ضرائب

)2,431,912(1,895,257صافي النقد الناتج من )المستخدم في( أنشطة التشغيل
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أنشطة االستثمار
509,2262,211,145ودائع ألجل تستحق بعد أكثر من 3 شهور

)4,428,742()1,241,688()5،6(شراء ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية
68,04564,617)5،6(بيع ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

-)473,524(شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
)10,002(1,202,926بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

1,285,226938,686)26(عوائد استثمارات مقبوضة
)1,224,296(1,350,211صافي النقد الناتج عن )المستخدم في( أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل
-285,188أسهم خزينة

133,21959,796بيع حقوق لجهات غير مسيطرة
)1,618,802()2,263,862(توزيعات أرباح نقدية
)373,958(128,680ترجمة فروقات عملة

)1,932,964()1,716,775(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

)5,589,172(1,528,693صافي الزيادة )النقص( في النقد والنقد المعادل
15,795,53921,384,711النقد والنقد المعادل في بداية السنة

17,324,23215,795,539النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

 إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح 1 إلى 30 تشكل جزءا ال يتجزأ منها. «
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إيضاح )1( عام 

العامــة  المســاهمة  الوطنيــة  التأميــن  تأسســت مجموعــة 
ــام 1992 كشــركة مســاهمة  ــة( فــي ع المحــدودة )المجموع
عامــة وســجلت لــدى مراقــب الشــركات فــي مدينــة رام اللــه 
برأســمال   562600353 رقــم  تحــت   1992 آذار   15 بتاريــخ 
قــدره 3,500,000 دينــار أردنــي موزعــة علــى 3,500,000 
لــكل ســهم. فــي عــام  ســهم بواقــع دينــار أردنــي واحــد 
2008 تــم تحويــل رأس مــال المجموعــة مــن الدينــار األردنــي 
الــدوالر األمريكــي. قامــت المجموعــة خــال الفتــرة  الــى 
مــن عــام 1994 وحتــى 31 كانــون أول 2013 بزيــادة رأس 
مــال المجموعــة المصــرح بــه والمدفــوع علــى مراحــل ليصبــح 
 12,000,000 علــى  مــوزع  أمريكــي  دوالر   12,000,000
ســهم بواقــع دوالر أمريكــي واحــد لــكل ســهم. إن األهــداف 
التأميــن  أعمــال  جميــع  مزاولــة  هــي  للشــركة  األساســية 
وإعــادة التأميــن، والقيام باســتثمار رأس المال والموجودات 

المنقولــة وغيــر المنقولــة.

تمــارس المجموعــة عملهــا مــن خــال مركزهــا الرئيســي فــي 
مدينــة البيــرة وفروعهــا الثمانيــة وبلــغ عدد مكاتــب المجموعة 
14 مكتبــًا، وعــدد وكائهــا 34  وكيــًا، وعــدد موظفيهــا 192 

موظفــا كمــا فــي 31 كانــون أول 2013.

إيضاح )2( - ملخص أهم السياسات المحاسبية             

فيمــا يلــي أهــم السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي 
إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة:

2.1 - أسس إعداد البيانات المالية الموحدة
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعاييــر التقاريــر 
المحاســبة  عــن مجلــس معاييــر  الصــادرة  الدوليــة  الماليــة 

الدوليــة.

تم عرض البيانات المالية بالدوالر األمريكي.

تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــًا لمبــدأ الكلفــة التاريخيــة 
تظهــر  والتــي  المدرجــة  المجموعــة  اســتثمارات  باســتثناء 

العادلــة. بالقيمــة 

السياســات  الموحــدة وتطبيــق  الماليــة  البيانــات  إعــداد  إن 
ــرات  ــام بتقدي ــة القي ــب مــن إدارة المجموع المحاســبية يتطل
والمطلوبــات  الموجــودات  مبالــغ  فــي  تؤثــر  واجتهــادات 
ــة. كمــا أن هــذه  ــة واإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتمل المالي
ــرادات والمصاريــف  ــر فــي اإلي ــرات واالجتهــادات تؤث التقدي
احتياطــي  فــي  التغييــرات  فــي  وكذلــك  والمخصصــات 
تظهــر ضمــن  التــي  للبيــع  المتوفــرة  الماليــة  الموجــودات 
حقــوق الملكيــة. وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة المجموعــة 
إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات 
المذكــورة  التقديــرات  إن  وأوقاتهــا.  المســتقبلية  النقديــة 
مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامل متعــددة لها درجات 
متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وإن النتائــج الفعليــة قــد 
تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن 
أوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات فــي المســتقبل كمــا هــو 

ــن فــي ايضــاح رقــم )4(. مبي

2.2 - البيانات المالية الموحدة
ــدة البيانــات الماليــة لشــركة  تشــمل البيانــات الماليــة الموح
كمــا  )المجموعــة(  التابعــة  وشــركاتها  الوطنيــة  التأميــن 
فــي 31 كانــون األول 2013. تــم توحيــد البيانــات الماليــة 
بنــد  كل  تجميــع  أســاس  علــى  التابعــة  للشــركة وشــركاتها 
مــن موجــودات ومطلوبــات ونتائــج أعمــال الشــركة مــع بنــود 
التابعــة،  الشــركات  أعمــال  ونتائــج  ومطلوبــات  موجــودات 
بعــد اســتبعاد كافــة أرصــدة الحســابات الجاريــة والمعامــات 

فيمــا بيــن الشــركة والشــركات التابعــة.

ــر المباشــرة  لقــد كانــت نســب ملكيــة الشــركة المباشــرة وغي
فــي رأســمال شــركاتها التابعــة كمــا يلــي:
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الشــركات التابعــة هــي الشــركات التــي تمتلــك المجموعــة 
ــة والتشــغيلية.  القــدرة علــى التحكــم فــي سياســاتها المالي
الســلطة  مناطــق  فــي  التابعــة  الشــركة وشــركاتها  تعمــل 

الفلســطينية.

2.3 - التغییرات في السياسات المحاسبية
البيانــات  إعــداد  فــي  المتبعــة  المحاســبية  السياســات  إن 
اســتخدامها  تــم  التــي  لتلــك  للمجموعــة مطابقــة  الماليــة 
إلعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الســابقة باســتثناء 
أن المجموعــة قامــت بتطبيــق التعديــات التاليــة على معايير 
التقاريــر الماليــة الدوليــة إبتــداء مــن أول كانــون الثاني 2013:

أ. المعــايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة:
علــى  والتعديــات  الجديــدة  المعاييــر  مــن  عــدد  هنــــاك 
المجموعــة  بأنشــطة  الصلــة  ذات  والتفســيرات  المعــــايير 
وواجبــة التطبيــق علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 
1 كانــون الثانــي 2013 وقــد تــم تطبيقهــــا أثنــــاء إعــداد هــذه 
ــالية الموحــدة. نتيجــًة لطبيعــة هيــكل وعمليــات  البيانــات المــ
ــر  ــر جوهــري لهــذه المعايي ــاك أي أث ــم يكــن هنــ المجموعــة، ل

والتعديــات علــى البيانــات المــــالية.

الصلــة  ذات  بالمعايير/التفســيرات  قائمــة  يلــي  فيمــــا 
بالمجموعــة والتــي تــم إصدارهــــا وأصبحــت واجبــة التطبيــق 
للفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــــد 1 كانــون الثانــي 2013:

1، »عرض  « الدولي رقم  المحاسبة  تعديات على معيار 
البيانات المــالية«، واجبة التطبيق في 1 تموز 2012؛

تعديات على معيار المحاسبة الدولي رقم 19، »منافع  «
الموظفين«، واجبة التطبيق في 1 كانون الثاني 2013؛

»  ،7 رقم  المــالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديل 

»األدوات المــالية: اإلفصاحات«، واجب التطبيق في 1 
كانون الثاني 2013؛

»  ،13 رقم  المــالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديل 
كانون   1 في  التطبيق  واجب  العادلة«،  القيمة  »قياس 

الثاني 2013.

لــم يكــن هنــــاك أثــر جوهري على البيانات المــــالية للمجموعة 
ألي مــن المعاييــر الدوليــة للتقاريــر المــــالية أو التفســيرات 
للتقاريــر  الدوليــة  المعاييــر  تفســيرات  لجنــة  مــن  الصــادرة 
ــق للمــرة  ــة التطبي ــايير واجب ــالية أو تعديــات تلــك المعــ المــ
األولــى للســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــــد 1 كانــون 

.2013 الثانــي 

ب. المعاييــر والتفســيرات الجديــدة غيــر واجبــة التطبيــق 
بعــــد: هنــــاك عــدد مــن المعــــايير الجديــدة والتعديــات علــى 
المعاييــر والتفســيرات واجبــة التطبيــق للفتــرات الســنوية 
ــد 1 كانــون الثانــي 2013 والتــي لــم  التــي تبــدأ فــي أو بعــ
يتــم تطبيقهــــا أثنــــاء إعــداد هــذه البيانــات المــــالية الموحــدة:

تعديل على معــيار المحاسبة الدولي رقم 32، »األدوات  «
الموجودات  بمقاصة  يتعلق  فيمــا  العرض«  المــالية: 
والمطلوبات، واجب التطبيق في 1 كانون الثاني 2014؛

تعديل على معــيار المحاسبة الدولي رقم 36، »انخفاض  «
المبالغ  بإفصاحات  يتعلق  فيمــا  الموجودات«  قيمة 
االستردادية، واجب التطبيق في 1 كانون الثاني 2014؛

»األدوات  «  ،9 رقم  المــالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
 9 رقم  المــالية  للتقارير  الدولي  المعيار  ُيعــد  المــالية«. 
ليحل محل  أكبر  كجزء من مشروع  أول معيــار يصدر  هو 
معيار المحاسبة الدولي رقم 39. وُيبقي المعيار الدولي 

رأس المالنسبة الملكية

المبلغ%

2013201220132012طبيعة النشاط
90.3490.3511,000,00011,000,000استثمارات عقاريةشركة أبراج الوطنية

شركة النخبة للخدمات 
75.0080.001,000,0001,000,000أعمال خدماتيةواالستشارات الطبية
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المختلط  القياس  نموذج  على   9 رقم  المــالية  للتقارير 
أساسيتين  فئتين  يضع  كمــا  بتبسيطه  يقوم  ولكن 
المطفأة  التكلفة  المــالية:  للموجودات  بالنسبة  للقياس 
والقيمة العــادلة. يستند أســاس التصنيف إلى نموذج 
أعمــال المنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية 
لألصل المــالي. ويستمر تطبيق إرشــاد معيار المحاسبة 
الدولي رقم 39 على انخفاض قيمة الموجودات المــالية 

ومحاسبة التحوط. 
وكجزء من التعديات المحدودة لمشروع المعيار الدولي  «

للتقارير المــالية رقم 9، قرر مجلس المعايير المحاسبية 
في  المجلس  اجتمــاع  في  مبدئي  وبشكل  الدولية 
للمعيار  اإللزامي  التــاريخ  بتأجيل  يقوم  أن   2013 تموز 
المجلس  وافق  وقد   .9 رقم  المــالية  للتقارير  الدولي 
على أال يصبح تاريخ اإللزام بوجوب التطبيق هو الفترات 
الثاني 2015  كانون   1 بعــد  أو  تبدأ في  التي  السنوية 
ولكن ُيترك ذلك التاريخ مفتوحــًا في انتظــار االنتهــاء من 
متطلبات انخفاض القيمة والتصنيف والقياس. ونتيجًة 
لهذه القرارات والتغييرات المقترحة على المعيار الدولي 
للتقارير المــالية رقم 9، سيتم تغيير الدليل االنتقــالي. 

تتوقــع اإلدارة أن يتــم تطبيــق هــذه المعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
ــالية الموحــدة فــي  ــالية والتعديــات فــي البيانــات المــ المــ
إلزاميــًا. ويشــير  التطبيــق  عندمــــا يصبــح  المبدئيــة  الفتــرة 
مــن  ليــس  أنــه  إلــى  المحتمــل  لألثــر  المبدئــي  التقييــم 
أثــر كبيــر لتطبيــق غالبيــة هــذه  المتوقــع أن يكــون هنــــاك 
فــي  عنهــــا  اإلفصــاح  تــم  التــي  المبــــالغ  علــى  المعــــايير 
البيانــات المــــالية الموحــدة ولكــن مــن المتوقــع أن يســتوجب 

األمــر إفصاحــات إضافيــة. 

2.4 - ملخص ألهم السياسات المحاسبية

أسس توحيد القوائم المالية
تشــمل القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم الماليــة للشــركة 

وشــركاتها التابعــة كمــا فــي 31 كانــون األول  2013.

يتــم توحيــد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة مــن تاريــخ 
االســتحواذ، وهــو التاريــخ الــذي أصبــح فيــه للشــركة القــدرة 
توحيــد  يســتمر  التابعــة.  شــركاتها  علــى  الســيطرة  علــى 
بيــع هــذه  تاريــخ  التابعــة حتــى  البيانــات الماليــة للشــركات 
ــه الشــركة الســيطرة  ــذي تفقــد في ــخ ال الشــركات وهــو التاري
علــى شــركاتها التابعــة. تــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة 
والشــركات التابعــة للســنة الماليــة ذاتهــا وبإســتخدام نفــس 
السياســات المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة. تــم إســتبعاد 
والمصاريــف  واإليــرادات  والمعامــات  األرصــدة  كافــة 
النقديــة  األســهم  توزيعــات  وعوائــد  والخســائر  واألربــاح 

الناتجــة عــن المعامــات بيــن الشــركات التابعــة.

يتــم قيــد التغيــر فــي نســبة الملكيــة فــي الشــركات التابعــة 
الــذي ال ينتــج عنــه فقــدان الشــركة الســيطرة علــى الشــركات 

التابعــة مــن خــال حقــوق الملكيــة.

يتــم قيــد حصــة حقــوق الجهــات غيــر المســيطرة مــن الخســائر 
ــر  ــد حقــوق الجهــات غي ــك عجــزا فــي رصي ــو كان هنال حتــى ل

المســيطرة.

فــي حــال فقــدان الشــركة الســيطرة علــى الشــركات التابعــة 
يتــم مــا يلــي:

إستبعاد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة )بما فيها  «
الشهرة(

إستبعـاد القيمة الدفترية لحقـوق الجهــات غير المسيطرة «
إستبعاد ترجمة فروقات عملة المقيدة في حقوق الملكية «
الحصول  « تم  الذي  المالي  للمقابل  العادلة  القيمة  قيد 

عليه
قيد أي إستثمار متبقي بالقيمة العادلة «
قيد الفائض أو العجز في بيان الدخل الموحد «
تصنيف حصة الشركة األم في المكونات المقيدة سابقًا  «

خسارة  أو  كربح  األخرى  الشامل  الدخل  بنود  قائمة  في 
في بيان الدخل الموحد كما هو مناسب
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تحقق اإليرادات
عقود التأمين

يتــم تســجيل أقســاط التأميــن الناتجــة عــن عقــود التأميــن 
كإيــرادات للســنة )أقســاط تأميــن مكتســبة( علــى أســاس 
الفتــرات الزمنيــة المســتحقة وبمــا يتناســب مــع فتــرة تغطيــة 
تلــك العقــود. يتــم تســجيل أقســاط التأميــن غيــر المكتســبة 
الماليــة  البيانــات  بتاريــخ  كمــا  التأميــن  عقــود  خــال  مــن 
الموحــدة ضمــن المطلوبــات كأقســاط تأميــن غيــر مكتســبة.

