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تأسســت شــركة التأميــن الوطنيــة فــي عــام 1992 وقــد ســجلت بتاريــخ 1992/03/15 كشــركة مســاهمة عامــة لــدى مســجل الشــركات فــي مدينــة رام اللــه تحــت رقــم 

ــارًا مــن تاريــخ 1993/03/01   . 562600353. حصلــت علــى رخصــة مزاولــة العمــل بتاريــخ 1993/02/15 وباشــرت عملهــا اعتب

أســس الشــركة مجموعــة مــن رجــال األعمــال الفلســطينيين وأهــل الخبــرة فــي بدايــة مرحلــة غيــر واضحــة المعالــم مــن التطــورات السياســية واالقتصاديــة وبعــد انســحاب 

شــركات التأميــن اإلســرائيلية مــن العمــل فــي البــاد، وضعــوا نصــب أعينهــم بــأن تكــون التأميــن الوطنيــة  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 الشــوق لاعتمــاد علــى نفســه فــي بنــاء 

حاضــره ومســتقبله, وبعــد مســيرة  خمســة وعشــرون عامــًا يبقــى هــدف التأميــن الوطنيــة دائمــًا تقديــم أفضــل الخدمــات التأمينيــة ألبنــاء الشــعب الفلســطيني.

األهداف 

المهمة ــة  ــن الوطني التأمي
فــــي ســــطـــــور

أنشطة
 الشركة 

الرؤية

تعظيــم قيمــة حقــوق المســاهمين مــن خــال تعظيــم عائــد االســتثمار وتوفيــر أفضــل الخدمــات التأمينيــة والعمــل بشــفافية ونزاهــة مــع جميــع أصحــاب العاقــة، 

وتقديــم كافــة وســائل الدعــم والرعايــة للمجتمــع واالقتصــاد المحلــي.

•  توفير تغطيات تأمينية متطورة وشاملة.
•  نشر الوعي التأميني بين الجمهور.

•  المنافسة الشريفة القائمة على تحسين مستويات الخدمة واألداء.
•  الصدق في التعامل مع الجمهور.

•  الموازنة بين مصالح جميع الفرقاء من مساهمين وزبائن وموظفين.  
•  المساهمة في بناء االقتصاد الوطني. 

•  توفير فرص العمل ألكبر عدد ممكن من األيدي العاملة الوطنية عن طريق استثمار معظم أموالها داخل فلسطين في مشاريع اقتصادية مجزية. 
• تعظيم أرباح الشركة و زيادة الحصة السوقية .

مزاولة جميع أعمال التأمين وإعادة التأمين والقيام باستثمار رأس المال والموجودات المنقولة وغير المنقولة.

الحصــول علــى مركــز الصــدارة فــي قطــاع التأميــن الفلســطيني مــن خــال تقديــم الخدمــات التأمينيــة المتميــزة لكافــة القطاعــات االقتصاديــة فــي فلســطين  والعمــل علــى 

توفيــر أفضــل التغطيــات التأمينيــة المناســبة للعمــاء.
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أعضاء مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو ومستشار مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

ابــــــراهـــــيـــــم عـــــلـــــي الــــطـــويـــل

زاهـــــــــي بــــــــــاســـــــــيــــــــل عــــــواد

هـــــــيــــــثـــم مـــحـــمـــد مـــســـروجــي

رهــــــــــام تــــــوفــــــيـــــق حـــــســــــــيــــــن

المدير العام
 أحمد فؤاد مشعشع

مدققو حسابات الشركة

مستشار الشركة القانوني
أ. فؤاد شحادة / مكتب شحادة للمحاماة

PriceWaterHouseCoopers
)PWC(

ســــــــامـــــــح جـــــمـــــال الـــــمــــــصـــــــري

شــركة المشــارق للـتـنـمـية واالستثمار
)يــمــثــلــهـا فــؤاد نــخــلـة قـــطـــان(

)تــمـثـلـهـا ديـنـا مـنـــيــب المـصـري(

Dafu Investment Limited

مــــحـــمـــد مـــحـــمـــود مـــســـروجــي

بـــــشــــــــــار تـــــوفــــــيـــــق حـــــســـــــيـــن

عــــزيــــز مــــحــــمـــــود عــــبــــد الـــجــــــواد

ســــــــــــامـــــــر عــــــــزيــــــــز شـــــــــحــــــــادة
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سماع تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والموافقة عليه.• 
سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في  2018/12/31  ومناقشته والمصادقة عليه.• 
مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات واالحتياطيات الواردة فيها.• 
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.• 
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص توزيع األرباح.  • 
إخاء طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. • 
تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.• 

عمــًا بأحــكام المــادة »149« مــن قانــون الشــركات رقــم »12« لســنة 1964 والمــادة »84« مــن النظــام الداخلــي للشــركة، فإنــه يســر مجلــس اإلدارة دعــوة المســاهمين 
ــراج  ــة العامــة العــادي  الــذي ســيعقد فــي مكاتــب المركــز الرئيســي للشــركة الكائنــة فــي مجمــع أب ــة المســاهمة لحضــور اجتمــاع الهيئ الكــرام فــي شــركة التأميــن الوطني

الوطنيــة - شــارع القــدس - البيــرة الســاعة الثانيــة عشــرة مــن ظهــر يــوم الخميــس الموافــق 2019/03/28 وذلــك للنظــر فــي جــدول األعمــال وإقــرار التوصيــات التاليــة:

جــدول أعمــال اجتماع
الــعــامـــة الـهــيـئــــة 

علــى المســاهم الــذي يرغــب فــي حضــور االجتمــاع تســجيل اســمه فــي قســم األســهم مــع اآلنســة/ حنــان هّمــار فــي المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدينــة البيــرة هاتــف 

رقــم 2983800 قبــل ثمانــي وأربعيــن ســاعة علــى األقــل مــن موعــد عقــد االجتمــاع ويجــوز التوكيــل لحضــور االجتمــاع بشــرط أن يكــون ذلــك ألحــد مســاهمي الشــركة.

تحريــرًا فــي 2019/03/15
محمد محمود مســـروجي
رئـيـــس مجـلــــس اإلدارة

شركة التأمين الوطنية

دعــوة لحضــور االجتمــاع الســنوي العــادي للهيئــة العامــة  لمســاهمي 

شــركة التأميــن الوطنيــة المســاهمة العامــة المحــدودة
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رسالة
المدير العام

حضرات المساهمين الكرام

نقــدم  وأن  والعشــرين،  الســادس  العامــة  الهيئــة  اجتمــاع  فــي  بكــم  أرحــب  أن  نفســي  عــن  وباألصالــة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  إخوانــي  عــن  بالنيابــة  يســعدني 
التقلبــات  بظــل  النجــاح  هــذا  علــى  الشــركة  محافظــة   .2018 عــام  فــي  الشــركة  حققتهــا  التــي  النجــاح  مــن  عامــًا  وعشــرون  خمــس  مســيرة  اســتمرار  نتائــج  لكــم 
مــن  التأميــن  قطــاع  فــي  الصــدارة  مركــز  نحقــق  لكــي  للشــركة  االســتراتيجي  التخطيــط  حولــه  يــدور  الــذي  األساســي  المحــور  ومــازال  كان  المحيطــة  والظــروف 
لذلــك للعمــاء  المناســبة  التأمينيــة  التغطيــات  أفضــل  وتوفيــر  فلســطين  فــي  االقتصاديــة  القطاعــات  لكافــة  المتميــزة  التأمينيــة  الخدمــات  تقديــم  خــال 
.2018 فــي  المنتهيــة  للســنة  الماليــة  البيانــات  إلــى  باإلضافــة   2018 لعــام  ونشــاطاتها  الشــركة  أعمــال  لنتائــج  الســنوي  التقريــر  لكــم  نقــدم 
احتفلنــا خــال عــام 2018 بمــرور 25 ســنة علــى تأســيس التأميــن الوطنيــة والتــي كانــت ومــا زلــت فخــر لنــا كفلســطينيين بمــا حققنــاه خــال األعــوام الماضيــة مــن 
ــات الموجــودة فــي الســوق الفلســطيني  ــزة بالرغــم مــن التحدي ــة وتركــت بصمــة ممي ــف المســتويات اإلداري ــت بالعمــل فــي الشــركة بمختل ــي تعاقب ــال الت خــال األجي
التأمينيــة  الخدمــات  أفضــل  وتوفيــر  االســتثمار  عائــد  تعظيــم  خــال  مــن  المســاهمين  حقــوق  قيمــة  تعظيــم  وهــي  الشــركة  مهمــة  أعينهــم  نصــب  واضعيــن 

المحلــي. واالقتصــاد  للمجتمــع  والرعايــة  الدعــم  وســائل  كافــة  وتقديــم  العاقــة،  أصحــاب  جميــع  مــع  ونزاهــة  بشــفافية  والعمــل 

تفتخــر شــركة التأميــن الوطنيــة بالطاقــم التنفيــذي الحالــي الــذي مــا زال مســتمر فــي التكيــف مــع الظــروف الراهنــة مــن منافســة وتحديــات 
سياســية واقتصاديــة وتغيــرات فــي احتياجــات العمــاء والســوق بشــكل عــام لكــي يحافــظ ال بــل أن يتطــور في كل عام متقدمــًا نحن األفضل 
وقــد تمكنــت شــركتكم مــن االســتمرار فــي اســتكمال رحلــة االرتقــاء وتحقيــق أربــاح أكثــر و المحافظــة علــى الصــدارة بين منافســينا، واآلن وبعد 
انتهاء عام 2018 وتواصل النجاحات فإن البيانات المالية للشركة تظهر ارتفاعًا ملموسًا في أرباح التأمين بنسبة )  292 %  ( هذا باإلضافة 
إلــى تحقيــق رقمــًا قياســيًا جديــدًا فــي زيــادة أقســاط التأميــن بنســبة )1 % ( وهــي المــرة الثالثــة و التــي تحقــق شــركتكم هــذا الرقــم القياســي 
منــذ تأسيســها ومــع المحافظــة علــى  أعلــى مســتويات الّتحــوط الفنــي وإدارة المخاطــر ضمــن الممارســات الفضلــى فــي إدارة التأميــن. 

وأخيــرًا ال يســعني إال أن أتقــدم مــن هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية واإلدارة العامــة للتأميــن واالتحــاد الفلســطيني لشــركات 
التأميــن بالشــكر والتقديــر لمــا قدمــوه مــن دعــم وإدارة وتطــور لقطــاع التأميــن الفلســطيني. وانتهــز هــذه الفرصــة كــي أشــكر زمائــي 
أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى مــا قّدمــوه مــن جهــود فــي دعــم مســيرة الشــركة كمــا أتقــدم بشــكري وتقديــري إلــى اإلدارة التنفيذيــة 
والعمــاء. الشــركة  خدمــة  فــي  المضاعفــة  جهودهــم  علــى  العامليــن  وجميــع  ومســاعديه  ونوابــه  العــام  المديــر  بالســيد  ممثلــة 

ســيبقى )معــًا ألبعــد حــدود( هــو شــعارنا ورســالتنا التــي يعمــل علــى أساســها كافــة العامليــن فــي الشــركة للذهــاب لحــدود جديــدة مــع 
قصــص نجــاح لخمســة وعشــرون عامــًا أخــرى.

اســتمرار النجــاح فــي عــام 2018 كان ومــازال نتيجــة العمــل الجماعــي وحضــور عنصــر الشــباب المميــز فــي الشــركة ومنحــه فرصــة 
لإلبــداع والتميــز  وعليــه نــود أن نشــكر مجلــس اإلدارة علــى دعمــه المتواصــل إلدارة الشــركة وشــكري الموصــول لجميــع العامليــن 
بهــا مــن موظفيــن ووكاء ومستشــارين علــى جهودهــم التــي بذلوهــا خــال عــام 2018 وشــكري أيضــًا لجميــع عمائنــا وشــركائنا 
األوفيــاء الذيــن ســاهموا بشــكل كبيــر فــي تقديــم الدعــم والمســاندة مــن خــال والئهــم الامتناهــي لشــركة التأميــن الوطنيــة، 
الفلســطيني  واالتحــاد  الفلســطينية  المــال  رأس  ســوق  هيئــة  فــي  والعامليــن  القائميــن  لجميــع  أيضــًا  موصــول  والشــكر 
قراراتهــم. بجميــع  والتزامنــا  لهــم  الكامــل  دعمنــا  علــى  مؤكديــن  الفلســطيني  التاميــن  قطــاع  تطويــر  علــى  التأميــن  لشــركات 

ســمحت خبــرة التأميــن الوطنيــة والتــي يصــل عمرهــا إلــى خمســة وعشــرون عامــًا إلــى التطلــع إلــى المســتقبل بعيــن ثاقبــة لتحقيــق نجــاح جديــد آخــر 
لنصبــح رقــم صعــب وبانــي ثقافــة التأميــن لــدى الشــعب الفلســطيني مــن خــال مواكبــة التطــور الســوق و التكنولوجيــا واإلبــداع وتقديــم الجديــد.

تحية طيبة وبعد،

محمد محمود مسروجي

حضرات المساهمين الكرام

نجحــت شــركة التأميــن الوطنيــة خــال مســيرة خمســة وعشــرون عامــًا فــي ترســيخ مكانتهــا فــي قطــاع التأميــن الفلســطيني وأن تكــون شــريكًا للقطــاع االقتصــادي 
تعزيــز  فــي  االســتراتيجية  خططنــا  ســاهمت  وقــد  الفلســطيني.  والمســتهلك  المحلــي  الســوق  لخدمــة  الموجهــة  األهــداف  مــن  العديــد  وتحقيــق  الفلســطيني 
المميــزة  التأمينيــة  الخدمــات  وتقديــم  للترويــج  بأدائنــا  ارتقينــا  حيــن  فــي  المنطقــة،  فــي  التأميــن  شــركات  أهــم  كأحــد  والعربــي  المحلــي  الســوق  فــي  حضورنــا   ً
بتحقيــق  رؤيتنــا  لتحقيــق  منــا  ســعًيا  وذلــك  محفــزة  عمــل  بيئــة  خلــق  علــى  الدائــم  الحفــاظ  مــع  للمخاطــر  مهنيــة  إدارة  تحــت  التغطيــات  أفضــل  تقديــم  خــال  مــن 
الحثيثــة  جهودنــا  بــأن  ثقــة  وكلنــا  اآلن،  حتــى  الوطنيــة  التأميــن  حققتهـــا  التــي  باإلنجــازات  بالتأكيــد  فخـــورون  ونحـــن  الفلســطيني،  الســوق  فــي  الصــدارة  مركــز 
العامــة. المصلحــة  تحقيــق  و  المســاهمين  فيــه مصلحــة  بمــا  اإلدارة  لمجلــس  الحكيمــة  والرؤيــة  التطلعــات  مــع  يتماشـــى  بمــا  للشــركة  التنافســـية  القــدرة  ســـتعزز 
تحقيــق  خــال  مــن  واألربــاح،  المحققــة  باألقســاط  جديــدة  قياســية  أرقــام  وتحقيــق  عمائهــا  شــبكة  توســيع  فــي  قدمــًا  المضــي  الوطنيــة  التأميــن  واصلــت 

خــال  مــن  وأيضــا  النتائــج.  أفضــل  للجميــع  تضمــن  تغطيــات  وتقديــم  ومخارطرهــم  العمــاء  احتياجــات  إدارة  بيــن  المثالــي  التــوازن 
اتجاهــه.  مســؤوليتنا  علــى  الضــوء  وتســليط  للمجتمــع  خدماتنــا  وتقديــم  لعمائنــا  الخاصــة  والعــروض  الخدمــات  مــن  العديــد  طــرح 

تحية طيبة وبعد،

أحمد فؤاد مشعشع
المديـــر العـام رئيس مجلس اإلدارة

رسالة رئيــــس
مجلس اإلدارة
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بكالوريوس محاسبة
تاريخ الميالد: 1945

• مستشار مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية منذ أوائل عام 2012 وحتى اآلن. 
• رئيس مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية منذ عام 2014.

• عضو مجلس إدارة البنك الوطني ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في البنك منذ عام2017.
• عضو مجلس إدارة مصرف الصفا ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في المصرف منذ 

   تأسيسه حتى 2017. 
.ICC عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية •

• الرئيسي التنفيذي لشركة التأمين الوطنية منذ أوائل عام 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 عام 1967 وحتى عام 1992، تقلد فيها 
   عدة مراكز كان آخرها نائب المدير العام للشركة. 

• ممثل السوق الفلسطيني في مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين منذ عام
  1994 وحتى عام2007.  

• عضو مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وعضو لجنة التدقيق الداخلي 
   للهيئة حتى عام 2013.  

• عضو مجلس إدارة البنك الوطني ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في البنك حتى عام 
 .2014   

• عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية حتى عام 2010. 
• عضو مجلس إدارة شركة مستشفى جبل داوود حتى عام 2010. 

• رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين منذ تأسيسه وحتى عام 2008.
• عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق منذ تأسيسه 

   وحتى عام 2007.

عضو ومستشار مجلس اإلدارة
عزيز محمود عبد الجــواد

  بكالوريوس تاريــــخ / ماجستير إدارة أعمال / دكتوراه فخرية في االقتصاد
تاريخ الميالد: 1935   

•  رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية.
•  رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي التجارية.

•  مؤسس ومشارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية.
•  مؤسس والرئيس الفخري لجمعية رجال األعمال الفلسطينيين.

•  نائب رئيس اتحاد رجال األعمال العرب.  
•  عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص. 

•  مؤسس مركز تطوير القطاع الخاص.
•  رئيس جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت.

•  عضو مجلس أمناء »مؤسسة الحق«.
•  عضو مجلس أمناء الملتقى الفكري العربي.

•  عضو مجلس إدارة المجمع العربي لإلدارة والمعرفة – عمان.
•  عضو مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة – الكويت.

•  عضو مجلس أمناء المجلس األعلى لإلبداع والتميز.
•  عضو مجلس أمناء مركز خالد الحسن لعاج السرطان وزراعة النخاع.

رئيــــس مجلــس اإلدارة

محمد محمود مسروجي

ماجستير في اإلدارة المالية والتأمين وإدارة المخاطر  
تاريخ الميالد: 1977 

مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة نات هيلث  فلسطين.• 
عضو مجلس إدارة في شركة النخبة للخدمات الطبية سابقًا.• 
مدير عام لشركة أبراج الوطنية سابقًا. • 
مستشــار المديــر العــام إلعــادة التأميــن فــي شــركة التأميــن الوطنية • 

سابقًا. 
عضــو مجلــس إدارة فــي االتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن • 

ســابقًا.
نائــب مديــر عــام للشــؤون الفنيــة فــي شــركة التأميــن الوطنيــة • 

ســابقًا.

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 بشار توفيق حسين
سامر عزيز شحادة

ماجستير في القانون وعلم النفس واالقتصاد والعالقات الدولية
 تاريخ الميالد: 1959

• مستشار مدير عام شركة التأمين الوطنية للعاقات العامة.
• مدير عام شركة أبراج الوطنية سابقًا.

• مساعد باحث – منظمة الصحة العالمية – رام الله.
• مساعد تدريس – دائرة العلوم السياسية – جامعة برجهام يونغ. 

• باحث – االتحاد الفلسطيني للتمكين – واشنطن. 
• رئيس مجلس أمناء مدارس الفرندز.

• مؤسس وعضو في مؤسسة الشباب الرؤساء.
• عضو في مؤسسة مبادرة كلينتون. 

• أميــن المــال الفخــري للمجمــع الكنســي التابــع للكنيســة اإلنجيليــة األســقفية العربيــة فــي 
الشــرق األوســط. 

• عضو مجلس إدارة و أمين صندوق في جمعية ICC – القدس.
• عضو مجلس أمناء جامعة بيت لحم.

• عضو مجلس إدارة المدرسة والبيت اإلنجيلي )رام الله(.
• عضو لجنة المشاركة مع الكنيسة األسكتلندية.

• عضو لجنة أماك الضفة والجليل.
• عضو مجلس إدارة المستشفى اإلنجيلي – نابلس. 

• عضو مجلس إدارة كلية القديس جورج.
• عضو مجلس إدارة المركز المهني )رام الله(.
• عضو مجلس إدارة كاتدرائية القديس جورج. 

عضو مجلس اإلدارة
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ماجستير إدارة أعمال
تاريخ الميالد: 1968

الرئيس التنفيذي لمجموعة مسروجي.• 
رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لألوراق المالية.• 
رئيس مجلس إدارة شركة البرق للشحن والتخليص.• 
رئيس مجلس إدارة شركة أركوميد للتجهيزات الطبية.• 
رئيس اتحاد موردي األدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني.• 
عضو المجلس األعلى للشراء العام الفلسطيني.• 
عضو اللجنة الفنية الدوائية الفلسطينية العليا.• 
عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة النخبــة للخدمــات واالستشــارات • 

الطبيــة ســابقًا.
عضو مجلس إدارة شركة زوون تكنولوجيز. • 

•   عضو في العديد من المؤسسات االقتصادية واالجتماعية.

عضو مجلس اإلدارة

هيثم محمد مسروجي
بكالوريوس صيدلة وكيمياء صيدالنية

تاريخ الميالد: 1946

• رئيس بلدية مدينة البيرة سابقًا.
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية. 

• مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية.
• مالك و مدير صيدلية البيرة الجديدة. 

• مالك و مدير شركة تاتكو انترناشينول.
• عضو مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية.

عضو مجلس اإلدارة

ابراهيم علي الطويل

بكالوريوس علوم
تاريخ الميالد: 1943

• أخصائي تدريب/ شركة الزيت العربية – الكويت.
• 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.

• نائب رئيس مجلس اإلدارة – الشركة الفلسطينية لأللمنيوم.
• رئيس مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية. 
• مدير عام ورئيس مجلس اإلدارة – شركة االتحاد للخدمات المالية.

• عضو جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت وجمعيات خيرية أخرى.

عضو مجلس اإلدارة

زاهي باســـيل عواد
 بكالوريوس هندسة معمارية

تاريخ الميالد: 1960

• مدير عام ومالك الشركة المتحدة لتجارة السيارات )وكاء فولكسفاجن، أودي، سكودا و
   سيات، باإلضافة إلى وكالة تشكوروفا للمعدات الثقيلة التركية(.

• مدير عام ومالك شركة جمال عمر المصري )وكاء ليبهر للمعدات الثقيلة األلمانية(.
• المالك لشركة » ليس آند جو« للتأجير التمويلي.

• أحد المساهمين وعضو مجلس إدارة في شركة المجموعة الحديثة للمشروبات الخفيفة 
.)Pepsi(   

• أحد المستثمرين في القطاع الزراعي والمالكين لمزرعة في منطقة الغور، متخصصة 
   في زراعة  وتوريد التمور.

.)P.B.C( رئيس و عضو مجلس إدارة نادي رجال األعمال الفلسطيني •
• رئيس مجلس إدارة اتحاد مستوردي السيارات والمعدات الثقيلة في فلسطين.

• عضو مجلس أمناء مستشفى سانت جون سابقًا.
• مؤسس ورئيس جمعية أصدقاء ماريوسف سابقًا.

عضو مجلس اإلدارة

 سامح جمال المصري
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ماجستير في القانون
تاريخ الميالد: 1948

مؤسس ومدير عدة شركات :• 
األردنيــة •  الميكانيكيــة  الهندســة  شــركة 

المســاهمة.
للتخليــص •  العربيــة  الوكالــة  شــركة 

المحــدودة. المســاهمة  والشــحن 
شركة صحاري لتأجير السيارات.• 
شركة أي سي أي للسياحة والسفر.• 

عضو مجلس إدارة في شركة أبيك.• 

عضــو فــي عــدة جمعيــات خيريــة فــي منطقــة • 
بيــت لحــم.

رئيس مجلس أمناء جامعة بيت لحم  سابقًا.• 

عضو مجلس اإلدارة

فؤاد نخلة قطان

 ماجستير علوم مالية ومصرفية وإدارة األعمال
تاريخ الميالد: 1964

• عضو مجلس إدارة البنك الوطني.
 Manufacturers Hanover Bank in العمل في •

.New York   
• عضو مجلس إدارة مؤسسة منيب رشيد 

   المصري للتنمية.
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشروبات 

   الوطنية )كوكاكوال(.

عضو مجلس اإلدارة

دينا منيب المصري

ماجستير في المحاسبة والعالقات الدولية
تاريخ الميالد: 1978

• اإلدارة المالية في البنك الدولي.
.Barclays محلل مالي في بنك •

• مساعد تدريس – جامعة كولومبيا - أمريكا.
• مدقق خارجي في الشركات التالية:

   • إرنست ويونغ
   • ديلويت

   • برايس وتر هاوس كوبرز

عضو مجلس اإلدارة

 رهام توفيق حسين
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واجبات لجنة التدقيق و إدارة المخاطر
اإلشــراف علــى نظــم الرقابــة الداخليــة للشــركة ومتابعــة مــدى التــزام اإلدارة التنفيذيــة • 

وامتثالهــا لسياســات وإجــراءات العمــل. 

دراســة السياســات المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة وتقديــم التوصيــات بشــأنها مــن • 
أجــل التأكــد مــن عدالــة البيانــات الماليــة.

مراجعــة القوائــم الماليــة المرحليــة والســنوية للشــركة والتأكــد مــن أنهــا تعكــس المبــادئ • 
المحاســبية المتعــارف عليهــا والتأكــد مــن األحــكام والتقديــرات المتعلقــة بهــا ومناقشــتها 

مــع اإلدارة التنفيذيــة والمدقــق الخارجــي.

ترشــيح المدقــق الخارجــي واقتــراح أتعابــه وإنهــاء عملــه شــريطة مصادقــة المجلــس • 
والهيئــة العامــة علــى ذلــك, وتقييــم اســتقاليته وموضوعيتــه ومراجعــة أدائــه ونطــاق 

ــه. عمل

المنظمــة •  والقوانيــن  والتشــريعية  والتنظيميــة  الرقابيــة  لإلجــراءات  االمتثــال  مراقبــة 
لعمــل التأميــن وتعليمــات هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية.

والسياســات •  الشــركة  فــي  المخاطــر  إدارة  اســتراتيجية  علــى  والموافقــة  المراجعــة 
المتعلقــة بهــا ووضــع خطــط إلدارة األزمــات والتعافــي مــن مخاطــر الكــوارث حــال حدوثهــا.

تعقد لجنة التدقيق أربع جلسات سنويًا على األقل.

التدقيق و إدارة المخاطر: 
مـحـمـد مـحـمـود مــــســـروجـــي   - رئيسًا
عــزيــز مـــحـــمـــود عـــبـــد الـجـواد  - عضوًا
- عضوًا إبـــراهـــيـــم عـــلــــي الـــطــــويـــل 

- عضوًا ســــامـــر عـــزيـــز شـــحـــادة   
تعقد هيئة مجلس اإلدارة ست جلسات سنويًا على األقل.

