




 
 

  
 

 
 

  
  
  
  

  
  
  
 

 التأمين الوطنيةشــرآة مجموعة 
  رام اهللا - المساهمة العامة المحدودة

  
  

  التقریر النصف السنوي و
  البيانات الـمـالـيـة المرحلية الموحدة

  2016حزیران  30للفترة المنتهية في 
 



  أعضاء جملس اإلدارة
  
  

  

  رئيس مجلس اإلدارة      محمد محمود مسروجي /السيد

  نائب رئيس مجلس اإلدارة      فيق إسماعيل حسينتو /السيد

  مجلس اإلدارةومستشار عضو       عزیز محمود عبد الجواد /السيد

  عضو مجلس اإلدارة        ابراهيم علي الطویل /السيد

  عضو مجلس اإلدارة        ل عواديزاهي باس /السيد

  عضو مجلس اإلدارة        سامر عزیز شحادة /السيد

  عضو مجلس اإلدارة       هيثم محمد مسروجي /السيد

  عضو مجلس اإلدارة     شرآة المشارق للتنمية و االستثمار

        المصري) منيب دینا /مثلها السيدة(ت

Dafu Investment Company     عضو مجلس اإلدارة  

  فؤاد نخلة قطان) /السيد (یمثلها

  
  

  المدیر العام 
  أحمد فؤاد مشعشع 

  
  

  مدققو حسابات الشرآة
PriceWaterHouseCoopers 

  
  

  مستشار الشرآة القانوني 
  ةللمحاما شحادة/ مكتب  شحادةأ. فؤاد 

  
  

  



  حول شركة التأمني الوطنية
  

  حملة عامة:
كشركة مسامهة عامة لـدى   15/03/1992، وقد سجلت بتاريخ 1992أسست شركة التأمني الوطنية يف عام 

صة مزاولـة العمـل بتـاريخ    حصلت على رخو. 562600353مسجل الشركات يف مدينة رام اهللا حتت رقم 
 .01/03/1993وباشرت عملها اعتباراً من تاريخ  15/02/1993

وأهل اخلربة يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف بداية مرحلة غري واضحة املعامل  األعمالأسس الشركة جمموعة من رجال 
العمل يف البالد، ولقد خطط هلـا   من التطورات السياسية واالقتصادية وبعد انسحاب شركات التأمني اإلسرائيلية من

تكون صرحاً اقتصادياً أساسه رأمسال وطين وعماده سواعد أبناء الوطن اليت اكتسبت خربة عريقة عرب عشـرات   ألن
  السنني من العمل يف املهجر، يرفده ويؤازره شعب معطاء أضناه الشوق لالعتماد على نفسه يف بناء حاضره ومستقبله. 

  
  :الرئيسيةأنشطتنا 

إن األهداف األساسية للشركة هي مزاولة مجيع أعمال التأمني و إعادة التـأمني والقيـام باسـتثمار رأس املـال و     
  املوجودات املنقولة و غري املنقولة.  

  
  رؤيتنا:
مع مجيـع أصـحاب    ونزاهة بشفافية اخلدمات التأمينية والعمل أفضل من خالل توفري قيمة حقوق املسامهني تعظيم
 .احملليواالقتصاد  لمجتمعل و تقدمي كافة وسائل الدعم و الرعاية العالقة،

  
  رسالتنا:
 منح تغطيات تأمينية متطورة وشاملة. •
  .نشر الوعي التأميين بني اجلمهور •
  .املنافسة الشريفة القائمة على حتسني مستويات اخلدمة واألداء •
  .الصدق يف التعامل مع اجلمهور •
  .من مسامهني وزبائن وموظفني املوازنة بني مصاحل مجيع الفرقاء •
  .املسامهة يف بناء االقتصاد الوطين •
أمواهلـا داخـل    معظـم توفري فرص العمل ألكرب عدد ممكن من األيدي العاملة الوطنية عن طريق استثمار  •

  فلسطني يف مشاريع اقتصادية جمزية.



  اإلدارة التنفيذية
  

 املدير العام    محد فؤاد مشعشع أالسيد/  
 لشؤون إعادة التأمنياملدير العام  مستشار   توفيق حسني  السيد/ بشار 
 مستشار املدير العام للعالقات العامة     السيد/ سامر عزيز شحادة 
 نائب املدير العام للشؤون املالية واخلدمات املساندة وتكنولوجيا املعلومات    صايف عليالسيد/ عالء  
 لعمليات (االكتتاب و التعويضات)نائب املدير العام ل  السيد/ عبد احلميد منري نصار 
  وغزة املدير اإلقليمي ملنطقة اجلنوب  السيد/ عبد الفتاح حممد قراقع  
 املدير اإلقليمي ملنطقة الشمال    محد سعدو سعد أالسيد/  
 التعويضاتشؤون لمساعد املدير العام   السيد/ اسكندر أمحد مسارة  
  لالكتتاب مساعد املدير العام  السيد/ سهيل صالح الدين عواد 

  
  

  األوراق املالية 
  

  30/06/2015  30/06/2016  البيان
  دوالر أمريكي 12,000,000 دوالر أمريكي12,000,000  رأس املال املدفوع

  سهم 12,000,000 سهم12,000,000  عدد األسهم
  دوالر أمريكي  1 دوالر أمريكي1  القيمة االمسية

 سهم 131,500 سهم 137,370 عدد األسهم املتداولة
 دوالر أمريكي 381,127 دوالر أمريكي401,613 قيمة األسهم املتداولة
 اًعقد 100 اًعقد124 عدد العقود املنفذة

 دوالر أمريكي 2.75 دوالر أمريكي3.34 سعر إغالق 
 %           1.10 %         1.14 معدل دوران السهم

  



  التغريات خالل الفترة
  

  جملس اإلدارة
  .تغيري على أعضاء جملس اإلدارةأية  2016األول من عام  النصفرأ خالل مل يط •

  
  اإلدارة التنفيذية

مت تكليف السيد أمحد مشعشع مدير عام شركة التأمني الوطنية بالقيام مبسؤوليات مدير عام شركة أبـراج   •
 وذلك حلني تعيني مدير أصيل لشركة أبراج الوطنية. 01/01/2016الوطنية اعتبارا من 

للشركة الوطنية الفلسطينية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبيـة   حسني توفيق السيد بشارمت إعارة  •
)Nathealth ملدة سنتني قابلة للتجديد ملدة مماثلة وذلك للقيام مبسؤوليات مدير عام الشركة اعتبارا من (

01/01/2016 . 
 .01/01/2016اعتبارا من التدقيق الداخلي مدير دائرة ليصبح  مصطفى سليمان طهمت ترقية السيد  •
  
  احلسابات مدققو
السادة  تعيني إعادة 2016آذار  31قررت اهليئة العامة يف جلستها املنعقدة بتاريخ  •

PriceWaterHouseCoopers  2016كمدققني خارجيني للشركة للعام. 
  

  النشاطات الرئيسية 
 .أية تعديالت على النشاطات الرئيسية للمجموعة 2016من عام  األول النصفمل يطرأ خالل  •

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

  
  اإلجراءات القانونية اجلوهرية

وفقا وال يوجد أي قضايا سوى القضايا املقامة ضد اجملموعة ضمن النشاط الطبيعي هلا. و يف اعتقاد اإلدارة  •
املبالغ املتوقـع   املبالغ املستدركة من قبل اجملموعة كمخصص هلذه القضايا تعادل لرأي املستشار القانوين فإن

 والنتائج اليت تترتب عليها ليس هلا أي تأثري جوهري على الوضع املايل للمجموعة ونتائج أعماهلا. ،دفعها



  
  قرارات اهليئة العامة الرئيسية

  ما يلي: 2016آذار  31يف اجتماعها املنعقد بتاريخ قررت اهليئة العامة 
  

  .2016كمدققني خارجيني للشركة للعام  PriceWaterHouseCoopersتعيني السادة إعادة  •
 سنت لكل سـهم ميتلكـه   12.5% من رأس املال املدفوع أي ما يعادل 12.5توزيع أرباح نقدية بنسبة  •

 دوالر أمريكي. 1,500,000مجالية املساهم بتاريخ اجتماع اهليئة العامة بقيمة إ
  

  
  أهم املؤشرات املالية

  
 30/06/2015 30/06/2016  البيان
 2.24 2.33 القيمة الدفترية للسهم الواحد 

 28.58 16.78 العائد (مرة) القيمة السوقية اىل
 1.23 1.43 القيمة السوقية اىل القيمة الدفترية (مرة)

  %7.38  %13.90 اطصايف ربح أعمال التأمني اىل األقس
  %8.37  %13.21 صايف الربح قبل الضريبة اىل األقساط

  %1.50  %2.87 العائد على جمموع املوجودات
  %4.30  %8.56 العائد على حقوق املسامهني

  %65.01  %66.43 معدل املديونية
  %34.99  %33.57 نسبة امللكية

 1.21 1.13 نسبة التداول ( مرة )
 9,845,055 6,721,250 رأس املال العامل 

  



  فروع الشركة
  

  املركز الرئيسي للشركة
  جممع أبراج الوطنية –البرية 

 2407460/02فاكس :     2983800/02هاتف : 
 

  اإلدارة اإلقليمية ملنطقة اجلنوب
  عمارة الدجين –شارع الكركفة 

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

  وفرع نابلس اإلدارة اإلقليمية ملنطقة الشمال
  مقابل مركز اسعاد الطفولة –شارع مجال عبد الناصر 

   2313113/09فاكس:    2313117/09هاتف:
  

  فرع مدينة بيت حلم
  عمارة اجلراشي –شارع القدس اخلليل 

  2777322/02فاكس :     2777321/02هاتف : 
  

  فرع مدينة اخلليل
  عمارة الكرت –وادي التفاح 

  2225368/02فاكس:     2225367/02هاتف: 
  

  فرع مدينة غزة
  عمارة ضبيط –شارع الوحدة 

  2824435/08فاكس:     2824447/08هاتف : 
  