يتــم قيــد اإلدعــاءات ومصاريــف تســويات الخســائر المتكبــدة 
ضمــن بيــان الدخــل علــى أســاس قيمــة اإللتــزام المتوقــع 
للتعويــض العائــد إلــى حملــة عقــود التأميــن أو إلــى أطــراف 

أخــرى متضــررة.

إيرادات الفوائد
يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد عنــد تحققهــا بإســتخدام طريقــة 
لخصــم  المســتخدم  المعــدل  علــى  بنــاء  الفعلــي،  العائــد 
العمــر  خــال  المتوقعــة  المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات 
اإلنتاجــي المتوقــع للموجــود المالــي نســبة إلــى صافــي 

الدفتريــة. قيمتــه 

إيرادات أرباح أسهم
تتحقق أرباح أو خســائر تداول اإلســتثمارات في الموجودات 
ــاح  ــراف بأرب ــم اإلعت ــداول، ويت ــة الت ــد إتمــام عملي ــة عن المالي
توزيعــات األســهم مــن الشــركات المســتثمر بهــا عنــد نشــوء 

حــق إلســتامها.

إيرادات اإليجارات والخدمات
تتحقق إيرادات اإليجار والخدمات على فترة اإليجار.

إيرادات المختبرات
تتحقق إيرادات المختبرات عند تقديم الخدمة.

عوائد االستثمار
يتــم توزيــع عوائــد االســتثمار علــى فــروع التأميــن بنســبة 
ــكل فــرع مــن فــروع التأميــن  إجمالــي األقســاط المتحققــة ل

ــك كمــا يلــي: وذل

عوائد  « بند  تحت  الموحد  الدخل  لبيان  منها   % 10 يحمل 
االستثمار.

بنسبة األقساط  « التأمين  90 % منها على فروع  يحمل 
المتحققة لكل فرع إلى إجمالي األقساط المتحققة.

تحقق المصاريف
يتــم إطفــاء كافــة العمــوالت والتكاليــف األخــرى للحصــول 
ــان الدخــل  علــى وثائــق التأميــن الجديــدة أوالمجــددة فــي بي
الموحــد فــي ســنة حدوثهــا. ويتــم اإلعتــراف بالمصاريــف 

األخــرى بنــاء علــى أســاس االســتحقاق.

تعويضات التأمين
تتكــون تعويضــات التأميــن مــن اإلدعــاءات المدفوعــة خــال 
الســنة والتغيــر فــي مخصــص اإلدعــاءات تحــت التســوية. 
خــال  المدفوعــة  المبالــغ  التأميــن كل  تشــمل تعويضــات 
الســنوات  أو  الحاليــة  الســنة  تخــص  كانــت  ســواء  العــام، 
قيمــة  أعلــى  التســوية  تحــت  اإلدعــاءات  تمثــل  الســابقة. 
مقــدرة لتســوية كافــة اإلدعــاءات الناتجــة عــن أحــداث حصلــت 
حتــى تاريــخ بيــان المركــز المالــي ولكــن لــم يتــم تســويتها 
بعــد. يتــم إحتســاب اإلدعــاءات تحــت التســوية علــى أســاس 
أفضــل معلومــات متوفــرة كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة 

وتشــمل مخصــص لإلدعــاءات غيــر المبلــغ عنهــا.

مصاريف إدارية وعامة
يتــم توزيــع المصاريــف اإلداريــة والعامــة للشــركة علــى فــروع 
التأميــن بنســبة إجمالــي األقســاط المتحققــة لــكل فــرع مــن 

فــروع التأميــن وذلــك كمــا يلــي:

إدارية  « الدخل تحت بند مصاريف  لبيان  7 % منها  يحمل 
وعامة غير موزعة على فروع التأمين.

بنسبة األقساط  « التأمين  93 % منها على فروع  يحمل 
المتحققة  األقساط  إجمالي  إلى  فرع  لكل  المتحققة 
باستثناء مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس االدارة حيث 

تحمل على المصاريف غير الموزعة على فروع التأمين.
التابعة فيتم دمجها  « بالشركات  المتعلقة  المصاريف  أما 

مع المصاريف غير الموزعة على فروع التأمين.
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موجودات مالية متوفرة للبيع
يتــم تســجيل الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع بالقيمــة 
العادلــة مضافــًا اليهــا مصاريــف االقتنــاء عنــد الشــراء ويعــاد 
تقييمهــا الحقــًا بالقيمــة العادلــة، يتــم تســجيل األربــاح أو 
الخســائر الناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجودات 
الماليــة المتوفــرة للبيــع فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد. 
ــع هــذه الموجــودات أو جــزء منهــا أو حصــول  وفــي حــال بي
تدنــي فــي قيمتهــا يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة 
عــن ذلــك فــي بيــان الدخــل الموحــد بمــا فــي ذلــك المبالــغ 
المقيــدة ســابقًا فــي بنــد احتياطــي الموجــودات الماليــة 
المتوفــرة للبيــع ضمــن بيــان حقــوق الملكيــة الموحــد والتــي 
تخــص هــذه الموجــودات. يمكــن اســترجاع خســارة التدنــي 
التــي تــم تســجيلها ســابقًا فــي بيــان الدخــل الموحــد اذا 
مــا تبيــن بموضوعيــة ان الزيــادة فــي القيمــة العادلــة قــد 
حدثــت فــي فتــرة الحقــة لتســجيل خســائر التدنــي، حيــث يتــم 
اســترجاع خســائر التدنــي فــي أســهم الشــركات مــن خــال 
بيــان الدخــل الشــامل الموحــد. تظهــر الموجــودات الماليــة 
التــي ال يمكــن تحديــد قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه 
بالكلفــة ويتــم تســجيل اي تدنــي فــي قيمتهــا فــي بيــان 

الدخــل الموحــد.

موجودات مالية للمتاجرة
تقيــد الموجــودات الماليــة للمتاجــرة بالقيمــة العادلــة عنــد 
الشــراء، ويعــاد تقييمهــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة بالقيمــة 
العادلــة ويتــم قيــد أي ربــح أو خســارة ناجمــة عــن التغيــر فــي 
ــان الدخــل الموحــد فــي نفــس  ــة لهــا فــي بي القيمــة العادل
القيمــة  فــي  التغيــر  فيهــا  بمــا  التغيــر  هــذا  حــدوث  فتــرة 
العادلــة الناتجــة عــن فروقــات تحويــل بنــود الموجــودات غيــر 

النقديــة بالعمــات األجنبيــة. 

القيمة العادلة لألدوات المالية
إن أســعار اإلغــاق بتاريــخ البيانــات الماليــة لــألدوات الماليــة 
فــي أســواق نشــطة تمثــل القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة 

التــي لهــا أســعار ســوقية.
ــداول  ــة أو عــدم وجــود ت فــي حــال عــدم توفــر أســعار معلن
نشــط لبعــض األدوات الماليــة أو عــدم نشــاط الســوق يتــم 

تقديــر قيمتهــا العادلــة بعــدة طــرق منهــا:
مالية مشابهة  « الحالية ألداة  السوقية  بالقيمة  مقارنتها 

لها إلى حد كبير.
التدفقات  « المستقبلية وخصم  النقدية  التدفقات  تحليل 

مالية  أداة  في  مستخدمة  بنسبة  المتوقعة  النقدية 
مشابهة لها.

عادلــة  قيمــة  علــى  الحصــول  إلــى  التقييــم  طــرق  تهــدف 
تعكــس توقعــات الســوق وتأخــذ باالعتبــار العوامل الســوقية 
وأيــة مخاطــر أو منافــع متوقعــة عنــد تقديــر قيمــة األدوات 
قيــاس  يتعــذر  ماليــة  أدوات  وجــود  حــال  وفــي  الماليــة، 
قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه يتــم إظهارهــا بالتكلفــة 

بعــد تنزيــل أي تدنــي فــي قيمتهــا.
يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للبنــود الخاضعــة للفائــدة بنــاء 
علــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة المخصومــة باســتخدام 
نفــس أســعار الفائــدة لبنــود تحمــل نفــس الشــروط وصفــات 

المخاطــر.

تدني وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية
تقــوم المجموعــة بمراجعــة القيــم المثبتــة فــي الســجات 
للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة 
لتحديــد فيمــا إذا كانــت هنالــك مؤشــرات تــدل علــى تــدٍن 
ــة  ــًا أو علــى شــكل مجموعــة، وفــي حال فــي قيمتهــا إفرادي
وجــود مثــل هــذه المؤشــرات فإنــه يتــم تقديــر القيمــة القابلة 
لاســترداد مــن أجــل تحديــد خســارة التدنــي. يتــم تحديــد مبلغ 

التدنــي كمــا يلــي:

بالكلفة  « تظهر  التي  المالية  الموجودات  قيمة  تدني 
المطفأة: بناء على تقدير التدفقات النقدية المخصومة 

بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
العادلة:  « بالقيمة  تظهر  التي  المالية  الموجودات  تدني 

يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في السجات والقيمة 
سابقًا  بها  معترف  تدني  خسائر  أي  تنزيل  بعد  العادلة، 

في بيان الدخل الموحد.
بالكلفة:  « تظهر  التي  المالية  الموجودات  قيمة  تدني 

المتوقعة  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  على  بناء 
مخصومة بسعر السوق الحالي للعائدات على موجودات 

مالية مشابهة.
الموحد  الدخل  بيان  في  القيمة  في  التدني  تسجيل  يتم 
التدني  الفترة الاحقة نتيجة  كما يتم تسجيل أي وفر في 
باستثناء  الدخل  بيان  المالية في  الموجودات  السابق في 

أسهم الشركات المتوفرة للبيع.
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االستثمارات العقارية
تظهــر االســتثمارات العقاريــة بالكلفــة بعــد تنزيــل خســائر 
دراســة  يتــم  الدفتريــة.  القيمــة  فــي  المتراكمــة  التدنــي 
ــد وجــود  ــة عن تدنــي القيمــة الدفتريــة لاســتثمارات العقاري
أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير إلــى عــدم توافــر 
إمكانيــة اســترداد قيمتهــا الدفتريــة. عنــد وجــود أحــد هــذه 
األدلــة وعندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة المتوقــع 
اســتردادها، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة للقيمــة المتوقع 
تنزيــل مصاريــف  بعــد  العادلــة  القيمــة  اســتردادها وهــي 

البيــع أو »القيمــة فــي االســتخدام«، أيهمــا أعلــى.
أو  البيــع  حالــة  فــي  العقــاري  االســتثمار  اســتبعاد  يتــم 
عنــد التوقــف عــن اســتخدامه وعــدم توقــع تدفــق منافــع 

بيعــه. نتيجــة  اقتصاديــة 

الممتلكات والمعدات
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالكلفــة بعد تنزيل اإلســتهاك 
المتراكــم وأي خســائر تدنــي متراكمــة فــي القيمــة الدفتريــة. 
طريقــة  حســب  والمعــدات  الممتلــكات  اســتهاك  يتــم 
القســط الثابــت وفقــًا للعمــر اإلنتاجــي المتوقــع كمــا يلــي:

سنوات
17-5أثاث وأجهزة

7-6سيارات
50مباني

10ديكورات
5برامج حاسوب

12.5مفتاحية

يتــم دراســة تدنــي القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات 
عنــد وجــود أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير إلــى 
عــدم توافــر إمكانيــة إســترداد قيمتهــا الدفتريــة. عنــد وجــود 
أحــد هــذه األدلــة وعندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة 
المتوقــع اســتردادها، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة للقيمة 
المتوقــع إســتردادها وهــي القيمــة العادلــة مخصومــًا منهــا 
مصاريــف البيــع أو »القيمــة فــي االســتخدام«، أيهما أعلى.

إلســتبدال  المتكبــدة  التكاليــف  ورســملة  إحتســاب  يتــم 
ــم التعامــل معهــا  ــي يت ــكات والمعــدات الت ــات الممتل مكون
بشــكل منفصــل، كمــا يتــم شــطب القيمــة الدفتريــة ألي 

جــزء مســتبدل. يتــم رســملة النفقــات األخــرى الاحقــة فقــط 
المتعلقــة  المســتقبلية  اإلقتصاديــة  المنافــع  زيــادة  عنــد 
بالممتلــكات والمعــدات. يتــم إثبــات جميــع النفقــات األخــرى 

فــي بيــان الدخــل الموحــد.

استثمار في شركات حليفة
بإســتخدام  الحليفــة  الشــركات  فــي  االســتثمار  قيــد  يتــم 
طريقــة حقــوق الملكيــة. الشــركات الحليفــة هــي تلــك التــي 
يكــون للمجموعــة نفــوذًا مؤثــرًا عليهــا. وفقــًا لطريقــة حقــوق 
الملكيــة، يظهــر اإلســتثمار فــي الشــركات الحليفــة فــي بيــان 
المركــز المالــي بالكلفــة، مضافــًا إليهــا التغيــرات الاحقــة في 
حصــة المجموعــة مــن صافــي موجــودات الشــركات الحليفــة. 
يتــم قيــد الشــهرة المتعلقــة بالشــركة الحليفــة ضمــن القيمــة 
الدفتريــة لاســتثمار وال يتــم إطفــاء هــذه الشــهرة أو دراســة 
قيــد حصــة  يتــم  منفصــل.  بشــكل  قيمتهــا  فــي  التدنــي 
المجموعــة مــن نتائــج الشــركات الحليفــة فــي بيــان الدخــل 
المتحققــة  غيــر  والخســائر  األربــاح  اســتبعاد  يتــم  الموحــد. 
الناتجــة عــن المعامــات بيــن المجموعــة والشــركات الحليفــة 

بحــدود حصــة المجموعــة فــي الشــركات الحليفــة.

إن الســنة المالية للشــركات الحليفة هي ذات الســنة المالية 
للمجموعــة. تســتخدم الشــركات الحليفــة نفــس السياســات 
المحاســبية المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة فيمــا يتعلــق 

بالمعامــات ذات الطبيعــة المتشــابهة.

إعادة التأمين
تقــوم المجموعــة بالحــد مــن مخاطــر التأميــن مــن خــال عقــد 
إعــادة  عقــود  موجــودات  تمثــل  التأميــن.  إعــادة  إتفاقيــات 
إعــادة  شــركات  مــن  إســتردادها  الممكــن  المبالــغ  التأميــن 
التأميــن. يتــم تقديــر المبالــغ الممكن إســتردادها من شــركات 
إعــادة التأميــن بطريقــة تتناســب مــع مخصــص اإلدعــاءات 
التأميــن  إعــادة  لعقــد  ووفقــًا  المســددة  وغيــر  المســددة 

وحصــة معيــدي التأميــن مــن األقســاط غيــر المكتســبة.
يتــم إجــراء مراجعــة للتدنــي فــي موجــودات عقــود إعــادة 
مؤشــر  ينشــأ  عندمــا  أو  الماليــة  البيانــات  بتاريــخ  التأميــن 
ظهــور  عنــد  التدنــي  يحــدث  الســنة.  خــال  التدنــي  علــى 
دليــل موضوعــي يبيــن أن المجموعــة قــد ال تســترد المبالــغ 
المســتحقة وفقــًا لشــروط عقــد إعــادة التأميــن وعنــد إمكانيــة 
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قيــاس األثــر علــى هــذه المبالــغ التــي ستتســلمها المجموعة 
التأميــن بشــكل موثــوق، يتــم تســجيل  إعــادة  مــن شــركة 

خســارة التدنــي فــي بيــان الدخــل الموحــد.