هيئة مجلس اإلدارة: 
- رئيسًا محمد محمود مسروجي   
- عضوًا بــشـار تــوفــيــق حــســيــن  
- عضوًا عزيـز محـمـود عـبـد الجـواد  

 جــــــــلـــــــــســـــــات
اإلدارة مــــجـــلـس 

اللـــجـان الــمـنـبثقة 
عــــن مــــــجــــلــــس 

اإلدارة

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الهيئة العامة بناء على الكفاءة والسمعة والخبرة وبحيث يتولى المجلس المهام التالية:
• تعزيز حقوق المساهمين وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه المساهمين في حال التقصير المتعمد أو اإلهمال الشديد.

• وضع سياسة الشركة وخططها وإقرار األنظمة التي تسير عليها في عاقاتها الداخلية والخارجية وضمان سامة تنفيذها.
• اإلشراف على أعمال الشركة وإدارتها التنفيذية وله الحق المطلق في اإلطاع على أية أوراق أو وثائق أو حسابات أو معلومات تخص الشركة.

• إقرار الموازنات السنوية.
• االطاع على توصيات وقرارات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واعتمادها.

• تحمل المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة ترتكبها الشركة ضد القوانين واألنظمة والتعليمات العامة.

ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة في أول اجتماع لهم رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس ويتولى الرئيس المهام التالية:
• تمثيل الشركة لدى الغير وأمام السلطات كافة ويعتبر توقيعه على أنه توقيع مجلس اإلدارة بكامله في عاقات الشركة بالغير.

• تنفيذ قرارات المجلس والتقيد بتوجيهاته وذلك بالتعاون مع اإلدارة التنفيذية للشركة.

في حال غياب الرئيس, ينوب نائب رئيس مجلس اإلدارة عنه ويقوم بأعماله. 

عقــد مجلــس إدارة  الشــركة ســت جلســات فــي عــام 2018، لــم يتغيــب أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس عــن أي جلســة بــدون عــذر مشــروع و كانــت نســبة حضــور 
األعضــاء للجلســات خــال العــام )97 %(،علمــًا بــأن كل عضــو يتقاضــى 500 دوالر أمريكــي عــن كل جلســة يحضرهــا.

واجبات هيئة مجلس اإلدارة
اتخــاذ القــرارات باألمــور والمســتجدات التــي ال يمكــن تأجيــل اتخــاذ قــرار بهــا لحيــن انعقاد • 

مجلــس اإلدارة, وتعــرض جميــع قــرارات الهيئــة علــى مجلــس اإلدارة فــي أول جلســة لــه 
بعــد اتخــاذ هــذه القــرارات العتمادهــا.
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واجبات لجنة االستثمار
• إدارة محفظــة االســتثمار الخاصــة بالشــركة ووضــع وتنفيــذ السياســات االســتثمارية المعتمــدة 

مــن مجلــس اإلدارة. 
• اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بشــراء وبيــع االســتثمارات ضمــن سياســة الصاحيــات المعتمــدة 
لذلــك، أمــا االســتثمارات التــي تزيــد عــن صاحيــات اللجنــة فتقــوم اللجنــة برفــع توصياتهــا لمجلس 

اإلدارة التخــاذ القــرار بشــأنها.

الحوكمة والمكافآت:
محمد محمود مسروجي          - رئيسًا
- عضوًا بـــشار تـــوفـيق حــــســــين  
- عضوًا هـيثـم محمد مـــسروجـي  
- عضوًا فـــؤاد نـــــخــــلــــة قــــطـــان   

تعقــد لجنــة الحوكمــة و المكافــآت أربــع جلســات ســنويًا علــى 
األقــل.

 االستثمار:
- رئيسًا عزيز محمود عبد الجواد     
- عضوًا زاهــي بــاســـيــل عـــواد   
- عضوًا ديـنـا مــنـيـب المــصــري  
- عضوًا سـامـح جمال الـمـصـري  

تعقد لجنة االستثمار ست جلسات سنويًا على األقل.

الـبـيـــان

التأميــن اإللزامــي للمركبات

التأميــن المــادي للمركبات

مجمــوع تأميــن المركبات

ألــف دوالر أمريكيألــف دوالر أمريكي

9,0818,655

19,95217,714

29,03326,369

%%

%5%18

%13%39

%10%57

100%1%50,96350,699المجمــــــــــــوع

2018 2017أقساط  اإلنتــاج نســبة التغيرأقساط  مــن  النســبة 
للشــركة العــام 

17%)21(%8,87911,262التأميــن الصحي

0%)55(%3169تأميــن الحياة

والحــوادث  الحريــق  تاميــن 
والبحــري العامــة 

13,02012,999%0%26

اللـــجـان المـنـبثقة 
مــــجـلــــس  عـــــن 

اإلدارة

تــــقــــريــــر
مجلس اإلدارة

لقــد كانــت نتائــج أعمــال شــركة التأميــن الوطنيــة خــال العــام 2018 على النحــو التالي: 
بلغــت أقســاط التأميــن اإلجماليــة لعــام 2018 )50,963( ألــف دوالر أمريكــي  مقارنــة مــع )50,699(ألــف دوالر أمريكــي عــام 2017 .و قــد توزعــت حافظــة األقســاط  

للشــركة علــى النحــو التالــي:

واجبات لجنة الحوكمة والمكافآت
التأكــد مــن وجــود سياســة مكافــآت واضحــة ومحــددة لــدى الشــركة، بحيــث تضمــن هــذه السياســة • 

الشــركة  فــي  للعمــل  أشــخاص مؤهليــن  كافيــة الســتقطاب  والرواتــب  المكافــآت  تكــون  أن 
واالحتفــاظ بهــم.

وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة • 
عــن مجلــس اإلدارة ومستشــاري المجلــس وكبــار المــدراء التنفيذييــن فــي الشــركة، ويراعــى عنــد 

وضــع تلــك السياســات اســتخدام معاييــر ترتبــط بــاألداء والمهــارة والخبــرة.
مراجعــة الــكادر الوظيفــي والتعديــات الدوريــة عليــه بمــا يتوافــق مــع أحــكام قانــون العمــل • 

للشــركة. التنفيذيــة  اإلدارة  ومتطلبــات 
الــواردة فــي قواعــد حوكمــة •  اإللزاميــة  الحوكمــة  لجميــع قواعــد  الشــركة  مــن تطبيــق  التأكــد 

االختياريــة. الحوكمــة  قواعــد  جميــع  لتطبيــق  الظــروف  تهيئــة  علــى  تعمــل  كمــا  الشــركات, 
مراقبــة التطبيــق الفعــال إلطــار اإلفصــاح عــن المعلومــات التي تخص الشــركة لبورصة فلســطين • 

والجهــات الخارجية األخرى.
ــح والمعامــات مــع أطــراف ذات •  التحقــق مــن اإلجــراءات المتبعــة فــي حــاالت تضــارب المصال

عاقة ورفع التقارير عنها. 
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بلغــت نســبة هامــش مــاءة الشــركة فــي 2017/12/31 )223%(، علمــًا بــأن هامــش المــاءة المطلــوب مــن شــركات التأميــن بموجــب التعليمــات الصــادرة عــن اإلدارة 
العامــة للتأميــن هــو )%150(.

حققــت حســابات التأميــن فائضــًا ماليــًا مقــداره )6.4( مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2018 مقابــل )1.6( مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي وأصبــح هــذا الفائــض 
يشــكل مــا نســبته )12.5%( مــن إجمالــي إنتــاج الشــركة مقابــل )3.2%( فــي العــام الماضــي.

بلــغ مجمــوع اســتثمارات المجموعــة فــي نهايــة عــام 2018 حوالــي )69( مليــون دوالر أمريكــي مقابــل )65( مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي وأصبحــت 
اســتثمارات الشــركة تشــكل مــا نســبته )66%( مــن مجمــوع أصولهــا التــي بلغــت فــي نهايــة عــام 2018 حوالــي )105( مليــون دوالر أمريكــي مقابــل )102( مليــون دوالر 

أمريكــي فــي نهايــة العــام الماضــي.

والجديــر ذكــره أن سياســة الشــركة االســتثمارية المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة تقــوم بتوزيــع االســتثمارات علــى محافــظ اســتثمار وأوراق ماليــة وعمــات متنوعة مســتثمرة 
محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا بمــا يحقــق أفضــل عائــد بأقــل مخاطــر ممكنــة. ولقــد حققــت اســتثمارات الشــركة عائــدًا فــي هــذا العــام مقــداره )2,684( ألــف دوالر أمريكــي 

بنســبة )3.9%( مــن مجمــوع االســتثمارات مقارنــة بعائــد مقــداره )5,948( ألــف دوالر أمريكــي بنســبة )9.2%( مــن مجمــوع االســتثمارات العــام الماضــي.

هامش
المالءة

 نـــتـائــج
 أعــمـال
 التأمين

حققــت مجموعــة التأميــن الوطنيــة فــي عــام 2018 أرباحــًا صافيــة بعــد الضرائــب مقدارهــا )3,768( ألــف دوالر أمريكــي مقارنــة بـــ )7,700( ألــف دوالر أمريكــي فــي عــام 
.2017

 االدعــــــــاءات
 والـمـصاريـف
واالقتطاعات

األربـــاح

االستثمارات

بلــغ مجمــوع االدعــاءات المتكبــدة فــي عــام 2018 )29,179 ( ألــف دوالر أمريكــي مقابــل )30,940( ألــف دوالر أمريكــي فــي عــام 2017 بإنخفــاض  نســبته )6%( وأصبحــت 
بذلــك تشــكل مــا نســبته )67%( مــن األقســاط المكتســبة مقابــل مــا نســبته )78%( فــي عــام 2017.

بلغــت تكاليــف اإلنتــاج مــن مصاريــف وعمــوالت عــام 2018 مبلــغ )9,799( ألــف دوالر أمريكــي مقابــل )9,249( ألــف دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي بارتفــاع نســبته 
)6%( وأصبحــت بذلــك تشــكل مــا نســبته )19%( مــن إجمالــي إنتــاج الشــركة مقابــل مــا نســبته )18%( فــي العــام الماضــي.

بلــغ مجمــوع احتياطيــات الشــركة التأمينيــة مــا يقــارب )48.9( مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2018  مقابــل )50( مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي, وقــد ارتفعــت 
المطالبــات المســددة مــن )29( مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  2017 إلــى )32( مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2018 .
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حققت شركة أبراج الوطنية أرباحًا صافية مقدارها )1,183( ألف دوالر أمريكي في 2018 مقارنة بـ )2,255( ألف دوالر أمريكي في عام 2017 .

ويوصي
 مجلــس اإلدارة الهيئــة العامــة الموقــرة بالموافقــة علــى توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة 20% مــن رأســمال الشــركة علــى المســاهمين المســجلين فــي ســجات الســوق 

المالــي بتاريــخ اجتمــاع الهيئــة العامــة.

كما يثمن 
مجلــس اإلدارة عاليــًا الجهــود الطيبــة والحثيثــة التــي بذلتهــا هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية واالتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن، لضبــط ســوق التأميــن وتفعيــل 

قــرار االلتــزام بالتعرفــة الرســمية لتأميــن المركبــات والعمــال، ممــا يتيــح الفرصــة لتعافــي قطــاع التأميــن الفلســطيني ومســاعدته علــى التقــدم والنجــاح.

مجلس اإلدارة

وأخيرًا
 ينتهــز مجلــس اإلدارة هــذه الفرصــة ليشــكر جميــع المســاهمين علــى الدعــم والرعايــة التــي قدموهــا لشــركتهم كمــا يشــيد بالتعــاون المســتمر بيــن الشــركة وجميــع 

ــه الشــركة مــن نجــاح.  ــوغ مــا حققت ــر فــي بل ــه الفضــل األكب ــذي كان ل ــن معهــا وال المتعاملي

ومجلــس اإلدارة يثمــن عاليــًا الجهــود الطيبــة التــي بذلهــا المديــر العــام للشــركة وموظفيهــا ووكائهــا، حيــث أن تضافــر هــذه الجهــود مــع خطــط المجلــس وتوجيهاتــه أرســيا 
حجــر األســاس لمــا حققتــه الشــركة مــن تطــور ونمــو وازدهــار، كمــا يســجل المجلــس عرفانــه للســادة شــركات إعــادة التأميــن العالميــة وهــي: شــركة Hannover Re إلعــادة 
التأميــن وشــركة Swiss Re إلعــادة التأميــن وشــركة R&V إلعــادة التأميــن وشــركة Catlin Re إلعــادة التأميــن وشــركة أريــج إلعــادة التأميــن ولجميــع شــركات وســاطة إعــادة 

التأميــن التــي قدمــت الدعــم والمســاندة للشــركة. 

ــان الــبــيـــ

رأس المــال المدفوع

األسهم عدد 

القيمة االســمية

عــدد األســهم المتداولة

قيمــة األســهم المتداولة

عــدد العقــود المنفذة

أعلى ســعر تداول

اإلغاق  سعر 

أدنى ســعر تداول

معدل دوران الســهم

12,000,000 دوالر أمريكــي15,000,000 دوالر أمريكــي

12,000,000 سهم15,000,000 سهم

1 دوالر أمريكــي 1 دوالر أمريكــي 

741,518 سهمًا1,651,502 سهمًا

2,334,983 دوالر أمريكــي6,760,046 دوالر أمريكــي

219 عقدًا429 عقدًا

4.85 دوالر أمريكــي

3.85 دوالر أمريكــي

3.44 دوالر أمريكــي

3.30 دوالر أمريكــي

3.23 دوالر أمريكــي

 % 13.76

2.90 دوالر أمريكــي

 % 6.18

2018/12/312017/12/31

الــمــسـاهــمـيـن

بلــغ عــدد مســاهمي الشــركة )2,455( مســاهم كمــا فــي 2018/12/31 مقابــل )2,469( مســاهم فــي 31/12/2017 وكان حجــم التــداول علــى أســهم الشــركة فــي 

بورصــة فلســطين خــال العــام 2018 مقارنــة بالعــام 2017 كمــا يلــي: 
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ــان 2018/12/312017/12/31الــبــيـــ

1.411.00القيمــة الســوقية إلــى القيمــة الدفتريــة )مرة(

7.57 %3.58 %العائــد علــى مجمــوع الموجودات

1.001.05نســبة التــداول ) مرة ( 

2.733.31القيمــة الدفتريــة للســهم الواحد

3.21 %12.51 %صافــي دخــل أعمــال التأمين إلى األقســاط

19.41 %9.19 %العائــد علــى حقوق المســاهمين

69,4133,047,113رأس المــال العامــل )دوالر أمريكي(  

15.335.14القيمــة الســوقية إلــى العائد )مرة(

17.01 %10.95 %صافــي الدخــل قبــل الضريبة إلى األقســاط

61.02 %61 %معــدل المديونية

38.98 %39 %نســبة الملكية

فئة المســاهمة

من 100 ســهم فأقل

مــن 101 إلى 500

مــن 501 إلى 1,000

مــن 1,001 إلى 5,000

من 5,001 إلى 10,000

مــن 10,001 إلى 50,000

مــن 50،001 إلى 100,000

مــن 100,001 فأكثر 

المجمــــــــــــوع

526

905

433

415

61

77

12

26

2,455

34,045

278,629

381,242

1,029,412

447,971

1,915,309

825,737

10,087,655

15,000,000

% 0.23

% 1.86

% 2.54

% 6.86

% 2.99

% 12.77

% 5.50

% 67.25

% 100.00

األسهمعدد المســاهمين نسبة المســاهمينعدد 

مــــســـــاهــمــــي 
الـشــركة مـوزعين 
حـــســـب فـــئـــات 
األســـــــــهـــــــــــم 

أهــــــــــــــــــم
المـؤشـرات 
الـــمــــالـــيــة 
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%اســم المساهم األسهم عدد 
2017/12/31 %

2.80 336،031عبدالــرؤوف عبدالهــادي منصور 2.82 422،600

3.00عزيــز محمــود عبدالجواد 360،000 3.00 450،000

3.61رهــام توفيق حســين 432،793 3.61 540،991

3.61بشــار توفيق حســين 432،793 3.61 540،991

3.61نــدى توفيق حســين

3.71

432،793 3.61 540،991

445،345محمــد محمود مســروجي 3.71 556،681

4.66أردميــس حبيب مردروســيان 558،806 4.66 698،507

6.58توفيق إســماعيل حســين 789،331 6.58 986،663

4.16فضــل مصطفــى حماد 499،150 8.75 1،312،611

2.78 334،189واجده راغب حســين 2.78 417،736

األسهم عدد 
2018/12/31

لجنسيةالمنصـــــباالســــــــــــــــــم عـــــــدد األســـــهــــم ا
2018/12/31

ــسروجي ــود مـ ــد مـــحــمــ 556,681445,345فلســطينيرئيــس مجلس اإلدارةمـــحـــمــ

450,000360,000أردنيعـزيــــز مــحــمــــود عــبــــد الــجــــواد

شـــــحـــــــادة عـــــزيـــــــز  عضــو مجلس اإلدارةســـــــامـــــــر 

عضــو ومستشــار مجلس اإلدارة

404,793303,252فلســطيني

331,250265,000فلســطينيعضــو مجلس اإلدارةابـــراهــــيـــــم عــــلـــــي الـــطـــويــــل

200,000172,726فلســطينيعضــو مجلس اإلدارةزاهــــــــــي بــــــــاســـــــيــــــل عــــواد

ــي ــد مــســروجـ ــم مــحــمــ 20,00020,000فلســطينيعضــو مجلس اإلدارةهــيـــثـــ

Dafu Investment  L imited
50,00040,000فلســطينيعضــو مجلس اإلدارةويمثلهــا الســيد/ فــؤاد نخلــة قطان

واالســتثمار  للتنميــة  المشــارق 
384,743307,795فلســطينيعضــو مجلس اإلدارةويمثلهــا الســيدة/ دينــا منيــب المصــري

حـــــســـــيـــــن  تـــــــوفــــــيــــــق  540,991432,793فلســطينيعضــو مجلس اإلدارةرهــــــــــــام 

تـــوفـــيـــــق حـــســيــــن  540,991432,793فلســطينينائــب رئيــس مجلس اإلدارةبـــــــشــــــار 

الــــمــــصــــري  جـــــمــــــــال  86,57520,000فلســطينيعضــو مجلس اإلدارةســــــــامـــــــح 

األســـهـــــم  عـــــدد 
2017/12/31

األســهـم
المملوكة 
ألعــضـــاء 
مجــلــس 

اإلدارة

عــــشـــــر أكـــــبــــر 
مــــســــاهــــمــين 
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نائب المدير العام للشؤون المالية 
والخدمات المساندة وتكنولوجيا المعلومات 

االســــــــــــــــــم

أحمــد فؤاد مشعشــع

ســامر عزيز شحادة 

عــاء علي صافي

ســهيل صــاح الدين عواد 

المديــر العام

مستشار المدير العام  
للعاقات العامة

مســاعد المديــر العــام لاكتتاب 

لمنصب ا

فلســطيني

فلســطيني

فلســطيني

فلســطيني

لجنسية ا

1,391

404,793

1,476

212

عــــــــدد األســــهـــــم 
2018/12/31

46,547

303,252

4,181

170

االســــــــــــــــــم

رســمية حســني مسروجي

يســرى رزق اللــه أبو علي

حنان عيســى شــحادة

ميشــلين ميشــيل قطان 

ــلة الصــــــ

زوجــة محمــد محمود مســروجي

زوجــة عزيــز محمــود عبد الجواد

زوجة ســامر عزيز شــحادة

زوجــة فــؤاد نخلة قطان 

لجنسية ا

فلســطينية

أردنية

فلســطينية

فلســطينية

األســــهـــــم  عـــــدد 
2018/12/31

11,912

50,000

1,942

61,687

9,530

40,000

1,554

49,350

عــــــــدد األســــهـــم 
2017/12/31

عــــــدد األســــهـــــم 
2017/12/31

األســــهـــــم
الـمــمـلـوكــة 
ألقرباء أعضاء 
مـــجـــــلــــس 

اإلدارة 

األســــــــهـــــــم 
الـــمــمـــلــوكــة 
اإلدارة  ألعضاء 
الــتـنـفــيــذيـــة
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الـهـيـكـل 
التنظيمي
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المؤهل العلمي: ماجستير

الشهادة العلمية: إدارة أعمال مالية - محاسبة
EMU / Turkeyالجهة األكاديمية: جامعة بيرزيت و

سنة التخرج: 2008 
الخبرة العملية:25  سنة في مجال البنوك 

واالتصاالت والتأمين

 المسمى الوظيفي: المدير العام

 أحمد فؤاد مشعشع

المؤهل العلمي: بكالوريوس

الشهادة العلمية: محاسبة
الجهة األكاديمية: جامعة النجاح

سنة التخرج: 2001 
تدقيــق  مجــال  فــي  ســنة   17 العمليــة:  الخبــرة 
والداخلــي  الخارجــي  والتدقيــق  الماليــة  البيانــات 

لتأميــن وا

 المسمى الوظيفي: نائب المدير العام للعمليات
)االكتتاب والتعويضات(

عبد الحميد منير نصار

المؤهل العلمي: ماجستير

تاريخ المياد: 1985

تاريخ المياد: 1972

تاريخ المياد: 1978

IT / MBA / CPA  الشهادة العلمية: محاسبة
University of Cincinnati - USA :الجهة األكاديمية

سنة التخرج: 2010 
الخبرة العملية: 11 ســنة في مجال تكنولوجيا المعلومات 

والمالية و التأمين

للشؤون العام  المدير  نائب  الوظيفي:   المسمى 
 المالية والخدمات المساندة وتكنولوجيا المعلومات

عالء علي صافي
تاريخ المياد: 1960تاريخ المياد: 1959

المؤهل العلمي: دبلوم

الشهادة العلمية: دبلوم تجارة وإدارة مكاتب
الجهة األكاديمية: معهد قلنديا للتدريب المهني

سنة التخرج: 1981
الخبرة العملية: 33 سنة في مجال التأمين

المسمى الوظيفي: المدير اإلقليمي لمنطقة
الجنوب وقطاع غزة 

عبد الفتاح محمد قراقع

 المؤهل العلمي: ماجستير

الشهادة العلمية: عاقات دولية
Brigham Young University :الجهة األكاديمية

سنة التخرج :1985 
الخبرة العملية: 25 سنة في مجال اإلدارة 

والعاقات العامة

 المسمى الوظيفي: مستشار المدير العام
للعاقات العامة

 سامر عزيز شحادة

أعضـاء اإلدارة 
الـتـنـفــيـذيـة
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المؤهل العلمي: دبلوم

الشهادة العلمية: تجارة وإدارة مكاتب
الجهة األكاديمية: معهد قلنديا للتدريب المهني

سنة التخرج: 1981
الخبرة العملية: 33 سنة في مجال التأمين

المسمى الوظيفي: مساعد المدير العام للتعويضات

 إسكندر أحمد سمارة

المؤهل العلمي: دكتوراة

الشهادة العلمية: إقتصاد
الجهة األكاديمية: جامعة كانبور / الهند

سنة التخرج: 1993
الخبرة العملية: 22 سنة في مجال التأمين

 المسمى الوظيفي: مساعد المدير العام لإلكتتاب

سهيل صالح الدين عواد

تاريخ المياد: 1962تاريخ المياد: 1961
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تمــارس الشــركة أعمالهــا مــن خــال مركزهــا الرئيســي فــي مدينــة البيــرة وفروعهــا التســعة ومكاتبهــا الســبعة عشــر وبلــغ عــدد العامليــن فــي 
الشــركة 197 فــي نهايــة عــام 2018. أدنــاه جــدول يبيــن توزيــع موظفــي الشــركة حســب مؤهاتهــم العلميــة: 

تقاضى أعضاء اإلدارة التنفيذية المبالغ المبينة في الجدول أدناه والتي تمثل كافة رواتبهم ومكافآتهم ومزاياهم خال العام 2018 :

1

16

116

37

22

5

197

عدد موظفيالمؤهل العلمي
شركة التأمين الوطنية

دكتوراة

ماجستير

بكالوريس

دبلوم

ثانوية عامة

أقل من ثانوية

إجمالي عدد الموظفين

2018/12/312017/12/31

طبيعة العاقة

إدارة عليا

إدارة عليا

أعضاء مجلس اإلدارة

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

799,213 825,739 منافع قصيرة األجل

تعويض نهاية الخدمة

مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 

68,511 200,165

164,000 173,500

الشــركة  مركــز 
وفــــــروعــــهـــا 
الـقـوى  وحـجم 

الـــعــــامـــلـــة

رواتب ومكافآت 
اإلدارة التنفيذية
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علما بأن هؤالء العاملين موزعين حسب مراكز عملهم على النحو التالي:

اسم الفرع

المركز الرئيسي

الخليل

العيزرية

نابلس

طولكرم

جنين

القدس

بيت لحم

بيرزيت

إجمالي عدد الموظفين

غزة

81

20

7

19

10

12

14

7

25

2

197

عدد الموظفين

التدقيق وإعداد البيانات المالية
التخطيط االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية- دراسة 

وتحديد اإلحتياجات التدريبية
التحليل الوظيفي والوصف الوظيفي - مقابات 

التوظيف الناجحة
إدارة وتقييم العاملين - إعداد هيكل األجور والمرتبات

Cyber Risks & Financial
الملتقى السنوي التاسع للمدققين-تحول وظائف التدقيق 

الداخلي إلى شريك وقيمة مضافة في المؤسسات
دور اإلكتواري في إحتساب المخصصات الفنية 

لشركات التأمين
فن التفاوض وإحتساب تعويضات مصابي حوادث الطرق

تأمينات المسؤولية- المبادىء والمفاهيم

التميز اإلداري لموظفي شركة التأمين الوطنية

التأمين البحري -أجسام السفن والبضائع والطيران
كيفية حساب الماءة المالية للشركات وآلية إحتساب 

المخصصات الفنية
مطالبات تأمين المركبات

التحقيق الفني في الحوادث المرورية

اإلصدار والتغطيات وإجراءات التعويض في تأمينات الحريق

ورشات العمل الدخلية بالشركة

اسم مركز التدريبالبلدعدد الموظفيناسم الدورة
االتحاد األردني لشركات التأمين

االتحاد األردني لشركات التأمين

شركة برواكتيف للتدريب

شركة برواكتيف للتدريب

شركة برواكتيف للتدريب

االتحاد األردني لشركات التأمين

 شركة أصول للتدريب واإلستشارات

 االتحاد األردني لشركات التأمين

بيت القانون

 االتحاد األردني لشركات التأمين

شركة جو جلوبل لإلستشارات والتدريب

االتحاد األردني لشركات التأمين

شركة التأمين الوطنية

شركة المحترف لإلستشارات والتدريب
 االتحاد األردني لشركات التأمين

 األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

 االتحاد األردني لشركات التأمين

األردن
األردن

فلسطين
فلسطين

األردن

فلسطين

فلسطين
األردن
األردن

األردن

األردن

األردن

فلسطين

األردن

فلسطين

األردن

فلسطين

3

1

1

36

1

3

1

2

2

5

1

1

3

4

80

1

3

الــتـــدريـــب 
والــتـأهـيـل

تؤمــن الشــركة بــأن العنصــر البشــري هــو أهــم دعائــم نجاحهــا ورأســمالها الحقيقــي الــذي يتطلــب التطويــر المهنــي المســتمر ولذلــك حرصــت الشــركة علــى 
توفيــر الــدورات وورشــات العمــل التاليــة لموظفيهــا خــال العــام 2018:

تأمين المركبات اإللزامي والتكميلي- اإلكتتاب 
والتعويضات وتسوية الخسائر
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خال إجتماع السنوي العادي  وغير العادي للتأمين الوطنية 

الهيئــة العامــة تقــّر رفــع رأس المــال إلــى خمســة عشــر مليــون دوالر عــن 
طريــق توزيــع أســهم منحــة مجانيــة بنســبة 25 % مــن رأســمال الشــركة 

ــة  ــاح نقدي ــع 25 % أرب وتوزي

ــة NIC اجتماعهــا الســنوي العــادي  ــن الوطني ــه – عقــدت شــركة التأمي رام الل
والغيــر العــادي للهيئــة العامــة والــذي شــارك فيه مســاهمو الشــركة، وأعضاء 
مجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة، وبحضــور ممثــل عــن هيئــة ســوق رأس 
المــال الفلســطينية وممثــل عــن ســوق فلســطين لــألوراق الماليــة ومراقــب 
الشــركات فــي وزارة اإلقتصــاد الوطنــي ومدقــق الشــركة الخارجــي برايــس 
وتــر هــاوس كوبــرز فلســطين، وذلــك فــي المقــر الرئيســي لشــركة التأميــن 

الوطنيــة بالبيــرة.