  فرع مدينة جنني
  مقابل جممع احملاكم اجلديد –عمارة السلمودي  –شارع حيفا 

  2436406/04فاكس :     2436404/04-5هاتف : 
  

  فرع مدينة طولكرم
  دودفوق بنك فلسطني احمل –عمارة املروى  –شارع نابلس 

  2674942/09فاكس:     2674941/09-3هاتف: 
  

  فرع مدينة العيزرية
  جبانب حلويات الكيالين – راس كبسة – الشارع الرئيسي

  2794714/02فاكس:     2794712/02هاتف : 



  ركةمكاتب الش
  

  حوارة  –شارع القدس : مكتب حوارة )1
      2590013/09: تلفاكس

  

  طوباس -وسط البلد : مكتب طوباس )2
      2574115/09: تلفاكس

  

  سلفيت -وسط البلد  –الشارع التجاري ت: كتب سلفيم )3
  2515507/09: تلفاكس

  

  جنني -جبانب موقف تكسيات نابلس  –شارع اجلامعة : مكتب جنني )4
  2503668/04فاكس:     2503343/04هاتف: 

  

  دورا -احملكمةجبانب  – الشارع الرئيسي: مكتب دورا )5
  2281404/02فاكس:     2281405/02هاتف : 

  

  بيت امر –مقابل حمطة اخلطيب للمحروقات  -الشارع الرئيسي  :مكتب بيت أمر )6
  2521470/02فاكس:     2521524/02هاتف : 

  

  ارحيا -شارع عمان  -عمارة الوجلة : مكتب أرحيا )7
  2320233/02فاكس:     2325529/02هاتف: 

  

  دير دبوان  -وسط البلد : مكتب دير دبوان )8
  2897702/02فاكس:     2897701/02هاتف: 

  

  بريزيت  -وسط البلد : يتزمكتب بري )9
  2819448/02فاكس :     02 /2819446 هاتف:

  

  حلحول  -الشارع الرئيسي : مكتب حلحول )10
  2218531/02فاكس :     2218530/02هاتف: 

  

  قلقيلية - جبانب جممع تكسيات القرى – دوار الشيماء: مكتب قلقيلية )11
      2945725/09: تلفاكس

  

  الظاهرية -مقابل بنك اإلسكان  –البلد  وسط: مكتب الظاهرية )12
  2263993/02تلفاكس: 

  

   النصريات -الربيج  –الشارع الرئيسي : غزةمكتب  )13
  2563313/08تلفاكس: 

  

  



المحدودةالعامةالمساھمةالوطنیةالتأمین مجموعة

المختصرة (غیر مدققة)الموحدةالـبـیـانـات الـمـالـیـة المرحلیة

2016حزیران30أشھر المنتھیة في  ستةلفترة ال

تقریر حول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةمع 



المحدودةالعامةلمساھمةاالوطنیةالتأمین مجموعة
2016حزیران30أشھر المنتھیة في  ستةالمختصرة لفترة الالموحدةالبیانات المالیة المرحلیة

1

-الفھرس -

  صفحة        

2تقریر حول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة

3الموحدبیان المركز المالي المرحلي

4الموحدالمرحليالدخلبیان

5بیان الدخل الشامل المرحلي الموحد

6الموحدالمرحليلكیةبیان التغیرات في حقوق الم

7الموحدالمرحلينقدیةبیان التدفقات ال

8المختصرةةالموحدالمرحلیةاإلیضاحات للبیانات المالیة





المحدودةالعامةالمساھمةالوطنیةالتأمین مجموعة
2016حزیران30أشھر المنتھیة في  ستةالمختصرة لفترة الالموحدةت المالیة المرحلیةالبیانا

الموحدبیان المركز المالي المرحلي
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

3

تشكل جزءا ال یتجزأ منھا. )24- 8 صفحةمن ( المختصرةالموحدةالمرحلیةإن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة-

 كما في
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
 مدققة   غیر مدققةإیضاح

الموجودات 
الموجودات غیر المتداولة

5,234,0004,855,349)4(ممتلكات وآالت ومعدات
12,162,92012,227,003)5(إستثمارات عقاریة

1,535,2811,533,286)6(موجودات ضریبیة مؤجلة
294,870294,870)7(إستثمار في شركات حلیفة

3,557,2921,877,592)8(موجودات مالیة محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق
2,567,7551,715,224)9(موجودات مالیة متوفرة للبیع

 158,868 85,165 ألجلشیكات برسم التحصیل طویلة ا
25,437,28322,662,192

الموجودات المتداولة
12,839,72013,249,313)10(موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

9,232,6487,878,782)11(ذمم مدینة
8,322,7454,024,752)19(موجودات عقود إعادة التأمین

1,760,6581,069,978)12(ات التامین وإعادة التأمین المدینة ذمم شرك
-815,092سلفیات الضرائب المدفوعة مقدما

1,907,4371,512,270)13(أرصدة مدینة أخرى
8,131,2676,632,078شیكات برسم التحصیل قصیرة األجل
12,928,36216,631,922)14(ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

1,813,9661,225,937)15(النقد و النقد المعادل
57,751,89552,225,032

83,189,17874,887,224مجموع الموجودات

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة 

12,000,00012,000,000رأس المال المدفوع
(262,173)(262,173)أسھم خزینة

5,366,6035,366,603)16(إحتیاطي إجباري
3,000,0003,000,000)16(إحتیاطي إختیاري

(39,354)45,855احتیاطي التغیر في القیمة العادلة
6,198,5915,344,339األرباح المدورة

26,348,87625,409,415حق ملكیة حملة األسھم العائد لمساھمي الشركة األم
1,574,5091,652,920حقوق األقلیة

27,923,38527,062,335مجموع حقوق الملكیة

المطلوبات
المطلوبات غیر المتداولة

3,898,4743,848,461)18(مخصص تعویض نھایة الخدمة
336,674323,732قروض طویلة األجل

4,235,1484,172,193
المطلوبات المتداولة

41,634,09135,042,898)19(مطلوبات عقود التأمین
2,399,3501,994,898)20(ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین الدائنة

99,60388,720الجزء المتداول من القروض طویلة األجل
3,391,0893,225,012)21(ذمم دائنة 

555,883385,625مخصص الضرائب 
227,184200,632(22)مستحقات الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق

2,723,4452,714,911)23(أرصدة دائنة أخرى
51,030,64543,652,696

55,265,79347,824,889مجموع المطلوبات 
83,189,17874,887,224مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات



المحدودةالعامةالمساھمةالوطنیةالتأمین مجموعة
2016حزیران30أشھر المنتھیة في  ستةلفترة الالمختصرةالموحدةالبیانات المالیة المرحلیة

الموحدالمرحليبیان الدخل
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

4

) تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.24- 8من صفحة إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة (-

30لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
حزیران

20162015
غیر مدققةغیر مدققةإیضاح

24,197,78219,865,629)24(إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
)2,366,253()5,080,088()24(التغیر في أقساط غیر مكتسبة

19,117,69417,499,376
)2,899,560()6,548,582()24(إجمالي أقساط معیدي التأمین

3,161,290435,800)24(حصة معیدي التأمین من التغیر في أقساط غیر مكتسبة 
)3,387,292((2,463,760)

15,730,40215,035,616إجمالي األقساط المحتفظ بھا
104,237203,863)24(فروقات عملة ناتجة عن أقساط غیر مكتسبةأرباح

15,834,63915,239,479صافي أقساط التأمین المكتسبة قبل العموالت

563,847678,830)24(عموالت إعادة تأمین مكتسبة
)743,119()683,814()24(المدفوعةالعموالت 

15,714,67215,175,190صافي أقساط التأمین المكتسبة بعد العموالت

10,458,16510,614,025)24(المطالبات المسددة
)331,353()1,104,061()24(حصة معیدي التأمین من المطالبات المسددة

9,354,10410,282,672صافي المطالبات المسددة
1,511,1051,378,952)24(التغیر في  المطالبات الموقوفة

)373,580()1,136,703()24(التغیر في حصة معیدي التأمین من المطالبات الموقوفة
)348,252()183,620()24(أرباح فروقات عملة ناتجة عن المطالبات الموقوفة

9,544,88610,939,792صافي المطالبات المتكبدة
6,169,7864,235,398صافي أرباح أعمال التأمین قبل اإلیرادات والمصاریف اإلداریة الموزعة 

المصاریف  واإلیرادات الموزعة على فروع التأمین:
606,623398,493)24(حصة فروع التأمین من عوائد االستثمارات

)3,168,319()3,413,048()25، 24(ریف اإلداریة والعامةحصة فروع التأمین من المصا
3,363,3611,465,572صافي أرباح أعمال التأمین بعد اإلیرادات والمصاریف اإلداریة الموزعة

المصاریف واإلیرادات غیر الموزعة على فروع التأمین:
55,727371,178عوائد االستثمارات غیر الموزعة

)4,259(84,846بیع ممتلكات ومعدات )خسائرأرباح (
)188,848()197,704(خسائر فروقات عملة

)1,284,001()1,453,614()25، 24(مصاریف إداریة وعامة غیر موزعة على فروع التأمین 
1,402,3991,376,356)26(إیرادات أخرى

)73,529()58,129(مخصصات تدني ذمم 
3,196,8861,662,469صافي الدخل  قبل الضرائب 

(507,746)(807,688)مصروف الضرائب
2,389,1981,154,723صافي الدخل بعد الضرائب 

)52,585()34,946(حقوق األقلیة
2,354,2521,102,138صافي الدخل 

0.1980.092)27(ة األم خالل الفترةحصة السھم من األرباح الخاصة بحقوق مساھمي الشرك
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یتجزأ منھا.) تشكل جزءا ال 24- 8من صفحة إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة (-

إیضاح
30لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

حزیران
20162015

غیر مدققةغیر مدققة
2,389,1981,154,723صافي الدخل بعد الضرائب

بنود الدخل الشامل األخرى:
بنود سیتم إعادة تصنیفھا الى بیان الدخل في فترات الحقة:
)57,335(85,209)9(التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع

)57,335(85,209بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
2,474,4071,097,388لي الدخل الشامل للفترةإجما

ویعود إلى:
2,439,4611,044,803مساھمي الشركة األم

34,94652,585حقوق األقلیة
2,474,4071,097,388
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) تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.24- 8من صفحة إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة (-

الشركة األممساھمي

رأس المال 
المدفوع

أسھم
الخزینة

االحتیاطي 
اإلجباري

االحتیاطي 
االختیاري

إحتیاطي 
التغیر في 

القیمة 
العادلة 

األرباح 
حقوق األقلیةالمجموعالمدورة

مجموع حقوق 
الملكیة

حزیران 30لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
2016

5,344,33925,409,4151,652,92027,062,335)39,354(5,366,6033,000,000)262,173(12,000,000الرصید في بدایة الفترة
2,354,2522,354,25234,9462,389,198-----ربح الفترة

85,209-85,209-85,209----بنود الدخل الشامل األخرى
85,2092,354,2522,439,46134,9462,474,407----إجمالي الدخل الشامل للفترة

)1,535,000()35,000()1,500,000((1,500,000)-----)17أرباح نقدیة موزعة (إیضاح 
)78,357((78,357)-------التغیر في حقوق األقلیة

5,366,6033,000,00045,8556,198,59126,348,8761,574,50927,923,385(262,173)12,000,000(غیر مدققة)2016حزیران 30

حزیران 30لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
2015

5,895,96126,064,0311,678,22827,742,259)51,491(5,219,5613,000,000-12,000,000الرصید في بدایة الفترة
1,102,1381,102,13852,5851,154,723-----ربح الفترة

)57,335(-(57,335)-(57,335)----بنود الدخل الشامل األخرى
1,102,1381,044,80352,5851,097,388(57,335)----إجمالي الدخل الشامل للفترة

)1,800,000(-(1,800,000)(1,800,000)-----)17أرباح نقدیة موزعة (إیضاح 
)164,055((164,055)-------التغیر في حقوق األقلیة

5,198,09925,308,8341,566,75826,875,592(108,826)5,219,5613,000,000-12,000,000(غیر مدققة)2015حزیران 30
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حزیران30لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
20162015إیضاح

غیر مدققةغیر مدققة
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:

3,196,8861,662,469صافي الدخل  قبل الضرائب 
423,075367,089)4,5(استھالك ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة

4,259(84,846)ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریةبیع(أرباح) خسائر 
)34,717((205,832)ودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلأرباح بیع موج

)39,648((115,418)التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
-154,479متوفرة للبیعمالیةخسائر التدني في قیمة موجودات

(695,306)(907,243)عوائد االستثمارات
65,201260,998)18(مخصص تعویض نھایة الخدمة

58,12973,529)11(تدني ذمماتمخصص
31-بنود  أخرى غیر نقدیة

2,584,4311,598,704التدفقات النقدیة قبل التغیرات في األنشطة التشغیلیة 
:التغیر في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

)1,403,008()1,425,486(شیكات برسم التحصیل
)2,747,447()1,411,995(ذمم مدینة

671,094)690,680(ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة
)809,380()4,297,993(موجودات عقود إعادة التأمین

)226,329()395,167(أرصدة مدینة أخرى
6,591,1933,745,205ت عقود إعادة التأمینمطلوبا

96,821-قروض لجھات ذات عالقة
26,485253,653ذمم دائنة

404,452693,040ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین الدائنة
26,55223,396مستحقات الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق

)5,271(8,534أرصدة دائنة أخرى
)2,201,348()2,020,841(شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

2,751,6842,795,031بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
)68,842()15,188()18(دفعات تعویض نھایة الخدمة

-)815,092(سلفیات الضرائب المدفوعة مقدما
)978,385()639,425(دفعات ضرائب

681,4641,436,934صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغیل

أنشطة االستثمار
)12,024(-ودائع ألجل تستحق بعد أكثر من ثالثة شھور
)211,390()799,925()4,5(شراء ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاریة
-147,128بیع ممتلكات ومعدات و استثمارات عقاریة

)19,600(-تسدید حصة اإلستثمار في شركات حلیفة
)266,278()1,032,972(شراء موجودات مالیة متوفرة للبیع

-111,171بیع موجودات مالیة متوفرة للبیع
-(1,679,700)شراء موجودات مالیة محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

907,243695,306عوائد استثمارات مقبوضة
186,014)2,347,055(صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن أنشطة االستثمار

أنشطة التمویل
)164,055()78,357(التغیر في حقوق األقلیة

-23,825قروض بنكیة
)1,673,458()1,395,408(توزیعات أرباح نقدیة

)1,837,513()1,449,940(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمویل

)214,565()3,115,531(صافي النقص في النقد و النقد المعادل
17,357,85912,573,745النقد و النقد المعادل في بدایة الفترة

14,242,32812,359,180)15(فترةالنقد و النقد المعادل في نھایة ال

) تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.24- 8من صفحة إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة (-



المحدودةالعامةالمساھمة ةالوطنیالتأمین مجموعة
2016حزیران30أشھر المنتھیة في  ستةالمختصرة لفترة الالموحدةالبیانات المالیة المرحلیة

المختصرةالموحدةاإلیضاحات للبیانات المالیة المرحلیة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 

8

) عام 1إیضاح (
راممدینة في الشركاتمراقبلدى جلتعامة وسمساھمة كشركة 1992 عامالمحدودة (المجموعة) فيالعامةالمساھمةالوطنیةالتأمین مجموعة تأسست

 لكل واحدأردنيدیناربواقعسھم 3,500,000 على موزعةأردنيدینار3,500,000مقداره برأسمال562600353رقم  تحت 1992 آذار15بتاریخ هللا
30وحتى 1994عام من الفترةخالل مجموعةالاألمریكي. قامتالدوالرالىاألردنيالدینار من المجموعةرأسمالتم تحویل2008عامسھم. في
دوالربواقعسھم 12,000,000 على موزعدوالر أمریكي12,000,000لیصبحمراحل على والمدفوعبھالمصرحھارأسمالبزیادة2016حزیران 
المنقولةالمال والموجوداترأسباستثماروالقیام،التأمینوإعادةالتأمینأعمالجمیعمزاولةھي للمجموعة األساسیةاألھدافإن.سھم لكل واحدأمریكي

.المنقولةوغیر
وعددوكیالً،28وكالئھاوعددمكتباً،13الشركة مكاتب عددوبلغالثمانیةوفروعھاالبیرةمدینة في الرئیسيمركزھاخالل من عملھاالمجموعةتمارس

.2016حزیران 30 في كما موظفاً 197موظفیھا

.2016تموز23بتاریخ اإلدارة مجلس قبل من 2016 حزیران 30 في كما المختصرةالمرحلیة الموحدةالمالیةالبیاناتذهھإقرار تم

المرفقة ولم یتم تدقیقھا.المختصرةالموحدةالبیانات المالیة المرحلیة تم فقط مراجعة 

) توحید البیانات المالیة 2إیضاح (
البیاناتتوحیدیتم.2016حزیران 30في  كما التابعةوشركاتھاالوطنیةالتأمین لشركة المالیةالبیاناتالمختصرةة الموحدةالمرحلیالمالیةالبیانات تشمل
أعمالونتائجومطلوباتموجوداتبنود مع المجموعةأعمالونتائجموجودات ومطلوبات من بند كل تجمیعأساس على التابعةوشركاتھا للشركة المالیة
.التابعةوالشركاتالشركةبینفیماوالمعامالتالجاریةالحساباتكافة أرصدةاستبعاد بعد التابعة،كاتالشر
:یلي كما التابعةشركاتھارأسمال في المباشرةوغیرالمباشرةالشركةملكیة نسب كانت

رأس المالنسبة الملكیة

المبلغ%

2016201520162015طبیعة النشاط
92.0091.1311,000,00011,000,000استثمارات عقاریةشركة أبراج الوطنیة

75.0075.001,200,0001,200,000أعمال خدماتیةشركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبیة

السلطةمناطق في التابعةالشركة وشركاتھا تعمل. والتشغیلیةالمالیةسیاساتھا في التحكم على القدرةالمجموعة تمتلك التيالشركاتھيالتابعةالشركات
.الفلسطینیة

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة)3إیضاح (
ر 30ϥήѧϳΰΣ2016�˱ΎѧϘϓϭΔΒѧγΎΤϤϟ�έΎѧϴόϤϟ�Ϣѧϗέ�ϲϟϭΪѧϟ34"ϳέΎѧϘΘϟأشھر المنتھیة في ةلستل لمجموعةالمختصرة لالموحدةالبیانات المالیة المرحلیةتم إعداد 

�ΔѧϋϮϤΠϤϟ�ΎѧϬΑ�ϞѧϣΎόΘΗ�ϲѧΘϟ�Δϴѧδϴήϟ�ΕϼѧϤόϟ�ϑ.والذي یمثل العملة األساسیة للمجموعةالمالیة المرحلیة" وتم عرضھا بالدوالر األمریكي ήѧλ �έΎόѧγ�ΖϐϠΑ
مقابل الدوالر األمریكي كما في تاریخ البیانات المالیة كما یلي: 

حزیران 30
2016

حزیران 30
2015

0.25970.2646اإلسرائیليالشیقل
1.41041.4101الدینار األردني

1.11071.1167وحدة النقد األوروبیة (یورو)
1.02061.0742فرنك سویسري

0.15050.1613یوان صیني
0.26660.2666لایر سعودي
0.27460.2746لایر قطري

0.27230.2723درھم إماراتي
0.11260.1309جنیھ مصري

ΔѧΑϮϠτالموحدة تتضمن البیانات المالیة المرحلیةال Ϥϟ�ΕΎΣΎѧπ ϳϹϭ�ΕΎѧϣϮϠόϤϟ�ΔϓΎϛ�Γήμ ΘΨϤϟ�ΪѧϨϋ�ΓΩΎѧϋ�ΓΩϮѧΟϮϣ�ϥϮѧϜΗ�ϲѧΘϟ�ΩΪѧϋ·ϟ�ΕΎѧϧΎϴΒϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ΔϳϮϨѧδ
الدولیة.ریر المالیةاالتقوفقا لمعاییر والتي تم إعدادھا 2015األولكانون  31كما في  للمجموعةمع البیانات المالیة السنویة ة ھذه البیاناتیجب قراءبالتالي و