ــات عقــود إعــادة التأميــن ال تعفــي المجموعــة مــن  إن ترتيب
ــن. ــق التأمي ــة وثائ إلتزاماتهــا ومســؤوليتها تجــاه حمل

تظهــر أقســاط ومطالبــات التأميــن علــى أســاس اإلجمالــي 
ــاء التأميــن التــي تتحملهــا المجموعــة  ــكل مــن أعب بالنســبة ل

وتلــك المعــاد تأمينهــا.

ذمم التأمين المدينة
تــدرج ذمــم التأميــن المدينــة عندمــا تصبــح مســتحقة وتســجل 
مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة للمبالــغ المســتلمة أو التــي ســوف 
يتــم اســتامها مقابــل وثائــق التأميــن المصــدرة. يتم دراســة 
تدنــي القيمــة الدفتريــة للذمــم المدينــة عنــد وجــود أدلــة 
تشــير إلــى عــدم إمكانيــة تحصيــل قيمتهــا الدفتريــة ويتــم 
أخــذ مخصــص بقيمــة التدنــي ويحمــل علــى بيــان الدخــل 
الموحــد فــي الســنة التــي يحــدث فيهــا التدنــي. ُتشــطب 

ــد تحديدهــا. الديــون المعدومــة عن

النقد والنقد المعادل
الموحــد، يشــمل  النقديــة  التدفقــات  بيــان  إعــداد  لغــرض 
النقــد والنقــد المعــادل النقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة لــدى 
البنــوك وودائــع قصيــرة األجــل تســتحق خــال فتــرة ثاثــة 

شــهور أو أقــل بعــد تنزيــل الودائــع مقيــدة الســحب.

إلتزامات عقود التأمين
يتــم اإلعتــراف بالتزامــات عقــود التأميــن عنــد توقيــع عقــد 

التأميــن وتحميــل أقســاط التأميــن.

تمثــل أقســاط التأميــن غيــر المكتســبة الجــزء مــن أقســاط 
ــة الاحقــة نتيجــة  ــرة المالي ــة المتعلقــة بالفت التأميــن المكتتب
وثائــق تأميــن ســارية وتســجل ضمــن المطلوبــات كأقســاط 
تأميــن غيــر مكتســبة )إحتياطــي األخطــار الســارية(، وتحتســب 
المتبقيــة النتهــاء مــدة وثيقــة  األيــام  عــدد  علــى أســاس 

ــة الموحــدة. ــات المالي ــخ البيان ــن بعــد تاري التأمي

تمثــل إجمالــي اإلدعــاءات القائمــة )إدعــاءات تحــت التســوية( 
الكلفــة التقديريــة للمطالبــات المتكبــدة غيــر المســددة كمــا 
ــم  ــا أم ل ــغ عنه ــم التبلي ــة ســواء ت ــات المالي ــخ البيان فــي تاري
يتــم وذلــك لحاملــي عقــود التأميــن وأطــراف أخــرى باإلضافــة 
إلــى مصاريــف إدارة المطالبــات ذات الصلــة، مطروحــًا منهــا 
قيمــة المســتردات مــن الحــادث وأي مبالــغ أخــرى مســتردة.

تحتســب المخصصــات لإلدعــاءات المبلــغ عنهــا غير المســددة 
كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة على أســاس تقدير 
والمحامييــن  الخبــراء  تقاريــر  علــى  بنــاء  بمفردهــا  حالــة  كل 

وخبــرة المجموعــة وتقديراتهــا.
يتــم تقديــر وتســجيل مخصــص اإلدعــاءات غيــر المبلــغ عنهــا 
لســداد  وتقديراتهــا  الســابقة  المجموعــة  خبــرة  علــى  بنــاء 
تعويضــات الحــوادث التــي حدثــت ولــم يبلــغ عنهــا كمــا فــي 

تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة.

اختبار كفاية إلتزامات التأمين
ــم  ــة الموحــدة بتقيي ــات المالي ــخ البيان تقــوم المجموعــة بتاري
كافيــة  لديهــا  المثبتــة  التأميــن  التزامــات  كانــت  مــا  إذا 
النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  التقديــرات  باســتخدام  وذلــك 

التأميــن.  عقــود  بموجــب  المســتقبلية 
إذا نتــج عــن هــذا التقييــم أن القيمــة الدفتريــة إللتزامــات 
التأميــن غيــر كافيــة فــي ضــوء التدفقــات النقديــة المقــدرة 
النقــص  بكامــل  اإلعتــراف  يتــم  المســتقبلية،  للمطالبــات 

فــي بيــان الدخــل الموحــد.

ذمم دائنة ومستحقات
يتــم إثبــات المطلوبــات للمبالــغ المســتحقة الســداد فــي 
المســتقبل للبضائــع أو الخدمــات المســتلمة ســواء تمــت أو 

لــم تتــم المطالبــة بهــا مــن قبــل المــورد.

التقاص
ال يتــم إجــراء التقــاص بيــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة 
فــي بيــان المركــز المالــي إال عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة 
الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص 
أو يكــون تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات يتــم فــي 

نفــس الوقت.
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مخصص الضرائب
تقــوم المجموعــة باقتطــاع مخصــص لضريبــة الدخــل وفقــًا 
لقانــون ضريبــة الدخــل ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )12( 
والــذي يتطلــب االعتــراف بالفروقــات الزمنيــة المؤقتــة كمــا 
ــات  ــة الموحــدة كموجــودات أو مطلوب ــات المالي ــخ البيان بتاري
تســجيل  عــدم  المجموعــة  إدارة  إرتــأت  مؤجلــة.  ضريبيــة 
الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة بســبب عــدم التيقــن مــن 
إمكانيــة اإلســتفادة مــن هــذه المنافــع خــال فتــرة زمنيــة 
علــى  المســتحقة  الضرائــب  مصاريــف  تحســب  محــددة. 
أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة، وتختلف األرباح الخاضعة 
للضريبــة عــن األربــاح المعلنــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة 
ــاح المعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة  ألن األرب
ــة وإنمــا  ــة للتنزيــل فــي الســنة المالي ــر قابل أو مصاريــف غي
فــي ســنوات الحقــة أو خســائر متراكمــة مقبولــة ضريبيــًا أو 
بنــود ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.

تحســب الضرائــب بموجــب النســب الضريبيــة المقــررة وفقــَا 
للقوانيــن واألنظمــة الســارية المفعــول.

معلومات القطاعات
قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات 
التــي تشــترك معــًا فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة 
لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أخــرى.

القطــاع الجغرافــي يرتبــط بتقديــم منتجــات أو خدمــات فــي 
بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن 

تلــك المتعلقــة بقطاعــات عمــل فــي بيئــات إقتصاديــة.

إحتياطي تعويض نهاية الخدمة
يتــم إحتســاب مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة لموظفــي 
 )7( رقــم  الفلســطيني  العمــل  لقانــون  طبقــًا  المجموعــة 

.2000 لســنة 

صندوق اإلدخار
رواتــب  مــن   %  5 بنســبة  بالمســاهمة  المجموعــة  تقــوم 
موظفــي شــركة التأميــن الوطنيــة وشــركة أبــراج الوطنيــة 
فــي  الشــركتين  لموظفــي  التابــع  االدخــار  صنــدوق  فــي 
الســنوات الخمــس األولــى إلشــتراك الموظفيــن وترتفــع 
نســبة المســاهمة الــى 7.5 % بعــد ذلــك. وهذه المســاهمة 

تســجل فــي بيــان الدخــل الموحــد.

العمالت األجنبية
يمثــل الــدوالر األمريكــي عملــة األســاس للمجموعــة. كمــا 
الماليــة  البيانــات  لعــرض  األمريكــي  الــدوالر  ويســتخدم 
بالعمــات  تتــم  التــي  المعامــات  تحويــل  يتــم  الموحــدة. 
ــر الــدوالر األمريكــي خــال الســنة وفقــًا ألســعار  األخــرى غي

الصــرف كمــا فــي تاريــخ المعاملــة.

بلغــت أســعار صــرف العمــات الرئيســية التــي تتعامــل بهــا 
المجموعــة مقابــل الــدوالر األمريكــي كمــا فــي تاريــخ البيانات 

الماليــة الموحــدة كمــا يلــي:

المقابل بالدوالر األمريكي

20132012
0.28740.2674الشيكل اإلسرائيلي

1.41091.4133الدينار األردني
1.37901.3166وحدة النقد األوروبية )يورو(

1.12561.0932الفرنك السويسري
0.16520.1595اليوان الصيني

يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة وتلــك التــي 
تســتحق القبــض أو الدفــع بالعمــات األخــرى فــي نهايــة 
الســنة إلــى الــدوالر األمريكــي وفقــًا ألســعار الصــرف كمــا 
فــي تاريــخ البيانــات الماليــة. تظهــر فروقــات التحويــل مــن 

ــان الدخــل الموحــد. ــح أو خســارة فــي بي رب

ــاح الخاصــة بحقــوق المســاهمين  حصــة الســهم مــن األرب
للمجموعــة خــالل الســنة 

يتــم إحتســاب الحصــة األساســية للســهم فــي األربــاح مــن 
خــال قســمة ربــح الســنة العائــد إلــى مســاهمي المجموعــة 
األم علــى المعــدل المرجــح لعدد األســهم العاديــة خال العام.

يتــم احتســاب الربــح المخفــض للســهم مــن خــال قســمة 
ربــح الســنة العائــد إلــى مســاهمي الشــركة األم )بعــد األخــذ 
فــي االعتبــار العوائــد والفوائــد وأيــة إيــرادات أو نفقــات 
المرجــح  المعــدل  للتحويــل( علــى  القابلــة  تخــص األســهم 
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لعــدد األســهم العاديــة خــال العــام مضافــًا إليــه المعــدل 
المرجــح لعــدد األســهم العاديــة التــي يجــب إصدارهــا فيمــا 
لــو تــم تحويــل األســهم القابلــة للتحويــل إلــى أســهم عاديــة.

إيضاح )3( تحليــل المخاطـــــر
بوســائل  المتنوعــة  المخاطــر  بــإدارة  المجموعــة  تقــوم 
متعــددة وذلــك مــن خــال إســتراتيجية تحــدد المخاطــر وســبل 
المجموعــة  إدارة  خــال  مــن  وذلــك  وتخفيفهــا  مواجهتهــا 
وتبنــي  المخاطــر  مراجعــة  يتــم  حيــث  التقاريــر  وأنظمــة 
اإلجــراءات الضروريــة لمواجهتهــا والعمــل علــى تخفيضهــا 
والحــد منهــا. إضافــة إلــى أن كافــة مراكــز العمــل مســؤولة 
عــن تحديــد المخاطــر المتعلقــة بنشــاطها ووضــع الضوابــط 
يعتبــر  فعاليتهــا.  اســتمرارية  ومراقبــة  المناســبة  الرقابيــة 
مجلــس إدارة المجموعــة هــو المســؤول عــن تحديــد ومراقبــة 

المخاطــر فــي المجموعــة.

قياس المخاطر وأنظمة التقارير
مراقبــة  خــال  مــن  يتــم  وإدارتهــا  المخاطــر  مراقبــة  إن 
الحــدود المســموح بهــا لــكل نــوع مــن أنــواع المخاطــر وأن 
هــذه الحــدود تعكــس إســتراتيجية عمــل المجموعــة وعوامــل 
الســوق المختلفــة المحيطــة. يتــم جمــع المعلومــات مــن 
ــدى المجموعــة وتحليلهــا للتعــرف علــى  ــر المختلفــة ل الدوائ
المخاطــر المتوقعــة التــي قــد تنجــم عنهــا. يتــم عــرض وشــرح 

المجموعــة. إدارة  المعلومــات لمجلــس  هــذه 
الماليــة  والمخاطــر  التأميــن  لمخاطــر  المجموعــة  تتعــرض 
االئتمــان  ومخاطــر  الســوق  مخاطــر  فــي  تتمثــل  والتــي 
التــي  للمخاطــر  ملخــص  يلــي  فيمــا  الســيولة.  ومخاطــر 
تواجههــا المجموعــة والطــرق المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة 

المخاطــر. أثــار هــذه  للتخفيــف مــن 

مخاطر التأمين
هــو  المجموعــة  تواجهــه  الــذي  الرئيســي  التأميــن  خطــر 
ومواعيــد  للتعويضــات  الفعليــة  المبالــغ  اختــاف  خطــر 
دفعهــا عــن توقعــات المجموعــة، والــذي يتأثــر فــي حــال 
تكــرار المطالبــات أو زيــادة المبالــغ المطالــب بهــا والمنافــع 
طويلــة  للمطالبــات  المســتقبلية  والتطــورات  المدفوعــة 
األجــل، وبالتالــي فــإن هــدف المجموعــة األساســي هــو 
ــات. ــة هــذه المطالب ــة لتغطي ــات كافي ضمــان وجــود احتياطي

بتنويــع  المخاطــر  مــن  التخفيــف  علــى  المجموعــة  تعمــل 
عقــود التأميــن لديهــا، وكمــا أن هــذا التنويــع مــن المخاطــر 
يحســن مــن خــال االختيــار الدقيــق الســتراتيجيات وموجهــات 
الدخــول  خــال  مــن  وأيضــا  بعنايــة،  وتنفيذهــا  التأميــن 
الرئيســية  التأميــن  أعمــال  التأميــن.  إعــادة  اتفاقيــات  فــي 
وتأميــن  الســيارات  مخاطــر  ضــد  التأميــن  هــي  للشــركة 
الحريــق وتأميــن العمــال والمســؤولية المدنيــة والتأمينــات 
وتأميــن  الصحــي  والتأميــن  البحــري  والتأميــن  الهندســية 
التأميــن  عقــود  تعتبــر  األخــرى.  العامــة  والتأمينــات  الحيــاة 
هــذه قصيــرة األجــل ويتــم ســدادها فــي العــادة خــال ســنة 
واحــدة مــن تاريــخ وقــوع الحــادث المؤمــن، وهــذا يســاعد فــي 

التقليــل مــن خطــر التأميــن.

يتــم قبــول المخاطــر اســتنادا الــى تقييــم الســعر والخبــرة 
الســابقة فــي االكتتــاب وفقــا للخطــوط اإلرشــادية لاكتتــاب 
الموضوعــة مــن جانــب كل خــط عمــل. تتــم مراجعــة الخطــوط 
اإلرشــادية لاكتتــاب بصــورة ثابتــة وتحديثهــا ألخــذ تطــورات 
الســوق واألداء والفــرص فــي االعتبــار. يتــم وضــع حــدود 
تراكميــة للرقابــة علــى التعــرض لألخطــار والكــوارث الطبيعية. 
يتــم تحديــد العديــد مــن حــدود االكتتــاب والموافقــة لقبــول 
المخاطــر. تــم تصميــم إســتراتيجية إعــادة التأميــن بالمجموعــة 
األحــداث  ومــن  الفرديــة  للمخاطــر  التعــرض  مــن  للوقايــة 
اســتنادا إلــى التعــرض الحالــي للمخاطــر عبــر ترتيبــات إعــادة 
تأميــن فعالــة مــن حيــث التكلفــة. يتــم تقديــر المبالــغ القابلــة 
لاســترداد مــن شــركات إعــادة التأميــن بالصــورة التــي تتســم 
باالنســجام مــع مخصــص المطالبــات القائمــة ووفقــا لعقــود 

إعــادة التأميــن.

