
 
 

  
 

 
 

 
  
  
  
  

 
  

  
  
  
  
 

 التأمين الوطنيةشــرآة مجموعة 
  رام اهللا - المساهمة العامة المحدودة

  
  

   وسنويالالتقریر الربع 
  الموحدة  المرحليةالبيانات الـمـالـيـة
  2012آذار  31 في للربع المنتهي

 
 



  أعضاء جملس اإلدارة
  
  

  

  رئيس مجلس اإلدارة        محمد محمود مسروجي

  نائب رئيس مجلس اإلدارة        حسينتوفيق إسماعيل 

  عضو مجلس اإلدارة        عزیز محمود عبد الجواد

  عضو مجلس اإلدارة       ابراهيم علي سليمان الطویل

  عضو مجلس اإلدارة        باسم رأفت أمين فارس

  عضو مجلس اإلدارة          ل عواديزاهي باس

  عضو مجلس اإلدارة          سامر عزیز شحادة

  مجلس اإلدارةعضو         غازي مدحت مشتهى

  عضو مجلس اإلدارة      الوآالة العربية للتخليص والشحن

  )یمثلها فؤاد نخلة قطان(

  
  

  المدیر العام 
  أحمد فؤاد مشعشع 

  
  
  

  مدققو حسابات الشرآة
Ernst & Young  

  
  

  مستشار الشرآة القانوني 
   للمحاماهشحادةمكتب  / شحادةفؤاد . أ

  
  

  
  
  

.  



   اإلدارة التنفيذية
  

 املدير العام       د فؤاد مشعشع امح/ السيد 
 مستشار املدير العام للعالقات العامة       سامر عزيز شحادة/ السيد 
  مساعد املدير العام لتعويضات التأمينات العامة      اسكندر أمحد مسارة / السيد 
  مساعد املدير العام لشؤون إدارة املخاطر وضبط اجلودة      بشار توفيق حسني / السيد 
  املدير اإلقليمي ملنطقة اجلنوب     تاح حممد قراقع عبد الف/ السيد 
 املدير اإلقليمي ملنطقة الشمال      امحد سعدو سعد / السيد 
  املدير املايل      عالء على صايف/ السيد 
  مدير دائرة التدقيق الداخلي      عبد احلميد منري نصار/ السيد 
  مدير دائرة تعويضات السيارات      أكرم امحد بركات / السيد 
  مدير دائرة احلريق واحلوادث العامة     سهيل صالح الدين عواد /السيد 
 مدير دائرة إنتاج السيارات      عاصم ابراهيم خواجا /السيد 
 مدير دائرة تطوير األعمال      خليل إبراهيم خوري / السيد 
 مدير دائرة املوارد البشرية      رينا أنطون حزبون/ اآلنسة 
  أنظمة احلاسوب مدير دائرة       رامي حممد سليمان/ السيد 

  
  

  31/03/2012األوراق املالية كما يف 
  

   دوالر أمريكي10,000,000  رأس املال املدفوع
   سهم10,000,000  عدد األسهم
   دوالر أمريكي 1  القيمة االمسية

  سهم  67,750 عدد األسهم املتداولة
  دوالر أمريكي273,447 قيمة األسهم املتداولة
 قد ع83 عدد العقود املنفذة
  دوالر أمريكي   4.38  أعلى سعر تداول
  دوالر أمريكي3.80 أدىن سعر تداول

 دوالر أمريكي 4.38 سعر إغالق 
  %          0.678 معدل دوران السهم

  



  التغريات خالل الفترة
  

  إدارة الشركة
 .24/01/2012  تاريخ اعتبارا من دائرة أنظمة احلاسوبصبح مديرالسيد رامي سليمان ليمت ترقية  •
  

  مدققي احلسابات
 & Ernst( يونـغ  والتعاقد مع شركة ايرنست جتديد  29/03/2012 بتاريخ ة املنعقدجلستهاقررت اهليئة العامة يف  •

Young (2012عام كمدققني خارجيني للشركة لل. 
  

  النشاطات الرئيسية 
 .ية للمجموعة أية تعديالت على النشاطات الرئيس2012 من عام الربع األولمل يطرأ خالل  •

  
  السيطرة
  .اجملموعةمل تظهر أية بوادر من قبل أي من مسامهي الشركة تدل على نيتهم للسيطرة على  •

  
  اإلجراءات القانونية اجلوهرية

ووفقا لرأي املستـشار    و يف اعتقاد اإلدارة     . ال يوجد أي قضايا سوى القضايا املقامة ضد اجملموعة ضمن النشاط الطبيعي هلا             •
 املبالغ املتوقع دفعها و النتائج اليت تترتب عليها          املبالغ املستدركة من قبل اجملموعة كمخصص هلذه القضايا تعادل         إنالقانوين ف 

 .ليس هلا أي تأثري جوهري على الوضع املايل للمجموعة و نتائج أعماهلا
  

   الرئيسيةقرارات اهليئة العامة
  :ما يلي 2012 آذار 29اريخ  بتشركة يف اجتماعها املنعقدقررت اهليئة العامة لل

  
زيادة رأمسال الشركة من عشرة ماليني دوالر أمريكي موزع على عشرة ماليني سهم القيمة االمسية للسهم دوالر أمريكـي                    •

 عشر مليون سهم القيمة االمسية للسهم دوالر أمريكـي واحـد            اثين عشر مليون دوالر أمريكي موزع على        اثينواحد إىل   
 سهم جديد القيمة االمسية للسهم دوالر أمريكي  واحد وتوزيعها أسهم منحة جمانية على املـسامهني                 وذلك بإصدار مليوين  

من الرأمسـال االمسـي     % 20 أسهم ميتلكها املساهم بتاريخ اجتماع اهليئة العامة أي ما نسبته            مخسةبواقع سهم واحد لكل     
 .واملدفوع

 
تعكس زيادة رأس املال املقرة      حبيث    من النظام الداخلي للشركة    السادسةدة  املا و    من عقد تأسيس الشركة    الثالثةتعديل املادة    •

  .من قبل اهليئة العامة
  



  أهم املؤشرات املالية
  

 1.000 إمجايل الربح من العمليات إىل املبيعات
 1.435 صايف الربح قبل الفوائد والضريبة إىل املبيعات

 1.125 صايف الربح إىل املبيعات
 0.029 وع املوجوداتالعائد على جمم

 0.098  العائد على حقوق املسامهني
 0.705 معدل املديونية
 0.295 نسبة امللكية

 0.026  ) مرة( معدل دوران املوجودات 
 0.226 ) مرة ( معدل دوران املوجودات الثابتة 
 0.044 ) مرة( معدل دوران رأس املال العامل 

 4.456 ) مرة ( نسبة التداول 
 45,217,638  ل العامل  رأس املا

  






