موسمیة األعمال-أ
للسنة  لیس بالضرورة أن تعطي مؤشراً للنتائج المتوقعة2016حزیران  30 في المنتھیةأشھرالستة، فإن نتائج فترة المجموعةال بسبب الطبیعة الموسمیة ألعم

.2016األولكانون 31التي تنتھي في 

المحاسبیةالتغیرات في السیاسات -ب
البیانات المالیة للسنة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة متوافقة مع تلك التي اتبعت في إعداد

ما ھو مذكور أدناه.باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الحالیة ك2015األولكانون 31المنتھیة في 
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، لیس لھذه المعاییر 2016كانون الثاني األولفي السنة المالیة التي تبدأ في المجموعةالمعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة والتي صدرت وتم تطبیقھا من قبل )1(
المالیة.البیاناتوالتفسیرات تأثیر جوھري على 

) "األصول غیر الملموسة" التي توضح الطرق 38(الدولي) "الممتلكات والمصانع والمعدات" ومعیار المحاسبة 16م (رقالدوليتعدیالت معیار المحاسبة -
المقبولة الحتساب االستھالك واإلطفاء. 

  ة.المالیة المرحلیبیانات) "التقاریر المالیة المرحلیة" حول االفصاحات في ال34رقم (الدوليتعدیالت على معیار المحاسبة -
) "منافع الوظفین" التي تتطلب استخدام سعر الخصم للعملة التي ستسدد فیھا التزامات الخطط محددة المنافع.19رقم (الدوليتعدیالت معیار المحاسبة -
المالیة المنفصلة، بیاناتفي الالمالیة المنفصلة" والتي تعید خیار استخدام طریقة حقوق الملكیة بیانات) "ال27رقم (الدوليتعدیالت معیار المحاسبة -

لالستثمارات في الشركات التابعة والمشاریع المشتركة والشركات الحلیفة.
المالیة واالفصاح عن السیاسات بیاناتالمالیة" والتي توضح بعض متطلبات عرض البیانات) "عرض ال1رقم (الدوليتعدیالت معیار المحاسبة -

المحاسبیة.
) "االدوات المالیة: االفصاحات" والتي تتطلب االفصاح عن عقود الخدمة المستمرة بعد بیع الموجودات 7لتقاریر المالیة الدولي رقم (تعدیالت معیار ا-

المرحلیة".) "التقاریر المالیة 34رقم (الدوليالمالیة واالفصاح عن التقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة والغیر مذكورة في معیار المحاسبة 
) "الترتیبات المشتركة" والتي توفر توجیھات محددة لمحاسبة االستحواذ على حصة في ترتیبات األعمال 11تعدیالت معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (-

المشتركة.
) "المنشات الزمیلة والمشاریع المشتركة" 28رقم (دوليالالمالیة الموحدة" ومعیار المحاسبة بیانات) "ال10تعدیالت معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (-

المالیة للشركات االستثماریة وشركاتھا التابعة.بیاناتالتي توضح االستثناء في تطبیق توحید ال

المجموعةقم تولم 2016الثانيكانون أولالمعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة والتي صدرت إال أنھا غیر نافذة التطبیق في السنة المالیة التي تبدأ في )2(
بالتطبیق المبكر ألي منھا:

. یتناول تصنیف وقیاس واالعتراف بالموجودات 2018الثاني) "األدوات المالیة" والنافذ تطبیقھ في أول كانون 9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (-
والمطلوبات المالیة ویدخل قواعد جدیدة لمحاسبة التحوط. 

. ھذا وسوف یحل ھذا المعیار محل 2018الثاني) "اإلیراد من العقود مع العمالء"، والنافذ تطبیقھ في أول كانون 15معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (-
ناء. بناًء على المعیار الجدید ) الذي یغطي عقود الب11) والذي یغطي عقود السلع والخدمات ومعیار المحاسبة الدولي رقم (18معیار المحاسبة الدولي رقم (

وبالتالي فإن فكرة السیطرة تحل محل فكرة المخاطر والعائد.-یتم االعتراف باإلیرادات عند نقل السیطرة على السلعة أو الخدمة للعمیل 
ا وسوف یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة . ھذ2019الثاني) "عقود االیجار"، والنافذ تطبیقھ في أول كانون 16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (-

) "عقود االیجار".  یتطلب المعیار الجدید أن یسجل المستأجر التزامات التأجیر المستقبلیة لكافة عقود التأجیر بما فیھا "حق استخدام 17الدولي رقم (
األصل". 

. توضح التعدیالت القیاس والمحاسبة للموجودات 2017الثانيبیقھ في أول كانون ) "ضرائب الدخل"، والنافذ تط12رقم (الدوليتعدیالت معیار المحاسبة -
الضریبیة المؤجلة.

حول إضافیةإفصاحات. تتطلب التعدیالت 2017الثاني) "بیان التدفقات النقدیة"، والنافذ تطبیقھا في أول كانون 7رقم (الدوليتعدیالت معیار المحاسبة -
لناتجة عن انشطة التمویل.التغیرات في المطلوبات ا

والتقدیراتاألسس-ت
المالیةوالمطلوباتالموجودات في مبالغ تؤثر واجتھاداتبتقدیراتالقیامالمجموعةإدارة من یتطلبالمحاسبیةالسیاساتوتطبیقالمالیةالبیاناتإعدادإن

الموجودات في التغییرات في وكذلكوالمخصصاتوالمصاریفاإلیرادات ثر فيتؤ واالجتھاداتالتقدیراتھذهأن كما .المحتملةااللتزامات عن واإلفصاح
النقدیةمبالغ التدفقاتلتقدیرھامةواجتھاداتأحكامإصدارالمجموعةإدارة من یتطلبخاصوبشكل.الملكیةحقوقتظھر ضمنالتيللبیعالمتوفرةالمالیة

والتي تم إعدادھا وفقا لمعاییر (2015األولكانون 31متماشیة مع البیانات المالیة السنویة للمجموعة كما في المذكورة والالتقدیراتوأوقاتھا. إنالمستقبلیة
وذلكالتقدیرات عن تختلف قد الفعلیةالنتائجوإنالتیقنوعدمالتقدیر من متفاوتةلھا درجاتمتعددةوعواملفرضیات على بالضرورةمبنیةالمحاسبة الدولیة)

.المستقبل في التقدیرات تلك وظروفأوضاعالناجمة عنلتغیراتانتیجة

المخاطر إدارة-ث
وتبنيالمخاطرمراجعةیتمحیثمواجھتھا وتخفیفھاوسبلالمخاطرتحدداستراتیجیةخالل من وذلكمتعددة بوسائل المتنوعةالمخاطربإدارةالمجموعةتقوم

المتعلقة بنشاطھاالمخاطرتحدید عن مسؤولةالعملمراكز كافة فإنذلكالىإضافة.منھاوالحدخفیضھات على والعملالضروریة لمواجھتھااإلجراءات
ال  .المجموعة في المخاطرومراقبةتحدیدالمسؤول عنھوالمجموعةإدارة مجلس یعتبر.فعالیتھااستمراریةومراقبةالمناسبةالرقابیةالضوابطووضع

خاطر التي تكون موجودة عادة عند إعداد ملمرحلیة الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة تحت بند ادارة التتضمن البیانات المالیة ا
لمعاییر والتي تم إعدادھا وفقا 2015األولكانون 31البیانات المالیة السنویة وبالتالي یجب قراءة ھذه البیانات مع البیانات المالیة السنویة للمجموعة كما في 

المحاسبة الدولیة.
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المالیةلألدواتالعادلةالقیمة-ج

:2015كانون األول 31و2016حزیران 30یمثل الجدول التالي مقارنة للقیم الدفتریة والقیم العادلة لألدوات المالیة حسب صنفھا كما في

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

إعادة التأمین وذمم وموجودات عقود إن القیم العادلة للذمم المدینة والموجودات المالیة األخرى والنقد والنقد المعادل والشیكات برسم التحصیل والقروض-

ر لقیمھا الدفتریة شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة والدائنة والذمم الدائنة ومطلوبات عقود التأمین واألرصدة الدائنة األخرى ھي مقاربة بشكل كبی

وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصیل قصیرة األجل.

لمالیة المتوفرة للبیع والموجودات المالیة للمتاجرة التي لھا أسعار سوقیة وفقاً ألسعار تداولھا في تاریخ البیانات المالیة تم تحدید القیمة العادلة للموجودات ا-

الموحدة.