ــات إعــادة تأميــن فــإن  ــدى المجموعــة ترتيب ــه ل بالرغــم مــن أن
االلتزامــات المباشــرة تجــاه حاملــي وثائقهــا قــد تــم توضيحهــا 
كالتــزام وبالتالــي فإنــه و إلــى الحــد الــذي ال يتمكــن فيــه 
ــه بموجــب ترتيــب إعــادة  ــن مــن الوفــاء بالتزامات ــد التأمي معي
التأميــن، يوجــد خطــر االئتمــان. تضمــن اإلدارة بــأن محفظــة 
إعــادة التأميــن الخاصــة بالمجموعــة متنوعــة داخــل مجموعــة 
مــن معيــدي التأميــن وال تتركــز أو تعتمــد علــى معيــد تأميــن 

واحــد أو فــردي.

تكرار ودرجة شدة المطالبات
يمكــن تحديــد تكــرار ودرجــة شــدة المطالبــات بعــد وضــع عــدة 

عوامــل فــي االعتبــار علــى النحــو التالــي:
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الخبرة السابقة عن المطالبات «
المستوى االقتصادي «
التشريعات والقوانين «
الوعي العام لدى الجمهور «

مصــادر الشــكوك حــول تقديــرات مدفوعــات المطالبــات 
المســتقبلية

تدفــع مطالبــات عقــود التأميــن العــام علــى أســاس حــدوث 
المطالبــة. المجموعــة مســؤولة عــن جميــع األحــداث المؤمــن 
عنهــا التــي حدثــت خــال فتــرة العقــد، حتــى ولــو تم اكتشــاف 
الخســارة بعــد انتهــاء فتــرة العقــد. نتيجــة لذلــك يعلــق مكــون 
يبلــغ  لــم  المتكبــدة ولكــن  المطالبــات  كبيــر مــن مخصــص 
عنهــا والتــي يتــم ســدادها خــال فتــرات زمنيــة قصيــرة أو 
متوســطة. هنــاك العديــد مــن المتغيــرات التــي تؤثــر علــى 
مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة مــن هــذه العقــود. يتعلــق 
ذلــك بصفــة رئيســية بالمخاطــر المصاحبــة ألنشــطة األعمــال 
الفردييــن  العقــد  تتــم مزاولتهــا مــن جانــب حاملــي  التــي 
المدفــوع  التعويــض  المتبعــة.  المخاطــر  إدارة  وإجــراءات 
مقابــل هــذه العقــود هــي حوافــز نقديــة يتــم منحهــا مقابــل 
ــق أو األطــراف  ــدة مــن جانــب حاملــي الوثائ الخســارة المتكب

ــة للطــرف الثالــث(. ــة التأميني ــة )بالنســبة للتغطي الثالث
 

المصروفــات  للمطالبــات  المقــدرة  التكاليــف  تتضمــن 
المطالبــات  ســداد  فــي  تكبدهــا  يجــب  التــي  المباشــرة 
المبالــغ  و  االلتــزام  فــي  الحلــول  قيــم  مــن  بالصافــي 
المســتردة األخــرى. تقــوم المجموعــة باتخــاذ جميــع الخطــوات 
لديهــا  المناســبة  المعلومــات  توفــر  لضمــان  المعقولــة 
وبســبب  ذلــك،  برغــم  للمطالبــات.  التعــرض  بخصــوص 
الشــكوك فــي وضــع مخصصــات للمطالبــات، مــن المحتمــل 
ــزام  ــى أنهــا مختلفــة مــن االلت ــة عل ــغ النهائي ــت المبال أن تثب
هــذه  مثــل  تجــاه  االلتــزام  يشــتمل  الموضــوع.  األصلــي 
العقــود مخصــص المطالبــات المتكبــدة ولــم تتــم المطالبــة 
بهــا ومخصــص للمطالبــات المبلــغ عنهــا ولكنهــا لــم تدفــع 
بيــان  تاريــخ  فــي  كمــا  الســارية  للمخاطــر  ومخصــص  بعــد 

الموحــد. المالــي  المركــز 
 

عنــد احتســاب التكلفــة للمطالبــات غيــر المدفوعــة )ســواء كان 
مبلــغ عنهــا أم ال ( تكــون تقنيــات التقديــر لــدى المجموعــة 
الخســارة  معــدل  إلــى  المســتندة  التقديــرات  مــن  مزيجــا 

)حيــث يتــم تعريــف معــدل الخســارة علــى أنــه المعــدل بيــن 
التأميــن  وأقســاط  التأميــن  لمطالبــات  النهائيــة  التكلفــة 
بمثــل  يتعلــق  ماليــة معينــة فيمــا  خــال ســنة  المكتســبة 
تلــك المطالبــات( وتقديــر يســتند إلــى الخبــرة الفعليــة فــي 
المطالبــات باســتخدام صيغــة محــددة عندمــا يتــم منــح الــوزن 
األكبــر للخبــرة الفعليــة فــي المطالبــات بمــرور الزمــن. يتــم 
القيــام بإجــراء تقييــم اكتــواري فــي كل ســنة الحقــة للتأكــد 

مــن كفايــة االحتياطيــات.
 

تطور المطالبات
تحتفــظ الشــركة بإحتياطــي قــوي فيما يتعلق بنشــاط التأمين 
لديهــا بغــرض الحمايــة مــن تجــارب وتطــورات المطالبــات 
المســتقبلية الضــارة. يتــم حــل الشــكوك عــن مبلــغ وتوقيــت 

دفعــات المطالبــات فــي العــادة خــال ســنة واحــدة.
 

األسلوب المستخدم في اتخاذ قرار حول االفتراضيات
المخاطــر المصاحبــة لهــذه العقــود التأمينيــة معقــدة وتخضــع 
تحليــل  تعقيــد  الــى  تــؤدي  التــي  المتغيــرات  مــن  لعــدد 

الكميــة. الحساســية 

مــن  مزيــج  إلــى  تســتند  افتراضــات  المجموعــة  تســتخدم 
التقاريــر الداخليــة واالكتواريــة لقيــاس المطالبــات المتعلقــة 
ــب  ــة فــي الغال ــات داخلي ــم اســتخراج بيان ــن العــام. يت بالتأمي
مــن تقاريــر المطالبــات الشــهرية بالمجموعــة وفحــص عقــود 
الســنة  نهايــة  خــال  تنفيذهــا  تــم  التــي  الفعليــة  التأميــن 
للحصــول علــى بيانــات عــن العقــود التــي يتــم االحتفــاظ 
بهــا. قامــت المجموعــة بمراجعــة العقــود الفرديــة وتعرضهــا 

الفعلــي للمطالبــات.

مخاطر إعادة التأمين
عــن  الناتجــة  الخســارة  لمخاطــر  التعــرض  احتمــال  لتقليــل 
مطالبــات تأمينيــة كبيــرة، تدخــل المجموعــة فــي اتفاقيــات 
خــال نشــاطها العــادي مــع أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة 
التأميــن. إن ترتيبــات إعــادة التأميــن تلــك توفــر تنوعــا أكبــر 
ــى الخســائر  فــي األعمــال وتمكــن اإلدارة مــن الســيطرة عل
فرصــا  وتوفــر  الكبيــرة  المخاطــر  مــن  الناتجــة  المحتملــة 
إضافيــة للنمــو. إن جــزءًا كبيــر مــن معامــات إعــادة التأميــن 
التأميــن  إعــادة  االتفاقيــات وعقــود  بموجــب  إنجازهــا  يتــم 
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نسبة نوع التأمين
التغير 

األقساط 
المكتتبة ورسوم 

التأمين

األثر على صافي 
إيرادات التأمين

األقساط 
المكتتبة ورسوم 

التأمين

األثر على صافي 
إيرادات التأمين

101,743,8121,420,5941,504,2811,330,837%فرع تأمين السيارات 

10356,978118,907290,444105,702%فرع تأمين الحريق

10368,333305,632312,788277,519%فرع تأمين العمال

10102,66762,44385,68653,890%فرع تأمين المسؤولية المدنية

10146,66969,804131,64564,293%فرع التأمينات الهندسية

1092,91241,43377,26836,468%فرع التأمين البحري

10619,544543,816454,559700,133%فرع التأمين الصحي

1038,97820,82925,62315,145%فرع تأمين الحياة

10140,35671,482123,75267,781%فرع التأمينات العامة األخرى

3,610,2492,654,9403,006,0462,651,768

الزائــدة عــن تقديــرات المجموعــة. الخســائر  تأميــن  االختياريــة وإعــادة 
إن عقــود التأميــن المحولــة إلــى معيــدي التأميــن ال تعفــي المجموعــة مــن التزاماتهــا تجــاه المؤمنيــن لديهــا، وتظــل المجموعــة 
مســؤولة أمــام حاملــي وثائقهــا عــن الجــزء المعــاد التأميــن عليــه بقــدر عجــز شــركة إعــادة التأميــن فــي الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب 

عقــد إعــادة التأميــن.

للحــد مــن مخاطــر تعرضهــا لخســائر كبيــرة نتيجــة لعــدم مــاءة معيــدي التأميــن ومــن مخاطــر االئتمــان، تقــوم المجموعــة بتقييــم 
األوضــاع الماليــة لمعيــدي التأميــن الذيــن تتعامــل معهــم وكذلــك يتــم توزيــع عقــود إعــادة التأميــن علــى مجموعــة مــن معيــدي 

التأميــن وتقــوم المجموعــة بمراقبــة تركــز مخاطــر االئتمــان.

حساسية مخاطر التأمين
فيمــا يلــي جــدول يوضــح أثــر التغيــر الممكــن المعقول في أســعار أقســاط اإلكتتاب على صافي ايــرادات التأمين مع بقاء جميع المتغيرات 

األخــرى المؤثــرة ثابتــة. إن أثــر النقــص المتوقع في أســعار أقســاط اإلكتتاب مســاوي ومعاكــس ألثــر الزيــادة المبينــة أدناه:
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فيمــا يلــي جــدول يوضــح أثــر التغيــر الممكــن المعقــول فــي تكلفــة التعويضــات علــى صافــي المطالبــات المتكبــدة مــع بقــاء جميــع 
المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة. إن أثــر النقــص المتوقــع فــي تكلفــة التعويضــات مســاوي ومعاكــس ألثــر الزيــادة المبينــة أدنــاه:

20132012

التعويضاتنسبة التغير نوع التأمين
 للسنة

األثر على 
صافي 

المطالبات 
المتكبدة

التعويضات 
للسنة

األثر على 
صافي 

المطالبات 
المتكبدة

)757,544(730,998 )869,531(860,628 10%فرع تأمين السيارات 
)7,887(120,341 )15,326(105,595 10%فرع تأمين الحريق
)111,329(91,931 )207,739(123,032 10%فرع تأمين العمال

)10,959(27,130 )39,442(31,531 10%فرع تأمين المسؤولية المدنية
)6,418(70,532 )6,204(69,938 10%فرع التأمينات الهندسية

)3,582(30,661 )204(6,525 10%فرع التأمين البحري
)628,576(646,597 )455,740(408,909 10%فرع التأمين الصحي

)1,123(4,462 )1,535(12,919 10%فرع تأمين الحياة
)4,410(81,030 )27,688(166,127 10%فرع التأمينات العامة األخرى

 1,785,204)1,623,409( 1,803,682)1,531,828(
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تركز مخاطر التأمين
فيما يلي جدول يبين تركز المخاطر حسب أنواع التأمين. تتركز مطلوبات عقود التأمين وفقًا لنوع التأمين كما يلي:

20132012

نوع التأمين
إجمالي 

مطلوبات 
عقود التأمين

المطلوبات 
المعاد 
تأمينها

الصافي
إجمالي 

مطلوبات 
عقود التأمين

المطلوبات 
المعاد 
تأمينها

الصافي

24,623,04744,00024,579,04723,119,30355,60023,063,703فرع تأمين السيارات 
3,248,5533,092,384156,1692,033,0811,945,50787,574فرع تأمين الحريق
3,995,379142,1173,853,2622,861,685190,1752,671,510فرع تأمين العمال

فرع تأمين المسؤولية 
1,316,331437,926878,4051,084,735378,217706,518المدنية

1,315,9511,198,445117,5061,157,7931,046,214111,579فرع التأمينات الهندسية
221,276219,3571,919187,104166,59020,514فرع التأمين البحري

1,840,786-2,967,4481,840,786-2,967,448فرع التأمين الصحي
175,244113,77261,472163,242100,18163,061فرع تأمين الحياة

1,123,365786,476336,8891,948,7191,497,863450,856فرع التأمينات العامة األخرى
38,986,5946,034,47732,952,11734,396,4485,380,34729,016,101

المخاطر الرقابية
تهتــم الســلطات الرقابيــة أساســًا بحمايــة حقــوق حاملــي 
ــن وتقــوم بمراجعــة هــذه الحقــوق لضمــان أن  ــق التأمي وثائ
المجموعــة تقــوم بــإدارة األمــور بكفــاءة لمصلحتهــم. وفــي 
المجموعــة  أن  مــن  بالتأكــد  الســلطات  تهتــم  الوقــت  ذات 
تحتفــظ بنســبة مائمــة مــن الســيولة لمقابلــة االلتزامــات 
المصادقــة  تســتوجب  ال  النظــم  هــذه  المتوقعــة.  غيــر 
والمراقبــة علــى أنشــطة المجموعــة فحســب، ولكنهــا تنــص 
أيضــًا علــى بعــض األحــكام المقيــدة )مثــل هامــش المــاءة 
علــى  القــدرة  عــدم  مخاطــر  مــن  للتقليــل  وذلــك  المالــي( 
الوفــاء مــن قبــل شــركات التأميــن بااللتزامــات غيــر المتوقعــة 

عنــد نشــوئها.

المخاطر المالية
ــة إلدارة المخاطــر المختلفــة  ــع المجموعــة سياســات مالي تتب
ــة  ــى إدارة المجموعــة رقاب ضمــن إســتراتيجية محــددة وتتول

وضبــط المخاطــر وإجــراء التوزيــع االســتراتيجي األمثــل لــكل 
الماليــة، وتشــمل  الماليــة والمطلوبــات  الموجــودات  مــن 

المخاطــر: 
التغيــر  الفائــدة، ومخاطــر  أســعار  )مخاطــر  الســوق  مخاطــر 
فــي أســعار األســهم، ومخاطــر العمــات األجنبيــة( ومخاطــر 

الســيولة ومخاطــر االئتمــان.