تحت رعاية عطوفة الدكتورة ليلى غنام

التأميــن الوطنيــة NIC تحتفــل بعمائهــا بمناســبة مــرور 25 عــام علــى 
تأسيســها

رام اللــه – احتفلــت شــركة التأميــن الوطنيــة بعمائهــا بمناســبة مــرور 
25 عــام علــى تأسيســها وذلــك بحضــور عطوفــة الدكتــورة ليلــى غنــام 
وقــادة  األعمــال  ورجــال  واإلدارييــن  العامييــن  المــدراء  مــن  وحشــد 
المجتمــع واإلعامييــن الفلســطينين، وذلــك يــوم أمــس فــي فنــدق 

ــه. ــارك رام الل ــد ب الجران

التأميــن الوطنيــة NIC  تكــرم موظفــي ووكاء الشــركة احتفــااًل 
بمــرور 25 عــام علــى تأسيســها

رام اللــه – كرمــت شــركة التأميــن الوطنيــة موظفــي ووكاء الشــركة 
25 عــام علــى تأسيســها وذلــك خــال احتفاليــن  بمناســبة مــرور 
نظمتهــم الشــركة، أحدهــم فــي رام اللــه فــي مطعــم الزورد واآلخــر 

فــي أريحــا فــي فنــدق األويســيز.

متفردة في قطاع التأمين

التأمين الوطنية  NIC  تفتتح فرعها الجديد بالعاصمة

القــدس –   افتتحــت شــركة التأميــن الوطنيــة الرائــدة فــي تقديم الخدمات 
إلــى خدمــة أهلنــا  بالعاصمــة والــذي يهــدف  الجديــد  التأمينيــة فرعهــا 
ــة  ــى الخدمــات التأميني بمنطقــة القــدس وتســهيل عليهــم الحصــول عل
باإلضافــة إلــى تواجــد الشــركة فــي أبــرز المناطــق اإلســتراتيجية فــي 

فلســطين.

التأميــن الوطنيــة 
الـصـحـــف فـــي 
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احتفااًل بمرور 25 سنة على تأسيسها
التأميــن الوطنيــة NIC تدعــم حملــة »رمضــان فــي القــدس غيــر« 

لتنفيــذ أكبــر فانــوس رمضانــي

الرجــاء للتنميــة  nic فــي رعايــة جمعيــة  التأميــن الوطنيــة  اللــه – ســاهمت شــركة  رام 
الرياضيــة فــي حملتهــا تحــت عنــوان »رمضــان فــي القــدس غيــر« والتــي تــم خالهــا تنفيــذ 
أكبــر فانــوس رمضانــي خــال عــام 2018 إلحيــاء المنطقــة ألهالينــا فــي القــدس والبلــدة 

القديمــة وبمشــاركة مئــات المواطنيــن مــن أهالــي المنطقــة. 
وأكــد مديــر عــام شــركة التأميــن الوطنيــة nic أحمــد مشعشــع أن مســاهمتنا تســاعد فــي 
بــث الــروح والحيــاة ألهالينــا فــي القــدس ونصــرًة لهــا لمــا شــهدته المنطقــة مــن أجــواء 
متوتــرة ومشــحونة فــي ظــل األوضــاع الراهنــة إال أن هــذا النشــاط كان احتفــال مقدســي 
وعــرس رمضانــي بمناســبة حلــول شــهر رمضــان الكريــم ومــن هنــا بــرز دور شــركة التأميــن 
الوطنيــة إلهتمامهــا الخــاص بمدينــة القــدس وأهاليهــا لقيمتهــا الدينيــة وكــون أنهــا تعتبــر 
مــن أهــم المناطــق إلحيــاء الطقــوس الرمضانيــة واألمســيات الدينيــة عــدا عــن المســاهمة 

فــي تنميــة المجتمــع المحلــي المقدســي.

ضمن فعالياتها في العاصمة

مبــاراة  فــي  القــدس  هــالل  تدعــم   NIC الوطنيــة  التأميــن 
اآلســيوية البطولــة 

رام اللــه – ســاهمت شــركة التأميــن الوطنيــة nic فــي رعايــة نــادي هــال القــدس خــال 
مشــاركته فــي مبــاراة البطولــة اآلســيوية لتمثيــل فلســطين فــي كأس اإلتحــاد اآلســيوي 
فريــق  مقابــل   2016/2017 للموســم  للمحترفيــن  الفلســطيني  للــدوري  بطــًا  بصفتــه 

الســويق العمانــي، وذلــك فــي ماعــب الجامعــة األمريكيــة فــي جنيــن.
ــة nic أحمــد مشعشــع أن مســاهمتنا تســاعد فــي  ــر عــام شــركة التأميــن الوطني وأكــد مدي
تنميــة المجتمــع المحلــي المقدســي و إطــاق مبــادرات لتعزيــز التنميــة المجتمعيــة المحليــة 
مــن خــال توســيع برامــج التعليــم و تنميــة مهــارات ورعايــة الشــباب التــي تنفذهــا األنديــة 
الرياضيــة والثقافيــة ممــا يــؤدي إلــى حمايــة أطفالنــا وشــبابنا مــن الوقــوع فــي ســلوكيات 
خاطئــة واإلنخــراط فــي الظواهــر الســلبية وتســاعد علــى حمايــة المجتمــع وتشــغيل عقــول 

شــبابنا وملــىء ســاعات فراغهــم بالفائــدة والنفــع.
ــن الوطنيــة nic ومبادرتهــا  ــاء شــويكي شــركة التأمي مــن جانبــه شــكر أميــر ســر النــادي ضي
الّســباقة والمســتمرة فــي تقديــم الدعــم ألبنــاء القــدس ودعــم برامــج نــادي هــال القــدس 
ضمــن مختلــف فعالياتــه وعلــى مــر الســنوات وأضــاف شــويكي أن نــادي هــال القــدس 
يتميــز بكافــة األلعــاب الرياضيــة وبرامجــه ونشــاطاته الثقافيــة والمجتمعيــة علــى مــدار العــام

احتفااًل بمرور 25 سنة على تأسيسها
التأميــن الوطنيــة  NIC  تدعــم احتفــاالت اإلفطــارات الخيريــة لجمعيــة 

الياســمين وإنعــاش األســرة

رام اللــه – دعمــت شــركة التأميــن الوطنيــة يــوم اإلفطــار الخيــري لجمعيــة الياســمين 
وجمعيــة إنعــاش األســرة فــي مقــر كل واحــدة منهــا والــذي يعــود ريعــه لصالــح فئــات 
ــك ضمــن جهــود شــركة  ــوي وذل ــى دعــم مــادي ومعن ــاج إل ــي تحت المجتمــع الخاصــة والت

التأميــن الوطنيــة فــي خدمــة مجتمعهــا الفلســطيني. 

مــن جانبــه عبــر مديــر عــام شــركة التأميــن الوطنيــة أحمــد مشعشــع عــن أهميــة مشــاركة 
الشــركة بهــذه النشــاطات والفعاليــات وأن تكــون تحــت رعايتنــا لمــا لــه دور وأثــر كبيــر فــي 
دعــم مؤسســات المجتمــع المحلــي وتنميــة كافــة شــرائح المجتمــع الفلســطيني مثــل 
الســيدات باإلضافــة إلــى األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة حيــث أن ريــع هــذا اإلفطــار 
يعــود  لدعمهــم وباألخــص كــون أن مســؤولية هــذه الفئــة تقــع علــى عاتــق الجميــع 
الخدمــات  مــن  المســتفيدين  شــريحة  وتوســيع  أهدافهــم  تحقيــق  فــي  لمســاعدتهم 

اإلنســانية فــي ظــل األوضــاع الماديــة الصعبــة.

احتفااًل بمرور 25 سنة على تأسيسها

التأميــن الوطنيــة » NIC »  تدعــم عــدد مــن الجمعيــات والنوادي 
الصيفيــة فــي معظــم مناطــق الوطن

دعمــت شــركة التأميــن الوطنيــة NIC عــدد مــن الجمعيــات والنــوادي الصيفيــة 
والتــي انتشــرت فــي مختلــف مناطــق الوطــن كجــزء مــن خطــط المســؤولية 

المجتمعيــة الخاصــة بهــا.
وعليــه أكــد مديــر عــام شــركة التأميــن الوطنيــة nic   أحمــد مشعشــع علــى دور 
ــاء مجتمــع  الشــركة بتعزيــز نشــاطات النــوادي الصيفيــة والجمعيــات الخيريــة لبن
محلــي واعــي ومبــادر  وللنهــوض بالشــعب الفلســطيني ورفــع المســتوى 
اإلحترافــي لهــم، وتعمــل الشــركة ضمــن خطــة ممنهجــة تســعى إلــى تقديــم 
مســاهمة مجتمعيــة بشــكل متواصــل ممــا يــؤدي إلــى حمايــة أطفالنــا وشــبابنا 
مــن الوقــوع فــي ســلوكيات خاطئــة واإلنخــراط فــي الظواهــر الســلبية وتســاعد 
فراغهــم  ســاعات  وملــىء  شــبابنا  عقــول  وتشــغيل  المجتمــع  حمايــة  علــى 

ــدة والنفــع. بالفائ

التأميــن الوطنيــة NIC   ومستشــفى النجــاح الوطنــي توقعــان 
اتفاقيــات تأمينــات المستشــفى لمــدة عاميــن

اختتامًا لفعاليات مرور 25 عام على تأسيسها

التأميــن الوطنيــة  NIC تدعــم مؤتمــر فلســطين الدولي 
األول لألراضي

ــة  ــة  NIC   اتفاقيــة خدمــات تأميني نابلــس - وقعــت شــركة التأميــن الوطني
ممثلــة بنائــب المديــر العــام للعمليــات » اإلكتتــاب والتعويضــات » عبــد 
الحميــد نصــار مــع مستشــفى النجــاح الوطنــي نابلــس ممثلــة بمديرهــا 
المالــي أحمــد كواملــة علــى أن تقــوم الشــركة بموجبهــا بتقديــم جميــع 
الوطنــي وأعمالهــا وممتلكاتهــا  النجــاح  التأمينيــة لمستشــفى  الخدمــات 
ــداء مــن  ــة لمــدة عاميــن ابت ــد االتفاقي وموظفيهــا و أفــراد عائاتهــم و تمت
مطلــع عــام 2018 ، حيــث تــم التوقيــع فــي فــي مكاتــب إدارة المستشــفى 

فــي نابلــس.

رام اللــه – دعمــت شــركة التأميــن الوطنيــة NIC مؤتمــر فلســطين الدولــي 
والميــاه  األراضــي  تســوية  هيئــة  قبــل  مــن  والمنظــم  لألراضــي  األول 
وســلطة األراضــي والميــاه والــذي عقــد فــي فنــدق الجرانــد بــارك بمدينــة 

رام اللــه األســبوع الماضــي.
أن  مشعشــع  أحمــد    ”NIC“ الوطنيــة  التأميــن  شــركة  عــام  مديــر  وأكــد 
أنهــا حاضنــة  كــون  أرضنــا  علــى  الحفــاظ  تأتــي ضمــن أهميــة  مشــاركتنا 
الوطــن وألنهــا الماضــي والحاضــر والمســتقبل، والحفــاظ عليهــا هــو حفــاظ 
علــى اإلنســان والجغرافيــا، لذلــك نحــن نهتــم بدعــم المشــاريع التــي تدعــم 
تســجيل وتوثيــق األراضــي وحــل الخافــات المتعلقــة بهــا لمــا لــه تأثيــر علــى 

النواحــي السياســية االقتصاديــة واالجتماعيــة.

احتفااًل بمرور 25 سنة على تأسيسها
التأميــن الوطنيــة NIC توقــع اتفاقيــه تطويــر حــرش ردانــا مــع 

بلديــة رام اللــه 

رام اللــه- وقعــت شــركة التأميــن الوطنيــة NIC ممثلــة برئيــس مجلــس إدارتهــا محمــد 
مســروجي مــع بلديــة رام اللــه ممثلــة برئيــس البلديــة موســى حديــد إتفاقيــة لدعــم 

.NIC وتطويــر حــرش ردانــا التابــع للبلديــة، وذلــك فــي مقــر شــركة التأميــن الوطنيــة
NIC محمــد مســروجي  الوطنيــة  التأميــن  إدارة شــركة  رئيــس مجلــس  أكــد  وعليــه 
عــن أهميــة هــذا المشــروع لمــا فيــه مصلحــة الجهتيــن ويأتــي ذلــك ضمــن مشــاريع 
المســؤولية المجتمعيــة الخاصــة بالشــركة والتــي تهــدف إلــى دعــم وتطويــر الخدمــات 
المقدمــة للمواطنيــن، كــون أن هــذا الحــرش يعتبــر متنفســًا ألبنــاء وبذلــك نحــن 
نضمــن دعــم تطويــر األماكــن العامــة علــى أن تكــون مجهــزة ومهيئــة وهــذه هــي 
رســالتنا اإلنســانية فــي شــركة التأميــن الوطنيــة NIC علــى مــدى 25 عامــًا وهــذا هــو 
دورنــا للمشــاركة فــي التنميــة المجتمعيــة الوطنيــة والتــي تــم تجســيدها فــي هــذا 

المشــروع.
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التعويضات المــدفوعة 
منـــــــــــــــذ تأســـــــــيس 
الشركة تجــــــــاوزت 304 
مليــــــــــون دوالر أمريكي

تخصيص نســــــبة 12% من 
أربـــــــــــــــــاح الشركة الفنية 

للموظفين سنويًا

أكثر مــــن 30 نــــــوع من 
الحلول التأمينية

27 فــــرع و مكتــب , و 27 وكيـــل 
لخدمتكم

توفر مركز خدمات هاتفية 24/7 
لخدمة عمالئنا 

تقديم خدمات الشركة عبر االنترنت  
) خدمة تأمينك أون الين (

خبرة 25 عاما في إدارة 
المخاطر و التأمين

األرباح النقدية الموزعة 
تجاوزت 31 مليون دوالر 

أمريكي

دعم العديد من القطاعات 
الصحيـــــة واالجتماعية و البيئية

هامش مالءة يصل إلى 223 %

دعم أكثر من 30 مؤسسة 
إجتماعية سنويًا

أعلى رأســـمال وطني بين شركات 
التأميـــــــن الفلسطينــــــــية قيمته 

15 مليـــــــــــــــــون دوالر أمريكي

197 موظف لخدمتكم

الشركـــــــة الفلسطينية األولـــــى 
في قطــــــاع التأمين التي حصلت 

على شهادة الشفافية و النزاهة
التعاون مع الشبكة الطبية 

األوسع  في فلسطين

اإلنجازات

الـــبـحـــث 
والتطوير

 تحقيــق رقــم قياســي جديــد فــي أقســاط التأميــن منــذ تأســيس الشــركة والتــي بلغــت 50,963 ألــف دوالر أمريكــي فــي عام 2018.• 
االحتفــال مــع عمــاء وموظفــي ووكاء الشــركة بمناســبة مــرور 25 عــام علــى تأســيس الشــركة.• 
افتتــاح 3 مكاتــب جديــدة للشــركة فــي كل مــن بديــا وبيتونيــا وبنــي نعيــم حيــث وصــل العــدد إلــى 27 فــرع ومكتــب فــي كافــة محافظــات الوطن.• 
احتفــاظ الشــركة بأعلــى رأســمال وطنــي بيــن جميــع شــركات التأميــن العاملــة فــي الســوق الفلســطيني والــذي يبلــغ 15 مليــون دوالر أمريكــي إضافــة لتحقيــق • 

أعلــى هامــش مائــة بنســبة 223 %.
توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة 25 % مــن رأســمال الشــركة علــى المســاهمين خــال عــام 2018 بقيمــة 3 مليــون دوالر أمريكــي. باإلضافــة إلــى توزيــع أســهم • 

منحــة مجانيــة بنســبة 25 %مــن رأســمال الشــركة.
البحــث المســتمر لتطويــر اتفاقيــات إعــادة التأميــن مــع معيــدي التأميــن مــن الدرجــــة األولـــى عـالـــميًا ورفــع حـــدود االتفاقـيـــات بمــا يــتــنـــاسب مــع التوســع • 

الفلســطيني. التأميــن  فــي ســوق  الحالــي 
ــع •  ــال تنويــع وتوزي ــر مــن خـ ــل المـخـاطـ ــوائد بأقـ ــل العـ ــر أفضـ ــة تهــدف إلــى توفيـ ــة وفني ــة علــى أســس علمي االســتمرار فــي اعتمــاد سياســة اســتثمارية مبني

ــر  ــارات والحلــول االســتثمارية وبمــا يتوافــق مــع التزامــات الشــركة علــى المــدى القصي محافــظ االســتثمار علــى قنــوات اســتثمارية متعــددة توفــر أفضــل الخي
والطويــل.

ــة فــي رعايــة البرامــج •  ــال الــمســاهــمــ ــة مــن خـ ــة والبيئيـ ــية االجـتـمـاعـيـ ــركة فــي المـسـؤولـ اعتمــاد موازنــة مخصصــة للمـــسؤولية االجتماعيــة لتكثيــف دور الـشـ
الثقافيــة والرياضيــة وتقـديـــم الـمســـاعدات للطلبــة المحتاجـــين ولـــذوي االحتياجـــات الـــخاصة والجمعيــات الخيريـــة ودعـــم  المؤسســات التــي تعمــل علــى خدمــة 

ــة. البيئ
تحميــل بيانــات الشــركة علــى Icloud  كجــزء مــن خطــة الشــركة لمواجهــة مخاطــر الكــوارث )DRP( و التطويــر المســتمر ألنظمــة و شــبكات الشــركة.• 

تواصــل شــركة التأميــن الوطنيــة منــذ ربــع قــرن البحــث المســتمر وتطويــر أفضــل التغطيــات التأمينيــة وســبل إدارة المخاطــر بشــكل فعــال إنطاقــًا مــن دورهــا 
الفعــال فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي باإلضافــة إلــى تطويــر تجربــة خدميــة مميــزة لعمائهــا والــذي هــو أســاس عمــل الشــركة لتســليط الضــوء علــى ميزتهــا 
التنافســية بالمقارنــة مــع منافســيها.  منــذ خمــس وعشــرون عامــًا تــرى التأميــن الوطنيــة مــدى التغيــر الكبيــر والمســتمر فــي إحتياجــات عمــاء الســوق الفلســطيني 
والــذي يدفعهــا دائمــا للبحــث والتطويــر فــي تلبيــة هــذه االحتياجــات لتبقــى الســباقة وتحقــق الصــدارة فــي تقديــم مــا هــو جديــد للمواطــن الفلســطيني مــن 

تغطيــات تأمينيــة مختلفــة بمســتوى جــودة خدمــات عاليــة مــن خــال إدارة العمليــات بشــكل فعــال وبنــاء قنــوات اتصــال متعــددة ومتنوعــة مــع العمــاء.
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كـــــفـــاءة 
األنـظمـة 
و الـضـبط 
الداخــلي

استثمارات 
المجموعة

الـــــوضــــع 
التنافسي 
للـمجموعة

الــــخـــــطـــــة
المستقبلية

نوع االســتثمار
ودائــع لــدى بنــوك ومؤسســات مصرفية

اســتثمارات إســتراتيجية

أســهم في ســوق فلســطين
أســهم في ســوق األردن

أســهم في ســوق قطر

أســهم في ســوق مصر

أســهم في ســوق أمريكا

أســهم في ســوق أوروبا
ســندات ومحافــظ اســتثمارية

أراضــي وعقارات
المجموع

22,00820,701
2,9882,792
1,9662,053
1,267895

1,3411,422

90184

449420

149161

18,94616,056
19,81720,112
69,02164,796

20182017

تنفيــذ إجــراءات التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة  اســتنادًا للمعاييــر المحــددة لهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.• 
تطبيــق الشــركة لكافــة البنــود اإللزاميــة فــي مدونــة الحوكمــة الفلســطينية.• 
ترشــيح و اختيــار أكفــأ شــركات التدقيــق الخارجــي و المصنفــة مــن الدرجــات األولــى عالميــًا.• 
تطويــر سياســات عمــل واضحــة و ممنهجــة تتعلــق بكافــة عمليــات و أقســام الشــركة. • 
تولــي الشــركة أهميــة عاليــة لرفــع كفــاءة أنظمــة الرقابــة و الضبــط الداخلــي مــن خــال الضوابــط البرمجيــة و التــي يتــم تطويرهــا بشــكل مســتمر علــى النظــام • 

اآللــي فــي الشــركة بحيــث يمنــع ذلــك حــدوث أي مخاطــر أو أخطــاء و بالتالــي ضبطهــا قبــل وقوعهــا.
إعتمــاد هيــكل تنظيمــي واضــح مبنــي علــى نظــام وظيفي.• 
إعتمــاد مؤشــرات قيــاس محــددة KPIs يتــم علــى أساســها تقييــم أداء الموظفيــن لتحقيــق األهــداف المحــددة للشــركة.• 

تعمــل المجموعــة علــى توزيــع اســتثماراتها علــى قنــوات اســتثمار وعمــات مختلفــة محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا بمــا يحقــق أفضــل عائــد بأقــل 
مخاطــر ممكنــة. الجــدول أدنــاه يبيــن اســتثمارات المجموعــة الرئيســية )المبالــغ أدنــاه بــآالف الــدوالرات األمريكيــة(:

تتطلــع دائمــا شــركة التأميــن الوطنيــة إلــى التوســع الجغرافــي لتكــون األقــرب إلــى كافــة عمائهــا للحصــول علــى خدماتهــا بشــكل مريــح وفعــال واالعتمــاد علــى التكنولوجيــا 
ووســائل تطورهــا للتطويــر مــن تجربــة عمائهــا باإلضافــة إلــى بنــاء شــراكات جديــدة مــع معيــدي التأميــن حــول العالــم لتقديــم أفضــل التغطيــات التأمينيــة حيــث يشــكل هــذا 
المزيــج مــن التكنولوجيــا والتغطيــات التأمينيــة األنســب والتوســع الجغرافــي وتجربــة العمــاء المتطــورة وتطويــر آليــة التعويــض ركائــز إســتراتيجية الشــركة لتحقيــق مركــز 
الصــدارة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني. إنطاقــًا مــن وطنيتهــا يبقــى المجتمــع الفلســطيني محــور إهتمــام الشــركة حيــث تســتمر فــي تخصيــص جــزء مــن عائداتهــا 

لتنفيــذ مشــاريع مختلفــة مــن المســؤولية المجتمعيــة فــي المجــال الصحــي والبيئــي واالجتماعــي.

تســعى شــركة التأميــن الوطنيــة بشــكل مســتمر إلــى تعزيــز أداء الدوائــر و الفــروع  المختلفــة مــن خــال  تفعيلهــا ألنظمــة الضبــط و الرقابــة الفنيــة و الماليــة, و فــي إطــار 
مســاعيها لذلــك يمنــح مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة أهميــة عاليــة لتنظيــم إجــراءات الضبــط الداخلــي مــن خــال تحديــد المســؤوليات والصاحيــات والعاقــات الوظيفيــة 
بيــن مكوناتــه المختلفــة و ذلــك بهــدف حمايــة األصــول مــن الضيــاع و التحايــل  و لمــا لذلــك مــن دور مباشــر فــي  رفــع كفــاءة أداء العمليــات الفنيــة و الماليــة وإعطائهــا قيمــة 
إضافيــة تعــزز مــن خالهــا مكانتهــا الربحيــة و تظهــر بياناتهــا بدقــة و شــفافية ألصحــاب العاقــة, و تأكيــدًا لضمــان كفــاءة و ســامة أنظمــة الضبــط الداخلــي التــي يتــم العمــل 

بهــا فــي الشــركة عمــدت الشــركة إلــى القيــام بمــا يلــي:

إن للشــركة مكانتهــا المتميــزة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني حيــث بلغــت حصتهــا الســوقية فــي العــام 2018 حوالــي  19 % مــن إجمالــي أقســاط جميــع شــركات التأميــن 
األخــرى  العاملــة في الســوق الفلســطيني.
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أتـــعـــاب
متفرقاتالتدقـيق

2017المدققاسم الشركة 2018

برايس وترهاوس كوبرزشركة التأمين الوطنية
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

برايس وترهاوس كوبرزشركة أبراج الوطنية
43,62039,600
4,1804,400

47,80044,000المجموع

قــــــــــرارات رقابية ذات أثــر مــادي	 
قــرار هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية بإلــزام جميــع شــركات التأميــن العاملــة فــي الســوق بــأن تقــدم مــع بياناتهــا الماليــة الســنوية اعتبــارًا مــن نهايــة عــام 2012 . 1

دراســات إكتواريــة معــدة مــن قبــل خبــراء متخصصيــن فــي هــذا المجــال تبيــن مــدى كفايــة احتياطيــات التعويضــات تحــت التســوية لهــذه الشــركات، ومــدى تــوازن ومائمــة 
سياســة التســعير.