.قتم إظھار الموجودات المالیة المتوفرة للبیع التي ال یوجد لھا أسعار سوقیة بالكلفة لعدم القدرة على تحدید قیمتھا العادلة بشكل موثو

المالیةلألدواتالعادلةالقیمةقیاس -ح

:المالیةألدواتھاالعادلةالقیم عن واإلفصاحلتحدیدالتاليالتسلسلالمجموعةتستخدم
.المالیةنشطة لألدواتمالیةأسواق في تماماً مشابھةمالیةألدواتالمعدلة)(غیرالتداولأسعاربإستخدام:األولالمستوى-
 .مباشر غیرأو مباشر بشكل مالحظتھایمكنولكنالتداولأسعارغیرمعطیاتبإستخدام:الثانيالمستوى-
مالحظتھا.یمكنسوقلبیانات تستند ال معطیاتبإستخدام:الثالثالمستوى-

وتوزیعھا حسب التسلسل الھرمي كما في تاریخ البیان المالي:لألدوات یمثل الجدول التالي القیمة العادلة 
المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمجموع2016حزیران  30كما في 

موجودات متوفرة للبیع

--397,824397,824مدرجةأسھم

2,169,931--2,169,931غیر مدرجةأسھم
2,567,755397,824-2,169,931

ان الدخلبالقیمة العادلة من خالل بیموجودات مالیة 
--2,828,4712,828,471استثمارات في أسھم محلیة
--2,663,2812,663,281استثمارات في أسھم أجنبیة

--7,347,9687,347,968سندات أجنبیة
12,839,72012,839,720--
15,407,47513,237,544-2,169,931

2015ألولكانون ا201631حزیران 30
القیمة العادلةالقیمة الدفتریةالقیمة العادلة  ةالقیمة الدفتریموجودات مالیة

2,567,7552,567,7551,715,2241,715,224موجودات مالیة متوفرة للبیع
12,839,72012,839,72013,249,31313,249,313بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلموجودات مالیة 

3,557,2923,557,2921,877,5921,877,592حقاقموجودات مالیة محتفظ بھا لتاریخ االست
9,232,6489,232,6487,878,7827,878,782صافي الذمم المدینة

8,322,7458,322,7454,024,7524,024,752موجودات عقود إعادة التأمین
1,760,6581,760,6581,069,9781,069,978ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة 

312,220312,220261,421261,421أرصدة مدینة أخرى
8,216,4328,216,4326,790,9466,790,946شیكات برسم التحصیل

12,928,36212,928,36216,631,92216,631,922ودائع لدى بنوك و مؤسسات مصرفیة
1,813,9661,813,9661,225,9371,225,937النقد و النقد المعادل

61,551,79861,551,79854,725,86754,725,867

مطلوبات مالیة
41,634,09141,634,09135,042,89835,042,898مطلوبات عقود التأمین

2,399,3502,399,3501,994,8981,994,898ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین الدائنة
99,60399,60388,72088,720ل من القروض طویلة األجلالجزء المتداو

3,391,0893,391,0893,225,0123,225,012ذمم دائنة 
1,627,4411,627,4411,961,6571,961,657أرصدة دائنة اخرى

49,151,57449,151,57442,313,18542,313,185
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المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمجموع2015كانون األول  31ي كما ف
موجودات متوفرة للبیع

--423,783423,783مدرجةأسھم
1,291,441--1,291,441غیر مدرجةأسھم

1,715,224423,783-1,291,441
ن خالل بیان الدخلبالقیمة العادلة مموجودات مالیة 

--2,635,6732,635,673استثمارات في أسھم محلیة
--1,874,0581,874,058استثمارات في أسھم أجنبیة

--8,739,5828,739,582سندات أجنبیة
13,249,31313,249,313--
14,964,53713,673,096-1,291,441

تداولھاألسعاروفقاً سوقیةأسعارلھاالتيمالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الوالموجوداتللبیعالمتوفرةالمالیةللموجوداتالعادلةالقیمةدیدتح تم - 
.المالیةالبیاناتتاریخ في

بعد تنزیل التدني المتراكم وذلك لعدم القدرة على تحدید قیمتھا العادلة بشكل بالكلفة  سوقیةأسعارلھایوجد ال التيللبیعالمتوفرةالمالیةالموجوداتإظھار تم -
جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة.موثوق بسبب عدم إمكانیة التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة. تعتقد إدارة المجموعة أن القیمة العادلة لھذه االستثمارات ال تختلف 

جراء تحویالت ألدوات مالیة بین المستویین األول والثاني كما لم یتم إجراء أیة تحویالت من وإلى المستوى الثالث.إ لسنةاالفترة /لم یتم خالل-
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ومعداتالت آوممتلكات )4(إیضاح

تفاصیل البند
المجموع خلو برامج الكمبیوتر مباني ودیكورات سیاراتأثاث وأجھزة

الكلفة:
20163,757,533829,5494,074,238330,911152,1579,144,388الثانيانون ك 1كما في 

129,228467,73379,73842,16034,339753,198اإلضافات
)359,106(---)359,106(-اإلستبعادات

20163,886,761938,1764,153,976373,071186,4969,538,480حزیران  30كما في 
االستھالك المتراكم:

20162,550,690520,688954,057180,29483,3104,289,039الثانيكانون  1كما في 
121,41757,58596,66428,0088,591312,265اإلضافات

)296,824(---)296,824(-اإلستبعادات
20162,672,107281,4491,050,721208,30291,9014,304,480حزیران  30كما في 

صافي القیمة الدفتریة
20161,214,654656,7273,103,255164,76994,5955,234,000حزیران  30كما في 

20151,206,843308,8613,120,181150,61768,8474,855,349األولكانون  31كما في 

تفاصیل البند
المجموع خلو برامج الكمبیوتر مباني ودیكورات سیاراتأثاث وأجھزة

الكلفة:
20153,605,012718,6753,915,868289,093116,7728,645,420الثانيكانون  1كما في 

87,7077,15135,385157,928-27,685اإلضافات
)7,595(--)7,595(--إلستبعاداتا

20153,632,697718,6753,995,980296,244152,1578,795,753حزیران  30كما في 
االستھالك المتراكم:

20152,296,752433,478781,403140,82868,7923,721,253الثانيكانون  1كما في 
127,04443,10690,93618,0806,251285,417اإلضافات

)3,336(--)3,336(--اإلستبعادات
20152,423,796476,584869,003158,90875,0434,003,334حزیران  30كما في 

صافي القیمة الدفتریة
20151,208,901242,0913,126,977137,33677,1144,792,419حزیران  30كما في 

20141,308,260285,1973,134,465148,26547,9804,924,167األولكانون  31كما في 
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استثمارات عقاریة)5إیضاح (

تفاصیل البند

المبانياألراضي
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015

7,137,5687,871,09815,008,66614,448,440الرصید في بدایة الفترة / السنة
5,74040,98746,727560,226السنةالفترة/إضافات خالل

7,143,3087,912,08515,055,39315,008,666المجموع
)2,781,663()2,892,473()2,892,473(-إستھالكات متراكمة

7,143,3085,019,61212,162,92012,227,003آخر الفترة / السنةالرصید 

:یلي كما السنة/الفترةخاللالمتراكماالستھالك على الحركة كانت لقد-
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
2,781,6632,613,795الرصید في بدایة الفترة / السنة

110,810167,868إضافات خالل الفترة / السنة
2,892,4732,781,663الرصید آخر الفترة / السنة

) موجودات ضریبیة مؤجلة6إیضاح (

:المؤجلةالضریبیةالموجوداتحساب على الحركةتفاصیلیليفیما
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
1,533,2861,960,790الرصید في بدایة الفترة / السنة

-1,995إضافات
)427,504(-إطفاءات

1,535,2811,533,286الرصید آخر الفترة / السنة

في شركات حلیفة) استثمار 7إیضاح (

تفاصیل البند

نسبة الملكیةبلد التأسیس
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
430,790430,790%31فلسطین)*(شركة الدار للمقاوالت العامة 

الشركة الوطنیة الفلسطینیة إلدارة التأمینات 
294,870294,870%49فلسطینوالنفقات الصحیة والطبیة

725,660725,660
)430,790()430,790(تدني قیمة االستثمارات 

294,870294,870

ΖѧϣΎϗ���ΔѧϋϮϤΠϤϟάѧΧ́ΑΕΎѧμ μ ΨϣϞѧϣΎϜϟΎΑϞѧΑΎϘϣΎϫέΎϤΜΘѧγѧϓي ΔϛήѧηέΪѧϟΕϻϭΎѧϘϤϠϟΔѧϣΎόϟΐ ΒѧδΑϒѧϗϮΗΔϛήѧθϟ�ϩάѧϫϦѧϋϞѧϤόϟϲϧΪѧΗϭΔѧϤϴϗ
.االستثمار

:یلي كما السنة/الفترةخاللاالستثمارات على الحركة كانت لقد-
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
294,870512,279الرصید في بدایة الفترة / السنة

98,000-شراء شركات حلیفة
)18,730(-حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حلیفة

)296,679(-بیع استثمارات في  شركات حلیفة
294,870294,870الرصید في نھایة الفترة / السنة
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محتفط بھا لتاریخ اإلستحقاق مالیةموجودات)8إیضاح (

ھذا البند ما یلي:یشمل

7الى 4و تتراوح فترات إستحقاق ھذه الموجودات المالیة من %7.9الى %4.25تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالیة بالدوالر األمریكي بین 
.سنوات

للبیعتوفرةم مالیة) موجودات9إیضاح (

تفاصیل البند
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
397,824423,783مدرجةأسھم
2,169,9311,291,441(*)غیر مدرجةأسھم

2,567,7551,715,224

ستثمارات بالكلفة بعد تنزیل التدني (*) تشمل الموجودات المالیة المتوفرة للبیع استثمارات غیر مدرجة في أسواق مالیة نشطة. تظھر ھذه اإل
مجموعة أن القیمة المتراكم لعدم القدرة على تحدید قیمتھا العادلة بشكل موثوق بسبب عدم إمكانیة التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة. تعتقد إدارة ال

العادلة لھذه اإلستثمارات ال تختلف جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة.