مخاطر السوق
ــة أو التدفقــات النقديــة  هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادل
لــألدوات الماليــة نتيجــة للتغيــر فــي أســعار الســوق مثــل 
العمــات  ومخاطــر  األســهم،  وأســعار  الفائــدة  أســعار 
األجنبيــة، وتنشــأ مخاطــر الســوق نتيجــة وجــود مراكــز مفتوحة 
في أســعار الفائدة واالســتثمار في األســهم، ويتم مراقبة 
هــذه المخاطــر وفقــا لسياســات وإجــراءات محــددة مــن قبــل 

إدارة المجموعــة.
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مخاطر أسعار الفائدة
إن المجموعــة عرضــة لمخاطــر أســعار الفائــدة علــى الموجــودات والمطلوبــات التــي تحمــل ســعر فائــدة متغيــر. يوضــح الجــدول 
التالــي حساســية بيــان الدخــل الموحــد للتغيــرات الممكنــة المعقولــة علــى أســعار الفائــدة كمــا فــي 31 كانــون األول 2013، مــع 
بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة. تتمثــل حساســية بيــان الدخــل الموحــد بأثــر التغيــرات المفترضــة الممكنــة بأســعار 
الفوائــد علــى ربــح المجموعــة لســنة واحــدة، ويتــم احتســابها علــى الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي تحمــل ســعر فائــدة 
متغيــرة كمــا فــي 31 كانــون األول 2013 و 2012. إن أثــر النقــص فــي أســعار الفائــدة هــو مســاوي ومعاكــس ألثــر الزيــادة 

المبينــة أدنــاه:

األثر على ربح السنة قبل الضريبةالتغير في سعر الفائدة

دوالر أمريكي

2013%1061,264

2012%1050,712

مخاطر التغير في أسعار األسهم
يبيــن الجــدول التالــي حساســية حســاب التغيــر فــي القيمــة العادلــة نتيجــة للتغيــرات الممكنــة المحتملــة فــي أســعار األســهم مــع 

بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة. إن أثــر النقــص المتوقــع مســاوي ومعاكــس ألثــر الزيــادة المبينــة أدنــاه:

األثر على قائمة الدخلاألثر على حقوق الملكيةالتغير في المؤشر

دوالر أمريكيدوالر أمريكي2013

1082,751309,873%بورصة فلسطين

1,349,399-10%أسواق مالية أجنبية

األثر على قائمة الدخلاألثر على حقوق الملكيةالتغير في المؤشر2012

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

10169,292325,838%بورصة فلسطين

1,348,622-10%أسواق مالية أجنبية

مخاطر العمالت األجنبية
فيمــا يلــي جــدول يوضــح أثــر التغيــر الممكــن المعقــول فــي ســعر صــرف الشــيقل اإلســرائيلي مقابــل العمــات األجنبيــة علــى 
بيــان الدخــل الموحــد، مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة. إن أثــر النقــص المتوقــع فــي أســعار صــرف العمــات 

األجنبيــة مســاوي ومعاكــس ألثــر الزيــادة المبينــة أدنــاه:
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2013
الزيادة في سعر صرف 
العملة مقابل الشيقل 

اإلسرائيلي

األثر على ربح السنة قبل 
الضريبة

دوالر أمريكي
10705,095%دوالر أمريكي

106,763%فرنك سويسري
105,300%يوان صيني

10129,513%وحدة النقد األوروبية )يورو(
1019,404%درهم إماراتي

10533%ريال قطري

2012
الزيادة في سعر صرف 
العملة مقابل الشيقل 

اإلسرائيلي

األثر على ربح السنة قبل 
الضريبة

دوالر أمريكي
)444,604(10%دوالر أمريكي

10244%فرنك سويسري
101,808%يوان صيني

10119,085%وحدة النقد األوروبية )يورو(
1081%درهم إماراتي

1070%ريال قطري

مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى توفيــر التمويــل الــازم لتأديــة التزاماتهــا فــي تواريــخ اســتحقاقها، 
وللوقايــة مــن هــذه المخاطــر تقــوم اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة الموجــودات والمطلوبــات وموائمــة آجالهــا واالحتفاظ 

برصيــد كاف مــن النقــد والنقــد المعــادل.

تراقــب المجموعــة احتياجاتهــا للســيولة علــى أســاس شــهري وتقــوم اإلدارة بالتأكــد مــن توفــر أمــوال كافيــة لمقابلــة أي التزامــات 
عنــد نشــوئها. إن معظــم الودائــع ألجــل العائــدة للمجموعــة كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي تســتحق خــال فتــرات ال تتجــاوز 

ثاثــة أشــهر.

ــى  ــاء عل ــة بن ــألدوات المالي ــد االســتحقاق التعاقــدي ل ــم تحدي ــة. يت ــي ملخــص الســتحقاق األدوات المالي يوضــح الجــدول التال
المــدة المتبقيــة الســتحقاق األداة الماليــة مــن تاريــخ البيانــات الماليــة. تقــوم إدارة المجموعــة بمراقبــة اســتحقاق األدوات 

ــة. ــد مــن توفــر الســيولة الازمــة فــي المجموع ــة بهــدف التأك المالي
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خاضعة لمخاطر السيولة

المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةخال سنة2013

1,606,771-1,606,771-قروض لجهات ذات عاقة
2,068,6502,068,650--موجودات مالية متوفرة للبيع

11,312,8545,279,86116,592,715-موجودات مالية للمتاجرة
9,628,904--9,628,904ذمم مدينة

6,034,477--6,034,477موجودات عقود إعادة التأمين
ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين 

1,243,800--1,243,800المدينة

447,219--447,219أرصدة مدينة أخرى
5,207,896-5,205,9271,969شيكات برسم التحصيل

16,299,035--16,299,035ودائع لدى البنوك
1,657,082--1,657,082النقد وحسابات جارية لدى البنوك

40,516,44412,921,5947,348,51160,786,549مجموع الموجودات المالية

38,986,594--38,986,594مطلوبات عقود التأمين
ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين 

2,935,770--2,935,770الدائنة

2,864,089--2,864,089ذمم دائنة
2,814,373--2,814,373أرصدة دائنة أخرى

47,600,826--47,600,826مجموع المطلوبات المالية
12,921,5947,348,51113,185,723)7,084,382(فجوة االستحقاق
5,837,21213,185,723)7,084,382(الفجوة التراكمية

خاضعة لمخاطر السيولة

المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةخالل سنة2012
1,606,771-1,606,771-قروض لجهات ذات عاقة

2,793,9902,793,990--موجودات مالية متوفرة للبيع
10,438,5996,306,00716,744,606-موجودات مالية للمتاجرة

6,217,855--6,217,855ذمم مدينة
5,380,347--5,380,347موجودات عقود إعادة التأمين
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ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين 
1,523,240--1,523,240المدينة

341,988--341,988أرصدة مدينة أخرى
4,172,616-4,160,13512,481شيكات برسم التحصيل

15,687,429--15,687,429ودائع لدى البنوك
1,249,221--1,249,221النقد وحسابات جارية لدى البنوك

34,560,21512,057,8519,099,99755,718,063مجموع الموجودات المالية
34,396,448--34,396,448مطلوبات عقود التأمين

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين 
1,595,908--1,595,908الدائنة

2,749,962--2,749,962ذمم دائنة
2,674,428--2,674,428أرصدة دائنة أخرى

41,416,746--41,416,746مجموع المطلوبات المالية
12,057,8519,099,99714,301,317)6,856,531(فجوة االستحقاق
5,201,32014,301,317)6,856,531(الفجوة التراكمية

مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر التــي يعجــز فيهــا أحــد طرفــي أداة ماليــة فــي تســديد التــزام ويتســبب فــي خســارة ماليــة للطــرف 
اآلخــر. بخصــوص جميــع فئــات الموجــودات الماليــة التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة، فــإن أقصــى حــد لتعــرض المجموعــة للمخاطــر 

االئتمانيــة هــي القيمــة المدرجــة بهــا المبينــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد.

يوضح الجدول التالي ملخص لفئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة:

الضمان مقابل المبلغالبيان
جودة االئتماناألصول

عالي-17,956,117النقد و حسابات جارية لدى البنوك وودائع لدى البنوك
عالي-5,205,927شيكات برسم التحصيل تستحق خالل عام

عالي-9,628,904ذمم مدينة

حجز 25% - 40% 1,243,800ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة 
عاليمن األقساط

عالي-6,034,477موجودات عقود إعادة التأمين
عالي-16,592,715موجودات مالية للمتاجرة
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لمواجهة هذه المخاطر تم اتخاذ اإلجراءات التالية: 

لــدى . 1 وودائــع  البنــوك  لــدى  جاريــة  حســابات  و  النقــد 
البنــوك: تقــوم المجموعــة بربــط ودائعهــا مــع البنــوك 
لفتــرات  الجيــدة  الســمعة  ذات  والعالميــة  المحليــة 
قصيــرة ومتوســطة األجــل و بعمــات مختلفــة لتقليــل 

الخطــر.  هــذا 

تقــوم . 2 المدينــة:  والذمــم  التحصيــل  برســم  شــيكات 
وتقــوم  عمائهــا  مــن  شــيكات  باســتام  المجموعــة 
والتــي  معهــا  تتعامــل  التــي  البنــوك  فــي  بإيداعهــا 
اختيــار  المجموعــة  الممتــازة وتحــاول  بالســمعة  تتمتــع 
نوعيــة العمــاء الذيــن يتعاملــون معهــا بحيــث أن معظــم 
الســمعة  ذوي  واألفــراد  المؤسســات  مــن  عمائهــا 
الجيــدة وتســتخدم دائــرة التحصيــل قائمــة خاصة تســمى 
ــن مــن  القائمــة الســوداء لمعرفــة هــؤالء العمــاء الذي
الممكــن أن ال يســددوا التزاماتهــم وترفــض التعامــل 
معهــم. وقــد وفــرت المجموعــة طاقــم مــن القانونييــن 
والمحاميــن ذوي االختصــاص الذيــن يقومــوا وضمــن 
حقــوق  علــى  المحافظــة  فــي  القانونيــة  إجراءاتهــم 

المجموعــة.

ذمــم شــركات التامين وإعادة التأميــن المدينة وموجودات . 3
عقــود إعــادة التأميــن: تقــوم المجموعــة بالتعاقــد مــع 
شــركات إعــادة تأميــن عالميــة تصنــف مــن الدرجــة األولــى 
المجموعــة  وتبقــى  التأميــن  عقــود  خســائر  لتعويــض 
ملتزمــة بالمطالبــات جميعهــا ســواء تمكن معيــدو التأمين 
مــن الوفــاء بالتزاماتهــم تجاههــا أو لــم يتمكنــوا.   وبالرغــم 
مــن التصنيــف العالــي لهــذه الشــركات إال أن المجموعــة 
تقــوم بحجــز 40 % مــن األقســاط المعــاد تأمينهــا علــى 
جميــع أنــواع التأميــن باســتثناء أقســاط البحــري حيــث أن 
قيمــة الحجــز تمثــل 25 % مــن األقســاط ويتــم الحجــز 

لمــدة عــام لضمــان الوفــاء بااللتزامــات المســتحقة علــى 
المعيديــن.

موجــودات ماليــة للمتاجرة: قامت المجموعة باالســتثمار . 4
فــي ســندات عالميــة ال يقــل تصنيفهــا العالمــي عــن 
)BBB( حتــى تضمــن اســترجاع كافــة أموالهــا وحقوقهــا 
والحصــول علــى العائــد المناســب . كما ويتم اإلســتثمار 
فــي شــركات إقليميــة وعالميــة ذات الســمعة الجيــدة. 

إدارة رأس المال
رأســمال  بــإدارة  يتعلــق  فيمــا  الرئيســي  الهــدف  يتمثــل 
رأســمال  نســب  علــى  المحافظــة  مــن  بالتأكــد  المجموعــة 
مائمــة بشــكل يدعــم نشــاط المجموعــة ويعظــم حقــوق 
الملكيــة. تقــوم المجموعــة بــإدارة هيكلــة رأس المــال وإجــراء 
الظــروف  تغيــرات  ضــوء  فــي  عليهــا  الازمــة  التعديــات 
اإلقتصاديــة وطبيعــة العمــل. لــم تقــم المجموعــة بإجــراء 
واإلجــراءات  والسياســات  األهــداف  علــى  تعديــات  أيــة 
إن  الحاليــة.  الســنة  خــال  المــال  رأس  بهيكلــة  المتعلقــة 
فــي  تتمثــل  المــال  رأس  هيكلــة  فــي  المتضمنــة  البنــود 
رأس المــال المدفــوع واالحتياطــي اإلجبــاري واالحتياطــي 
االختيــاري واحتياطــي الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع 
أمريكــي  دوالر   27,025,663 بمجمــوع  المــدورة  واألربــاح 
و 23,530,996 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 

التوالــي. علــى   2012 و   2013

هــذا وتخضــع أنشــطة المجموعــة لمتطلبــات وأنظمــة هيئــة 
الرقابــة علــى التأميــن فــي فلســطين. تعمــل المتطلبــات 
والمراقبــة  الموافقــة  إجــراءات  وصــف  علــى  واألنظمــة 
وتفــرض متطلبــات معينــة مثــل هامش المــاءة وكفاية رأس 
المــال للحــد مــن خطــر عــدم المــاءة الماليــة مــن قبــل شــركات 
التأميــن لمواجهــة المطلوبــات المســتقبلية عندمــا تظهــر.
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القيمة العادلة لألدوات المالية
يمثـل الجدول التــالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنفهــا كمـا في 31 كانون األول 2013 و 2012:

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
2013201220132012موجودات مالية

1,606,7711,606,7711,606,7711,606,771قروض لجهات ذات عاقة
2,068,6502,793,9902,068,6502,793,990موجودات مالية متوفرة للبيع

16,592,71516,744,60616,592,71516,744,606موجودات مالية للمتاجرة
9,628,9046,217,8559,628,9046,217,855ذمم مدينة

6,034,4775,380,3476,034,4775,380,347موجودات عقود إعادة التأمين
1,243,8001,523,2401,243,8001,523,240ذمم شركات التامين وإعادة التأمين المدينة 

447,219341,988447,219341,988أرصدة مدينة أخرى
5,207,8964,172,6165,207,8964,172,616شيكات برسم التحصيل

16,299,03515,687,42916,299,03515,687,429ودائع لدى البنوك
1,657,0821,249,2211,657,0821,249,221النقد و حسابات جارية لدى البنوك

60,786,54955,718,06360,786,54955,718,063
مطلوبات مالية

38,986,59434,396,44838,986,59434,396,448مطلوبات عقود التأمين
2,935,7701,595,9082,935,7701,595,908ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

2,864,0892,749,9622,864,0892,749,962ذمم دائنة 
2,814,3732,674,4282,814,3732,674,428أرصدة دائنة أخرى

47,600,82641,416,74647,600,82641,416,746

تــم إظهــار القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة وفقــًا للقيــم التــي يمكــن أن تتــم بهــا عمليــات التبــادل بيــن جهــات 
معنيــة بذلــك، باســتثناء عمليــات البيــع اإلجباريــة أو التصفيــة.

إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والنقد والنقد المعادل والشيكات برسم التحصيل والقروض  «
الدائنة  والذمم  والدائنة  المدينة  التأمين  وإعادة  التأمين  شركات  وذمم  التأمين  إعادة  عقود  وموجودات  حليفة  لشركات 
ومطلوبات عقود التأمين واألرصدة الدائنة األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات 

فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.
تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع والموجودات المالية للمتاجرة التي لها أسعار سوقية وفقًا  «

ألسعار تداولها في تاريخ البيانات المالية الموحدة.
تم إظهار الموجودات المالية المتوفرة للبيع التي ال يوجد لها أسعار سوقية بالكلفة لعدم القدرة على تحديد قيمتها العادلة  «

بشكل موثوق.
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تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية:
المستوى األول: بإستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة لألدوات  «

المالية.
المستوى الثاني: بإستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن ماحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر. «
المستوى الثالث: بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن ماحظتها. «

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمجموع2013

موجودات متوفرة للبيع
--716,812716,812اسهم مدرجة

-1,057,838-1,057,838اسهم غير مدرجة
1,774,650716,8121,057,838-

موجودات مالية للمتاجرة
--3,098,7293,098,729استثمارات في أسهم محلية
--2,181,1322,181,132استثمارات في أسهم أجنبية

--11,312,85411,312,854سندات أجنبية
16,592,71516,592,715--
18,367,36517,309,5271,057,838-

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمجموع2012

موجودات متوفرة للبيع
--1,748,3551,748,355اسهم مدرجة

-1,045,635-1,045,635اسهم غير مدرجة
2,793,9901,748,3551,045,635-

موجودات مالية للمتاجرة
--3,258,3813,258,381استثمارات في أسهم محلية
--3,047,6263,047,626استثمارات في أسهم أجنبية

--10,438,59910,438,599سندات أجنبية
16,744,60616,744,606--
19,538,59618,492,9611,045,635-

لــم يتــم خــال العــام إجــراء تحويــات ألدوات ماليــة بيــن المســتويين األول والثانــي كمــا لــم يتــم إجــراء أيــة تحويــات مــن وإلــى 
المســتوى الثالــث.
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إيضاح )4( األسس والتقديرات
فيمــا يلــي تفاصيــل االجتهــادات الرئيســية التــي قامــت بهــا 

المجموعة:

القيمة العادلة لألدوات المالية
عندمــا ال يمكــن الحصــول علــى القيمــة العادلــة للموجــودات 
المالــي  المركــز  بيــان  الماليــة الظاهــرة فــي  والمطلوبــات 
مــن األســواق النشــطة، يتــم اســتخدام تقنيــات تقييــم مثــل 
نموذج خصم التدفقات النقدية. إن المدخات المســتخدمة 
فــي هــذه النمــاذج تكــون مأخــوذة مــن األســواق حيثمــا كان 
التقديــرات  مــن  درجــة  علــى  االعتمــاد  يتــم  ممكنــًا،  ذلــك 
واألحــكام للوصــول إلــى القيمــة العادلــة. إن هــذه التقديرات 
تشــمل تأثيــر عوامــل علــى المدخــات المســتخدمة، مثــل 
مخاطــر الســيولة ومخاطــر اإلئتمــان والتقلبــات األخــرى. إن 
التغيــر فــي اإلفتراضــات حــول هــذه العوامــل يمكــن أن يؤثــر 

علــى القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة.