قــرار هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية بإلــزام جميــع شــركات التأميــن العاملــة فــي الســوق بالعمــل فــي البوليصــة الموحــدة للتأميــن اإللزامــي والطــرف الثالــث  . 2
ــًا مــن خــال البرنامــج الموحــد لتأميــن المركبــات و الــذي تعاقــدت عليــه مــع الجمعيــة العلميــة الملكيــة فــي عمــان منــذ عــام 2008 والــذي تــم  للمركبــات وتطبيقهــا آلي

تشــغيله والعمــل بــه فــي الشــركة.
قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بخصوص اإللتزام بالتعرفة الرسمية لتأمين المركبات و العمال.. 3
التعديات المتوقعة على قانون الضريبة.. 4
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( و المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )17(.. 5

المخاطر	 
ال يوجد مخاطر محتملة من الممكن أن تتعرض لها المجموعة خال السنة المالية الاحقة و التي من شأنها التأثير المادي على المجموعة.

السيطرة	 
لم تظهر أية بوادر من قبل أي من المساهمين تدل على نيتهم للسيطرة على المجموعة.
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االعتماد على موردين و عماء رئيسيين	 
العماء الرئيسيون:

ال يوجد عماء رئيسيون محليًا و خارجيًا يشكلون 10% فأعلى من إجمالي إيرادات الشركة.

الموردون الرئيسيون:
ال يوجد موردون رئيسيون محليًا و خارجيًا يشكلون 10% فأعلى من إجمالي مشتريات الشركة.

اإلجراءات القانونية الجوهرية	 
ال يوجــد أي قضايــا ســوى القضايــا المقامــة ضــد الشــركة ضمــن النشــاط الطبيعــي لهــا. و فــي اعتقــاد اإلدارة ووفقــا لــرأي المستشــار القانونــي فــإن المبالــغ المســتدركة 
مــن قبــل الشــركة كمخصــص لهــذه القضايــا تعــادل المبالــغ المتوقــع دفعهــا، و النتائــج التــي تترتــب عليهــا ليــس لهــا أي تأثيــر جوهــري علــى الوضــع المالــي للمجموعــة و 

نتائــج أعمالهــا.

مساهمة المجموعة في حماية البيئة 	 
حرصــا مــن المجموعــة علــى ضــرورة حمايــة البيئــة والحفــاظ عليهــا، تســتمر الشــركة فــي تنفيــذ عــدة مبــادرات للحفــاظ علــى الطاقــة وزراعــة األشــجار .كمــا قامــت الشــركة خــال 

العــام 2018 بتطويــر حــرش الردانــا و حديقــة االســتقال.

شكل و آلية إيصال المعلومات للمساهمين	 
يتــم إرســال دعــوة لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوية لكافــة المســاهمين قبــل أســبوعين علــى األقــل مــن تاريــخ انعقــاد االجتمــاع، كمــا يتــم نشــر إعــان دعــوة انعقــاد 
الهيئــة العامــة فــي الصحــف المحليــة قبــل أســبوع مــن انعقــاد االجتمــاع ويتــم وضــع التقريــر الســنوي لــدى قســم المســاهمين فــي المركــز الرئيســي للشــركة وكذلــك فــي 
جميــع الفــروع والمكاتــب ويتــم نشــر الدعــوة والتقريــر الســنوي علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة www.nic-pal.com وعلــى صفحــة الشــركة فــي بورصــة فلســطين علــى 

.www.pex.ps موقــع

االختافات بين البيانات المالية الختامية و البيانات المالية األولية	 

هنــاك اختــاف فــي البيانــات الماليــة فــي بنــد األرصــدة المدينــة األخــرى و بنــد مطلوبــات عقــود التأميــن ممــا أثــر علــى مجمــوع الموجــودات والمطلوبــات كمــا هــو مبيــن 

فــي الجــدول أدنــاه: 

التبرعات والمنح
و الـمـســؤولـيـة

المجتمعية

مدرسة راهبات مار يوسف

جمعية أمجاد للتنمية المجتمعية

المجموع بالدوالر األمريكي

جمعية إنجاز فلسطين

فرقة الفنون الشعبية

جمعية ياسمين الخيرية

مستشفى الكاريتاس
جمعية شباب البيرة

جمعية الرجاء للتنمية والرياضة

جمعية روان لتنمية الطفل

جمعية التطوير التعليمي

الجهة

جمعية دير الاتين
كنيسة العائلة المقدسة

جمعية إنعاش األسرة

الجمعية الخيرية األرثوذكسية
مدرسة الرجاء اإلنجيلية اللوثرية

الجهة

500
500

46,767

المبلــغ$  المبلــغ$ 

2,000

3,000

5,000

970

جمعية أصدقاء جامعة بير زيت

جمعية الرعاية - مركز السرايا

مركز الشباب اإلجتماعي لمخيم قلنديا

جمعية رواق

جمعية إبداع

جمعية المجد لرياضة األشخاص ذوي اإلعاقة

3,532
1,000
1,000

2,000

1,000

1,000

9,2651,000
1,000

5,000

1,000

2,000

3,000
2,000

1,000

البيانــات الماليــة األولية البند
أمريكي دوالر 

البيانــات الماليــة الختاميــة 
أمريكي دوالر 

أرصدة مدينة أخرى

مجموع الموجودات
مطلوبات عقود التأمين

مجموع المطلوبات

3,935,113

107,632,517105,152,177

1,454,773
51,377,054

66,620,95064,140,610

48,896,714

تخصــص شــركة التأميــن الوطنيــة ميزانيــة ســنوية نســبتها 2 % مــن صافــي الدخــل وذلــك لدعــم كافــة مجــاالت المســؤولية المجتمعيــة علمــًا بــأن الشــركة قــد قامــت بالتبــرع 
للجهــات التاليــة خــال عــام 2018:
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الـــــشــــركـــة
الـــتـــابــــعـــة 
للمـجـموعة

مــــمـتـلــكـات 
الـشـــركة مــن
أراضـــــــــي و 
مــــبــــــانـــــي

تأسســت شــركة أبــراج الوطنيــة فــي عــام 1995 كشــركة مســاهمة خاصــة مملوكــة ملكيــة شــبه كاملــة لشــركة التأميــن الوطنيــة برأســمال اســمي ومدفــوع مقــداره مليــون 
دينــار أردنــي، وســجلت فــي ذلــك الوقــت لــدى مراقــب الشــركات تحــت رقــم 562420901 لتكــون الــذراع لاســتثمارات العقاريــة لشــركة التأميــن الوطنيــة، وكان باكــورة أعمالهــا 

إقامــة مجمــع أبــراج الوطنيــة فــي مدينــة البيــرة.
فــي بدايــة عــام 2006، قــرر مجلــس إدارة مجموعــة شــركة التأميــن الوطنيــة زيــادة رأســمال الشــركة إلــى 10 ماييــن دوالر أمريكــي موزعــة علــى 10 ماييــن ســهم القيمــة 
االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد, وتــم بتاريــخ 2006/03/18 تحويــل الشــركة مــن شــركة مســاهمة خصوصيــة محــدودة إلــى شــركة مســاهمة عامــة محــدودة تحــت رقــم 
562601153. وقــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي جلســته المعقــودة بتاريــخ 2009/11/03 إدراج أســهم الشــركة فــي بورصــة فلســطين، وتــم إدراج األســهم فــي بورصــة 

ــخ 2010/04/14. فلســطين بتاري
بتاريــخ 2012/03/29, وافقــت الهيئــة العامــة علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة بزيــادة رأس المــال مــن 10 ماييــن دوالر أمريكــي مــوزع علــى 10 ماييــن ســهم القيمــة 
االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد إلــى 11 مليــون دوالر أمريكــي مــوزع علــى 11 مليــون ســهم القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد وذلــك بإصــدار 1 مليــون 
ســهم جديــد القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد وتوزيعهــا أســهم منحــة مجانيــة علــى المســاهمين بواقــع ســهم واحــد لــكل عشــرة أســهم يمتلكهــا المســاهم 
بتاريــخ اجتمــاع الهيئــة العامــة أي مــا نســبته 10 % مــن الرأســمال اإلســمي والمدفــوع. وفــي نهايــة عــام 2018, بلــغ عــدد األســهم المملوكــة لشــركة التأميــن الوطنيــة 

10,214,740 ســهم مــا نســبته 92.86 % مــن مجمــوع رأســمال شــركة أبــراج الوطنيــة.
ــة )Jordan NatHealth( مــن أجــل  ــة و الطبي ــات والنفقــات الصحي ــة إلدارة التأمين ــة األردني ــل عــام 2013 بالدخــول فــي شــراكة مــع الشــركة الوطني قامــت الشــركة فــي أوائ
تأســيس شــركة إدارة نفقــات طبيــة فــي فلســطين, و قــد تــم بتاريــخ 2013/05/20  تأســيس الشــركة الوطنيــة الفلســطينية إلدارة التأمينــات والنفقــات الصحيــة والطبيــة 
)NatHealth Palestine( برأســمال اســمي مقــداره )800( ألــف دوالر أمريكــي مقســم إلــى )800( ألــف ســهم القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد, تمتلــك شــركة 

أبــراج الوطنيــة )392( ألــف ســهم منهــا أي مــا نســبته )49%(, وقــد قامــت الشــركة بتســديد كامــل مبلــغ حصتهــا مــن رأس المــال والبالــغ )392( ألــف دوالر أمريكــي.
ــن الصحــي المعتمــدة مــن  ــك إدارة برامــج التأمي ــة, بمــا فــي ذل ــة الطبي ــات شــركة )NatHealth Palestine( ممارســة أعمــال إدارة النفقــات والخدمــات التأميني مــن أهــم غاي
شــركات التأميــن وتنفيذهــا وإدارة محافــظ االشــتراك الصحــي لصالــح شــركات التأميــن والمؤسســات والنقابــات وأي جهــات أخــرى وذلــك مــن خــال التعاقــد مــع مقدمــي 
 )Smart Card( باعتمــاد نظــام البطاقــة الذكيــة )NatHealth Palestine( الخدمــات الطبيــة والصحيــة والحصــول علــى أفضــل الخدمــات الطبيــة بأقــل األســعار. كمــا قامــت شــركة
للتأميــن الصحــي وهــي األولــى مــن نوعهــا فــي فلســطين والمنطقــة. وقــد بلــغ الدخــل الشــامل لشــركة )NatHealth Palestine( فــي عــام 2018 )171( ألــف دوالر أمريكــي.

تــّم فــي نهايــة عــام 2018 إعــادة تقييــم أراضــي ومبانــي الشــركة مــن قبــل ثاثــة مخمنيــن مرخصيــن لهــذا الغــرض مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، ولقــد 
بيــن التخميــن أن القيمــة الســوقية لهــذه األراضــي والمبانــي بلغــت )22,019( ألــف دوالر أمريكــي وفــق متوســط قيمــة التخميــن التــي أعدهــا المخمنــون الثــاث، ومــن أجــل 

التحــوط قــرر المجلــس إثبــات مــا نســبته 90 % مــن القيمــة العادلــة بمبلــغ )19,817( ألــف دوالر أمريكــي.

شركة أبراج الوطنية
السيد/ عزيـــــز محمود عبد الجواد
السيد/ إيــــــاد محمد مسروجي

السيد/ بشار توفيق حسين
السيد/ ســــــامر عزيز شــــــحادة
السيد/ إبراهـيم علي الطـويل
السيد/ فــــــــؤاد نخلة قطــــــان
السيد/ سبيـــــــــر  رزق خـــــــــوري

رئيــــــــــــــــس مجلــــــــــــــــــس اإلدارة 
نائــــــب رئيــــــــس مجلــــــــس اإلدارة 

عضــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــــس اإلدارة
عضــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــــس اإلدارة

عضــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــــس اإلدارة
عضــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــــس اإلدارة

عضــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــــس اإلدارة  

وقــد تــم خــال العــام 2017 تشــكيل لجنــة عقاريــة منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة لمتابعــة عقــارات الشــركة بهــدف بيــع األراضــي التــي ارتفعــت أســعارها ارتفاعــا ملحوظــًاً 
ووصلــت إلــى حــدود غيــر مســبوقة واســتبدالها بــأراٍض أخــرى لهــا مســتقبل واعــد، وقــد تــم خــال العــام 2018 بيــع األرض المملوكــة للشــركة فــي صــرة و تحقيــق عائــد 

مجــزي.

أظهــرت حســابات الشــركة فــي عــام 2018 أن إيــرادات التأجيــر والخدمــات فــي مجمــع أبــراج الوطنيــة بلغــت )805( ألــف دوالر أمريكــي مقابــل )790( ألــف دوالر فــي العــام 
الماضــي، كمــا أن الشــركة حققــت أرباحــا صافيــة مقدارهــا )1,183( ألــف دوالر أمريكــي مقابــل )2,255( ألــف دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي وذلــك بعــد خصــم 
مخصصــات االســتهاك والمصاريــف اإلداريــة ومصاريــف تشــغيل المجمــع وضريبــة األمــاك وضريبــة الدخــل. ومــن الجديــر ذكــره بــأن هــذه األربــاح تشــتمل علــى مــا يلــي:

أرباح ارتفاع القيمة العادلة لعقارات الشركة بمبلغ )543( ألف دوالر أمريكي هذا العام مقابل )1،741( ألف دوالر أمريكي العام الماضي.• 
حصــة الشــركة مــن نتائــج أعمــال شــركة  )NatHealth Palestine(  والتــي بلغــت حوالــي )84( ألــف دوالر أمريكــي فــي عــام 2018 مقابــل )123( ألــف دوالر أمريكــي العــام • 

الماضي.

بــه.•  اجتماعاتهــا  العامــة  الهيئــة  تعقــد  الــذي  و  البيــرة  مدينــة  فــي  الوطنيــة  أبــراج   مجمــع 
قطعــة أرض رقــم )134( مــن الحــوض رقــم )28( مــن أراضــي البيــرة، والبالغــة مســاحتها  3,862 م2.• 
قطعــة أرض رقــم )23( مــن الحــوض رقــم )19( مــن أراضــي عيــن مصباح والبالغة مســاحتها 2,348 م2.• 
قطعــة أرض رقــم )8( مــن الحــوض رقــم )1( مــن أراضــي دورا القــرع والبالغــة مســاحتها 28,183 م2.• 
قطعــة ارض رقــم )217( مــن الحــوض رقــم )6( مــن أراضــي جفنــا والبالغــة مســاحتها  16,705م2.• 
قطعــة أرض رقــم )214( مــن الحــوض رقــم )6( مــن أراضــي جفنــا والبالغــة مســاحتها 13,259م2.• 
قطعــة أرض رقــم )107( مــن الحــوض رقــم )6( مــن أراضــي كفــر قليـــل والبالغــة مســاحتها 69,085 م2.• 
قطعــة أرض رقــم )108( مــن الحــوض رقــم )6( مــن أراضــي كفــر قليــل والبالغــة مســاحتها 11,327 م2.• 
قطعــة أرض رقــم ) 4 ( مــن الحــوض رقــم )20( مــن أراضــي قريــة بورين والبالغة مســاحتها 12,231م2.• 

تمتلك شركة أبراج الوطنية حاليًا العقارات التالية:
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قواعــد حوكمة
الـــــــشـــــركـــــة

• على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع المطلعين في الشركة التوقف عن شراء أو بيع أسهم الشركة فور اطاعهم على معلومات جوهرية
تؤثــر علــى ســعر الســهم فــي الســوق المالــي إال بعــد اإلفصــاح الرســمي عــن هــذه المعلومــات لهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية و لبورصــة فلســطين و لوســائل 

اإلعــام وأي تــداول يقــع مخالفــًا لذلــك يعتبــر باطــًا.

إقرارات

نحــن الموقعيــن أدنــاه نقــر بصحــة ودقــة واكتمــال المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للســنة المنتهيــة فــي 2018/12/31 والمدققــة مــن قبــل مدققــي 

الحســابات الســادة/ برايــس وترهــاوس كوبــرز

أقرت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2010/03/25 قواعد حوكمة الشركة وهي كالتالي:
ال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أو ألي عضــو مــن أعضــاء المجلــس أو أي موظــف مــن موظفــي الشــركة 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.
ال يجــوز أن يكــون لرئيــس مجلــس اإلدارة أو ألي مــن أعضــاء المجلــس أو ألي مــن أفــراد اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي العقــود • 

أو المشــاريع أو االرتباطــات التــي تعقــد مــع الشــركة أو لحســابها. 
إذا كان لرئيــس مجلــس اإلدارة أو ألي مــن أعضــاء المجلــس أو ألي مــن المــدراء التنفيذييــن فــي الشــركة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي أي مــن الصفقــات التــي • 

تبرمهــا الشــركة مــع الغيــر فإنــه يشــترط إلبــرام هــذه الصفقــة مــا يلــي: 
              • أن يتم إفساح المجال لجميع المتنافسين لاشتراك في عروض هذه الصفقات على قدم المساواة. 

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

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. 

ال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أو ألي عضــو مــن أعضــاء المجلــس أو ألي فــرد مــن اإلدارة التنفيذيــة للشــركة 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 أن 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 مــن المتعامليــن معهــا. 
ال يجــوز للشــركة أن تقــدم قرضــًا ماليــًا مــن أي نــوع ألي مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة، أمــا فيمــا يتعلــق بالمعامــات التأمينيــة لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مــع • 

الشــركة، فيطبــق عليهــم نفــس سياســة االئتمــان التــي تقدمهــا الشــركة لزبائنهــا اآلخريــن دون أي معاملــة تفضيليــة. 
يجــب علــى رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة بــذل كل الجهــود الممكنــة لتحقيــق مصالــح الشــركة وال يحــق ألي منهــم تحقيــق مصالــح شــخصية • 

مــن وراء قراراتــه أو أن يغتنــم لنفســه فرصــة ســنحت للشــركة. 

نحن الموقعين أدناه رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة نقر بما يلي: 
مسؤوليتنا الكاملة عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.• 
مسؤوليتنا الكاملة عن عدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خال السنة المالية 2019.• 
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مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية الموحدة

للـســنة المـنتـهـية كـمـا فـي 31 كـانـون األول 2018
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل



تقريـــر مدقـق 
الـحـســــابــات 
المســـتــقــل

لقــد قمنــا بعمليــة التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. إن مســؤولياتنا وفقــًا لهــذه المعاييــر مبينــة فــي فقــرة “مســؤوليات المدقــق فيمــا يخــص تدقيــق البيانــات 
الماليــة الموحــدة” مــن هــذا التقريــر. 

نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا.

ــة للمحاســبين، وقــد  ــر الســلوك األخاقــي الدولي ــن الصــادرة عــن مجلــس معايي ــا مســتقلون عــن المجموعــة وفقــًا لقواعــد الســلوك األخاقــي للمحاســبين المهنيي إنن
ــة األخــرى وفقــًا لتلــك القواعــد. إســتوفينا مســؤولياتنا األخاقي

الــرأي

االستقاللية

أســـــاس 
الــــــــرأي

نـــطــــاق
التدقيق

إلـى مساهمـي مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

فــي رأينــا، إن البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر بصــورة عادلــة مــن كافــة النواحــي الجوهريــة المركــز المالــي لمجموعــة التأميــن الوطنيــة المســاهمة العامــة المحــدودة )فيمــا يلــي “الشــركة”( 

وشــركتها التابعــة )فيمــا يلــي” المجموعــة”( كمــا فــي 31 كانــون األول 2018، وأداءهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة 

للتقاريــر المالية.

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة والتي تشمل ما يلي:

بيان المركز المالي الموحد كما في 31 كانون األول 2018.• 
بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.• 
بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.• 
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.• 
بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.• 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة والتي تشمل ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة.• 

برايس ووترهاوس كوبرز فلسطين، ص.ب. 1317 ،برج عمار، الطابق السابع، اإلرسال، البيرة )رام الله(، فلسطين
0231www.pwc.com/middle-east 242 2 )0( 972+فاكس:0230 242 2 )0( 972+هاتف :
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أمــور التدقيــق الهامــة هــي األمــور التــي اعتبــرت، وفقــًا لحكمنــا وتقديرنــا المهنــي، األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة. تــم أخــذ هــذه األمــور بعيــن االعتبــار 

فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة ككل وفــي تكويــن رأينــا حولهــا، إال أننــا ال نبــدي رأيــًا منفصــًا حــول هــذه األمــور. 

كجــزء مــن تخطيطنــا لعمليــة التدقيــق، قمنــا بتحديــد األهميــة النســبية وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة. علــى وجــه التحديــد، أخذنــا بعيــن اإلعتبــار المجــاالت 

التــي قامــت بهــا اإلدارة باجتهــادات حكميــة، مثــل الحــاالت المتعلقــة بالتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي تضمنــت عمــل إفتراضــات وأخــذ األحــداث المســتقبلية، التــي بطبيعتهــا غيــر 

مؤكــدة، بعيــن اإلعتبــار. وكمــا هــو الحــال فــي كافــة عمليــات التدقيــق التــي نقــوم بهــا، فقــد أخذنــا بعيــن االعتبــار مخاطــر تجــاوز اإلدارة ألنظمــة الرقابــة الداخليــة، والتــي تتضمــن، إضافــة 

الــى أمــور أخــرى، مراعــاة مــا إذا كان هنــاك دليــل علــى تحيــز يشــير إلــى خطــر وجــود أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن إحتيــال.

لقــد قمنــا بتصميــم نطــاق التدقيــق لتنفيــذ إجــراءات كافيــة تمكننــا مــن إبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة ككل، آخذيــن بعيــن االعتبــار هيكليــة المجموعــة والعمليــات المحاســبية 

والضوابــط وقطــاع أعمــال المجموعــة.

تقريـــر مدقـق 
الـحـســــابــات 
المســـتــقــل

)يتبع(

أمـــــــــور 
الـتدقيق 
الـهـامـة

مـنـهـجــيـتـنـا في التدقق
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مسؤوليات اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة

مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــًا للمعاييرالدوليــة للتقاريــر الماليــة ووفقــًا للقوانيــن ســارية المفعــول فــي دولــة 
فلســطين، إضافــة إلــى توفيــر نظــام رقابــة داخلــي تــراه اإلدارة ضروريــًا لغــرض إعــداد بيانــات ماليــة موحــدة تخلــو مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن إحتيــال 

أو خطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى اإلســتمرار كمنشــأة مســتمرة واإلفصــاح، حيثمــا تطلــب األمــر، عــن األمــور 
المتعلقــة باإلســتمرارية وإســتخدام األســاس المحاســبي للمنشــأة المســتمرة إال إذا كانــت اإلدارة تنــوي تصفيــة المجموعــة أو وقــف عملياتهــا، أو ليــس لديهــا بديــل 

واقعــي ســوى القيــام بذلــك.
إن أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة ككل تخلــو مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن إحتيــال أو خطــأ، 
وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يتضمــن رأينــا. يعتبــر التأكيــد المعقــول مســتوى عالــي مــن التأكيــد، لكنــه ال يضمــن أن تكشــف عمليــة التدقيــق، التــي تتــم وفقــًا لمعاييــر 
التدقيــق الدوليــة ، دائمــًا عــن األخطــاء الجوهريــة عنــد وجودهــا. يمكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن إحتيــال أو خطــأ، وتعتبــر جوهريــة إذا كانــت منفــردة أو مجتمعــة تؤثــر بشــكل 

معقــول علــى القــرارات اإلقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون بنــاًء علــى هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة. 

تقريـر مدقـق 
الحــســابـــات 
الــمـسـتـقــل 

)يتبــع(

كيف قمنا باإلستجابة ألمور التدقيق الهامةأمور التدقيق الهامة

فيمــا بهــا  قمنــا  التــي  التدقيــق  إجــراءات  تضمنــت 
يتعلق بمطلوبات عقود التأمين:

المتعلقــة •  الرقابيــة  اإلجــراءات  مــن  عينــة  فحــص 
واعتمادهــا  االدعــاءات  عــن  التبليــغ  بعمليــة 
األعمــال. قطاعــات  مختلــف  فــي  وتســويتها 

تقييــم إحتياطيــات االدعــاءات تحــت التســوية مــن • 
قبــل حاملــي وثائــق التأميــن والمســجلة مــن قبــل 
اإلدارة مــن خــال مراجعــة عينــة مــن تقاريــر تســوية 
الخســائر،  مقيمــي  قبــل  مــن  المعــدة  الخســائر 
باالحتياطيــات،  المتعلقــة  الداخليــة  والسياســات 
واإلفتراضــات الصريحــة أو الضمنيــة المســتخدمة 
وطــرق  المتوقعــة  التســوية  بمبالــغ  والمتعلقــة 

االدعــاءات. تســوية 

المثمــن •  وخبــرة  وإســتقالية  موضوعيــة  تقييــم 
اإلدارة. قبــل  مــن  المعتمــد  اإلكتــواري 

تقييــم دقــة واكتمــال البيانــات الهامــة المســتخدمة • 
مــن قبــل المثمــن اإلكتــواري كمدخــات للتقييــم.

عملنــا •  فريــق  ضمــن  داخلــي  بخبيــر  االســتعانة 
لتقييــم  المنهجيــة واإلفتراضــات المســتخدمة مــن 

اإلكتــواري. المثمــن  قبــل 

مطلوبات عقود التأمين

يمثــل بنــد مطلوبــات عقــود التأميــن والــذي يشــمل • 
قبــل  مــن  التســوية  تحــت  االدعــاءات  إحتياطــي 
غيــر  إدعــاءات  التأميــن واحتياطــي  وثائــق  حاملــي 
المبلــغ عنهــا )IBNR( مــا نســبته 55 % مــن إجمالــي 
مطلوبــات المجموعــة. ونظــرًا للحجــم المــادي لهــذه 
واالفتراضــات  التقديــرات  وألهميــة  األرصــدة 
هــذه  تقديــر  فــي  اإلدارة  قبــل  مــن  المســتخدمة 
مطلوبــات  تقييــم  نعتبــر  فإننــا  المطلوبــات، 
الهامــة.  التدقيــق  أمــور  أحــد  التأميــن  عقــود 

درجــة •  التأميــن  عقــود  مطلوبــات  تقييــم  يتطلــب 
قبــل  مــن  واألفتراضــات  التقديــرات  مــن  كبيــرة 
تحــت  االدعــاءات  احتياطــي  وخصوصــا  اإلدارة، 
التســوية )المبلــغ عنهــا( وإحتياطــي إدعــاءات غيــر 
األول  كانــون   31 فــي  كمــا   )IBNR( عنهــا  مبلــغ 
أفضــل  المقيــدة  اإلحتياطيــات  تمثــل   .2018
تكبدهــا  المتوقــع  النهائيــة  للتكلفــة  التقديــرات 
اإلبــاغ عنهــا  تــم  عنــد تســوية االدعــاءات ســواء 
.2018 األول  كانــون   31 فــي  كمــا  يتــم  لــم  أو 

حــول •   )14( رقــم  اإليضــاح  فــي  مبيــن  هــو  كمــا 
قيمــة  بتقديــر  اإلدارة  قامــت  الماليــة،  البيانــات 
دوالر   35,077,869 بمبلــغ  اإلحتياطيــات  هــذه 
.2018 األول  كانــون   31 فــي  كمــا  أمريكــي 

المعلومات األخرى 
إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تتضمــن المعلومــات األخــرى جميــع المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة للعــام 2018 بإســتثناء البيانــات 

الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات والتــي تــم تزويدنــا بهــا قبــل تاريــخ تقريرنــا.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى، ونحن ال ولن نبدي أي إستنتاج توكيدي حولها. 