:یلي كما كانت للبیعالمتوفرةالمالیةلموجوداتاابحس على الحركةإن-
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
1,715,2241,454,401الرصید في بدایة الفترة / السنة

-)154,479(قیمة موجودات مالیة متوفرة للبیعالتدني فيخسائر 
1,032,972248,686شراء موجودات مالیة متوفرة للبیع

-)111,171(موجودات مالیة متوفرة للبیعبیع
85,20912,137التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع

2,567,7551,715,224الرصید في نھایة الفترة / السنة

:یلي كما تكان للبیعالمتوفرةالمالیةللموجوداتالعادلةالقیمة في التغیرحساب على الحركةإن-
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
)51,491()39,354(الرصید في بدایة الفترة / السنة

85,20912,137التغیر في القیمة العادلة

)39,354(45,855الرصید في نھایة الفترة / السنة

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل)10إیضاح (

تفاصیل البند
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
2,828,4712,635,673استثمارات في أسھم محلیة
2,663,2811,874,058استثمارات في أسھم أجنبیة

7,347,9688,739,582سندات أجنبیة
12,839,72013,249,313

حزیران 30
2016

األولكانون 31
2015

3,557,2921,877,592أجنبیةسندات مالیة
3,557,2921,877,592



  المحدودة العامة المساهمة الوطنية التأمين مجموعة
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  ) ذمم مدینة11إیضاح (
  

  تفاصيل البند
حزیران  30 

2016  
آانون أول  31 

2015  
 8,201,679 9,485,420 ذمم عمالء
 636,737 762,108 ذمم حكومية
 )959,634(  )1,014,880( تدني ذمم مخصص

9,232,648  7,878,782 
  
  :المدینة الذمم تدني مخصص حرآة یلي فيما -

حزیران  30  
2016  

آانون أول  31 
2015  

 1,038,665 959,634 الرصيد في بدایة الفترة / السنة 
 1,953  58,129 مخصص تدني ذمم

 )70,222(    -  استرداد مخصصات 
 )10,762(  )2,883( دیون معدومة

 959,634  1,014,880 الرصيد في نهایة الفترة / السنة
 

  المدینة التأمين وإعادة التأمين شرآات ) ذمم12إیضاح (
  

  تفاصيل البند
حزیران  30  

2016  
آانون أول  31 

2015  
 885,833 844,578 شرآات التأمين المحلية
 184,145  916,080 شرآات إعادة التأمين 

1,760,658  1,069,978 
 

  أخرى أرصدة مدینة) 13إیضاح (
  

  تفاصيل البند
حزیران  30 

2016  
آانون أول  31 

2015  
 854,733 937,721 إیرادات مستحقة وغير مقبوضة 

 396,116  657,496 مصاریف مدفوعة مقدما
 26,706  114,622 تأمينات مستردة

 142,502  158,076 بضاعة
 92,213  39,522 ضرائب أخرى مدفوعة مقدما

1,907,437  1,512,270 
  

  ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية) 14إیضاح (
  

  البندتفاصيل 
حزیران  30 

2016  
آانون أول  31 

2015  
 16,631,922 12,928,362 ودائع لدى بنوك محلية

12,928,362 16,631,922 
 

بته   3.79اإلسرائيلي ما نسبته  بلغ متوسط سعر الفوائد السنویة على أرصدة الودائع لدى البنوك بالشيقل - ا نس % 3.09% و بالدوالر األمریكي م
  .2016حزیران  30% للفترة المنتهية في 4.87وبالدینار األردني ما نسبته 
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والنقد المعادل) النقد15إیضاح (

تفاصیل البند
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
112,28171,176نقد في الصندوق

1,701,6851,154,761لدى البنوك نقد
1,813,9661,225,937

:یشملالمعادلوالنقدالنقدفإنالنقدیةالتدفقات قائمة ألغراض-
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
112,28171,176نقد في الصندوق

1,701,6851,154,761نقد لدى البنوك

12,928,36216,631,922ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة أشھر

(500,000)(500,000)ینزل: ودیعة محجوزة ألمر الھیئة (*)

14,242,32817,357,859

دوالر أمریكي مربوطة ألمر ھیئة سوق رأس المال وفقاً للقرارات الصادرة عن ھیئة 500,000(*) تتضمن الودائع ودیعة لدى أحد البنوك المحلیة بمبلغ 
إال بموافقة ، وال یسمح للمجموعة باستخدام الودیعة2005) لسنة 20بموجب قانون التأمین رقم (2007/ ت) لسنة 2سوق رأس المال الفلسطینیة رقم (

مسبقة من قبل الھیئة.

) االحتیاطیات16إیضاح (

جبارياإلحتیاطياال-
وقفیجوزوالاإلجباريلحساب االحتیاطيالسنویةاألرباح من % 10 اقتطاعیتمفلسطین، في بھالمعمول 1964 لسنة )12( رقمالشركاتلقانونوفقاً 
النظام على بناء. المساھمین على اإلجبارياالحتیاطيتوزیعیجوز ال كما رأس المال،ربعیعادل ما متجمعالاالحتیاطيمجموعیبلغأن قبل طاعتاإلقھذا

ϲیبلغأن قبل االقتطاعھذاوقفیتم ال أن على اإلجبارياالحتیاطيلحسابالسنویةاألرباح من % 10اقتطاع یتمللمجموعة،الداخلي ρΎѧϴΘΣϻ�ωϮϤΠϣ
المالیةالبیاناتھذهأنحیثقانون الشركاتأحكام حسب اإلجبارياالحتیاطيباقتطاعخالل الفترةالمجموعة تقم لم. المالرأس نصف یعادل ما المتجمع
.مرحلیة

ختیارياالحتیاطياال-
ϡΪΨΘѧδϳ.2012آذار 2014�ϭ�ΦϳέΎѧΗ24آذارάѧϫΏΎѧδΤϟΎѧϣϢѧΗϪѧϠϳϮΤΗ˯ΎѧϨΑϰѧϠϋέήѧϗΕΔѧΌϴϬϟΔѧϣΎόϟΪѧϘόϨϤϟΓΦϳέΎѧΘΑ27 في المتجمعةالمبالغ تمثل

.المساھمین على كأرباحمنھأي جزءأو بالكامل توزیعھالعامةللھیئةویحقاإلدارة مجلس یقررھاالتيلألغراضاالختیارياالحتیاطي

أرباح نقدیة موزعة)17إیضاح (

 مبلغ بإجمالي المدفوعالمالرأس من %12.5 بنسبة نقدیةأرباحتوزیع2016آذار31بتاریخ المنعقداجتماعھا في للمجموعة العامةالھیئةقررت
(شركة تابعة  النخبة للخدمات واالستشارات الطبیةكما وقررت الھیئة العامة لشركة .2015لعام أعمالھا نتائج أمریكي عندوالر1,500,000

دوالر أمریكي، 140,000نقدیة على المساھمین بإجمالي مبلغ توزیع أرباح2016كانون الثاني 12للمجموعة) في اجتماعھا الذي عقد بتاریخ 
دوالر أمریكي والتي تم استبعادھا ألغراض توحید البیانات المالیة. بلغت حصة حقوق 105,000حیث بلغت حصة الشركة األم من ھذه التوزیعات 

دوالر أمریكي. 35,000من التوزیعات النقدیةاألقلیة

Ϡϟ�ΔѧѧϣΎόϟ�ΔѧѧΌϴϬϟ�Εέήѧѧϗ�ΦϳέΎѧѧΘΑ�ΎѧѧϬϋΎϤΘΟ�ϲѧѧϓ�Δϛήѧѧθ26 2015آذار�ΔΒѧѧδϨΑ�ΔѧѧϳΪϘϧ�ΡΎѧѧΑέ�ϊ ѧѧϳί ϮΗ15%�ώѧѧϠΒϣ�ϲϟΎѧѧϤΟΎΑ�ωϮϓΪѧѧϤϟ�ϝΎѧѧϤϟ�α έ�Ϧѧѧϣ
.2014دوالر أمریكي عن نتائج أعمال الشركة لسنة 1,800,000

الخدمةنھایةتعویض ) مخصص18إیضاح (

تفاصیل البند
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
3,848,4613,466,973الفترة / السنةأولرصید 

65,201488,251إضافات خالل الفترة / السنة
)106,763()15,188(المدفوع خالل الفترة / السنة
3,898,4743,848,461رصید نھایة الفترة / السنة
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التأمینإعادةعقودوموجوداتالتأمینعقود) مطلوبات19إیضاح (

تفاصیل البند

طلوبات عقود التامینم-أ
حزیران 30

2016
ول األكانون 31

2015
23,024,83022,188,575المطالبات الموقوفة 

1,035,3151,035,315إحتیاطي مطالبات غیر مبلغ عنھا
937,825262,975المطالبات الموقوفة لتأمینات الحیاة
126,563107,939االحتیاطي الحسابي لتأمینات الحیاة

16,509,55811,448,094أقساط غیر مكتسبة
41,634,09135,042,898

موجودات عقود إعادة التامین-ب
2,615,2142,051,794حصة معیدي التأمین من المطالبات الموقوفة

774,828201,545حصة معیدي التأمین من المطالبات الموقوفة لتأمینات الحیاة
75,12665,481من االحتیاطي الحسابيحصة معیدي التأمین

4,857,5771,705,932حصة معیدي التأمین من أقساط غیر مكتسبة
8,322,7454,024,752

صافي مطلوبات عقود التامین-ت
20,409,61620,136,781المطالبات الموقوفة 

1,035,3151,035,315إحتیاطي مطالبات غیر مبلغ عنھا
162,99761,430الموقوفة لتأمینات الحیاةالمطالبات

51,43742,458االحتیاطي الحسابي لتأمینات الحیاة
11,651,9819,742,162أقساط غیر مكتسبة

33,311,34631,018,146

الدائنة) ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین20إیضاح (

تفاصیل البند
حزیران 30

2016
ولاألكانون 31

2015
2,006,6881,037,000شركات إعادة التأمین 

69,59423,034)*(احتیاطي كلفة إعادة التأمین 
285,215934,552)**(احتیاطي أقساط غیر مكتسبة لعملیات إعادة التأمین 

37,853312)***(شركات التأمین المحلیة 
2,399,3501,994,898

ϝΎѧϤόϟϭللسیاراتالخسارة عن الفائضالخاصة باتفاقیات) والتأمینإعادة كلفة( تأمینھاالمعاداألقساط من التأمینإعادةشركات صةح البندھذا(*) یمثل
.المھنیةوالتأمینات