تدني في قيمة االستثمارات
تعتبــر المجموعــة اإلســتثمارات المصنفــة كموجــودات ماليــة 
متوفــرة للبيــع كاســتثمارات متدنيــة القيمــة عنــد وجــود تدني 
جوهــري أو مســتمر فــي القيمــة العادلــة إلــى أقــل مــن 
الكلفــة أو عنــد وجــود أدلــة موضوعيــة أخــرى علــى التدنــي.

تدني الموجودات المالية التي تظهر بالكلفة
تقــوم إدارة المجموعــة بمراجعــة دوريــة للموجــودات الماليــة 
التــي تظهــر بالكلفــة لتقديــر أي تدنــي فــي قيمتهــا ويتــم 

أخــذ هــذا التدنــي فــي بيــان الدخــل للســنة.

األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة
تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات 
الملموســة بشــكل دوري لغايــات احتســاب االســتهاكات 
الســنوية إعتمــادًا علــى الحالــة العامــة لتلــك الموجــودات 

وتقديــرات األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة فــي المســتقبل، 
إلــى بيــان الدخــل  ويتــم أخــذ خســارة التدنــي )إن وجــدت( 

الموحــد.

مخصص تدني الذمم المدينة
ضمــن  عمائهــا  مــن  لقاعــدة  خدماتهــا  المجموعــة  تقــدم 
إدارة  لــدى  يتوفــر  عندمــا  معينــة.  تســهيات  شــروط 
المجموعــة أدلــة موضوعيــة بــأن بعــض هــذه الديــون لــن يتــم 
تحصيلهــا، فــإن إدارة المجموعــة تســتخدم تقديــرات معينــة، 
بنــاء علــى خبــرات ســابقة، لتحديــد مبالــغ الديــون المشــكوك 

فــي تحصيلهــا.

مخصص للمطالبات غير المدفوعة )اإلدعاءات تحت 
التسوية(

يتــم تقديــر المطالبــات غيــر المدفوعــة بنــاء علــى اإلفتراضات 
وثائــق  لحاملــي  المســتحقة  المبالــغ  بتقديــر  المتعلقــة 
ــات بموجــب  ــن وأطــراف أخــرى والناشــئة مــن المطالب التأمي
عقــود التأميــن. يتــم تكويــن مخصــص لقــاء القضايــا المقامــة 
ضــد المجموعــة إعتمــادًا علــى دراســة قانونيــة معــدة مــن 
تحديــد  يتــم  بموجبهــا  والتــي  المجموعــة  محامــي  قبــل 
المخاطــر المحتمــل حدوثهــا فــي المســتقبل، ويعــاد النظــر 
تقديــرات  عمــل  يتــم  دوري.  بشــكل  الدراســات  تلــك  فــي 
للتكلفــة المتوقعــة للمطالبــات المتكبــدة والتــي لــم يبلــغ 
ــث تقــوم  ــي ، حي ــز المال ــان المرك ــداد بي ــخ إع ــى تاري عنهــا حت
اإلدارة بتقديــر تكلفــة المطالبــات غيــر المبلــغ عنهــا باســتخدام 
إحصائيــات محــددة علــى أســاس الخبــرة الســابقة. تحتســب 
هــذه التقديــرات بالضــرورة علــى إفتراضــات تتعلــق بعوامــل 
عديــدة وبدرجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن. هــذا 
وقــد تختلــف القيــم الفعليــة مــن هــذه التقديــرات والتــي 

يتــم تعديلهــا فــي المســتقبل.

مخصص الضرائب
مصــروف  مــن  يخصهــا  بمــا  الماليــة  الســنة  تحميــل  يتــم 
الضرائــب وفقــًا لألنظمــة والقوانيــن والمعاييــر المحاســبية.
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إيضاح )5( ممتلكات ومعدات

تفاصيل البند

مباني سياراتأثاث وأجهزة
وديكورات 

برامج 
المجموعخلوالكمبيوتر 

الكلفة:

3,065,720699,0982,963,835162,355116,7727,007,780كما في 1 كانون ثاني 2013

1,221,757-865,64388,264-267,850اإلضافات

)188(----)188(اإلستبعادات

)92,797(-)1,417()42,374()11,280()37,726(فروقات عملة

3,295,656687,8183,787,104249,202116,7728,136,552كما في 31 كانون أول 2013

االستهاك المتراكم:

1,843,916269,891441,00187,94050,1482,692,896كما في 1 كانون ثاني 2013

230,27482,298170,01222,5289,322514,434اإلضافات

)143(----)143(اإلستبعادات

)43,629(-)1,311()9,165()5,308()27,845(فروقات عملة

2,046,202346,881601,848109,15759,4703,163,558كما في 31 كانون أول 2013

صافي القيمة الدفترية

1,249,454340,9373,185,256140,04557,3024,972,994كما في 31 كانون أول 2013

1,221,804429,2072,522,83474,41566,6244,314,884كما في 31 كانون أول 2012

بلغــت قيمــة الممتلــكات والمعــدات المســتهلكة بالكامــل التــي مازالــت تســتخدم فــي عمليــات المجموعــة مبلــغ 1,082,818 
ــي. ــون األول 2013 و 2012 ، علــى التوال دوالر أمريكــي و 1,039,851 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كان
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إيضاح )6(  استثمارات عقارية 
يمثــل هــذا البنــد اســتثمارات المجموعــة فــي أراٍض ومبــاٍن بالكلفــة. تقــدر إدارة المجموعــة القيمــة العادلــة لهــذه األراضــي وفقــًا 
ــة  لتقاريــر مخمنيــن متخصصيــن بمبلــغ 19,167,935 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2013 . تعكــس القيمــة العادل

ظــروف الســوق كمــا فــي تاريــخ التقييــم.

لقد كانت الحركة على االستثمارات العقارية خال السنة كما يلي:

20132012المبانياألراضي

7,026,6497,370,87714,397,52611,357,810الرصيد في بداية السنة
69,0993,039,716-69,099إضافات خال السنة

-)51,318()51,318(-إستبعادات خال السنة
7,095,7487,319,55914,415,30714,397,526المجموع

)2,287,518()2,455,546()2,455,546(-إستهاكات متراكمة
-6,4706,470-إستهاكات مستبعدة

7,095,7484,870,48311,966,23112,110,008الرصيد آخر السنة

20132012
2,287,5182,114,210الرصيد في بداية السنة

168,028173,308إضافات خال السنة
-)6,470(إستبعادات خال السنة

2,449,0762,287,518الرصيد آخر السنة

إيضاح )7(  استثمار في شركات حليفة
تفاصيل  البند

20132012نسبة الملكيةبلد التأسيس

218,381227,985%25فلسطينشركة المستقبل للتطوير التربوي
430,790430,790%31فلسطينشركة الدار للمقاوالت العامة )*(

الشركة الوطنية الفلسطينية إلدارة التأمينات 
-294,000%49فلسطينوالنفقات الصحية والطبية

 943,171 658,775
)430,789()430,789(تدني قيمة االستثمارات 

 512,382 227,986
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)*( قامــت المجموعــة بأخــذ مخصصــات بالكامــل مقابــل اســتثمارها فــي شــركة الــدار للمقــاوالت العامــة بســبب توقــف هــذه 
الشــركة عــن العمــل وتدنــي قيمــة االســتثمار. لقــد كانــت الحركــة علــى حســاب االســتثمارات فــي شــركات حليفــة كمــا يلــي:

20132012

227,986214,079الرصيد في بداية السنة

-294,000 شراء شركات حليفة

-4,303 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة

13,907 )13,907(فروقات عملة

227,986 512,382 الرصيد في نهاية السنة

أما القروض الممنوحة للشركات الحليفة فهي كما يلي:

20132012

1,856,7711,856,771شركة المستقبل للتطوير التربوي )*(

148,960148,960شركة الدار للمقاوالت العامة 

2,005,7312,005,731

)398,960()398,960(مخصص تدني قروض

1,606,7711,606,771

ــر التربــوي )شــركة المســتقبل( للمطالبــة  ــة مرفوعــة علــى شــركة المســتقبل للتطوي ــة فــي قضي )*( تظهــر المجموعــة كمدعي
بالقــرض والفوائــد المســتحقة عليــه. هــذا وقــد قامــت محكمــة بدايــة رام اللــه خــال عــام 2011 بإصــدار حكــم لصالــح المجموعــة 
بمبلــغ 1,251,988 دينــار أردنــي مــا يعــادل 1,765,850 دوالر أمريكــي باإلضافــة إلــى إلــزام شــركة المســتقبل بدفــع الفائــدة 
ــدى محكمــة  ــة بمعــدل 9 % مضافــا إليهــا كافــة الرســوم والمصاريــف. قامــت شــركة المســتقبل باســتئناف الحكــم ل القانوني
االســتئناف. الحقــًا خــال العــام 2013، أصــدرت محكمــة االســتئناف قــرارًا بتصديــق قــرار محكمــة البدايــة ورد االســتئناف 

المقــدم مــن قبــل شــركة المســتقبل.



التقرير السنوي الحادي و العشرون 922013

إيضاح )8( موجودات مالية متوفرة للبيع

يشمل هذا البند استثمارات في أسهم شركات محلية كما يلي:
20132012

716,8121,748,355أسهم مدرجة
1,057,8381,045,635أسهم غير مدرجة )*(

1,774,6502,793,990

)*( تشــمل الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع اســتثمارات غيــر مدرجــة فــي أســواق ماليــة نشــطة. تظهــر هــذه اإلســتثمارات 
بالكلفــة بعــد تنزيــل التدنــي المتراكــم لعــدم القــدرة علــى تحديــد قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق بســبب عــدم إمكانيــة التنبــؤ 
بالتدفقــات النقديــة المســتقبلية. تعتقــد إدارة المجموعــة أن القيمــة العادلــة لهــذه اإلســتثمارات ال تختلــف جوهريــًا عــن قيمتهــا 

الدفتريــة.

فيما يلي الحركة التي تمت على الموجودات المالية المتوفرة للبيع خال السنة:
20132012

2,793,9902,556,136الرصيد في بداية السنة
-)93,750(التدني في قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع

10,002)687,954(بيع/شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
61)9,845(التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

227,791)227,791(فروقات عملة
1,774,6502,793,990 الرصيد في نهاية السنة

إن الحركة على حساب التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع كانت كما يلي:
20132012

)36,522()36,461(الرصيد في بداية السنة
61)9,845(التغير في القيمة العادلة
)36,461()46,306(الرصيد في نهاية السنة

إيضاح )9( موجودات مالية للمتاجرة
تفاصيل البند

20132012
3,098,7293,258,381استثمارات في أسهم محلية
2,181,1323,047,626استثمارات في أسهم أجنبية

11,312,85410,438,599سندات أجنبية
16,592,71516,744,606
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إيضاح )10( ذمم مدينة
تفاصيل البند

20132012

10,072,8006,575,555ذمم عماء

740,395574,113ذمم حكومية

10,813,1957,149,668

)931,813()1,184,291(مخصص تدني ذمم مدينة

9,628,9046,217,855

يتــم إظهــار الذمــم المدينــة بالصافــي بعــد خصــم أي مخصــص تدنــي فــي القيمــة. بلــغ إجمالــي قيمــة ذمــم التأميــن متدنيــة 
القيمــة مبلــغ 1,916,585 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2013 مقابــل مبلــغ 1,284,397 دوالر أمريكــي كمــا فــي 

31 كانــون األول 2012 . فيمــا يلــي ملخــص الحركــة التــي تمــت علــى مخصــص تدنــي الذمــم المدينــة خــال الســنة:

20132012

931,813604,204الرصيد في بداية السنة 

283,937334,829مخصص تدني ذمم مدينة

)7,220()31,459(ديون معدومة

1,184,291931,813الرصيد في نهاية السنة

فيما يلي تحليل ألعمار ذمم التأمين غير متدنية القيمة كما في 31 كانون األول 2013 و 2012:

الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة

المجموعأكثر من 361 يوم271-360 يوم181-270 يوم91-180 يومأقل من 90 يوم

20134,576,3923,018,287985,032316,899 -8,896,610

2012 3,340,694 1,601,158 730,515 192,904- 5,865,271
ال تقــوم إدارة المجموعــة بالحصــول علــى ضمانــات مقابــل هــذه الذمــم المدينــة، إال أن اإلدارة تتوقــع تحصيــل الذمــم غيــر 

ــة القيمــة بالكامــل. متدني
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إيضاح )11( مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين
تفاصيل البند

20132012

أ - مطلوبات عقود التامين

26,505,61124,723,700إحتياطي إدعاءات تحت التسوية 

500,000500,000إحتياطي إدعاءات غير مبلغ عنها

121,039128,225إحتياطي إدعاءات تحت التسوية لتأمينات الحياة

54,20535,017اإلحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة

11,805,7399,009,506أقساط غير مكتسبة

38,986,59434,396,448

ب - موجودات عقود التأمين

3,941,6543,806,757حصة معيدي التأمين من إحتياطي إدعاءات تحت التسوية

87,42184,548حصة معيدي التأمين من إحتياطي إدعاءات تحت التسوية لتأمينات الحياة

26,35115,633حصة معيدي التأمين من اإلحتياطي  الحسابي لتأمينات الحياة

1,979,0511,473,409حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة

6,034,4775,380,347

ج - صافي مطلوبات عقود التامين

22,563,95720,916,943إحتياطي إدعاءات تحت التسوية 

500,000500,000إحتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها

33,61843,677إحتياطي إدعاءات تحت التسوية لتأمينات الحياة

27,85419,384اإلحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة

9,826,6887,536,097أقساط غير مكتسبة

32,952,11729,016,101
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إحتياطي اإلدعاءات تحت التسوية
بلغت حصة المجموعة وحصة معيدي التأمين من إحتياطي إدعاءات تحت التسوية لفروع التأمين كما يلي:

اإلجماليحصة معيدي التأمينحصة المجموعة
201320122013201220132012

17,710,06517,525,85844,00055,60017,754,06517,581,458فرع تأمين السيارات
3,012,3402,044,668118,752145,7893,131,0922,190,457فرع تأمين العمال

فرع تأمين المسؤولية 
759,866620,955291,017248,6461,050,883869,601المدنية

فرع التأمينات العامة 
281,636417,746607,6141,300,672889,2501,718,418األخرى

73,85581,144960,083838,0581,033,938919,202فرع التأمينات الهندسية
104,89452,0761,925,3521,216,1352,030,2461,268,211فرع تأمين الحريق