ــر  ــد مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غي ــك، تحدي ــة الموحــدة، تتمثــل مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى، ومــن خــال ذل ــات المالي ــا للبيان فــي ســياق تدقيقن
ــة. ــدو بأنهــا تحتــوي أخطــاء جوهري ــة التدقيــق أو تب ــاء عملي ــا عليهــا أثن ــة الموحــدة أو مــع المعرفــة التــي حصلن ــات المالي ــًا مــع البيان متوافقــة جوهري

فــي حــال إســتنتجنا وجــود أخطــاء جوهريــة بنــاًء علــى العمــل المنفــذ مــن قبلنــا علــى المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريرنــا، فإنــه يتوجــب علينــا اإلبــاغ 
عــن ذلــك. ليــس لدينــا مــا نبلــغ عنــه فــي هــذا الخصــوص.
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تقريـر مدقـق 
الحــســابـــات 
الــمـسـتـقــل 

)يتبــع(

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت ناتجــة عــن إحتيــال أو خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات تدقيــق تتناســب مــع تلــك • 
المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتوفــر أساســًا لرأينــا. يعتبــر خطــر عــدم إكتشــاف األخطــاء الجوهريــة الناتجــة عــن إحتيــال أعلــى مــن تلــك الناتجــة 

عــن خطــأ، حيــث قــد ينطــوي اإلحتيــال علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز للرقابــة الداخليــة.

الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة للمجموعــة وشــركاتها التابعــة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق بهــدف تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف، وليــس • 
ــة للمجموعــة. لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليـّ

تقييم مدى ماءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العاقة التي قامت بها اإلدارة. • 

التوصــل إلــى إســتنتاج حــول مــدى ماءمــة إســتخدام اإلدارة لألســاس المحاســبي للمنشــأة المســتمرة، وفــي مــا إذا كانــت هنــاك شــكوك جوهريــة، بنــاًء علــى أدلــة • 
التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، متعلقــة بأحــداث أو ظــروف قــد تشــكك فــي قــدرة المجموعــة علــى اإلســتمرار كمنشــأة مســتمرة. إذا اســتنتجنا وجــود شــكوك 
جوهريــة، فيتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريــر المدقــق إلــى اإلفصاحــات ذات العاقــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، أو تعديــل رأينــا إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات 
غيــر كافيــة. تســتند إســتنتاجاتنا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا لغايــة تاريــخ تقريــر المدقــق. ولكــن يمكــن ألحــداث أو ظــروف مســتقبلية أن تــؤدي بالمجموعــة إلــى 

وقــف أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.

تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحــدة وبنيتهــا ومحتواهــا، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة تعكــس المعامــات • 
واألحــداث بطريقــة تحقــق عرضــًا عــاداًل.

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة والمتعلقــة بالمعلومــات الماليــة الخاصــة بالمنشــآت أو أنشــطة األعمــال فــي المجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة • 
الموحــدة. نحــن مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف والتنفيــذ لعمليــة تدقيــق المجموعــة، ونبقــى وحدنــا مســؤولين عــن تقريرنــا.

تقريـر مدقـق 
الحــســابـــات 
الــمـسـتـقــل 

)يتبــع(

عن برايس وترهاوس كوبرز فلسطين

هيراش شهركيان

رخصة رقم 2012/111

رام الله، فلسطين

20 آذار 2019

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، نقــوم بممارســة االجتهــاد المهنــي والحفــاظ علــى الشــك المهنــي فــي جميــع مراحــل التدقيــق. كذلــك 
فإننــا نقــوم بمــا يلــي:

إننــا نتواصــل مــع أولئــك المكلفيــن بالحوكمــة حــول عــدة أمــور، مــن بينهــا نطــاق وتوقيــت التدقيــق المخطــط لهمــا وماحظــات التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك أي أوجــه 
قصــور هامــة فــي الرقابــة الداخليــة نقــوم بتحديدهــا خــال عمليــة التدقيــق. 

كمــا نقــوم بتزويــد أولئــك المكلفيــن بالحوكمــة بمــا يؤكــد إمتثالنــا للمتطلبــات األخاقيــة ذات الصلــة باإلســتقالية، وإباغهــم عــن جميــع العاقــات واألمــور األخــرى التــي 
مــن المعقــول أن يعتقــد بأنهــا تؤثــر علــى إســتقاليتنا، واإلجــراءات الوقائيــة ذات العاقــة حيثمــا تتطلــب ذلــك.

مــن ضمــن األمــور التــي تــم إباغهــا ألولئــك المكلفيــن بالحوكمــة، نقــوم بتحديــد األمــور األكثــر أهميــة فــي تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة والتــي تمثــل 
أمــور التدقيــق الهامــة. كمــا نقــوم بذكــر هــذه األمــور فــي تقريــر المدقــق، مــا لــم تحظــر القوانيــن أو األنظمــة اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور، أو عندمــا نحــدد فــي حــاالت 
نــادرة جــدًا أنــه ال ينبغــي اإلفصــاح عــن هــذه المســائل ضمــن تقريرنــا ألنــه مــن المعقــول التوقــع أن تفــوق اآلثــار الســلبية لذلــك منافــع المصلحــة العامــة المتحققــة عــن 

ذلــك اإلفصــاح.
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بيـــان الـمـــركز 
الـــــمــــالــــي 

الموحــد 
) جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

31  كانون األول 312017  كانون األول 2018إيضاح
الموجودات

الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

45,032,37940,505,672

60,119,79861,234,832
105,152,177101,740,504 مجموع الموجودات

53,468,8943,613,377ممتلكات وآالت ومعدات

71,622,7371,421،028موجودات ضريبية مؤجلة

916,267,92211,813,159موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

619,817,19020,112,229إستثمارات عقارية

8550,234466,543إستثمار في شركات حليفة

102,438,0132,325,874موجودات مالية متوفرة للبيع

شيكات برسم التحصيل طويلة األجل

نقد مقيد السحب

364,536

502,853

178,406

575,056

12موجودات مالية للمتاجرة

11

7,939,9509,377,277

145,339,0955,925،267موجودات عقود إعادة التأمين

695,443-24مخصص الضرائب

138,087,6168,735,475ذمم مدينة

151,506,7361,243,802ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة 

161,454,7731,406,219أرصدة مدينة أخرى

1722,834,89722,097,557النقد والنقد المعادل

12,956,73111,753,792 شيكات برسم التحصيل قصيرة األجل

حقوق الملكية والمطلوبات

إحتياطي التغير في القيمة العادلة  للموجودات المالية 

رأس المال المدفوع

المتوفرة للبيع

أسهم خزينة

حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم

المطلوبات غير المتداولة

األرباح المدورة

المطلوبات

إحتياطي إجباري

حقوق األقلية

مخصص تعويض نهاية الخدمة

إحتياطي إختياري

صافي حقوق الملكية

قروض طويلة األجل

115,000,00012,000,000

-)262,173(

196,684,7966,281,729

193,000,0003,000,000

1,620,1951,559,550

204,025,5513,705,652

41,011,56739,660,352

325,343170,403

14,381,23316,910,843

39,391,37238,100,802

64,674186,781

4,090,2253,892,433

حقوق الملكية

10

21
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ذمم دائنة

المطلوبات المتداولة

مخصص الضرائب

مطلوبات عقود التأمين

مجموع المطلوبات

مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

أرصدة دائنة اخرى

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

1448,896,71449,971,056

223,214,4822,400,169

4,975,9373,294,780

21

23

113,01398,345

2,592,7082,274,507

105,152,177101,740,504

64,140,61062,080,152

111,784-

60,050,38558,187,719

145,747148,862

24

25

- إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح 1 إلى 34 تشكل جزءًا ال يتجزأ منها.

 -تــم إعتمــاد البیانــات المالیــة الموحــدة علــى الصفحــات مــن 80 إلــى 169 والموافقــة علــى إصدارھــا مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة بتاریــخ 14 شــباط 2019 وقــد تــم التوقیــع 

باإلنابــة عنــه.

السيد أحمد مشعشعالسيد عالء صافيالسيد محمد مسروجي

المدير العامرئيس مجلس االدارة نائــب المديــر العــام للشــوؤن الماليــة 
واللوجســتية والخدمات المســاندة

العموالت المدفوعة

عموالت إعادة تأمين مكتسبة

26)1,845,791()1,940,344(

261,274,7841,255,233

الدخــل  بيــان 
حـــــد  لـمــــو ا

إيضاح

للسنة المنتهية في

31  كانون األول 312017  كانون األول 2018

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

التغير في أقساط غير مكتسبة

صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

إجمالي أقساط معيدي التأمين

حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة 

اإلدعاءات المسددة

حصة معيدي التأمين من اإلدعاءات المسددة

صافي اإلدعاءات المسددة

2650,963,06750,698,904

26)81,890()1,871,581(

)7,388,831()7,635,038(

50,881,17748,827,323

26

26)73,290()1,273,422(

)7,462,121()8,908,460(

26

2,127,5665,125,048 26

)29,821,856()23,585,803(

43,419,05639,918,863

)31,949,422()28,710,851(

42,848,04939,233,752

)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
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24

29

التغير في احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية

المصاريــف  قبــل  التأميــن  أعمــال  أربــاح  صافــي 
الموزعــة  اإلداريــة 

حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة

عوائد االستثمارات

مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين 

إيرادات القطاعات األخرى

المصاريف الموزعة على فروع التأمين

المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع التأمين

احتياطــي  مــن  التأميــن  معيــدي  حصــة  فــي  التغيــر 
التســوية تحــت  اإلدعــاءات 

صافي اإلدعاءات المتكبدة

اإلداريــة  المصاريــف  بعــد  التأميــن  أعمــال  أربــاح  صافــي 
الموزعــة

 أرباح )خسائر( بيع ممتلكات ومعدات

مخصص تدني ذمم

حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة

صافي الدخل من العمليات المستمرة  قبل الضرائب

صافي الدخل من العمليات المستمرة بعد الضرائب

)خسائر( أرباح فروقات عملة

مصروف الضرائب

26

26

27

27

1,156,232)6,640,471(

)512,882()713,979(

107,927)24,146(

-)113,179(

1,390,9771,949,935

)660,226()643,178(

)29,178,506()30,940,253(

13,669,5438,293,499

)2,845,747(1,689,014

)1,814,328()926,016(

1,128,9322,308,364

3,767,6975,991,848

83,691122,788

5,582,0256,917,864

6,376,4711,628,266

)7,293,072()6,665,233(

- إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح 1 إلى 34 تشكل جزءًا ال يتجزأ منها.

حقوق األقلية

مساهمي الشركة األم

العائــد لمســاهمي الشــركة مــن العمليــات المســتمرة 
وغيــر المســتمرة

العائد لمساهمي الشركة من العمليات المستمرة

3,767,6977,699,993

68,767

3,698,930

163,589

7,536,404

3,767,6977,699,993

30

300.2470.506

0.2470.391

28-1,708,145

العمليات غير المستمرة

صافي الدخل بعد العمليات غير المستمرة

ويعود إلى:

الربح من العمليات غير المستمرة
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بيــان الـدخـل 
الـــــشـــامــل 
الـــمــــــوحـــد 

)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

- إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح 1 إلى 34 تشكل جزءًا ال يتجزأ منها.

إيضاح

للسنة المنتهية في

31  كانون األول 312017  كانون األول  2018 

صافي الدخل بعد العمليات غير المستمرة

بنود الدخل الشامل

ويعود إلى:

حقوق األقلية

مساهمي الشركة األم

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

بنود الدخل الشامل للسنة

10154,94084,714

154,94084,714

3,922,6377,784,707

68,767163,589

3,853,8707,621,118

بنــود يمكــن أن يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى بيــان الدخــل الموحــد 
فــي فتــرات الحقــة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

3,922,6377,784,707

3,767,6977,699,993

بيان التغيرات
فـي حــقــوق
الــــمــــلــكـيـة

الـموحد

) جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

- إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح 1 إلى 34 تشكل جزءًا ال يتجزأ منها.

مجموع حقوق 
الملكية

صافي حقوق 
األقلية

حقوق الملكية قبل 
حقوق األقلية

األرباح المدورة
التغير في القيمة 
العادلة للموجودات 
المالية المتوفرة للبيع

إحتياطي إختياري إحتياطي إجباري أسهم خزينة رأس المال 
المدفوع

حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017

المحول لاحتياطيات )إيضاح 19(

صافي الدخل 

صافي التغير في حقوق األقلية

بنود الدخل الشامل األخرى

الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2018

بنود الدخل الشامل األخرى

الرصيد كما في 31 كانون األول 2017

صافي الدخل 

إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

أرباح نقدية موزعة )إيضاح 18(

أرباح نقدية موزعة )إيضاح 18(

المحول الى اإلحتياطيات

 توزيعات أسهم مجانية بواقع 25 % من رأس المال )إيضاح 1(

بيع أسهم الخزينة

الربح الناتج عن بيع أسهم الخزينة

)262,173(

--

12,320,725 3,000,000

-

1,839,85034,719,534

-

-

---

-7,536,404 -163,5897,699,993

-

16,910,843

-)443,889()443,889(

--84,714

-- -154,940

-68,7673,767,697

-7,536,404 -163,5897,784,707

-3,698,930 -

-

3,922,637

-

)546,286(

--)2,400,000(

)262,173(

16,910,843

3,698,930

3,000,000170,403

1,559,55039,660,352

68,767

-

-

)3,000,000(

)403,067(

-

-

-

-

)3,000,000(

-

-

262,173

-

-

)3,000,000(

-

174,527

-

-

-

-

-

-

-

262,173

174,527

12,000,00085,689 5,735,44332,879,684

-

12,000,000

- -

6,281,729

3,698,930

-

6,281,72938,100,802

-صافي التغير في حقوق األقلية -)8,122()8,122(

14,381,233-الرصيد كما في 31 كانون األول 2018 3,000,0001,620,19541,011,567 15,000,000325,343 6,684,79639,391,372

)262,173(

-

)2,400,000(

3,000,000

1,559,55039,660,352

--

-- --

--

84,714

-7,536,404

-154,940 -3,853,870

-- -

546,286

-

12,000,000

-

84,714

-

-

84,714

-7,621,118

-

-

-

-

-

403,067

)3,000,000(

-

--)2,400,000(

3,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

262,173

174,527

-154,940 -154,940

170,40338,100,802
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بيان التدفقات
الـــنـــقـــــديـــة 

الــــمـــوحــد

إيضاح

للسنة المنتهية في

31  كانون األول 2017 31  كانون األول 2018 
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

و  ومعــدات  ممتلــكات  اســتبعاد  خســائر  )أربــاح( 
عقاريــة اســتثمارات 

صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الضرائب

)أرباح( خسائر بيع موجودات مالية للمتاجرة

الربح من العمليات غير المستمرة

عوائد االستثمارات

مخصص تعويض نهاية الخدمة

حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة

مخصص تدني ذمم 

ناتج عمليات متوقفة

التدفقات النقدية قبل التغيرات في األنشطة التشغيلية 

)خسائر( بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

خسائر التدني في قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع

صافي الدخل من العمليات المستمرة وغير المستمرة  
قبل الضرائب

)أرباح( القيمة العادلة لاستثمارات العقارية

)األرباح( المتحصلة من استبعاد الشركة التابعة

استهاك ممتلكات ومعدات

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة

شيكات برسم التحصيل

ذمم مدينة

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة

موجودات عقود إعادة التأمين

أرصدة مدينة أخرى 

مطلوبات عقود التأمين

24,146 )107,927(

6,917,864 5,582,025

29827,302 )321,137(

281,708,145 -

20

8)122,788( )83,691(

113,179 -

)547,006( -

3,813,870 4,506,320

)1,610,653( )2,045,450(

454,634 648,235

2983,498 -

10205,256 42,801

8,626,009 5,582,025

6)1,740,776( )543,063(
28)1,427,615( -

5384,022 401,718

29)1,455,338( 932,809

)3,094,032( )1,389,069(

)1,391,994( 647,859

)33,450( )262,934(

1,987,401 586,172

256,993 )48,554(

8,512,052 )1,074,342(

الذمم الدائنة

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

أرصدة دائنة أخرى

شراء موجودات مالية للمتاجرة

1,578,847)244,833(

814,313)235,294(

)3,115()108,309(

318,201)806,687(

)2,298,555()2,278,924(
بيع موجودات مالية للمتاجرة

صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل قبل 
الضرائب و تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة

3,124,2105,943,948

دفعات ضرائب 
دفعات تعويض نهاية الخدمة

صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغيل

24)1,208,810()2,654,380(
)328,336()186,280( 20

6,499,353

4,962,207

12,320,741

9,480,081
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

بيع شركة تابعة
نقد مقيد السحب

موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

شراء ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
بيع ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
قروض بنكية

التغير في حقوق األقلية

توزيعات أرباح نقدية

ربح بيع أسهم الخزينة

إسهم الخزينة

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

-
72,203

3,000,000
)5,573(

)4,454,763()5,909,001(

)679,319(

1,066,560

)303,232(

)377,766(

199,661

-

-

95,214

)107,439()102,141(

)8,122()443,889(

)2,897,690()2,391,910(

174,527

262,173

)2,576,551(

-

-

)2,937,940(

737,3404,550,544

22,097,55717,547,013

1722,834,89722,097,557

عوائد استثمارات مقبوضة
صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

2,045,4501,610,653
)1,648,316()1,991,597(

- إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح 1 إلى 34 تشكل جزءًا ال يتجزأ منها. 

) جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(
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إيضاح)1)
عام

تأسـسـت مجموعة التأمين الـوطـنـية المساهمة العامة المحدودة )المـجـمـوعـة( فـي عـام 1992 كـشـرـكة مـسـاهـمـة عـامـة وسـجـلت لـدى مـراقـب الــشــركـــات في مـديـنـة  

رام اللــه بتاريــخ 15 آذار 1992 تحــت رقــم 562600353 بــرأس مــال مقــداره 3,500,000 دينــار أردنــي موزعــة علــى 3,500,000 ســهم بواقــع دينــار أردنــي واحــد لــكل ســهم. 

فــي عــام 2008 تــم تحويــل رأس مــال المجموعــة مــن الدينــار األردنــي الــى الــدوالر األمريكــي. قامــت المجموعــة خــال الفتــرة مــن عــام 1994 وحتــى 31 كانــون األول 2017 

بزيــادة رأس مالهــا المصــرح بــه والمدفــوع علــى مراحــل ليصبــح 12,000,000 دوالر أمريكــي مــوزع علــى 12,000,000 ســهم بواقــع دوالر أمريكــي واحــد لــكل ســهم.

أقــرت الهيئــة العامــة للمجموعــة فــي اجتماعهــا الــذي عقــد بتاريــخ 29 آذار 2018 توزيــع أربــاح كأســهم مجانيــة بنســبة %25 عــن نتائــج أعمــال المجموعــة لعــام 2017 وذلــك 

بواقــع 3,000,000 دوالر أمريكــي علــى مســاهمي الشــركة كٌل بنســبة مــا يملكــه مــن األســهم. حيــث تــم زيــادة رأس المــال المدفــوع ليصبــح 15,000,000 دوالر أمريكــي. 

إن األهداف األساسية للمجموعة هي مزاولة جميع أعمال التأمين وإعادة التأمين، والقيام بإستثمار رأس المال والموجودات المنقولة وغير المنقولة.

تمــارس المجموعــة عملهــا مــن خــال مركزهــا الرئيســي فــي مدينــة البيــرة وفروعهــا  التســعة وبلــغ عــدد مكاتــب المجموعــة 17 مكتبــًا، وعــدد وكائهــا  27 وكيــًا، وعــدد 

ــون األول 2018. موظفيهــا 197 موظفــًا كمــا فــي 31 كان

إيضاح)2)

ملخص أهم السياسات المحاسبية             

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة:

2.1 - أسس إعداد البيانات المالية الموحدة

- اإلمتثال للمعايير الدولية للتقارير المالية 
تــم إعــداد البيانــات المالیــة  للســنة المنتهیــة فــي 31 كانــون األول 2018  للمجموعــة وفقــًا للمعاییــر الصــادرة عــن مجلــس معاییــر المحاســبة الدولیــة والتفســيرات الصــادرة 

عــن لجنــة تفســيرات التقاریــر المالیــة الدولیــة المنبثقــة عــن مجلــس معاییــر المحاســبة الدولیــة. 
- أساس القياس

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ الكلفــة التاريخيــة بإســتثناء إســتثمارات المجموعــة )موجودات مالية للمتاجــرة و موجودات مالية متوفرة للبيع واالســتثمارات 
العقاريــة( المدرجــة والتــي تظهــر بالقيمة العادلة. 

- العملة الوظيفية وعملة العرض 
تم إعداد البيانات المالية بالدوالر األمريكي، والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.

إن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة المجموعــة القيــام بتقديــرات وإجتهــادات تؤثــر فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات 
الماليــة واإلفصــاح عــن اإللتزامــات المحتملــة. كمــا أن هــذه التقديــرات واإلجتهــادات تؤثــر فــي اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات وكذلــك فــي التغييــرات فــي إحتياطــي 
الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع التــي تظهــر ضمــن حقــوق الملكيــة. وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة المجموعــة إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا. إن التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات 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 مبيــن فــي ايضــاح رقــم )4(.
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2.2 - البيانات المالية الموحدة

تشــمل البيانــات الماليــة الموحــدة البيانــات الماليــة لشــركة التأميــن الوطنيــة )فيمــا يلــي “الشــركة األم”( وشــركتها التابعــة )فيمــا يلــي “المجموعــة”( كمــا فــي 31 كانــون 
األول 2018. تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة البيانــات الماليــة للشــركة والشــركة التابعــة لهــا، وتحقــق الســيطرة عندمــا تكــون الشــركة قــادرة علــى إدارة األنشــطة 
الرئيســية للشــركات التابعــة وعندمــا تكــون معرضــة للعوائــد المتغيــرة الناتجــة مــن إســتثماراتها فــي الشــركة التابعــة أو تكــون لهــا حقــوق فــي هــذه العوائــد. وتكــون قــادرة 
علــى التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــال ســلطتها فــي الشــركة التابعــة. ويتــم إســتبعاد المعامــات واألرصــدة واإليــرادات والمصروفــات بيــن الشــركة والشــركات التابعــة 

وكذلــك مــا بيــن الشــركات التابعــة.
لقد كانت نسب ملكية الشركة المباشرة وغير المباشرة في رأسمال شركتها التابعة كما يلي:

لقد كانت نسب ملكية الشركة المباشرة وغير المباشرة في رأسمال شركاتها التابعة كما يلي:

رأس المال نسبة الملكية

الــمــبــلــغ

2018201720182017 طبيعة النشاط   

استثمارات 
عقارية

شركة أبراج الوطنية

%

11,000,00011,000,000 92.8692.75

يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة التابعــة لنفــس الســنة الماليــة للشــركة األم باســتخدام نفــس السياســات المحاســبية المســتخدمة مــن قبلهــا. وفــي حــال كانــت 
السياســات المحاســبية المتبعــة مــن قبــل الشــركة التابعــة مختلفــة، يتــم إجــراء التعديــات الازمــة علــى البيانــات الماليــة للشــركة التابعــة لتتوافــق مع السياســات المحاســبية 

المســتخدمة مــن قبــل الشــركة األم.
يتــم توحيــد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة فــي بيــان الدخــل الموحــد مــن تاريــخ تملكهــا، وهوالتاريــخ الــذي يجــري فيــه فعلًيــا انتقــال الســيطرة للشــركة األم علــى الشــركات 

التابعــة ويتــم التوقــف عــن توحيدهــا عندمــا تفقــد الشــركة األم هــذه الســيطرة.
تمثــل حقــوق األقليــة الحصــة فــي صافــي الدخــل أو الخســارة وصافــي الموجــودات غيــر المملوكــة - بشــكل مباشــر أوغيــر مباشــر - مــن قبــل الشــركة األم فــي الشــركات 
التابعــة، ويتــم إظهارهــا فــي بيــان الدخــل الموحــد. وكذلــك ضمــن حقــوق الملكيــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد بشــكل منفصــل عــن الحقــوق العائــدة لمســاهمي 

الشركة األم.      

2.3 - التغییرات في السياسات المحاسبية

إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد البيانــات الماليــة المرحليــة المختصــرة للمجموعــة تتوافــق مــع تلــك التــي تــم إســتخدامها فــي إعــداد البيانــات الماليــة الســنوية 
كمــا فــي 31 كانــون األول 2017، بإســتثناء تطبيــق المعاييــر الجديــدة والتعديــات علــى المعاييــر الحاليــة كمــا هــو مذكــور أدنــاه.
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المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة التــي صــدرت والتــي تــم تطبيقهــا مــن قبــل الشــركة ألول مــرة والنافــذة التطبيــق فــي الســنة الماليــة التــي تبــدأ  )أ ( 
ــة: ــدة للمجموع ــة الموح ــات المالي ــى البيان ــري عل ــر جوه ــر تأثي ــذه المعايي ــق ه ــن لتطبي ــم يك ــي 2018، ل ــون الثان ــي أول كان ف

تاريخ السريان

1 كانون الثاني 2018

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15(، »اإليرادات من العقود مع العماء«
طبيعــة التغيــر: أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معاييــر جديــدة لإلعتــراف باإليــراد. هــذا وســوف يحــل هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة 
الدولــي رقــم )18( والــذي يغطــي عقــود البنــاء. بنــاءًا علــى المعيــار الجديــد، يتــم اإلعتــراف باإليــرادات عنــد نقــل الســيطرة علــى الســلعة أو الخدمــة 

للعميــل. يســمح المعيــار بــأن يتــم التطبيــق بأثــر رجعــي كامــل أو بأثــر رجعــي معــدل.  

األثــر: ال يوجــد أثــر جــراء تطبيــق المعيــار علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة وذلــك نظــرًا لكــون معظــم إيراداتهــا تتأتــى مــن مصــادر غيــر خاضعــة لهــذا 
المعيار.

التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )4(، »عقــود التأميــن« بشــأن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( 
الماليــة« »األدوات 

قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي 12 أيلــول 2016 بنشــر التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )4(، “عقــود التأميــن” 
بشــأن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( “األدوات الماليــة”.

تتطــرق هــذه التعديــات للمخــاوف حيــال تواريــخ الســريان المختلفــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( )الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 
أو بعــد 1 كانــون الثانــي 2018( ومعيــار عقــود التأميــن الجديــد، المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )17( )الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو 

بعــد 1 كانــون الثانــي 2021(.
تقــدم هــذه التعديــات لشــركات التأميــن حليــن محتمليــن: إعفــاء مؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( للفتــرات الســنوية التــي 

تبــدأ قبــل 1 كانــون الثانــي 2021 و”أســلوب التغطيــة”، ويمكــن االختيــار بيــن كا األســلوبين.
وبموجــب “أســلوب التغطيــة” تعيــد شــركة التأميــن التصنيــف مــن الربــح أو الخســارة إلــى الدخــل الشــامل اآلخــر أي تغييــرات فــي القيمــة العادلــة 
للموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا ألي نشــاط يتعلــق بعقــود ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )4(، وذلــك إذا تــم اإلعتــراف 
بهــذه التغييــرات فــي الربــح أو الخســارة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( وليــس بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم )39(.
 وبموجــب “اإلعفــاء المؤقــت” ُيســمح للمنشــآت بتطبيــق المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم )39( “األدوات الماليــة، االعتــراف والقيــاس”، بــداًل 

مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( “األدوات الماليــة”، إذا إلتزمــت بالمعاييــر التاليــة:

إذا لم تطبق شركة التأمين أي من إصدارات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(.. 1
التــي تتعلــق أنشــطتها فــي الغالــب بالتأميــن فــي تاريــخ التقريــر الســنوي الــذي يســبق مباشــرًة 1 نيســان 2016. ويجــب تخطــي االختبــارات . 2

التاليــة:  

تاريخ السريان

1 كانون الثاني 2018

-   القيمــة الدفتريــة للمطلوبــات الناشــئة مــن العقــود التــي تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )4( مقارنــة مــع إجمالــي  
القيمــة الدفتريــة لجميــع مطلوباتهــا.

-   إجمالي القيمة الدفترية لمطلوبات شركة التأمين المتصلة بالتأمين مقارنة مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع المطلوبات:
 إذا كانت النسبة المئوية أعلى من %90، تعتبر أنشطة شركة التأمين متصلة بشكل كبير بالتأمين.• 
إذا كانــت النســبة أقــل مــن أو تســاوي %90، لكــن أكبــر مــن %80 ولــم تكــن شــركة التأميــن تــزاول أنشــطة مهمــة غيــر متصلــة بالتأميــن، تعتبــر • 

األنشــطة متصلــة بشــكل كبيــر بالتأميــن. وبخــاف ذلــك، ال تعتبــر األنشــطة متصلــة بشــكل كبيــر بالتأميــن.
إذا كانت النسبة المئوية أقل من أو تساوي %80، ال تعتبر أنشطة شركة التأمين متصلة بشكل كبير بالتأمين.• 

أجــرت المجموعــة تقييمــًا للتعديــات وخلصــت إلــى أن أنشــطتها مرتبطــة إلــى حــد كبيــر بالتأميــن. قامــت المجموعــة بتطبيــق اإلعفــاء المؤقــت 
فــي فتــرة إقرارهــا اعتبــارًا مــن 1 كانــون الثانــي 2018.

1 كانون الثاني 2018

معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( – )األدوات المالية(
تســري التعديــات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 كانــون الثانــي 2018 مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. وســيتم  تطبيــق أحــكام 

انتقاليــة محــددة.
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي تمــوز 2014، الصيغــة النهائيــة للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )9( “األدوات الماليــة” 
ليحــل محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )39( األدوات الماليــة “اإلعتــراف والقيــاس” و جميــع الصيــغ الســابقة للمعيــار الدولــي إلعــداد 
التقاريــر الماليــة رقــم )9(. يجمــع المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )9( جميــع الجوانــب الثاثــة للمحاســبة عــن مشــروع األدوات الماليــة: 
التصنيــف والقيــاس وانخفــاض القيمــة ومحاســبة  التحــوط. يســري المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )9( للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ 
فــي أو بعــد 1 كانــون الثانــي 2018 مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. بإســتثناء محاســبة التحــوط، فــإن التطبيــق بأثــر رجعــي مطلــوب ولكــن تقديــم 
ــر مســتقبلي، مــع بعــض اإلســتثناءات  ــات بشــكل عــام بأث ــا. بالنســبة لمحاســبة التحــوط يتــم تطبيــق المتطلب ــة ليــس إلزامي معلومــات المقارن

المحــدودة.
قامــت المجموعــة بتأجيــل تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )9( إلــى التاريــخ األســبق لســريان معيــار عقــود التأميــن الجديــد 
)المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )17( فــي 1 كانــون الثانــي 2021(، وذلــك مــن خــال تطبيــق اإلعفــاء المؤقــت وفقــا للتعديــات 
علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )4(، “عقــود التأميــن” بشــأن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( “األدوات الماليــة”.
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المعايير والتفسيرات الجديدة غير الملزمة للسنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2018 والتي لم يتم تطبيقها مبكًرا من قبل المجموعة: )ب  ( 

تاريخ السريان

1 كانون الثاني 2019

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، “عقود اإليجار”
يحــل هــذا المعيــار محــل التوجيهــات الحاليــة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 17، ويعــد المعيــار تعديــا كبيــرا فــي عمليــة المحاســبة مــن قبل 
المســتأجرين علــى وجــه الخصــوص حيــث كان يجــب عليهــم بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 17 التمييــز بيــن عقــود اإليجــار التمويلــي 
ــى المســتأجرين  ــة(. أمــا اآلن فيجــب عل ــة العمومي ــر المدرجــة فــي الميزاني ــة( وعقــود اإليجــار التشــغيلي )غي ــة العمومي )المدرجــة فــي الميزاني
ــر الماليــة رقــم 16 االعتــراف بالتزامــات اإليجــار بمــا يعكــس مدفوعــات اإليجــار المســتقبلية و “حــق اســتخدام  ــار الدولــي للتقاري بموجــب المعي
األصــل” لجميــع عقــود اإليجــار تقريبــا. كمــا أدرج مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة إعفــاء اختياريــا لبعــض عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود 

اإليجــار ذات الموجــودات منخفضــة القيمــة، إال أن هــذا اإلعفــاء ال يمكــن تطبيقــه إال بواســطة المســتأجرين.
وفيمــا يتعلــق بالمؤجريــن تبقــى المعالجــة المحاســبية نفســها تقريبــا. ومــع ذلــك ونظــرًا لقيــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بتحديــث 
ــار  ــر المؤجــرون أيضــًا بالمعي ــن العقــود(، فســوف يتأث ــع والفصــل بي ــك التوجيهــات حــول التجمي ــار )وكذل ــف عقــد اإليج التوجيهــات بشــأن تعري
الجديــد. وعلــى أقــل تقديــر، فمــن المتوقــع أن يؤثــر نمــوذج المحاســبة الجديــد للمســتأجرين علــى المفاوضــات بيــن المؤجريــن والمســتأجرين. 
وبموجــب المعيــار الدولــي رقــم 16، فــإن العقــد يعــد، أو يتضمــن، إيجــارًا إذا كان العقــد ينقــل الحــق فــي الســيطرة علــى اســتخدام أصــل معيــن 

لفتــرة مــن الزمــن مقابــل تعويــض مــا.
تقوم الشركة حاليا بتقييم تأثير تطبيق المعيار الجديد والغير ساري بعد على هذه البيانات المالية الموحدة.

1 كانون الثاني 2019

التعديــات الســنوية لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة للــدورة 2015-2017 ،التعديــات التاليــة تــم الوصــول لصيغتهــا النهائيــة فــي كانــون 
األول 2017 :

ــارة عــن إندمــاج •  ــة إتحــاد هــو عب ــة رقــم )3( – وضــح أن الحصــول علــى الســيطرة علــى منشــأة ناتجــة عــن عملي ــر الماليــة الدولي ــار التقاري معي
منشــآت متحقــق علــى مراحــل. 

معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم )11( – وضــح أن الجهــة الحاصلــة علــى الســيطرة المشــتركة علــى منشــأة يجــب أال تعيــد قيــاس حصتهــا • 
المملوكــة ســابقًا فــي العمليــة المشــتركة. 

معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )12( – وضــح أن ضريبــة الدخــل الناتجــة عــن توزيعــات أربــاح علــى أدوات ماليــة مصنفــة كملكيــة يجــب أن يتــم • 
تســجيلها بنــاًء علــى تســجيل المعامــات أو األحــداث الســابقة التــي أدت إلــى توليــد األربــاح القابلــة للتوزيــع.

معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )23( – وضــح أنــه فــي حــال بقــاء مديونيــة قائمــة بعــد جهوزيــة األصــل ذي العاقــة لإلســتخدام، فإنــه يصبــح • 
جــزء مــن المديونيــة العامــة. 

تاريخ السريان

1 كانون الثاني 2021

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )17(، “عقود التأمين”
فــي 18 أيــار 2017، أنهــى مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة مشــروعه الطويــل لوضــع معيــار محاســبي حــول عقــود التأميــن وأصــدر المعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )17( “عقــود التأميــن”. يحــل المعيــار الدولــي رقــم )17( محــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )4( والــذي 
يســمح حاليــًا بالعديــد مــن الممارســات. ســيؤدي المعيــار الدولــي رقــم )17( إلــى تغييــر كبيــر فــي المحاســبة لــدى جميــع المنشــآت التــي تصــدر 

عقــود تأميــن وعقــود إســتثمار تشــمل ميــزة المشــاركة اإلختياريــة.
ــًا مــع تطبيــق  ــار علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 كانــون الثانــي 2021 ويســمح بالتطبيــق المبكــر إذا كان متزامن ينطبــق المعي
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15( “اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء” والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( “األدوات الماليــة”.
ــاس علــى أســس  ــاس التقديــرات فــي كل فتــرة تقريــر. ويعتمــد القي ــث يعــاد قي ــي حي ــاس حال ــار الدولــي رقــم )17( نمــوذج قي ــب المعي يتطل
التدفقــات النقديــة المرجحــة المخصومــة وتعديــل للمخاطــر وهامــش الخدمــات التعاقديــة الــذي يمثــل أربــاح العقــد غيــر المكتســبة. وهنــاك 
ــر  ــاس غي ــاح هــذا األســلوب طريقــة قي ــة إذا أت ــة المتبقي ــرة التغطي ــى مــدار فت ــه لإللتزامــات عل أســلوب تخصيــص مبّســط لألقســاط ُيســمح ب
مختلفــة جوهريــًا عــن النمــوذج العــام أو إذا كانــت فتــرة التغطيــة تمتــد لســنة أو أقــل. ومــع ذلــك، يجــب قيــاس اإلدعــاءات المتكبــدة باإلعتمــاد علــى 

ــة بالمخاطــر والمخصومــة. ــة المرجحــة والمعدل أســس التدفقــات النقدي
ولغــرض العــرض والقيــاس، علــى المنشــآت عنــد االعتــراف المبدئــي فصــل أي محفظــة )تشــمل عقــودًا معرضــة لمخاطــر مشــابهة وتــدار معــًا 
كمــا لــو كانــت محفظــة واحــدة( إلــى ثــاث مجموعــات مــن العقــود وهــي: العقــود الشــاقة، والعقــود ال تنطــوي علــى خطــر جوهــري بــأن تصبــح 

عقــودًا شــاقة، والعقــود المتبقيــة. ويجــب أال تجتمــع العقــود المصــدرة ألكثــر مــن ســنة فــي مجموعــة واحــدة.
تقــوم المجموعــة حاليــًا بإجــراء تحليــل لتأثيــر المعيــار باإلضافــة إلــى توثيــق التغييــرات فــي السياســات المحاســبية للمجموعــة. وليــس مــن الممكــن 
اإلفصــاح عــن أثــر تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )17( علــى هــذه البيانــات الماليــة. ليــس لــدى المجموعــة أي خطــط لتطبيــق 

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )17( فــي وقــت مبكــر قبــل تاريــخ التطبيــق اإلجبــاري اعتبــارا مــن 1 كانــون الثانــي 2021.
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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 مــن خــال عقــود التأميــن كمــا بتاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة ضمــن المطلوبــات كأقســاط تأميــن غيــر 
مكتســبة. األقســاط غيــر المكتســبة تمثــل نســب مــن األقســاط المكتتبــة فــي الســنة المتعلقــة بفتــرات المخاطــر بعــد تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة. يتــم تأجيــل النســبة 

العائــدة إلــى الفتــرات الاحقــة كمخصــص لألقســاط غيــر المكتســبة.
يتــم قيــد اإلدعــاءات ومصاريــف تســويات الخســائر المتكبــدة ضمــن بيــان الدخــل الموحــد علــى أســاس قيمــة اإللتــزام المتوقــع للتعويــض العائــد إلــى حملــة عقــود التأميــن 

أو إلــى أطــراف أخــرى متضــررة.

األقساط المستردة من قبل معيدي التأمين
تتضمــن أقســاط إعــادة التأميــن إجمالــي األقســاط المســتحقة لكامــل فتــرة الغطــاء التأمينيــة إلعــادة التأميــن المذكــورة فــي عقــد التأميــن الموقــع خــال الفتــرة المحاســبية، 
ويتــم تحقيقهــا فــي التاريــخ الــذي تبــدأ فــي السياســة التأمينيــة. تتضمــن أقســاط إعــادة التأميــن أيضــًا أي تعديــات تنشــأ فــي الفتــرة المحاســبية فيمــا يتعلــق بعقــود 
إعــادة التأميــن التــي بــدأت فــي الفتــرات المحاســبية الســابقة. أقســاط إعــادة التأميــن غيــر المكتســبة هــي تلــك النســب مــن األقســاط المكتتبــة فــي الســنة والتــي تتعلــق 

بفتــرات المخاطــر بعــد تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة.

إيرادات رسوم التأمين
يتم إثبات إيرادات رسوم التأمين في بيان الدخل الموحد في سنة حدوثها.

إيرادات الفوائد
يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد عنــد تحققهــا بإســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي، بنــاء علــى المعــدل المســتخدم لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة خــال العمــر 

اإلنتاجــي المتوقــع لألصــل المالــي نســبة إلــى صافــي قيمتــه الدفتريــة.

إيرادات أرباح أسهم
تتحقــق أربــاح أو خســائر تــداول اإلســتثمارات فــي الموجــودات الماليــة عنــد إتمــام عمليــة التــداول، ويتــم اإلعتــراف بأربــاح توزيعــات األســهم مــن الشــركات المســتثمر بهــا 

عنــد نشــوء حــق إلســتامها.

تــحـــقــق
اإليرادات

يتــم إطفــاء كافــة العمــوالت والتكاليــف األخــرى للحصــول علــى وثائــق التأميــن الجديــدة أوالمجــددة فــي بيــان الدخــل الموحــد فــي ســنة حدوثهــا. ويتــم اإلعتــراف بالمصاريــف 
األخــرى بنــاء علــى أســاس االســتحقاق.

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

كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة وتشــمل مخصــص لادعــاءات غيــر المبلــغ عنهــا.

تــحـــقــق
المصاريف

تعويضات
التأمين
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يتم توزيع المصاريف اإلدارية والعامة للشركة األم على فروع التأمين بنسبة إجمالي األقساط المتحققة لكل فرع من فروع التأمين وذلك كما يلي:

- يحمل 7 % منها لبيان الدخل الموحد تحت بند مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين.
- يحمــل 93 % منهــا علــى فــروع التأميــن بنســبة األقســاط المتحققــة لــكل فــرع إلــى إجمالــي األقســاط المتحققــة. فيمــا يخــص فــرع التأميــن الصحــي، يتــم إعــادة توزيــع 
وتحميــل فــروع التأميــن األخــرى مــا يعــادل 9.3 % مــن أقســاط فــرع التأميــن الصحــي مــن حصــة المصاريــف الموزعــة للفــرع والــذي يمثــل الرســوم اإلداريــة المدفوعــة للشــركة 

 .)NatHealth( الوطنيــة إلدارة التأمينــات والنفقــات الصحيــة والطبيــة
- أما المصاريف المتعلقة بالشركات التابعة فيتم دمجها مع المصاريف غير الموزعة على فروع التأمين.

مصاريف
إداريـــة و 

عــامــة

إن تحديــد مــا إذا كان الترتيــب التعاقــدي هــو عبــارة عــن عقــد إيجــار أو يحتــوي علــى عقــد إيجــار يتــم بناًءعلــى طبيعــة الترتيــب التعاقــدي عنــد بــدء اإليجــار، ويتطلــب إجــراء تقييــم 
حــول مــا إذا كان الوفــاء بالترتيــب التعاقــدي يعتمــد علــى اســتخدام موجــود أو موجــودات محــددة ومــا إذا كان ينقــل الحــق فــي اســتخدام الموجــود حتــى لــو لــم يكــن الموجــود 

محــددًا صراحــة فــي الترتيــب التعاقــدي.

اإليـجـــارات

يتــم تســجيل الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع بالقيمــة العادلــة مضافــًا إليهــا مصاريــف االقتنــاء عنــد الشــراء ويعــاد تقييمهــا الحقــًا بالقيمــة العادلــة، ويتــم تســجيل 
األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد. وفــي حــال بيــع هــذه الموجــودات أو جــزء 
منهــا أو حصــول تدنــي فــي قيمتهــا يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي بيــان الدخــل الموحــد بمــا فــي ذلــك المبالــغ المقيــدة ســابقًا فــي بنــد “ التغيــر 
فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع” ضمــن بيــان حقــوق الملكيــة الموحــد والتــي تخــص هــذه الموجــودات. يمكــن اســترجاع خســارة التدنــي التــي تــم 
تســجيلها ســابقًا فــي بيــان الدخــل الموحــد إذا مــا تبيــن بموضوعيــة أن الزيــادة فــي القيمــة العادلــة قــد حدثــت فــي فتــرة الحقــة لتســجيل خســائر التدنــي، حيــث يتــم اســترجاع 
خســائر التدنــي فــي قيمــة اإلســتثمار مــن خــال بيــان الدخــل الشــامل الموحــد. تظهــر الموجــودات الماليــة التــي ال يمكــن تحديــد قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه بالكلفــة 

ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي بيــان الدخــل الموحــد.

المجموعة كمستأجر
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار فــي تاريــخ بدايــة اإليجــار التمويلــي أو اإليجــار التشــغيلي. عقــد اإليجــار الــذي ال تنتقــل جوهريــًا بموجبــه جميــع المخاطــر والمنافــع إلــى ملكيــة 
المجموعــة يتــم تصنيفــه كإيجــار تشــغيلي. تــدرج مدفوعــات اإليجــار التشــغيلي كمصــروف فــي بيــان الدخــل الموحــد علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

المجموعة كمؤجر
عقد اإليجار الذي ال تقوم المجموعة بموجبه بنقل جميع المخاطر والمنافع جوهريًا يتم تصنيفه كإيجار تشغيلي.

تــدرج إيــرادات اإليجــار كإيــرادات فــي بيــان الربــح أو الخســارة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار. التكاليــف المبدئيــة المتكبــدة فــي التفــاوض والترتيــب 
حــول اإليجــار التشــغيلي تتــم إضافتهــا إلــى القيمــة الدفتريــة للموجــود المؤجــر ويتــم تحقيقهــا علــى مــدى فتــرة اإليجــار علــى نفــس أســس إيــرادات اإليجــارات. تحقــق مبالــغ 

اإليجــار المحتملــة كاإليــرادات فــي الفتــرة التــي يتــم اســتحقاقها فيهــا. تتحقــق إيــرادات الخدمــات المرتبطــة باإليجــار التشــغيلي علــى فتــرة اإليجــار.

موجدات 
مالية متوفرة

للبيع
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تقيــد الموجــودات الماليــة للمتاجــرة بالقيمــة العادلــة عنــد الشــراء، ويعــاد تقييمهــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة بالقيمــة العادلــة ويتــم قيــد أي ربــح أو خســارة ناجمــة 
عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لهــا فــي بيــان الدخــل الموحــد فــي نفــس فتــرة حــدوث هــذا التغيــر بمــا فيهــا التغيــر فــي القيمــة العادلــة الناتجــة عــن فروقــات تحويــل بنــود 

الموجــودات غيــر النقديــة بالعمــات األجنبيــة. 

هــي الموجــودات الماليــة التــي تهــدف إدارة المجموعــة وفقــًا لنمــوذج أعمالهــا االحتفــاظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة والتــي تتمثــل بالدفعــات مــن أصــل 
الديــن والفائــدة علــى رصيــد الديــن القائــم.

يتــم إثبــات الموجــودات الماليــة عنــد الشــراء بالتكلفــة مضافــًا إليهــا مصاريــف االقتنــاء، وتطفــأ العــاوة / الخصــم بإســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة، قيــدًا علــى أو لحســاب 
الفائــدة، وينــزل أيــة مخصصــات ناتجــة عــن التدنــي فــي قيمتهــا يــؤدي إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد األصــل أو جــزء منـــه، ويتــم قيــد أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي بيــان الدخــل 

الموحــد وتظهــر الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة بعــد تخفيضهــا بخســائر التدنــي.
يمثــل مبلــغ التدنــي فــي قيمــة الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي الســجات والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقدية المتوقعــة المخصومة 

بســعر الفائــدة الفعلــي األصلي.
ال يجــوز إعــادة تصنيــف أي موجــودات ماليــة مــن/ إلــى هــذا البنــد إال فــي الحــاالت المحــددة فــي معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة )وفــي حــال بيــع أي مــن هــذه الموجــودات 
ــر الماليــة الدوليــة  ــر التقاري ــان الدخــل الموحــد فــي بنــد مســتقل واإلفصــاح عــن ذلــك وفقــًا لمتطلبــات معايي قبــل تاريــخ اســتحقاقها يتــم تســجيل نتيجــة البيــع ضمــن بي

بالخصــوص(.

مــــوجــــودات 
مالية للمتاجرة

مــوجــودات 
مــــــالــــيـــــــة 
مــــحـــتــفــظ 
بـهـا لـتـاريـخ 
االستحقاق

إن أسعار اإلغاق بتاريخ البيانات المالية لألدوات المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية.
في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالية أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

- مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.
- تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.

تهــدف طــرق التقييــم إلــى الحصــول علــى قيمــة عادلــة تعكــس توقعــات الســوق وتأخــذ باالعتبــار العوامــل الســوقية وأيــة مخاطــر أو منافــع متوقعــة عنــد تقديــر قيمــة 
األدوات الماليــة، وفــي حــال وجــود أدوات ماليــة يتعــذر قيــاس 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.

الـقـيـمـة 
الــعـادلـة 
لألدوات 

المالية

تقــوم المجموعــة بمراجعــة القيــم المثبتــة فــي الســجات للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة لتحديــد فيمــا إذا كانــت هنالــك مؤشــرات تــدل علــى 
تــدٍن فــي قيمتهــا إفراديــًا أو علــى شــكل مجموعــة، وفــي حالــة وجــود مثــل هــذه المؤشــرات فإنــه يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد مــن أجــل تحديــد خســارة التدنــي. 

يتــم تحديــد مبلــغ التدنــي كمــا يلــي:
تدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالكلفة المطفأة: بناء على تقدير التدفقات النقدية المخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.- 
تدنــي الموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالقيمــة العادلــة: يمثــل الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي الســجات والقيمــة العادلــة، بعــد تنزيــل أي خســائر تدنــي معتــرف بهــا - 

ســابقًا فــي بيــان الدخــل الموحــد.
ــدات علــى -  ــي للعائ ــة المتوقعــة مخصومــة بســعر الســوق الحال ــة للتدفقــات النقدي ــاء علــى القيمــة الحالي ــة التــي تظهــر بالكلفــة: بن تدنــي قيمــة الموجــودات المالي

ــة مشــابهة. موجــودات مالي
يتــم تســجيل التدنــي فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل الموحــد كمــا يتــم تســجيل أي وفــر فــي الفتــرة الاحقــة نتيجــة التدنــي الســابق فــي الموجــودات الماليــة فــي بيــان الدخــل 

الموحــد باســتثناء أســهم الشــركات المتوفــرة للبيع.

تـدنـي وعـدم 
قابلية تحصيل 
الـمــوجــودات 

المالية
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قـــروض

الممتلكات 
واآلالت و 
المعدات

االستثمارات 
العقارية

يتــم دراســة تدنــي القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت 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 للقيمــة المتوقــع إســتردادها وهــي القيمــة 

العادلــة مخصومــًا منهــا مصاريــف البيــع أو “القيمــة فــي االســتخدام”، أيهمــا أعلــى.
يتــم إحتســاب ورســملة التكاليــف المتكبــدة إلســتبدال مكونــات الممتلــكات واآلالت والمعــدات التــي يتــم التعامــل معهــا بشــكل منفصــل، كمــا يتــم شــطب القيمــة الدفتريــة 
ألي جــزء مســتبدل. يتــم رســملة النفقــات األخــرى الاحقــة فقــط عنــد زيــادة المنافــع اإلقتصاديــة المســتقبلية المتعلقــة بالممتلــكات واآلالت والمعــدات. يتــم إثبــات جميــع 

النفقــات األخــرى فــي بيــان الدخــل الموحــد.