Ϧѧϣ%25بφϔΘѧΤΔѧϋϮϤΠϤϟت ρΎѧδϗˬϱήѧΤΒϟ�Ϧϴϣ́ѧΘϟΚѧϴΣ باستثناء التأمین،أنواعلجمیعتأمینھاالمعاداألقساطقیمة من % 40 البندھذا(**) یمثل
.%0.5نسبتھا بفائدةالتأمینإعادةلشركاتیتم تحریرھاذلكوبعدواحدة، سنة لمدةتأمینھاالمعاداألقساط

.االختیاریةالتأمینإعادةعملیاتنتیجةالمحلیةالتأمینلشركاتالمستحقةالمبالغالبندھذا(***) یمثل

دائنة ذمم)21إیضاح (

البندتفاصیل 
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
2,728,5982,702,113ذمم دائنة

662,491522,899توزیعات أرباح غیر مدفوعة
3,391,0893,225,012
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مستحقات الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق)22إیضاح (

ثائق المركبات اإللزامیة كما في لو الرسوم المستحقةوالناتج عن ض مصابي حوادث الطرق (الصندوق)لصندوق الفلسطیني لتعویارصید البندیمثل ھذا
.بأن المجموعة تتحفظ من تسدید ھذا الرصید لوجود خالفات قانونیة مع الصندوق حتى تاریخھعلما . 2016حزیران 30

دائنة أخرىأرصدة)23إیضاح (

تفاصیل البند
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
702,769288,831مصاریف مستحقة

107,194234,405مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
56,355184,261عموالت مستحقة    

498,225537,634أرصدة مستحقة للعمالء
330,987320,105مخصص إجازات ومكافآت موظفین مستحقة

 123,422  234,625 اإیرادات مقبوضة مقدم
133,206384,682صندوق االدخار

69,20290,663شیكات برسم الدفع
18,25525,059أمانات الوكالء

530,392510,359الضریبة المضافة على الرواتب
42,23515,490أخرى 

2,723,4452,714,911



المحدودةالعامةالمساھمةالوطنیةالتأمین مجموعة
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األعمالقطاعات) معلومات24إیضاح (

ΔѧϣΎόϟϯوالتأمیناتالحیاةوتأمینالصحيوالتأمینالبحريوالتأمینالھندسیةوالتأمیناتوالمسؤولیة المدنیةوالعمالوالحریقالسیاراتھيتأمینأعمالقطاعات تسعة لتشمل المجموعةتنظیم تم یةإدارألغراض ήѧΧϷ.ϞϜѧθΗΕΎѧϋΎτϘϟ�ϩάѧϫ
وإیراداتعقود التأمینومطلوباتلموجودات ملخص التاليالجدولیمثل.القطاعاتبینمعامالت توجد والبالمجموعة،الخاصةواألموال النقدیةاالستثماراتإدارة على للمجموعة األخرىتالعملیا تشتمل. للمجموعة التحلیلیةللتقاریراألساس
:المجموعةقطاعاتأعمالونتائج

عمالتأمینات عامة يھندسبحريحریقسیارات2016حزیران 30لفترة الستة أشھر 
مسؤولیة 

المجموعاالستثمارحیاة صحيمدنیة
19,451,144-6,970,7291,196,958104,549453,251378,1541,565,985392,6197,732,358656,541أقساط التأمین المكتتبة

4,746,638-2,313,401364,36848,245205,346118,992714,131122,112688,828171,215رسوم التأمین المكتسبة
24,197,782-9,284,1301,561,326152,794658,597497,1462,280,116514,7318,421,186827,756إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
)5,080,088(`-(18,624)(4,075,266)(51,127)(491,228)336(123,155)50,689(24,655)(347,058)التغیر في أقساط غیر مكتسبة

8,937,0721,536,671203,483535,442497,4821,788,888463,6044,345,920809,132-19,117,694
)6,548,582(-)522,853()3,892,406()159,113()77,305()295,180()356,251()79,593()1,090,337((75,544)إجمالي أقساط معیدي التأمین

حصة معیدي التأمین من التغیر في أقساط 
3,161,290-3,120,1139,645)10,390(11,149)10,431(93,564)51,088()1,272(-غیر مكتسبة 

(75,544))1,091,609()130,681()262,687()305,611()66,156()169,503()772,293()513,208(-)3,387,292(
15,730,402-8,861,528445,06272,802272,755191,8711,722,732294,1013,573,627295,924إجمالي األقساط المحتفظ بھا

أرباح فروقات عملة ناتجة عن  أقساط غیر 
 104,237 -  -  -  -  -  -  -  -  -   104,237  مكتسبة

صافي أقساط التأمین المكتسبة قبل 
15,834,639-8,965,765445,06272,802272,755191,8711,722,732294,1013,573,627295,924العموالت

563,847-90,813-19,166-293,69844,371110,28154,270(48,752)عموالت إعادة تأمین مكتسبة
)683,814(-72,772)13,850()53,343()16,132()31,357()5,990()48,297((587,617)العموالت المدفوعة

صافي أقساط التأمین المكتسبة بعد 
15,714,672-8,329,396690,463111,183351,679230,0091,669,389299,4173,646,399386,737العموالت

10,458,165-5,013,584235,30681,695220,42570,613838,58182,0153,226,443689,503المطالبات المسددة
)1,104,061(-)555,333(-)12,316()33,137()49,297()171,420()77,149()205,409(-حصة معیدي التأمین من المطالبات المسددة

9,354,104-5,013,58429,8974,54649,00521,316805,44469,6993,226,443134,170صافي المطالبات المسددة
1,511,105-43,992674,850(38,173)17,980102,855(75,633)(48,017)(123,762)957,013التغیر في  المطالبات الموقوفة

التغیر في حصة معیدي التأمین من 
)1,136,703(-)573,283()574,166(10,163)47,487()18,736(109,85153,52152,714)149,280(المطالبات الموقوفة

أرباح فروقات عملة ناتجة عن المطالبات 
)183,620(----)58,115(----)125,505(الموقوفة

9,544,886-5,695,81215,98610,05026,08620,560802,69741,6892,696,269235,737صافي المطالبات المتكبدة
صافي أرباح أعمال التأمین قبل اإلیرادات 

6,169,786-2,633,584674,477101,133325,593209,449866,692257,728950,130151,000والمصاریف اإلداریة الموزعة 
المصاریف  واإلیرادات الموزعة 

606,623-277,09946,6005,56519,65712,51968,05315,363137,06124,706حصة فروع التأمین من عوائد األستثمارات
حصة فروع التأمین من المصاریف 

)3,413,048(-)163,215()548,763()94,234()410,184()76,987()120,334()33,770()285,145()1,680,416(العامةاإلداریة و
صافي أرباح أعمال التأمین بعد اإلیرادات 

3,363,361-1,230,267435,93272,928224,916144,981524,561178,857538,42812,491والمصاریف اإلداریة الموزعة 
المصاریف واإلیرادات غیر الموزعة على 

فروع التأمین:
55,72755,727---------عوائد االستثمارات غیر الموزعة

84,84684,846---------بیع ممتلكات ومعداتأرباح
 )197,704( )197,704( -  -  -  -  -  -  -  -   -   ةخسائر فروقات عمل

مصاریف إداریة وعمومیة غیر موزعة 
)1,453,614()1,453,614(---------على فروع التأمین 
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عمالتأمینات عامة يھندسبحريحریقسیارات2016حزیران 30لفترة الستة أشھر 
مسؤولیة 

المجموعاالستثمارحیاة صحيمدنیة
1,402,3991,402,399---------إیرادات أخرى

)58,129()58,129(---------مخصصات تدني ذمم 
3,196,886(166,475)1,230,267435,93272,928224,916144,981524,561178,857538,42812,491صافي الدخل  قبل الضرائب 

عمالتأمینات عامةھندسيبحريحریقسیارات2015حزیران 30لفترة الستة أشھر 
مسؤولیة 

المجموعاالستثمارةحیا صحيمدنیة
16,130,814-6,277,0641,317,789218,023436,085599,3681,262,177429,3315,161,326429,651أقساط التأمین المكتتبة
3,734,815-1,144,660336,66572,002195,911207,295565,541105,147990,693116,901رسوم التأمین المكتسبة

19,865,629-7,421,7241,654,454290,025631,996806,6631,827,718534,4786,152,019546,552إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
)2,366,253(`-(135,917)(1,568,669)(89,070)(195,087)(111,934)(142,830)132,597(365,700)110,357التغیر في أقساط غیر مكتسبة

7,532,0811,288,754422,622489,166694,7291,632,631445,4084,583,350410,635-17,499,376
)2,899,560(-)312,641()13,163()213,186()58,375()513,332()344,660()183,092()1,212,806()48,305(إجمالي أقساط معیدي التأمین

حصة معیدي التأمین من التغیر في أقساط 
435,800-23,073)25,514(34,353(6,294)105,695109,101(134,428)329,814-غیر مكتسبة 

(48,305)(882,992)(317,520)(238,965)(404,231)(64,669)(178,833)(38,677)(289,568)-)2,463,760(
15,035,616-7,483,776405,762105,102250,201290,4981,567,962266,5754,544,673121,067إجمالي األقساط المحتفظ بھا

أرباح فروقات عملة ناتجة عن  أقساط 
203,863---------203,863غیر مكتسبة

مكتسبة قبل صافي أقساط التأمین ال
15,239,479-7,687,639405,762105,102250,201290,4981,567,962266,5754,544,673121,067العموالت

678,830-15,760-39,354-315,410102,531108,79496,981-عموالت إعادة تأمین مكتسبة
)743,119(-)341()50,534()16,100()45,971()16,272()32,480()11,050()44,399()525,972(العموالت المدفوعة

صافي أقساط التأمین المكتسبة بعد 
15,175,190-7,161,667676,773196,583326,515371,2071,521,991289,8294,494,139136,486العموالت

10,614,025-4,184,948187,62715,375111,44327,542850,10557,3845,141,60138,000بات المسددةالمطال
حصة معیدي التأمین من المطالبات 