11,976)22,085(1,857)5,164(10,119)16,921(فرع التأمين البحري
1,138,222664,377--1,138,222664,377فرع التأمين الصحي

33,61843,67787,42184,548121,039128,225فرع تأمين الحياة
23,097,57521,460,6204,029,0753,891,30527,126,65025,351,925

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

اإلجماليحصة معيدي التأمينحصة المجموعة
201320122013201220132012

6,868,9825,537,845--6,868,9825,537,845فرع تأمين السيارات
840,922626,84223,36544,386864,287671,228فرع تأمين العمال

فرع تأمين المسؤولية 
118,53985,563146,909129,571265,448215,134المدنية

فرع التأمينات العامة 
55,25333,110178,862197,191234,115230,301األخرى

43,65130,435238,362208,156282,013238,591فرع التأمينات الهندسية
51,27535,4981,167,032729,3721,218,307764,870فرع تأمين الحريق

18,84010,395224,521164,733243,361175,128فرع التأمين البحري
1,829,2261,176,409--1,829,2261,176,409فرع التأمين الصحي

27,85419,38426,35115,63354,20535,017فرع تأمين الحياة
9,854,5427,555,4812,005,4021,489,04211,859,9449,044,523
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إيضاح )12( ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
تفاصيل البند 

20132012
914,850769,182شركات التأمين المحلية

328,950754,058شركات إعادة التأمين 
1,243,8001,523,240

إيضاح )13( أرصدة مدينة أخرى
تفاصيل البند

20132012
919,798685,466إيرادات مستحقة وغير مقبوضة 

407,757375,898مصاريف مدفوعة مقدما
209,235108,034تأمينات مستردة

164,245178,679بضاعة
73,73955,275سلفيات ضرائب

1,774,7741,403,352

إيضاح )14(  ودائع لدى البنوك
تفاصيل البند 

20132012
14,048,83512,028,456ودائع لدى بنوك محلية
2,250,2003,658,973ودائع لدى بنوك خارجية

16,299,03515,687,429

ــدوالر  ــوك بالشــيكل اإلســرائيلي مــا نســبته 4 % و بال ــدى البن ــع ل ــى أرصــدة الودائ ــد الســنوية عل ــغ متوســط ســعر الفوائ بل
األمريكــي مــا نســبته 2.7 % وبالدينــار األردنــي مــا نســبته 6 % وباليــورو مــا نســبته 2 % للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 

كانــون أول 2013.

إيضاح )15(  النقد وحسابات جارية لدى البنوك
تفاصيل البند

20132012
53,00097,918نقد في الصندوق

1,604,0821,151,303حسابات جارية لدى البنوك
1,657,0821,249,221
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ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد فإن النقد والنقد المعادل يشمل:

20132012

53,00097,918نقد في الصندوق

1,604,0821,151,303نقد لدى البنوك

16,167,15015,046,318ودائع لدى البنوك تستحق خال ثاثة شهور

)500,000()500,000(ينزل: وديعة محجوزة ألمر الهيئة )*(

17,324,23215,795,539

)*( تتضمــن الودائــع وديعــة لــدى أحــد البنــوك المحليــة بمبلــغ  500,000 دوالر أمريكــي مربوطــة ألمــر هيئــة ســوق رأس المــال 
وفقــًا للقــرارات الصــادرة عــن هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية رقــم )2/ ت( لســنة 2007 بموجــب قانــون التأميــن رقــم )20( 

لســنة 2005 ، وال يســمح للمجموعــة بإســتخدام الوديعــة إال بموافقــة مســبقة مــن قبــل الهيئــة.

إيضاح )16( توزيعات أسهم وأرباح نقدية
ســيتقدم مجلــس إدارة المجموعــة بإقتــراح للهيئــة العامــة خــال اجتماعهــا الــذي ســينعقد فــي 27 آذار 2014  بتوزيــع أربــاح نقديــة 
ــة العامــة للشــركة فــي  ــغ 2,400,000 دوالر أمريكــي. قــررت الهيئ بمقــدار 0.20 دوالر أمريكــي للســهم الواحــد بإجمالــي مبل
اجتماعھــا بتاريــخ 25 آذار 2013 توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة 20 % مــن رأس المــال المدفــوع باجمالــي مبلــغ 2,400,000 دوالر 

أمريكــي.

قــررت الهيئــة العامــة للشــركة فــي اجتماعھــا بتاريــخ 29 آذار 2012 توزيــع أســهم مجانيــة بنســبة 20 % مــن رأســمال الشــركة 
عــن نتائــج أعمالهــا لعــام 2011 بإجمالــي 2,000,000 ســهم بقيمــة اســمية دوالر أمريكــي واحــد لــكل ســهم وتوزيــع أربــاح نقديــة 
بنســبة 15 % مــن رأس المــال المدفــوع بإجمالــي مبلــغ 1,500,000 دوالر أمريكــي. ألغــراض إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة 
تــم تخفيــض مبلــغ 19,393 دوالر أمريكــي مــن األربــاح النقديــة والتــي تخــص الشــركات التابعــة كونهــا تملــك أســهمًا فــي 

رأســمال الشــركة.

إيضاح )17( احتياطيات

احتياطي اجباري
وفقــًا لقانــون الشــركات رقــم ) 12 ( لســنة 1964 المعمــول بــه فــي فلســطين، يتــم اقتطــاع 10 % مــن األربــاح الســنوية 
لحســاب االحتياطــي اإلجبــاري وال يجــوز وقــف هــذا اإلقتطــاع قبــل أن يبلــغ مجمــوع االحتياطــي المتجمــع مــا يعــادل ربــع رأس 

ــاري علــى المســاهمين. ــع اإلحتياطــي اإلجب المــال، كمــا ال يجــوز توزي

ــاري علــى أن ال يتــم  ــاح الســنوية لحســاب االحتياطــي اإلجب وفقــًا للنظــام الداخلــي للمجموعــة، يتــم اقتطــاع 10 % مــن األرب
وقــف هــذا اإلقتطــاع قبــل أن يبلــغ مجمــوع االحتياطــي المتجمــع مــا يعــادل نصــف رأس المــال.
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احتياطي اختياري
ــغ  ــذي ســينعقد فــي 27 آذار 2014  بإضافــة مبل ــة العامــة خــال اجتماعهــا ال ــراح للهيئ ســيتقدم مجلــس إدارة المجموعــة بإقت
1,750,000 دوالر أمريكــي إلــى حســاب االحتياطــي االختيــاري بحيــث يصبــح رصيــده 3,000,000 دوالر أمريكــي مــع العلــم بأنــه 
تــم تحويــل بنــاء علــى قــرار الهيئــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 24 آذار 2012 مبلــغ 1,250,000 دوالر أمريكــي إلــى هــذا الحســاب. 
يســتخدم اإلحتياطــي االختيــاري لألغــراض التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة ويحــق للهيئــة العامــة توزيعــه بالكامــل او أي جــزء منــه 

كأربــاح علــى المســاهمين. 

إيضاح )18( مخصص تعويض نهاية الخدمة
تفاصيل البند 

20132012

2,713,0082,351,456رصيد أول السنة

544,195586,502إضافات خال السنة

)270,537()151,751(المدفوع خال السنة

45,587)45,587(فروقات عملة

3,059,8652,713,008رصيد نهاية السنة

إيضاح )19( ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
تفاصيل البند 

20132012

1,688,919487,990شركات إعادة التأمين 

80,86668,610احتياطي كلفة إعادة التأمين )*(

1,079,5991,027,887احتياطي أقساط غير مكتسبة لعمليات إعادة التأمين )**(

86,38611,421شركات التأمين المحلية )***(

2,935,7701,595,908

)*( يمثــل هــذا البنــد قيمــة المبلــغ المدفــوع مــن حصــة شــركات إعــادة التأميــن مــن األقســاط المعــاد تأمينهــا )كلفــة إعــادة 
التأميــن( الخاصــة باتفاقيــات الفائــض عــن الخســارة للســيارات والعمــال والتأمينــات المهنيــة.

)**(يمثــل هــذا البنــد 40 % مــن قيمــة األقســاط المعــاد تأمينهــا لجميــع أنــواع التأميــن، باســتثناء أقســاط التأميــن البحــري، حيــث 
تحتفــظ المجموعــة ب 25 % مــن األقســاط المعــاد تأمينهــا لمــدة ســنة واحــدة، وبعــد ذلــك يتــم تحريرهــا لشــركات إعــادة التأميــن 

بفائــدة نســبتها 0.5 %.
)***( يمثل هذا البند المبالغ المستحقة لشركات التأمين المحلية نتيجة عمليات إعادة التأمين االختيارية.
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إيضاح )20( ذمم دائنة
تفاصيل البند 

20132012

2,470,5742,445,367ذمم دائنة

393,515304,595توزيعات أرباح مستحقة غير مدفوعة

2,864,0892,749,962

إيضاح )21( مخصص الضرائب 
لقــد كانــت الحركــة علــى حســاب مخصصــات الضرائــب خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2013 والســنة المنتهيــة 

فــي 31 كانــون األول 2012 كمــا يلــي:

20132012

5,050,115 3,842,648 الرصيد بداية السنة

)3,038,699()5,590,766(التسديد خال السنة

1,831,232 1,379,980 التخصيص للسنة

3,842,648 )368,138(الرصيد نهاية السنة )مدين( / دائن
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إن ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي هو كما يلي:

20132012

6,587,562 6,966,620 الربح المحاسبي للشركة

)1,398,528()2,574,244(أرباح غير خاضعة للضريبة

1,557,293 1,095,190 مصروفات غير مقبولة ضريبيًا

6,746,327 5,487,566 الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة

)865,038()643,883(ضريبة القيمة المضافة 

)459,508()464,870(ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

5,421,781 4,378,813 الربح الخاضع لضريبة الدخل

)1,082,681()860,794(ضريبة الدخل 

)8,714()13,174(ضريبة دخل الحياة

)1,956,433()1,517,851(مجموع ضريبة الدخل والقيمة المضافة المحتسبة

75,432 47,306 تقاص مع ضريبة األماك

)10,680(5,579 التخصيص عن سنوات سابقة

60,449 84,986 خصميات ضريبة الدخل

)1,831,232()1,379,980(مصروف الضرائب

27.80 %19.81 %نسبة الضريبة الفعلية
حتــى تاريخــه لــم تتوصــل المجموعــة إلــى تســوية نهائيــة مــع دائرتــي ضريبــة الدخــل والقيمــة المضافــة عــن نتائــج أعمالهــا 

لألعــوام مــن 2005 وحتــى 2012.

إيضاح )22( أرصدة دائنة أخرى
تفاصيل البند 

20132012

954,822996,044مصاريف مستحقة

216,130183,144مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

366,300190,583عموالت مستحقة    
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752,610879,315أرصدة مستحقة للعماء

226,224362,429مخصص إجازات ومكافآت موظفين مستحقة

151,530113,327الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق )*(

95,104163,526إيرادات مقبوضة مقدما

293,950152,610صندوق االدخار

15,58794,854شيكات برسم الدفع

45,54845,662أمانات الوكاء

17,89618,889أخرى 

3,135,7013,200,383

)*( لقد كانت الحركة على حساب الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق )الصندوق( خال السنة كما يلي:

20132012

113,32783,645الرصيد بداية السنة

942,434763,575اإلضافات 

)733,893()904,231(المسدد

151,530113,327الرصيد نهاية السنة

حتــى تاريــخ إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة، لــم تتوصــل المجموعــة إلــى تســوية نهائيــة مــع الصنــدوق بخصــوص رصيــد 
المبلــغ المســتحق للصنــدوق.

إيضاح )23( معلومات قطاعات األعمال
ألغــراض إداريــة يتــم تنظيــم المجموعــة لتشــمل قطاعــات أعمــال تأميــن وهــي تأميــن الســيارات وتأميــن الحريــق وتأميــن العمــال 
والمســؤولية المدنيــة والتأمينــات الهندســية والتأميــن البحــري والتأميــن الصحــي وتأميــن الحيــاة والتأمينــات العامــة األخــرى، 
ــل  ــري. يمث ــل المخب ــم خدمــات التحلي ــة وتقدي ــى إدارة اإلســتثمارات األخــرى والتــي تشــمل االســتثمارات العقاري باإلضافــة إل

الجــدول التالــي ملخــص إيــرادات ونتائــج أعمــال قطاعــات أعمــال المجموعــة.
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يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال التأمين للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2013:

تأمين 
المسؤولية تأمين العمالتأمين الحريقالسيارات

المدنية
التأمينات 
الهندسية

التأمين 
البحري

التأمين 
الصحي

تأمين 
الحياة

التأمينات 
المجموعاالستثماراألخرى

إجمالي أقساط 
27,894,892-14,208,7972,916,9732,549,171821,3301,076,079783,9554,274,146263,4891,000,952التأمين المكتتبة

التغير في أقساط 
)2,815,421(-)3,814()19,188()652,817()68,233()43,422()50,314()193,059()453,437()1,331,137(غير مكتسبة

12,877,6602,463,5362,356,112771,0161,032,657715,7223,621,329244,301997,138-25,079,471

إجمالي أقساط 
)6,873,732(-)798,439()176,707()31,541()716,041()974,867()413,414()277,771()2,817,515()667,437(معيدي التأمين

التغير في أقساط 
غير مكتسبة – 
معيدي التأمين

-437,660)21,021(17,33830,20659,788-10,718)18,329(-516,360

)667,437()2,379,855()298,792()396,076()944,661()656,253()31,541()165,989()816,768(-)6,357,372(

إجمالي األقساط 
18,722,099-12,210,22383,6812,057,320374,94087,99659,4693,589,78878,312180,370المحتفظ بها

رسوم التأمين 
8,207,595-3,229,321652,8071,134,156205,338390,614145,1611,921,297126,291402,610المكتسبة

صافي أقساط 
26,929,694-15,439,544736,4883,191,476580,278478,610204,6305,511,085204,603582,980التأمين المكتسبة

عموالت إعادة 
1,267,059-3,729172,949-65,653259,116217,209-548,403-تأمين مكتسبة

العموالت 
)1,647,356(-)41,109()43()72,921()7,506()39,687()21,503()135,160()95,822()1,233,605(المدفوعة

صافي أقساط 
التأمين المكتسبة 

بعد العموالت
14,205,9391,189,0693,056,316624,428698,039414,3335,438,164208,289714,820-26,549,397

17,852,031-8,606,2781,055,9521,230,317315,310699,38165,2464,089,085129,1911,661,271المطالبات المسددة

حصة معيدي 
التأمين من 

المطالبات المسددة
)95,178()955,511()120,597()59,802()630,053()36,166()5,527()103,787()1,248,283(-)3,254,904(

صافي المطالبات  
14,597,127-8,511,100100,4411,109,720255,50869,32829,0804,083,55825,404412,988المسددة

التغير في احتياطي 
مطالبات مبلغ عنها 

و غير مسددة
172,607762,035940,635181,282114,736)34,061(473,845)7,186()829,168(-1,774,725
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التغير في حصة 
معيدي التأمين من 
احتياطي مطالبات 

مبلغ عنها و غير 
مسددة

11,600)709,217(27,037)42,371()122,025(7,021-)2,873(693,058-)137,770(

صافي المطالبات 
16,234,082-8,695,307153,2592,077,392394,41962,0392,0404,557,40315,345276,878المتكبدة