اســـتــثــمـار 
فــــــــــــــي 
شـــركـــات 

حليفة

أثاث وأجهزة

سنوات

ديكورات

سيارات

برامج حاسوب

مباني

17-5
10-6
50

10
5

يتــم قيــد االســتثمار فــي الشــركات الحليفــة بإســتخدام 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 الموحــد بالكلفــة، مضافــًا إليهــا التغيــرات الاحقــة فــي حصــة المجموعــة فــي صافــي 
موجــودات الشــركات الحليفــة. يتــم قيــد حصــة المجموعــة مــن نتائــج الشــركات الحليفــة فــي بيــان الدخــل الموحــد. يتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر غيــر المتحققــة الناتجــة عــن 

المعامــات بيــن المجموعــة والشــركات الحليفــة بحــدود حصــة المجموعــة فــي الشــركات الحليفــة.
إن الســنة الماليــة للشــركات الحليفــة هــي ذات الســنة الماليــة للمجموعــة. تســتخدم الشــركات الحليفــة نفــس السياســات المحاســبية المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة فيمــا 

يتعلــق بالمعامــات ذات الطبيعــة المتشــابهة.
الحقــًا إلســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة تقــرر المجموعــة مــا إذا كان هنــاك ضــرورة لقيــد خســائر تدنــي إضافيــة علــى اســتثماراتها فــي الشــركات الحليفــة. تقــوم المجموعــة 
فــي تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك وجــود أدلــة موضوعيــة تشــير إلــى تدنــي فــي قيمــة اإلســتثمارات فــي الشــركات الحليفــة. فــي حــال وجــود 
هــذه األدلــة، تقــوم المجموعــة بإحتســاب قيمــة التدنــي والتــي تمثــل الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار والقيمــة المتوقــع إســتردادها ويتــم قيــد هــذا الفــرق فــي بيــان 

الدخــل الموحــد.
ــة  ــد أي فروقــات بيــن القيمــة الدفتري ــة. يتــم قي ــر الجوهــري علــى الشــركة الحليفــة، تقــوم بإظهــار اإلســتثمار المتبقــي بالقيمــة العادل فــي حــال فقــدان المجموعــة التأثي

ــان الدخــل الموحــد. ــر الجوهــري فــي بي ــع بتاريــخ فقــدان التأثي ــد مــن البي ــة لإلســتثمار المتبقــي والعائ للشــركة الحليفــة والقيمــة العادل

االستثمارات العقارية هي االستثمارات التي يتم االحتفاظ بها إما لغرض الحصول على إيرادات إيجار أو لزيادة قيمة العقار الرأسمالية أو للغرضين معًا.
يتــم إظهــار اإلســتثمارات العقاريــة بالقيمــة العادلــة مضافــًا إليهــا مصاريــف االقتنــاء. يتــم اثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل الموحــد ويتــم اســتبعاد 
اإلســتثمارات العقاريــة فــي حالــة البيــع أو عنــد التوقــف عــن اســتخدامها وعــدم توقــع تدفــق منافــع اقتصاديــة للمجموعــة نتيجــة بيعهــا. يتــم إثبــات أيــة أربــاح ناتجــة عــن عمليــة 

اســتبعاد اإلســتثمارات العقاريــة فــي بيــان الدخــل الموحــد فــي فتــرة حــدوث االســتبعاد.

تظهــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل اإلســتهاك المتراكــم وأي خســائر تدنــي متراكمــة فــي القيمــة الدفتريــة. يتــم اســتهاك الممتلــكات واآلالت 
والمعــدات وفقــًا لطريقــة القســط الثابــت حســب العمــر اإلنتاجــي المتوقــع كمــا يلــي:

تتــم تســوية القــروض مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة، بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة المتكبــدة. وتــدرج القــروض الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة. يتــم إدراج أي فــرق بيــن المتحصــات 
)بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة( وقيمــة االســترداد كتكلفــة تمويــل علــى مــدار فتــرة القــروض باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. تحتســب الرســوم المدفوعــة إلبــرام 
تســهيات القــروض كتكاليــف معاملــة للقــرض شــريطة وجــود احتمــال بســحب بعــض التســهيات أو جميعهــا. وفــي هــذه الحالــة، يتــم تأجيــل احتســاب الرســوم حتــى وقــوع 
عمليــة الســحب. وفــي حــال عــدم توفــر دليــل علــى احتمــال ســحب بعــض التســهيات أو جميعهــا، تتــم رســملة الرســوم وتــدرج ضمــن المبالــغ المدفوعــة مقدمــًا عــن خدمــات 
الســيولة، ويتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة التســهيات المتعلقــة بهــا. تصنــف القــروض كمطلوبــات متداولــة مــا لــم يكــن للشــركة حــق غيــر مشــروط بتأجيــل تســوية االلتــزام 

لمــدة 12 شــهرًا علــى األقــل بعــد تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد.
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مـــوجــودات 
عقود إعادة 

التأمين

النقــد والنقــد 
المعــادل

ذمم التأمين
المدينة

مطلوبات 
عقود التأمين

اختبار كفاية 
إلــتـزامــــات 

التأمين

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

وحصــة معيــدي التأميــن مــن األقســاط غيــر المكتســبة.
يتــم إجــراء مراجعــة للتدنــي فــي موجــودات عقــود إعــادة التأميــن بتاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة أو عندمــا ينشــأ مؤشــر علــى التدنــي خــال الســنة. يحــدث التدنــي عنــد 
ــي  ــغ الت ــى هــذه المبال ــر عل ــاس األث ــة قي ــد إمكاني ــن وعن ــادة التأمي ــغ المســتحقة وفقــًا لشــروط عقــد إع ــن أن المجموعــة قــد ال تســترد المبال ــل موضوعــي يبي ظهــور دلي

ستتســلمها المجموعــة مــن شــركة إعــادة التأميــن بشــكل موثــوق، يتــم تســجيل خســارة التدنــي فــي بيــان الدخــل الموحــد.
إن ترتيبات عقود إعادة التأمين ال تعفي المجموعة من إلتزاماتها ومسؤوليتها تجاه حملة وثائق التأمين.

تظهر أقساط ومطالبات التأمين على أساس اإلجمالي بالنسبة لكل من أعباء التأمين التي تتحملها المجموعة وتلك المعاد تأمينها.

يشــمل النقــد والنقــد المعــادل والنقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة لــدى البنــوك وودائــع قصيــرة األجــل تســتحق خــال فتــرة ثاثــة شــهور أو أقــل بعــد تنزيــل الودائــع مقيــدة 
الســحب.

تــدرج ذمــم التأميــن المدينــة عندمــا تصبــح مســتحقة وتســجل مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة للمبالــغ المســتلمة أو التــي ســوف يتــم اســتامها مقابــل وثائــق التأميــن المصــدرة. 
يتــم 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 الديــون المعدومــة عنــد تحديدهــا.

ــة  ــة للتدفقــات النقدي ــرات الحالي ــك باســتخدام التقدي ــة وذل ــة لديهــا كافي ــن المثبت ــم إذا مــا كانــت التزامــات التأمي ــة الموحــدة بتقيي ــات المالي ــخ البيان تقــوم المجموعــة بتاري
المســتقبلية بموجــب عقــود التأميــن. إذا نتــج عــن هــذا التقييــم أن القيمــة الدفتريــة إللتزامــات التأميــن غيــر كافيــة فــي ضــوء التدفقــات النقديــة المقــدرة لادعــاءات 

ــان الدخــل الموحــد. ــراف بكامــل النقــص فــي بي ــم اإلعت المســتقبلية، يت

ــاءات تحــت  ــن مخصــص احتياطــي االدع ــات عقــود التأمي ــن. تتضمــن مطلوب ــل أقســاط التأمي ــن وتحمي ــع عقــد التأمي ــد توقي ــن عن ــات عقــود التأمي ــراف بمطلوب ــم اإلعت يت
التســوية واالحتياطــات الغيــر المبلــغ عنهــا ومخصــص األقســاط غيــر المكتســبة. 

تمثــل إجمالــي احتياطــي االدعــاءات تحــت التســوية )إدعــاءات تحــت التســوية( الكلفــة التقديريــة لادعــاءات المتكبــدة غيــر المســددة كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة 
ســواء تــم التبليــغ عنهــا أم لــم يتــم وذلــك لحاملــي عقــود التأميــن وأطــراف أخــرى باإلضافــة إلــى مصاريــف إدارة االدعــاءات ذات الصلــة، مطروحــًا منهــا قيمــة المســتردات 
مــن الحــادث وأي مبالــغ أخــرى مســتردة. تحتســب المخصصــات لإلدعــاءات المبلــغ عنهــا غيــر المســددة كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس تقديــر كل حالــة 

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

فــي تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة و بنــاء علــى تقاريــر إكتواريــة صــادرة مــن إكتــواري مختــص ومســتقل.
تمثــل أقســاط التأميــن غيــر المكتســبة الجــزء مــن أقســاط التأميــن المكتتبــة المتعلقــة بالفتــرة الماليــة الاحقــة نتيجــة وثائــق تأميــن ســارية وتســجل ضمــن المطلوبات كأقســاط 

تأميــن غيــر مكتســبة )إحتياطــي األخطــار الســارية(، وتحتســب علــى أســاس عــدد األيــام المتبقيــة النتهــاء مــدة وثيقــة التأميــن بعــد تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة.
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التقاص

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

معلومات 
القطاعات

مـخـصـص
تـعـويـض 
نــهـــايـــة 

الخدمة

مخصص 
الضرائب

ذمم معيدي 
التأمين الدائنة 
والذمم الدائنة 

األخرى

تــدرج ذمــم معيــدي التأميــن الدائنــة والذمــم الدائنــة األخــرى عنــد اســتحقاقها، وتقــاس عــن التحقيــق المبدئــي بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم ناقصــًا التكاليــف المباشــرة 
المتعلقــة بالمعاملــة. وتقــاس ذمــم معيــدي التأميــن الدائنــة والذمــم الدائنــة األخــرى الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة، حســبما يكــون مائمــًا.

ــة  ــات المالي ــة فــي البيان ــاح المعلن ــة عــن األرب ــاح الخاضعــة للضريب ــة، وتختلــف األرب ــاح الخاضعــة للضريب ــب المســتحقة علــى أســاس األرب ــم احتســاب مصاريــف الضرائ يت
ــة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات الحقــة أو خســائر متراكمــة  ــر قابل ــر خاضعــة للضريبــة أو مصاريــف غي ــاح المعلنــة تشــمل إيــردات غي الموحــدة ألن األرب

ــة. ــل ألغــراض ضريبي ــة التنزي ــود ليســت خاضعــة أو مقبول ــًا أو بن ــة ضريبي مقبول
تحســب الضرائــب بموجــب النســب الضريبيــة المقــررة وفقــًا للقوانيــن واألنظمــة والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم )12(. إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع 
دفعهــا أو اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمــة الموجــودات أو المطلوبــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي 

علــى أساســها. وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــًا للنســب الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية اإللتــزام الضريبــي أو تحقــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.

ــك المتعلقــة  ــف عــن تل ــد تختل ــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة لمخاطــر وعوائ ــًا فــي تقدي ــي تشــترك مع ــات الت ــة مــن الموجــودات والعملي ــل مجموع قطــاع األعمــال يمث
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 
أخرى.

يتم إحتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة لموظفي المجموعة طبقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000.
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العمالت
األجنبية

وحدة النقد األوروبية )يورو(

ريال سعودي

الشيقل اإلسرائيلي

فرنك سويسري

ريال قطري

الدينار األردني

يوان صيني

درهم إماراتي
جنيه مصري

المقابل بالدوالر األمريكي

20182017
0.26600.2874
1.41221.4109
1.14361.1998

0.26660.2667

1.01511.0263

0.27460.2746

0.14540.1537

0.27220.2723
0.05580.0563

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 الموحــدة. تظهــر فروقــات التحويــل مــن ربــح أو خســارة فــي بيــان الدخــل الموحــد.

صندوق 
اإلدخار

يتــم إحتســاب الحصــة األساســية للســهم فــي األربــاح مــن خــال قســمة ربــح الســنة العائــد إلــى مســاهمي الشــركة األم علــى المعــدل المرجــح لعــدد األســهم العاديــة 
خــال العــام.

يتــم احتســاب الربــح المخفــض للســهم مــن خــال قســمة ربــح الســنة العائــد إلــى مســاهمي الشــركة األم )بعــد األخــذ فــي االعتبــار العوائــد والفوائــد وأيــة إيــرادات أو 
ــة التــي يجــب  ــه المعــدل المرجــح لعــدد األســهم العادي ــة خــال العــام مضافــًا إلي ــة للتحويــل( علــى المعــدل المرجــح لعــدد األســهم العادي نفقــات تخــص األســهم القابل

إصدارهــا فيمــا لــو تــم تحويــل األســهم القابلــة للتحويــل إلــى أســهم عاديــة.

تقــوم المجموعــة بــإدارة المخاطــر المتنوعــة بوســائل متعــددة وذلــك مــن خــال إســتراتيجية تحــدد المخاطــر وســبل مواجهتهــا وتخفيفهــا. ولتحقيــق هــذا الهــدف، تقــوم إدارة 
المجموعــة بالتعــاون مــع كافــة مراكــز العمــل المســؤولة عــن تحديــد المخاطــر المتعلقــة بأنشــطتها ووضــع الضوابــط الرقابيــة المناســبة ومراقبــة اســتمرارية فعاليتهــا. يعتبــر 

مجلــس إدارة المجموعــة هــو المســؤول عــن تحديــد ومراقبــة المخاطــر فــي المجموعــة.

تحليــل المخاطـــــر

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

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

المجموعــة والطــرق المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة للتخفيــف مــن آثــار هــذه المخاطــر:

مخاطر التأمين
خطــر التأميــن الرئيســي الــذي تواجهــه المجموعــة هــو خطــر اختــاف المبالــغ الفعليــة لادعــاءات ومواعيــد دفعهــا عــن توقعــات المجموعــة، والــذي يتأثــر فــي حــال تكــرار 
االدعــاءات أو زيــادة المبالــغ المطالــب بهــا والمنافــع المدفوعــة والتطــورات المســتقبلية لادعــاءات طويلــة األجــل، وبالتالــي فــإن هــدف المجموعــة األساســي هــو ضمــان 

وجــود احتياطيــات كافيــة لتغطيــة هــذه االدعــاءات.

إيضاح)3)

حـــــــصــــــــة 
السهم من 

األرباح

تقــوم المجموعــة بالمســاهمة بنســبة 5% مــن رواتــب موظفــي شــركة التأميــن الوطنيــة وشــركة أبــراج الوطنيــة فــي صنــدوق االدخــار التابــع لموظفــي الشــركتين فــي 
الســنوات الخمــس األولــى إلشــتراك الموظفيــن وترتفــع نســبة المســاهمة إلــى 7.5  % بعــد ذلــك. وهــذه المســاهمة تســجل فــي بيــان الدخــل الموحــد.

يمثــل الــدوالر األمريكــي عملــة األســاس للمجموعــة. كمــا ويســتخدم الــدوالر األمريكــي لعــرض البيانــات الماليــة الموحــدة. يتــم تحويــل المعامــات التــي تتــم بالعمــات 
األخــرى غيــر الــدوالر األمريكــي خــال الســنة وفقــًا ألســعار الصــرف كمــا فــي تاريــخ المعاملــة.

بلغت أسعار صرف العمات الرئيسية التي تتعامل بها المجموعة مقابل الدوالر األمريكي كما في تاريخ البيانات المالية الموحدة كما يلي:
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تعمــل المجموعــة علــى التخفيــف مــن المخاطــر بتنويــع عقــود التأميــن لديهــا، وكمــا أن هــذا التنويــع ُيحســن مــن خــال االختيــار الدقيــق الســتراتيجيات وموجهــات التأميــن 
وتنفيذهــا بعنايــة، وأيضــا مــن خــال الدخــول فــي اتفاقيــات إعــادة التأميــن. أعمــال التأميــن الرئيســية للشــركة هــي التأميــن ضــد مخاطــر الســيارات وتأميــن الحريــق وتأميــن 
العمــال والمســؤولية المدنيــة والتأمينــات الهندســية والتأميــن البحــري والتأميــن الصحــي وتأميــن الحيــاة والتأمينــات العامــة األخــرى. تعتبــر عقــود التأميــن هــذه قصيــرة 

األجــل ويتــم ســداد اإللتزامــات الناتجــة عنهــا فــي العــادة خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ وقــوع الحــادث ممــا يســاعد فــي التقليــل مــن خطــر التأميــن.

يتــم قبــول المخاطــر اســتنادًا إلــى تقييــم الســعر والخبــرة الســابقة فــي االكتتــاب وفقــا للخطــوط اإلرشــادية لاكتتــاب الموضوعــة مــن جانــب كل دائــرة فــي مركز المســؤولية. 
تتــم مراجعــة الخطــوط اإلرشــادية لاكتتــاب بصــورة ثابتــة وتحديثهــا ألخــذ تطــورات الســوق واألداء والفــرص فــي االعتبــار. يتــم وضــع حــدود تراكميــة للرقابــة علــى التعــرض 
لألخطــار والكــوارث الطبيعيــة. يتــم تحديــد العديــد مــن حــدود االكتتــاب والموافقــة لقبــول المخاطــر. تــم تصميــم إســتراتيجية إعــادة التأميــن بالمجموعــة للوقايــة مــن التعــرض 
للمخاطــر الفرديــة ومــن األحــداث اســتنادًا 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 االدعــاءات القائمــة ووفقــا لعقــود إعــادة التأميــن.

بالرغــم مــن أنــه لــدى المجموعــة ترتيبــات إعــادة تأميــن فــإن االلتزامــات المباشــرة تجــاه حاملــي وثائقهــا قــد تــم توضيحهــا كالتــزام وبالتالــي فإنــه و إلــى الحــد الــذي ال يتمكــن 
فيــه معيــد التأميــن مــن الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب ترتيــب إعــادة 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 االدعاءات:
يمكن تحديد تكرار ودرجة شدة االدعاءات بعد وضع عدة عوامل في االعتبار على النحو التالي:

الخبرة السابقة عن االدعاءات• 
المستوى االقتصادي• 
التشريعات والقوانين• 
الوعي العام لدى الجمهور• 

 
مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات االدعاءات المستقبلية:

ــو تــم  ــرة العقــد، حتــى ول تدفــع مطالبــات عقــود التأميــن علــى أســاس حــدوث المطالبــة. المجموعــة مســؤولة عــن جميــع األحــداث المؤمــن عنهــا التــي حدثــت خــال فت
اكتشــاف الخســارة بعــد انتهــاء فتــرة العقــد. نتيجــة لذلــك يتعلــق مكــون كبيــر مــن مخصــص االدعــاءات المتكبــدة ولكــن لــم يبلــغ 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 التــي تتــم مزاولتهــا مــن جانــب حاملــي العقــد الفردييــن وإجــراءات إدارة المخاطــر المتبعــة. التعويــض المدفــوع مقابــل هــذه العقــود هــي حوافــز نقديــة 

يتــم منحهــا مقابــل الخســارة المتكبــدة مــن جانــب حاملــي الوثائــق أو األطــراف الثالثــة )بالنســبة للتغطيــة التأمينيــة للطــرف الثالــث(.

تتضمــن التكاليــف المقــدرة لادعــاءات المصروفــات المباشــرة التــي يجــب تكبدهــا فــي ســداد االدعــاءات بالصافــي مــن قيــم الحلــول فــي االلتــزام و المبالــغ المســتردة 
األخــرى. تقــوم المجموعــة باتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة لضمــان توفــر المعلومــات المناســبة لديهــا بخصــوص التعــرض لادعــاءات. برغــم ذلــك، وبســبب الشــكوك 
فــي وضــع مخصصــات لادعــاءات، مــن المحتمــل أن تثبــت المبالــغ النهائيــة علــى أنهــا مختلفــة مــن االلتــزام األصلــي الموضــوع. يشــتمل االلتــزام تجــاه مثــل هــذه العقــود 
مخصــص االدعــاءات المتكبــدة ولــم تتــم المطالبــة بهــا ومخصــص لادعــاءات المبلــغ عنهــا ولكنهــا لــم تدفــع بعــد ومخصــص للمخاطــر الســارية كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز 

المالــي الموحــد.

عنــد احتســاب التكلفــة لادعــاءات تحــت التســوية )ســواء كان مبلــغ عنهــا أم ال ( تكــون تقنيــات التقديــر لــدى المجموعــة مزيجــا مــن التقديــرات المســتندة إلــى معــدل الخســارة 
)حيــث يتــم تعريــف معــدل الخســارة علــى أنــه المعــدل بيــن التكلفــة النهائيــة الدعــاءات التأميــن وأقســاط التأميــن المكتســبة خــال ســنة ماليــة معينــة فيمــا يتعلــق بمثــل تلــك 
االدعــاءات( وتقديــر يســتند إلــى الخبــرة الفعليــة فــي االدعــاءات باســتخدام صيغــة محــددة عندمــا يتــم منــح الــوزن األكبــر للخبــرة الفعليــة فــي االدعــاءات بمــرور الزمــن. يتــم 

القيــام بإجــراء تقييــم اكتــواري فــي كل ســنة للتأكــد مــن كفايــة االحتياطيــات.

تطور االدعاءات
تحتفــظ الشــركة بإحتياطــي جيــد فيمــا يتعلــق بنشــاط التأميــن لديهــا بغــرض الحمايــة مــن تجــارب وتطــورات االدعــاءات المســتقبلية الضــارة. يتــم حــل الشــكوك عــن مبلــغ 

وتوقيــت دفعــات االدعــاءات فــي العــادة خــال ســنة واحــدة.
تظهــر الجــداول أدنــاه اإلدعــاءات الفعليــة )بنــاًء علــى تقديــرات اإلدارة فــي نهايــة الســنة( مقارنــة بالتقديــرات للســنوات األربــع الماضيــة علــى أســاس الســنة التــي وقــع 

فيهــا الحــادث، كمــا يلــي:
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فرع تأمين السيارات

السنة التي وقع فيها 
2014 و ما قبلهاالحادث

كما في نهاية السنة

بعد سنة

بعد ثاث سنوات

بعد أربع سنوات

التوقعات الحالية لإلدعاءات 
المتراكمة

الدفعات المتراكمة

اإللتزام كما ظهر في بيان 
المركز المالي الموحد

إدعاءات مبلغ عنها و غير مبلغ 
عنها

)العجز( الفائض في التقدير 
األولي للمخصص

بعد سنتين

81,802,836

81,975,167

82,367,679

87,577,164

87,577,164

79,173,799

8,403,365

82,462,350

11,645,75417,094,009

12,310,51517,567,575

12,425,929-

--

12,425,92917,567,575

11,270,68013,808,092

1,155,2493,759,483

12,503,450-

المجموع201520172018

12,705,28920,342,893 20,342,893

13,275,02917,567,575 -

-12,425,929 -

-87,577,164 -

13,139,619151,053,180 20,342,893

11,632,084128,065,167 12,180,512

1,507,53522,988,013 8,162,381

13,139,61913,139,619 -

2016

(780,175( (5,774,328((434,330((473,566(--

فرع تأمين العمال

السنة التي وقع فيها 
2014 و ما قبلهاالحادث

كما في نهاية السنة

بعد سنة

بعد ثاث سنوات

بعد أربع سنوات

التوقعات الحالية لإلدعاءات 
المتراكمة

الدفعات المتراكمة

اإللتزام كما ظهر في بيان 
المركز المالي الموحد

إدعاءات مبلغ عنها و غير مبلغ 
عنها

)العجز( الفائض في التقدير 
األولي للمخصص

بعد سنتين

15,689,717

16,289,490

16,527,674

17,333,764

17,333,764

14,710,819

2,622,945

16,684,934

1,459,4561,266,695

1,709,8471,736,992

1,857,108-

--

1,857,1081,736,992

1,185,5801,066,634

671,528670,358

1,744,269-

المجموع201520172018

1,352,4341,494,326 1,494,326

1,600,7921,736,992 -

-1,857,108 -

-17,333,764 -

1,693,52824,115,718 1,494,326

1,168,25018,608,932 477,649

525,2785,506,786 1,016,677

1,693,5281,693,528 -

2016

(397,652( (1,644,047((341,094((470,297(--
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فرع تأمين المسؤولية المدنية والتأمينات العامة األخرى

السنة التي وقع فيها 
2014 و ما قبلهاالحادث

كما في نهاية السنة

بعد سنة

بعد ثاث سنوات

بعد أربع سنوات

التوقعات الحالية لإلدعاءات 
المتراكمة

الدفعات المتراكمة

اإللتزام كما ظهر في بيان 
المركز المالي الموحد

إدعاءات مبلغ عنها و غير مبلغ 
عنها

)العجز( الفائض في التقدير 
األولي للمخصص

بعد سنتين

6,072,088

6,204,309

6,301,861

6,262,933

6,262,933

5,491,195

771,738

6,271,713

255,271181,998

268,794421,487

273,503-

--

273,503421,487

238,161255,966

35,342165,521

263,989-

المجموع201520172018

221,5571,171,619 1,171,619

245,224421,487 -

-273,503 -

-6,262,933 -

308,9698,438,511 1,171,619

178,7306,654,862 490,810

130,2391,783,649 680,809

308,969308,969 -

2016

(18,232( (190,845((87,412((239,489(--

فرع التأمينات الهندسية

السنة التي وقع فيها 
2014 و ما قبلهاالحادث

كما في نهاية السنة

بعد سنة

بعد ثاث سنوات

بعد أربع سنوات

التوقعات الحالية لإلدعاءات 
المتراكمة

الدفعات المتراكمة

اإللتزام كما ظهر في بيان 
المركز المالي الموحد

إدعاءات مبلغ عنها و غير مبلغ 
عنها

)العجز( الفائض في التقدير 
األولي للمخصص

بعد سنتين

4,760,205

4,687,276

4,692,593

4,710,170

4,710,170

4,593,088

117,082

4,717,859

417,815357,449

399,292382,357

372,791-

--

372,791382,357

370,663255,660

2,128126,697

378,110-

المجموع201520172018

261,890453,465 453,465

254,398382,357 -

-372,791 -

-4,710,170 -

260,1426,178,925 453,465

197,7595,635,490 218,320

62,383543,435 235,145

260,142260,142 -

2016

45,024 50,0351,748(24,908(--
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فرع تأمين الحريق

السنة التي وقع فيها 
2014 و ما قبلهاالحادث

كما في نهاية السنة

بعد سنة

بعد ثاث سنوات

بعد أربع سنوات

التوقعات الحالية لإلدعاءات 
المتراكمة

الدفعات المتراكمة

اإللتزام كما ظهر في بيان 
المركز المالي الموحد

إدعاءات مبلغ عنها و غير مبلغ 
عنها

)العجز( الفائض في التقدير 
األولي للمخصص

بعد سنتين

8,685,188

8,818,008

8,887,287

8,911,776

8,911,776

8,577,352

334,424

8,821,309

645,9071,086,194

573,5821,100,981

572,837-

--

572,8371,100,981

539,299915,394

33,538185,587

568,103-

المجموع201520172018

264,330694,855 694,855

240,0481,100,981 -

-572,837 -

-8,911,776 -

182,97011,463,419 694,855

180,81510,643,173 430,313

2,155820,246 264,542

182,970182,970 -

2016

73,070 (226,588(81,360(14,787(--

فرع التأمين البحري

السنة التي وقع فيها 
2014 و ما قبلهاالحادث

كما في نهاية السنة

بعد سنة

بعد ثاث سنوات

بعد أربع سنوات

التوقعات الحالية لإلدعاءات 
المتراكمة

الدفعات المتراكمة

اإللتزام كما ظهر في بيان 
المركز المالي الموحد

إدعاءات مبلغ عنها و غير مبلغ 
عنها

)العجز( الفائض في التقدير 
األولي للمخصص

بعد سنتين

862,099

861,729

860,677

860,752

860,752

859,752

1,000

860,776

156,76317,479

151,99331,347

147,047-

--

147,04731,347

112,44831,347

34,599-

151,727-

المجموع201520172018

296,97544,735 44,735

278,23031,347 -

-147,047 -

-860,752 -

279,7121,363,593 44,735

277,3651,320,541 39,629

2,34743,052 5,106

279,712279,712 -

2016

9,716 1,34717,263(13,868(--
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فرع التأمين الصحي

السنة التي وقع فيها 
2014 و ما قبلهاالحادث

كما في نهاية السنة

بعد سنة

بعد ثاث سنوات

بعد أربع سنوات

التوقعات الحالية لإلدعاءات 
المتراكمة

الدفعات المتراكمة

اإللتزام كما ظهر في بيان 
المركز المالي الموحد

إدعاءات مبلغ عنها و غير مبلغ 
عنها

)العجز( الفائض في التقدير 
األولي للمخصص

بعد سنتين

44,430,445

44,141,160

44,143,508

44,145,104

44,145,104

44,135,529

9,575

44,142,621

10,553,40111,839,464

10,241,52810,410,344

10,245,030-

--

10,245,03010,410,344

10,244,71110,407,425

3192,919

10,244,711-

المجموع201520172018

8,904,4569,396,261 9,396,261

7,914,17510,410,344 -

-10,245,030 -

-44,145,104 -

7,913,55782,110,296 9,396,261

7,913,55781,197,948 8,496,726

-912,348 899,535

7,913,5577,913,557 -

2016

308,371 285,341990,8991,429,120--

األسلوب المستخدم في اتخاذ قرار حول االفتراضيات:
المخاطر المصاحبة لهذه العقود التأمينية معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي تؤدي إلى تعقيد تحليل الحساسية الكمية.