)331,353(-)31,403(-)3,096()12,520()14,574()89,034()11,449()165,744()3,533(المسددة
10,282,672-4,181,41521,8833,92622,40912,968837,58554,2885,141,6016,597ت المسددةصافي المطالبا

1,378,952-234,017376,058162,938274,75214,890)34,823(294,52848,8337,759التغیر في  المطالبات الموقوفة
التغیر في حصة معیدي التأمین من 

)373,580(-)8,002(-)51,923()15,050()216,107(34,284)5,811()47,171()63,800(لمطالبات الموقوفةا
المطالباتأرباح فروقات عملة ناتجة عن 

)348,252(----)106,888(----)241,364(الموقوفة
10,939,792-4,170,77923,5455,87421,87030,8781,091,705165,3035,416,35313,485صافي المطالبات المتكبدة

صافي أرباح أعمال التأمین قبل اإلیرادات 
4,235,398-123,001(922,214)2,990,888653,228190,709304,645340,329430,286124,526والمصاریف اإلداریة الموزعة 

واإلیرادات الموزعة المصاریف  
حصة فروع التأمین من عوائد 

398,493-150,49233,5485,88112,81612,02837,06010,839124,74611,083األستثمارات
حصة فروع التأمین من المصاریف 

)3,168,319(-)107,494()598,699()101,589()347,397()112,764()120,125()55,126()314,465()1,410,660(اإلداریة والعامة
صافي أرباح أعمال التأمین بعد اإلیرادات 

1,465,572-26,590(1,396,167)1,730,720372,311141,464197,336239,593119,94933,776والمصاریف اإلداریة الموزعة 
غیر الموزعة على المصاریف واإلیرادات

فروع التأمین:
371,178371,178---------عوائد االستثمارات غیر الموزعة
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2016حزیران30أشھر المنتھیة في  ستةالمختصرة لفترة الالموحدةلبیانات المالیة المرحلیةا
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عمالتأمینات عامةھندسيبحريحریقسیارات2015حزیران 30لفترة الستة أشھر 
مسؤولیة 

المجموعاالستثمارةحیا صحيمدنیة
)4,259()4,259(---------بیع ممتلكات ومعداتخسائر 
)188,848()188,848(---------فروقات عملةخسائر 

مصاریف إداریة وعمومیة غیر موزعة 
)1,284,001()1,284,001(---------على فروع التأمین 

1,376,3561,376,356---------إیرادات أخرى
)73,529()73,529(---------مخصصات تدني ذمم 

26,590196,8971,662,469(1,396,167)1,730,720372,311141,464197,336239,593119,94933,776ضرائب صافي الدخل  قبل ال



المحدودةالعامةالمساھمةالوطنیةالتأمین مجموعة
2016حزیران30أشھر المنتھیة في  ستةالمختصرة لفترة الوحدةالمالبیانات المالیة المرحلیة

المختصرةالموحدةاإلیضاحات للبیانات المالیة المرحلیة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 
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والعامةاإلداریة) المصاریف25إیضاح (

تفاصیل البند
حزیران 30

2016
حزیران 30

2015
2,816,6382,461,799رواتب وأجور

217,618209,417فة على الرواتبضریبة القیمة المضا
131,464129,143إیجارات

423,075367,089استھالكات
96,254117,757دعایة وإعالن وتسویق
14,5496,222فوائد وعموالت بنكیة

102,815154,362ماء وكھرباء ومحروقات
71,02054,525صیانة وتصلیحات

118,556114,475اتصاالت
52,94144,407نقالتت

109,679105,852مصاریف السیارات
79,62459,653مصاریف ضیافة وتنظیف

61,16450,612أتعاب مھنیة
39,98633,045مصاریف تدریب
39,85040,069ضریبة األمالك 

63,07278,912رسوم واشتراكات
81,65296,786قرطاسیة ومطبوعات

117,907111,385ینمصاریف التأم
87,42673,228تبرعات

107,194120,783مكافأة وبدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة
14,5416,542مؤتمرات ومناسبات

19,63716,257مصاریف أخرى 
4,866,6624,452,320

:التأمینفروع على والعامةاإلداریةالمصاریفتوزیعیليفیما-
حزیران 30

2016
حزیران 30

2015
1,680,4161,410,660فرع تأمین السیارات

285,145314,465فرع تأمین الحریق
410,184347,397فرع تأمین العمال

94,234101,589فرع تأمین المسؤولیة المدنیة
76,987112,764فرع التأمینات العامة األخرى

120,334120,125فرع التأمینات الھندسیة
33,77055,126فرع تأمین البحري

548,763598,699فرع التأمین الصحي
163,215107,494فرع تأمین الحیاة

3,413,0483,168,319فروع التأمین المصاریف الموزعة على إجمالي 
1,453,6141,284,001مصاریف غیر موزعة على فروع التأمین 

4,866,6624,452,320ریف اإلداریة والعامةإجمالي المصا

) إیرادات أخرى26إیضاح (

تفاصیل البند
حزیران 30

2016
حزیران 30

2015
1,143,5891,068,608إیرادات مختبرات شركة النخبة

254,720306,713إیرادات إیجارات شركة أبراج الوطنیة
4,0901,035إیرادات أخرى

1,402,3991,376,356



المحدودةالعامةالمساھمةالوطنیةالتأمین مجموعة
2016حزیران30أشھر المنتھیة في  ستةالمختصرة لفترة الوحدةالمالبیانات المالیة المرحلیة

المختصرةالموحدةاإلیضاحات للبیانات المالیة المرحلیة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 
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حصة السھم من األرباح الخاصة بحقوق المساھمین للشركة األم خالل الفترة)27إیضاح (

:التاليالنحوالفترة علىخاللالمتداولةالعادیةلألسھمالمرجحالمتوسطأساس على الواحدللسھماألساسيالربح عائد احتساب تم
حزیران 30

2016
حزیران 30

2015
2,354,2521,102,138صافي الدخل

سھم
11,905,30712,000,000المتوسط المرجح لألسھم المتداولة خالل الفترة

0.1980.092الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة األم

) معامالت مع جھات ذات عالقة28إیضاح (
العلیاواإلدارةاإلدارة مجلس الرئیسیین وأعضاءوالمساھمینالحلیفةالشركات تتضمن والتي عالقة ذاتجھات مع تمت التيالمعامالت دالبنھذایمثل
 قبل من العالقةذاتالجھات مع بالمعامالتالمتعلقةوالشروطاألسعاراعتماد سیاساتیتم.بھاالتأثیر على القدرةلھمأوعلیھایسیطرونشركاتوأیة

.المجموعةإدارة مجلس

بیع عقود تأمین-

طبیعة العالقة
حزیران 30

2016
حزیران 30

2015
118,785142,743شركة شقیقةشركة القدس للمستحضرات الطبیة

17,15911,779شركة شقیقةشركة المتحدة لألوراق المالیة
2,1154,141حلیفةشركة   مینات والنفقات الصحیة والطبیةالشركة الوطنیة الفلسطینیة إلدارة التأ

110,415104,150شركة شقیقةشركة مسروجي للتجارة العامة
1,6931,492أعضاء مجلس إدارةأخرى

250,167264,305

ذمم دائنة-

طبیعة العالقة
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
270,586258,541حلیفةشركة  الفلسطینیة إلدارة التأمینات والنفقات الصحیة والطبیةالشركة الوطنیة

ذمم مدینة-

طبیعة العالقة
حزیران 30

2016
األولكانون 31

2015
65,1986,623شركة شقیقةشركة القدس للمستحضرات الطبیة

 968    -   ةشركة حلیفشركة المستقبل للتطویر التربوي
1,8221,697شركة شقیقةشركة المتحدة لألوراق المالیة

10,4717,355شركة شقیقةشركة مسروجي للتجارة العامة
8,3446,606أعضاء مجلس إدارةأخرى

85,83523,249

 عالقة قروض لجھات ذات-

طبیعة العالقة
حزیران 30

2016
ولاألكانون 31

2015
148,960148,960شركة حلیفةشركة الدار للمقاوالت العامة 

148,960148,960

العلیااإلدارةومنافعرواتب

طبیعة العالقة
حزیران 30

2016
حزیران 30

2015
476,593581,323إدارة علیامنافع قصیرة األجل

61,465)46,008(إدارة علیاالخدمةحصة اإلدارة العلیا من تعویض نھایة 
107,194120,783إدارة علیامكافآت ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة 



المحدودةالعامةالمساھمةالوطنیةالتأمین مجموعة
2016حزیران30أشھر المنتھیة في  ستةالمختصرة لفترة الوحدةالمالبیانات المالیة المرحلیة

المختصرةالموحدةاإلیضاحات للبیانات المالیة المرحلیة
)بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ 
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المجموعة على المقامة) القضایا29إیضاح (
المبالغفإنللمجموعة، نونيالقالرأي المستشارووفقاً المجموعة،إدارةاعتقادوفي.لھاالطبیعيالنشاط ضمن وذلكالمجموعة ضد مقامة قضایایوجد

.أعمالھاونتائج للمجموعة المرحلي الموحدالماليالمركز على تأثیر جوھريلھالیسعلیھا تترتب قد التيوالنتائجالقضایاھذه على دفعھاالمتوقع

المجموعة على التزامات محتملة)30إیضاح (
وذلك ككفاالت دخول بنوك محلیةلدى أصدرتھا الشركة من حساباتھا البنكیةفاالت البنكیة التيقیمة الكالمجموعة تتمثل بلتزامات محتملة على یوجد إ

دوالر أمریكي.275,441عطاءات للمؤمن لھم. بلغت قیمة ھذه اإللتزامات كما في تاریخ البیانات المالیة 

) لسنة 1عن ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة رقم (الصادر لألمروفقاً لالمجموعة بتقدیم شیك بمبلغ ملیوني شیكل ألمر ھیئة سوق رأس الما تلتزماكما و
.خص تأمین المركباتتي توالبالقانونالت المنصوص علیھاووذلك كضمان لتنفیذ دفع العم 2005) لسنة 20بموجب قانون التأمین رقم (2015