صافي أرباح 
أعمال التأمين 

قبل االيرادات و 
المصاريف اإلدارية 

الموزعة

5,510,6321,035,810978,924230,009636,000412,293880,761192,944437,942-10,315,315

المصاريف و 
اإليرادات الموزعة 

على فروع التأمين:

856,398-431,45066,91291,13223,30236,28916,432153,2869,64427,951دخل االستثمار

صافي أرباح 
أعمال التأمين قبل 
المصاريف اإلدارية

5,942,0821,102,7221,070,056253,311672,289428,7251,034,047202,588465,893-11,171,713

حصة فروع التأمين 
من المصاريف 

اإلدارية و العامة
)3,353,256()520,041()708,284()181,107()282,038()127,706()1,191,349()81,797()217,239(-)6,662,817(

صافي أرباح 
أعمال التأمين بعد 
المصاريف اإلدارية

2,588,826582,681361,77272,204390,251301,019)157,302(120,791248,654-4,508,896

المصاريف و 
اإليرادات غير 

الموزعة

1,668,3041,668,304---------أرباح  االستثمارات

حصة المجموعة من 
نتائج أعمال شركات 

حليفة
---------4,3034,303

956,773956,773---------أرباح  فروقات عملة

مصاريف إدارية 
وعمومية غير موزعة 

على فروع التأمين 
---------)2,697,749()2,697,749(

2,810,0302,810,030---------إيرادات أخرى

مخصصات تدني 
لقروض وذمم 

مدينة
---------)283,937()283,937(

صافي الربح قبل 
120,791248,6542,457,7246,966,620)157,302(2,588,826582,681361,77272,204390,251301,019الضرائب
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يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال التأمين للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2012:

تأمين 
المسؤولية تأمين العمالتأمين الحريقالسيارات

المدنية
التأمينات 
الهندسية

التأمين 
البحري

التأمين 
الصحي

تأمين 
الحياة

التأمينات 
المجموعاالستثماراألخرى

إجمالي أقساط 
22,502,321 -938,270 174,291 3,138,075 619,102 943,791 692,270 2,169,475 2,312,542 11,514,505 التأمين المكتتبة

التغير في أقساط 
2,314,079 - 37,532 19,655 2,520,087 )119,887(36,547 )83,115(2,036 71,287 )170,063(غير مكتسبة

 11,344,442 2,383,829 2,171,511 609,155 980,338 499,215 5,658,162 193,946 975,802 - 24,816,400

إجمالي أقساط 
)5,917,425(- )756,248()128,865()26,322()550,876()885,861()354,175()292,641()2,246,902()675,535(معيدي التأمين

التغير في أقساط 
غير مكتسبة–

معيدي التأمين
 -)64,790( 20,030 90,424)29,874( 119,411 - 1,770)36,588( - 100,383

)675,535()2,311,692()272,611()263,751()915,735()431,465()26,322()127,095()792,836( -)5,817,042(

إجمالي األقساط 
18,999,358 - 182,966 66,851 5,631,840 67,750 64,603 345,404 1,898,900 72,137 10,668,907 المحتفظ بها

رسوم التأمين 
7,558,132 - 299,247 81,943 1,407,515 153,576 372,654 164,590 958,403 591,898 3,528,306 المكتسبة

صافي أقساط 
26,557,490 - 482,213 148,794 7,039,355 221,326 437,257 509,994 2,857,303 664,035 14,197,213 التأمين المكتسبة

العموالت 
1,118,398 - 226,685 3,012 -147,854 243,570 41,495 - 455,555 227 المقبوضة

العموالت 
)1,158,216(- )31,091()358()38,030()4,503()37,897()12,585()82,111()62,567()889,074(المدفوعة

صافي أقساط 
التأمين المكتسبة 

بعد العموالت
 13,308,366 1,057,023 2,775,192 538,904 642,930 364,677 7,001,325 151,448 677,807 - 26,517,672

المطالبات 
18,036,831 - 810,303 44,620 6,465,967 306,611 705,321 271,299 919,313 1,203,414 7,309,983 المسددة

حصة معيدي 
التأمين من 
المطالبات 

المسددة

)44,118()1,125,909()31,284()113,797()631,862()244,618(-)22,720()650,436( -)2,864,744(

صافي المطالبات 
15,172,087 - 159,867 21,900 6,465,967 61,993 73,459 157,502 888,029 77,505 7,265,865 المسددة

التغير في احتياطي 
مطالبات مبلغ عنها 

و غير مسددة
 286,576 336,782 248,262)87,832()218,411()139,733()180,207( 980)128,143( - 118,274
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التغير في حصة 
معيدي التأمين من 
احتياطي مطالبات 

مبلغ عنها و غير 
مسددة

 23,000)335,422()23,001( 39,924 209,129 113,559-)11,653( 12,371 - 27,907

صافي المطالبات 
15,318,268 - 44,095 11,227 6,285,760 35,819 64,177 109,594 1,113,290 78,865 7,575,441 المتكبدة

صافي أرباح 
أعمال التأمين 

قبل االيرادات و 
المصاريف اإلدارية 

الموزعة

 5,732,925 978,158 1,661,902 429,310 578,753 328,858 715,565 140,221 633,712 - 11,199,404

المصاريف و 
اإليرادات الموزعة 

على فروع التأمين:

569,931 - 21,926 5,027 89,253 11,138 25,872 15,109 61,370 45,093 295,143 دخل االستثمار

صافي أرباح 
أعمال التأمين قبل 
المصاريف اإلدارية

 6,028,068 1,023,251 1,723,272 444,419 604,625 339,996 804,818 145,248 655,638 - 11,769,335

حصة فروع التأمين 
من المصاريف 

اإلدارية و العامة
)3,228,794()493,303()671,369()165,286()283,037()121,847()976,403()61,778()239,865( -)6,241,682(

صافي أرباح 
أعمال التأمين بعد 
المصاريف اإلدارية

 2,799,274 529,948 1,051,903 279,133 321,588 218,149)171,585( 83,470 415,773 - 5,527,653

المصاريف و 
اإليرادات غير 

الموزعة

1,257,872 1,257,872 - - - - - - - - - أرباح  االستثمارات

حصة المجموعة من 
نتائج أعمال شركات 

حليفة
 - - - - - - - - - - -

884,212 884,212 - - - - - - - - - أرباح  فروقات عملة

مصاريف إدارية 
وعمومية غير 

موزعة على فروع 
التأمين 

 - - - - - - - - -)2,824,585()2,824,585(

2,327,239 2,327,239 - - - - - - - - - إيرادات أخرى

مخصصات تدني 
لقروض وذمم 

مدينة
 - - - - - - - - -)584,829()584,829(

صافي الربح قبل 
6,587,562 1,059,909 415,773 83,470 )171,585(218,149 321,588 279,133 1,051,903 529,948 2,799,274 الضرائب



التقرير السنوي الحادي و العشرون 1062013

إيضاح )24(  المصاريف اإلدارية والعامة
تفاصيل البند 

20132012

5,081,4425,091,783رواتب وأجور

464,870459,508ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

284,826203,957إيجارات

682,462634,530استهاكات

484,997263,276دعاية وإعان وتسويق

39,24429,060فوائد وعموالت بنكية

366,244346,215ماء وكهرباء ومحروقات

125,43993,653صيانة وتصليحات

244,494235,341اتصاالت

74,39970,189تنقات

171,984207,749مصاريف السيارات

107,16080,170مصاريف ضيافة وتنظيف

216,573387,810أتعاب مهنية

84,353112,541مصاريف تدريب

80,341127,834ضريبة األماك 

137,878146,756رسوم واشتراكات

162,534128,843قرطاسية ومطبوعات

212,598180,903مصاريف التأمين

48,36719,718تبرعات

216,130183,144مكافأة و بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة

24,31447,980مؤتمرات ومناسبات

49,91715,307مصاريف أخرى 

9,360,5669,066,267
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فيما يلي توزيع المصاريف اإلدارية والعامة على فروع التأمين:

20132012

3,353,2563,228,794فرع تأمين السيارات

520,041493,303فرع تأمين الحريق

708,284671,369فرع تأمين العمال

181,107165,286فرع تأمين المسؤولية المدنية

217,239239,865فرع التأمينات العامة األخرى

282,038283,037فرع التأمينات الهندسية

127,706121,847فرع تأمين البحري

1,191,349976,403فرع التأمين الصحي

81,79761,778فرع تأمين الحياة

6,662,8176,241,682إجمالي المحمل لفروع التأمين 

2,697,7492,824,585مصاريف غير موزعة على فروع التأمين 

9,360,5669,066,267إجمالي المصاريف اإلدارية والعامة

إيضاح )25(  ايرادات أخرى
تفاصيل البند 

20132012

2,043,6521,584,972إيرادات مختبرات شركة النخبة

766,378742,267إيرادات إيجارات شركة أبراج الوطنية

2,810,0302,327,239
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إيضاح )26(  أرباح االستثمارات
تفاصيل البند 

20132012
)282,056()906,923(خسائر بيع موجودات مالية للمتاجرة

333,672324,778عوائد توزيعات أسهم
2,146,3991,171,173التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة

518,986451,221الودائع ألجل
432,568162,687عوائد السندات

2,524,7021,827,803
)569,931()856,398(عوائد االستثمارات المحملة على فروع التأمين

1,668,3041,257,872
إيضاح )27(  حصة السهم من األرباح الخاصة بحقوق المساهمين للمجموعة خالل السنة

تــم احتســاب عائــد الربــح األساســي للســهم الواحــد علــى أســاس المتوســط المرجــح لألســهم العاديــة المتداولــة خــال الســنة 
علــى النحــو التالــي:

20132012

5,490,6444,712,693ربح السنة العائد لمساهمي الشركة

12,000,00012,000,000المتوسط المرجح لألسهم المكتتب بها

0.4580.393الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد لمساهمي الشركة األم

إيضاح )28(  معامالت مع جهات ذات عالقة
يمثــل هــذا البنــد المعامــات التــي تمــت مــع جهــات ذات عاقــة والتــي تتضمــن الشــركات الحليفــة والمســاهمين الرئيســيين 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا وأيــة شــركات يســيطرون عليهــا أو لهــم القــدرة علــى التأثيــر بهــا. يتــم اعتمــاد سياســات 

األســعار والشــروط المتعلقــة بالمعامــات مــع الجهــات ذات العاقــة مــن قبــل مجلــس إدارة المجموعــة.

بيع عقود تأمين: «

20132012طبيعة العاقة

120,167123,958شركة شقيقةشركة القدس للمستحضرات الطبية
36,04036,178شركة شقيقةشركة مطاحن القمح الذهبي
11,9219,075شركة شقيقةشركة المتحدة لألوراق المالية

3,6903,705أعضاء مجلس إدارةأخرى
171,818172,916
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ذمم مدينة: «
20132012طبيعة العاقة

6,3389,356شركة شقيقةشركة القدس للمستحضرات الطبية

-34,749شركة شقيقةشركة مطاحن القمح الذهبي

967968شركة حليفةشركة المستقبل للتطوير التربوي

5,5246,483أعضاء مجلس إدارةأخرى

47,57816,807

قروض لجهات ذات عاقة: «
20132012طبيعة العاقة

1,856,7711,856,771شركة حليفةشركة المستقبل للتطوير التربوي )*( 

148,960148,960شركة حليفةشركة الدار للمقاوالت العامة 

2,005,7312,005,731

)*( تم خال العام  2012 قيد مخصص تدني للقروض لجهات ذات عاقة بمبلغ 250,000 دوالر أمريكي.

 رواتب ومنافع اإلدارة العليا «
20132012طبيعة العاقة

1,038,4751,191,386إدارة عليامنافع قصيرة األجل

237,982334,627إدارة علياحصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة

216,130183,144أعضاء مجلس إدارةمكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 

إيضاح )29(  القضايا المقامة على المجموعة

يوجــد قضايــا مقامــة ضــد المجموعــة وذلــك ضمــن النشــاط الطبيعــي لهــا. وفــي إعتقــاد إدارة المجموعــة، ووفقــًا لــرأي 
المستشــار القانونــي للمجموعــة، فــإن المبالــغ المتوقــع دفعهــا مقابــل هــذه القضايــا والنتائــج التــي قــد تترتــب عليهــا ليــس لهــا 

تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي للمجموعــة ونتائــج أعمالهــا.

إيضاح )30(  تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

تمــارس المجموعــة أنشــطتها فــي فلســطين. إن عــدم اســتقرار الوضــع السياســي واالقتصــادي فــي المنطقــة يزيــد مــن خطــر 
ممارســة المجموعــة ألنشــطتها ويؤثــر ســلبًا علــى أدائهــا.
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فروع الشركة

  

اإلدارة اإلقليمية لمنطقة الجنوب
شارع الكركفة – عمارة الدجني

هاتف:2-3-2740951-02 فاكس: 02-2740954

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

هاتف:2313117-09  فاكس:09-2313001 

فرع مدينة بيت لحم
شارع القدس الخليل – عمارة الجراشي

هاتف:2777321-02 فاكس: 02-2777322

فرع مدينة الخليل
وادي التفاح – عمارة الكنز

هاتف: 2225367-02 فاكس: 02-2225368

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
البيرة – فلسطين

المركز الرئيسي للشركة
البيرة – مجمع أبراج الوطنية

هاتف : 2983800-02  فاكس : 02-2407460

فرع مدينة غزة
شارع الوحدة – عمارة ضبيط

هاتف: 2824447-08  فاكس: 08-2824435

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

هاتف: 5-2436404-04  فاكس: 04-2436406

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

هاتف: 3-2674941-09  فاكس: 09-2674942

فرع مدينة العيزرية
مجمع الخطيب – مقابل البنك التجاري – بالقرب من شركة الكهرباء

هاتف: 2794712-02  فاكس: 02-2794714
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مكاتب الشركة

  

مكتب دير دبوان
وسط البلد - دير دبوان 

هاتف: 2897701-02  فاكس: 02-2897702

مكتب بيزريت 
وسط البلد - بيرزيت 

هاتف: 2819446-02  فاكس : 02-2819448

مكتب حلحول 
الشارع الرئيسي - حلحول 

هاتف: 2218530-02  فاكس : 02-2218531

مكتب قلقيلية
الشارع الرئيسي - بالقرب من بنك فلسطين المحدود - قلقيلية

هاتف: 2945725-09  فاكس: 09-2945725

مكتب عين يبرود
الشارع الرئيسي - عين يبرود 

هاتف : 2894342-02  فاكس : 02-2894341

مكتب الظاهرية
وسط البلد – مقابل بنك اإلسكان - الظاهرية

تلفاكس: 02-2263993

مكتب نمرة
شارع نمرة – مقابل مسجد القاسم - الخليل

تلفاكس: 02-2222110

مكتب حوارة 
شارع القدس – حوارة 

هاتف : 2590013-09  فاكس: 09-2590013

مكتب طوباس
وسط البلد - طوباس

هاتف : 2574115-09  فاكس : 09-2574115

مكتب سلفيت
الشارع التجاري – وسط البلد - سلفيت

هاتف: 2515507-09  فاكس: 09-2515507

مكتب جنين
شارع الجامعة - بجانب موقف تكسيات نابلس - جنين

هاتف: 2503343-04  فاكس: 04-2503668

مكتب دورا
الشارع الرئيسي - بجانب محمكة دورا - دورا

هاتف : 2281405-02  فاكس: 02-2281404

مكتب بيت أمر
 الشارع الرئيسي - مقابل محطة الخطيب للمحروقات – بيت امر

هاتف : 2521524-02  فاكس: 02-2521470

مكتب أريحا
عمارة الولجة - شارع عمان - أريحا

هاتف: 2325529-02  فاكس: 02-2320233
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مالحظات