تســتخدم المجموعــة افتراضــات تســتند إلــى مزيــج مــن التقاريــر الداخليــة و األكتواريــة لقيــاس االدعــاءات المتعلقــة بالتأميــن. يتــم اســتخراج بيانــات داخليــة فــي الغالــب مــن 
تقاريــر االدعــاءات الشــهرية بالمجموعــة وفحــص عقــود التأميــن الفعليــة التــي تــم تنفيذهــا خــال نهايــة الســنة للحصــول علــى بيانــات عــن العقــود التــي يتــم االحتفــاظ بهــا. 

قامــت المجموعــة بمراجعــة العقــود الفرديــة وتعرضهــا الفعلــي لادعــاءات. 

مخاطر إعادة التأمين
لتقليــل احتمــال التعــرض لمخاطــر الخســارة الناتجــة عــن مطالبــات تأمينيــة كبيــرة، تدخــل المجموعــة فــي اتفاقيــات خــال نشــاطها العــادي مــع أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة 
التأميــن. إن ترتيبــات إعــادة التأميــن تلــك توفــر تنوعــا أكبــر فــي األعمــال وتمكــن اإلدارة مــن الســيطرة علــى الخســائر المحتملــة الناتجــة مــن المخاطــر الكبيــرة وتوفــر فرصــا 

حساسية مخاطر التأمين
فيمــا يلــي جــدول يوضــح أثــر التغيــر الممكــن المعقــول فــي أســعار أقســاط اإلكتتــاب علــى صافــي إيــرادات التأميــن مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة. إن 

أثــر النقــص المتوقــع فــي أســعار أقســاط اإلكتتــاب مســاوي ومعاكــس ألثــر الزيــادة المبينــة أدنــاه:

نسبة التغيرنوع التأمين

فرع تأمين السيارات 

فرع تأمين الحريق

فرع تأمين المسؤولية المدنية

فرع التأمينات الهندسية

فرع التأمين البحري

فرع التأمين الصحي

فرع تأمين الحياة

فرع التأمينات العامة األخرى

فرع تأمين العمال

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

2,903,3022,636,889

376,198369,087

100,473101,800

136,043 128,699

49,35749,420

887,933 1,126,160

3,1326,903

215,059227,426

424,811423,508

األقساط المكتتبة
 ورسوم التأمين

األقساط المكتتبة
 ورسوم التأمين

2,616,2612,156,358

137,565139,729

73,42367,324

74,99375,952

30,02528,097

865,220979,699

2,5545,268

87,25391,217

397,511379,729

األثر على صافي 
ايرادات التأمين

األثر على صافي 
ايرادات التأمين

5,096,3085,069,892 4,284,8053,923,373

2017 2018

إضافيــة للنمــو. إن جــزءًا كبيــرًا مــن معامــات إعــادة التأميــن يتــم إنجازهــا بموجــب االتفاقيــات وعقــود إعــادة التأميــن االختياريــة وإعــادة تأميــن الخســائر الزائــدة عــن تقديــرات 
المجموعة.

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.
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فيمــا يلــي جــدول يوضــح أثــر التغيــر الممكــن المعقــول فــي تكلفــة االدعــاءات المســددة علــى صافــي االدعــاءات المتكبــدة مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة. 
إن أثــر النقــص المتوقــع فــي تكلفــة االدعــاءات المســددة مســاوي ومعاكــس ألثــر الزيــادة المبينــة أدنــاه:

نسبة التغيرنوع التأمين

فرع تأمين السيارات 

فرع تأمين الحريق

فرع تأمين المسؤولية المدنية

فرع التأمينات الهندسية

فرع التأمين البحري

فرع التأمين الصحي

فرع تأمين الحياة

فرع التأمينات العامة األخرى

فرع تأمين العمال

%10 

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

%10

)1,785,350()1,317,145(

)97,314()80,577(

)37,180()8,639(

)32,192()40,772(

)6,605()3,329(

)971,935()1,198,317(

--

)69,870()56,050(

)194,495()166,255(

االدعاءات المسددة 
للسنة

االدعاءات المسددة 
للسنة

)1,808,168()1,831,970(

)10,077()17,054(

)9,620()25,921(

)7,509()13,855(

)1,773()451(

)884,155()927,037(

1,700800

)17,641()11,096(

)180,608()267,442(

األثر على صافي 
االدعاءات المتكبدة

األثر على صافي 
االدعاءات المتكبدة

(3,194,941((2,871,084( (2,917,851((3,094,026(

2017  2018

نوع التأمين

فرع تأمين السيارات 

فرع تأمين الحريق

فرع تأمين المسؤولية المدنية

فرع التأمينات الهندسية

فرع التأمين البحري

فرع التأمين الصحي

فرع تأمين الحياة

فرع التأمينات العامة األخرى

فرع تأمين العمال

إجمالي مطلوبات 
عقود التأمين

إجمالي مطلوبات 
عقود التأمين

33,290,67132,864,898

2,294,4802,650,364

1,194,8811,522,895

899,154752,329

175,521187,622

3,167,7744,455,416

14,899102,136

1,292,928951,563

6,566,4066,483,833

32,593,63931,963,951

221,407252,169

855,0491,071,569

191,623171,531

30,31433,072

3,167,7743,921,716

5,65328,812

313,116328,488

6,179,0446,274,481

الصافيالصافي

697,032900,947

2,073,0732,398,195

339,832451,326

707,531580,798

145,207154,550

-533,700

9,24673,324

979,812623,075

387,362209,352

المطلوبات المعاد 
تأمينها

المطلوبات المعاد 
تأمينها

2017 2018

5,339,0955,925,267 48,896,71449,971,056 43,557,61944,045,789

تركز مخاطر التأمين
فيما يلي جدول يبين تركز المخاطر حسب أنواع التأمين والتوزيع الجغرافي. 

1- تتركز مطلوبات عقود التأمين وفقًا لنوع التأمين كما يلي:
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2- جميع مطلوبات عقود التأمين تتركز داخل األراضي الفلسطينية.

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

علــى الوفــاء مــن قبــل شــركات التأميــن بااللتزامــات غيــر المتوقعــة عنــد نشــوئها.

المخاطر المالية
تتبــع المجموعــة سياســات ماليــة إلدارة المخاطــر الماليــة ضمــن إســتراتيجية محــددة وتتولــى إدارة المجموعــة رقابــة وضبــط المخاطــر وإجــراء التوزيــع االســتراتيجي األمثــل 
لــكل مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة، وتشــمل المخاطــر الماليــة: مخاطــر الســوق )مخاطــر أســعار الفائــدة، ومخاطــر التغيــر فــي أســعار األســهم، ومخاطــر 

العمــات األجنبيــة( ومخاطــر الســيولة ومخاطــر االئتمــان.

مخاطر السوق
هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة لــألدوات الماليــة نتيجــة للتغيــر فــي أســعار الســوق مثــل أســعار الفائــدة وأســعار األســهم، ومخاطــر العمــات 
االجنبيــة. تنشــأ مخاطــر الســوق نتيجــة وجــود مراكــز مفتوحــة فــي أســعار الفائــدة واالســتثمار فــي األســهم، ويتــم مراقبــة هــذه المخاطــر وفقــا لسياســات وإجــراءات محــددة 

مــن قبــل إدارة المجموعــة.

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 2018 و 2017، مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة. تتمثــل حساســية بيــان الدخــل 
الموحــد بأثــر التغيــرات المفترضــة الممكنــة بأســعار الفوائــد علــى دخــل المجموعــة لســنة واحــدة، ويتــم احتســابها علــى الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي تحمــل ســعر 

فائــدة متغيــرة كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 و 2017. إن أثــر النقــص فــي أســعار الفائــدة هــو مســاوي ومعاكــس ألثــر الزيــادة المبينــة أدنــاه:

2018

2017

دوالر أمريكيالعام

%10

%10

85,839

87,425

األثر على بيان الدخلالتغير في سعر الفائدة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

%10

%10

%10

%10

37,641

37,641

196,551

205,292

-

-

597,444

732,436

2018

2017

بورصة فلسطين

بورصة فلسطين

أسواق مالية أجنبية

أسواق مالية أجنبية

التغير في المؤشر

التغير في المؤشر

األثر على حقوق 
الملكية

األثر على حقوق 
الملكية

األثر على بيان الدخل

األثر على بيان الدخل

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:

مخاطر العمالت األجنبية
فيمــا يلــي جــدول يوضــح أثــر التغيــر الممكــن المعقــول فــي ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي 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:

جنيه مصري

2018

الشيقل اإلسرائيلي

وحدة النقد األوروبية )يورو(

ريال قطري

يوان صيني

درهم إماراتي

دوالر أمريكي

%10

%10

%10

%10

%10

%10

1,681,207

4,346

33

2,692

49

147

الزيادة في سعر صرف العمات 
األثر على بيان الدخلاألجنبية مقابل الدوالر األمريكي
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مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى توفيــر التمويــل الــازم لتأديــة التزاماتهــا فــي تواريــخ اســتحقاقها، وللوقايــة مــن هــذه المخاطــر تقــوم اإلدارة 

ــد كاف مــن النقــد والنقــد المعــادل. ــات وموائمــة آجالهــا واالحتفــاظ برصي بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة الموجــودات والمطلوب
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 الموحــد تســتحق خــال فتــرات ال تتجــاوز ثاثــة أشــهر.

جنيه مصري

2017

الشيقل اإلسرائيلي

وحدة النقد األوروبية )يورو(

ريال قطري

يوان صيني

درهم إماراتي

دوالر أمريكي

%10

%10

%10

%10

%10

%10

1,687,026

532

858

1,375

49

715

الزيادة في سعر صرف العمات 
األثر على بيان الدخلاألجنبية مقابل الدوالر األمريكي

موجودات مالية متوفرة للبيع

النقد والنقد المعادل

موجودات مالية للمتاجرة

مجموع الموجودات المالية

ذمم مدينة

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

موجودات عقود إعادة التأمين

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة

ذمم دائنة

أرصدة مدينة أخرى

أرصدة دائنة أخرى

شيكات برسم التحصيل

مجموع المطلوبات المالية

فجوة االستحقاق

موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

مطلوبات عقود التأمين

-

22,834,897

657,373

51,789,782

8,087,616

3,214,482

5,339,095

113,013

1,506,736

4,975,937

12,506

1,864,196

12,956,731

59,064,34259,064,342

(7,274,560(

(7,274,560(

394,828

48,896,714

2,438,013

-

6,579,542

9,017,555

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,017,555

-

-

-

-

703,035

16,940,665

-

-

-

-

-

-

-

-

364,536

-

16,940,665

15,873,094

-

2,438,013

7,939,950

22,834,897

8,087,616

48,896,714

5,339,095

3,214,482

1,506,736

113,013

12,506

4,975,937

1,864,196

13,321,267

16,267,922

77,748,002

18,683,660الفجوة التراكمية

18,683,660

9,666,105

بدون استحقاق2018 خالل سنة

خاضعة لمخاطر السيولة

المجموع أكثر من سنة

يوضــح الجــدول التالــي ملخــص الســتحقاق األدوات الماليــة. يتــم تحديــد االســتحقاق التعاقــدي لــألدوات الماليــة بنــاًء علــى المــدة المتبقيــة الســتحقاق األداة الماليــة مــن 
تاريــخ البيانــات الماليــة. تقــوم إدارة المجموعــة بمراقبــة اســتحقاق األدوات الماليــة بهــدف التأكــد مــن توفــر الســيولة الازمــة فــي المجموعــة.
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موجودات مالية متوفرة للبيع

النقد والنقد المعادل

موجودات مالية للمتاجرة

مجموع الموجودات المالية

ذمم مدينة

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

موجودات عقود إعادة التأمين

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة

ذمم دائنة

أرصدة مدينة أخرى

أرصدة دائنة أخرى

شيكات برسم التحصيل

مجموع المطلوبات المالية

فجوة االستحقاق

موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

مطلوبات عقود التأمين

-

22,097,55722,097,557

636,401

50,456,201

8,735,475

2,400,169

5,925,267

98,345

1,243,802

3,294,780

63,907

1,743,894

11,753,792

57,508,24457,508,244

(7,052,043(

(7,052,043(

-

49,971,05649,971,056

2,325,874

-

7,349,603

9,675,477

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,675,477

-

-

-

-

1,391,273

13,382,838

-

-

-

-

-

-

-

-

178,406

-

13,382,838

11,813,159

-

2,325,874

9,377,277

8,735,475

5,925,267

2,400,169

1,243,802

98,345

63,907

3,294,780

1,743,894

11,932,198

11,813,159

73,514,516

16,006,272الفجوة التراكمية

16,006,272

6,330,795

بدون استحقاق2017 خالل سنة

خاضعة لمخاطر السيولة

المجموع أكثر من سنة

مخاطر اإلئتمان
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 والمبينــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد.

يوضح الجدول التالي ملخص لفئات األدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة والتي عليها خطر إئتمان:

20182017

22,464,80722,783,070

13,321,26711,932,198

1,506,7361,243,802

16,267,92211,813,159

5,339,0955,925,267

2,678,2254,242,514

8,087,6168,735,475

عالي -

عالي -

عالي حجز 25 %- 40% من 
األقساط

عالي -

عالي -

عالي -

عالي -

جودة االئتمان الضمان مقابل
 األصول

النقد والنقد المعادل 
)بإستثناء نقد في الصندوق(

شيكات برسم التحصيل

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة 

موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

موجودات عقود إعادة التأمين

موجودات مالية للمتاجرة - سندات أجنبية

ذمم مدينة

البيان
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إدارة رأس المال
يتمثــل الهــدف الرئيســي فيمــا يتعلــق بــإدارة رأســمال المجموعــة بالتأكــد مــن المحافظــة علــى نســب رأســمال مائمــة بشــكل يدعــم نشــاط المجموعــة ويعظــم حقــوق الملكيــة. 
تقــوم المجموعــة بــإدارة هيكلــة رأس المــال وإجــراء التعديــات الازمــة عليهــا فــي ضــوء تغيــرات الظــروف اإلقتصاديــة وطبيعــة العمــل. لــم تقــم المجموعــة بإجــراء أيــة 
تعديــات علــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بهيكلــة رأس المــال خــال الســنة الحاليــة. إن البنــود المتضمنــة فــي هيكلــة رأس المــال تتمثــل فــي رأس المــال 
المدفــوع واإلحتياطــي اإلجبــاري واإلحتياطــي االختيــاري وإحتياطــي التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع واألربــاح المــدورة وأســهم الخزينــة بمجمــوع 

41,011,567 دوالر أمريكــي و 39,660,352 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 و 2017 علــى التوالــي.
هــذا وتخضــع أنشــطة المجموعــة لمتطلبــات وأنظمــة اإلدارة العامــة للتأميــن فــي فلســطين. تعمــل المتطلبــات واألنظمــة علــى وصــف إجــراءات الموافقــة والمراقبــة وتفــرض 

متطلبــات معينــة مثــل هامــش المــاءة وكفايــة رأس المــال للحــد مــن خطــر عــدم المــاءة الماليــة مــن قبــل شــركات التأميــن لمواجهــة المطلوبــات المســتقبلية عندمــا تظهــر.

لمواجهة هذه المخاطر تم اتخاذ اإلجراءات التالية: 

النقد و النقد المعادل :  )1(
تقوم المجموعة بربط ودائعها مع البنوك المحلية والعالمية ذات السمعة الجيدة لفترات قصيرة ومتوسطة األجل و بعمات مختلفة لتقليل هذا الخطر. 

شيكات برسم التحصيل والذمم المدينة:   )2(
تقــوم المجموعــة باســتام شــيكات مــن عمائهــا وتقــوم بإيداعهــا فــي البنــوك التــي تتعامــل معهــا والتــي تتمتــع بالســمعة الممتــازة وتحــاول المجموعــة اختيــار نوعيــة العمــاء 
الذيــن يتعاملــون معهــا بحيــث أن معظــم عمائهــا مــن المؤسســات واألفــراد ذوي الســمعة الجيــدة وتســتخدم دائــرة التحصيــل قائمــة خاصــة تســمى القائمــة الســوداء لمعرفــة 
العمــاء المحتمليــن الذيــن مــن الممكــن أن ال يســددوا التزاماتهــم وترفــض التعامــل معهــم. وقــد وفــرت المجموعــة طاقــم مــن القانونييــن والمحاميــن ذوي االختصــاص الذيــن 

يقومــون وضمــن إجراءاتهــم القانونيــة فــي المحافظــة علــى حقــوق المجموعــة.

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة وموجودات عقود إعادة التأمين:   )3(
تقــوم المجموعــة بالتعاقــد مــع شــركات إعــادة تأميــن عالميــة تصنــف مــن الدرجــة األولــى لتعويــض خســائر عقــود التأميــن وتبقــى المجموعــة ملتزمــة باالدعــاءات جميعهــا ســواء 

تمكــن معيــدو التأميــن 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.

موجودات مالية للمتاجرة:   )4(
قامت المجموعة باالستثمار في سندات عالمية ال يقل تصنيفها العالمي عن )-BB( حتى تضمن استرجاع كافة أموالها وحقوقها والحصول على العائد المناسب. 

موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق:   )5(
قامــت المجموعــة باالســتثمار فــي ســندات عالميــة ال يقــل تصنيفهــا العالمــي عــن )-BB( حتــى تضمــن اســترجاع كافــة أموالهــا وحقوقهــا والحصــول علــى العائــد المناســب. 

كمــا ويتــم االســتثمار فــي شــركات إقليميــة وعالميــة ذات الســمعة الجيــدة.

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

ذمم دائنة

أرصدة دائنة أخرى

48,896,71449,971,05649,971,056مطلوبات عقود التأمين 48,896,714

3,214,4822,400,1692,400,169 3,214,482

113,01398,34598,345 113,013

4,975,9373,294,7803,294,780 4,975,937

1,864,1961,743,8941,743,894 1,864,196

59,064,34257,508,24457,508,244 59,064,342

القيمة العادلة القيمة الدفترية

مطلوبات مالية

22,834,89722,097,55722,834,89722,097,557النقد والنقد المعادل

77,748,00273,514,51677,748,00273,514,516

موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات مالية للمتاجرة

ذمم مدينة

موجودات عقود إعادة التأمين

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة

أرصدة مدينة أخرى

شيكات برسم التحصيل

موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

2,438,0132,325,8742,438,0132,325,874

7,939,9509,377,2777,939,9509,377,277

8,087,6168,735,4758,087,6168,735,475

5,339,0955,925,2675,339,0955,925,267

1,506,7361,243,8021,506,7361,243,802

12,50663,90712,50663,907

13,321,26711,932,19813,321,26711,932,198

16,267,92211,813,15916,267,92211,813,159

2018201720182017موجودات مالية

القيمة العادلة لألدوات المالية
يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنفها كما في 31 كانون األول 2018 و 2017:
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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 التصفية.

إن القيــم العادلــة للذمــم المدينــة والموجــودات الماليــة األخــرى والنقــد والنقــد المعــادل والشــيكات برســم التحصيــل وموجــودات عقــود إعــادة التأميــن وذمــم شــركات    - 
التأميــن وإعــادة التأميــن المدينــة والدائنــة والذمــم الدائنــة ومطلوبــات عقــود التأميــن واألرصــدة الدائنــة األخــرى هــي مقاربــة بشــكل كبيــر لقيمهــا الدفتريــة وذلــك لكــون تلــك 

األدوات ذات فتــرات ســداد أو تحصيــل قصيــرة األجــل.
تــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع والموجــودات الماليــة للمتاجــرة التــي لهــا أســعار ســوقية وفقــًا ألســعار تداولهــا فــي تاريــخ البيانــات - 

الماليــة الموحــدة.
تــم إظهــار الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع التــي ال يوجــد لهــا أســعار ســوقية بالكلفــة لعــدم القــدرة علــى تحديــد قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق هــذا وتعتقــد إدارة - 

الشــركة بــأن القيمــة العادلــة لهــذه الموجــودات الماليــة ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن قيمتهــا الدفتريــة. 

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.- 

تم خال العام استخدام المستوى األول لتحديد ولافصاح عن القيم العادلة للموجودات المتوفرة للبيع التي لها أسعار سوقية.- 
تم خال العام استخدام المستوى األول لتحديد ولافصاح عن القيم العادلة للموجودات المالية للمتاجرة التي لها أسعار سوقية.- 
تم خال العام استخدام المستوى الثالث لتحديد ولافصاح عن القيم العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع التي ليس لها أسعار سوقية.- 
تم خال العام استخدام المستوى الثالث لإلفصاح عن القيمة العادلة لاستثمارات العقارية.- 

موجودات مالية متوفرة للبيع

أسهم مدرجة

موجودات مالية للمتاجرة

استثمارات في أسهم محلية

استثمارات في أسهم أجنبية

استثمارات عقارية

سندات أجنبية

أسهم غير مدرجة

719,478

2,438,013

1,965,505

3,296,220

19,817,19019,817,190

2,678,225

19,817,19019,817,190

30,195,153

7,939,950

1,718,535

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

719,478

719,478

1,965,505

3,296,220

-

2,678,225

-

8,659,428

7,939,950

-

-

-

1,718,535

-

-

-

21,535,725

1,718,535

المستوى الثانيالمجموع2018 المستوى الثالثالمستوى األول
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إيضاح)4)

فيما يلي تفاصيل االجتهادات الرئيسية التي قامت بها المجموعة:

األسس والتقديرات

القيمة العادلة لألدوات المالية
عندمــا ال يمكــن الحصــول علــى القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة الظاهــرة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد مــن األســواق النشــطة، يتــم اســتخدام تقنيــات 
تقييــم مثــل نمــوذج خصــم التدفقــات النقديــة. إن المدخــات المســتخدمة فــي هــذه النمــاذج تكــون مأخــوذة مــن األســواق حيثمــا كان ذلــك ممكنــًا، يتــم االعتمــاد علــى درجــة 
مــن التقديــرات واألحــكام للوصــول إلــى القيمــة العادلــة. إن هــذه التقديــرات 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 والموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق كاســتثمارات متدنيــة القيمــة عنــد وجــود 

تدنــي جوهــري أو مســتمر فــي القيمــة العادلــة إلــى أقــل مــن الكلفــة أو عنــد وجــود أدلــة موضوعيــة أخــرى علــى التدنــي.

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، ويتــم أخــذ خســارة التدنــي )إن وجــدت( إلــى بيــان الدخــل الموحــد.

مخصص تدني الذمم المدينة
تقــدم المجموعــة خدماتهــا لقاعــدة مــن عمائهــا ضمــن شــروط تســهيات معينــة. عندمــا يتوفــر لــدى إدارة 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.

لم يتم خال العام إجراء تحويات ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويات من وإلى المستوى الثالث.

موجودات مالية متوفرة للبيع

أسهم مدرجة

استثمارات في أسهم محلية

استثمارات في أسهم أجنبية

سندات أجنبية

أسهم غير مدرجة

585,939

2,325,874

2,052,921

3,081,842

4,242,514

9,377,277

1,739,935

-

-

-

-

-

-

-

585,939

585,939

2,052,921

3,081,842

4,242,514

9,377,277

-

-

-

1,739,935

-

-

-

1,739,935

المستوى الثانيالمجموع2017 المستوى الثالثالمستوى األول

موجودات مالية للمتاجرة

20,112,22920,112,229استثمارات عقارية

20,112,22920,112,229

31,815,380

-

-

-

-

-

9,963,21621,852,164
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إيضاح)5)

صافي القيمة الدفترية
كما في 31 كانون األول 2018

3,748,657

3,468,894

1,244,413

2,415,354

318,416

479,264

155,423

50,864

الكلفة

كما في 1 كانون الثاني 2018

كما في 31 كانون األول 2018

كما في 1 كانون الثاني 2018

االستهالك المتراكم

اإلضافات

اإلستبعادات

كما في 31 كانون األول 2018

اإلضافات

اإلستبعادات

)190,183( )22,102( )26,477(- )141,604(

3,646,294 761,110194,304 2,548,791

279,838

)31,912( )31,000(- )149,874()212,786(

3,659,767 797,680206,287 2,553,8177,217,551

3,537,122 1,074,786 269,076133,649 2,059,611

401,718 191,729 75,81721,774 112,398

2,030,405

523,412

7,150,499

45,385 67,57011,983 154,900

سيارات2018 المجموعبرامج الكمبيوتر مباني وديكورات أثاث وأجهزة

ممتلكات وآالت ومعدات

االستثمارات العقارية
يتــم تحديــد القيــم العادلــة لاســتثمارات عــن طريــق مخمنيــن عقــارات معتمديــن مــن هيئــة ســوق راس المــال الفلســطينية. تســتند القيــم العادلــة علــى القيــم الســوقية. 
والتــي تكــون بمثابــة المبلــغ المقــدر الــذي يمكــن فــي مقابلــه مبادلــة العقــار فــي التقييــم بيــن البائــع والمشــتري الراغبيــن فــي معاملــة تجاريــة حــرة بعــد التســويق المناســب 

الــذي يتصــرف فيــه األطــراف عــن معرفــة واطــاع.

مخصص مطلوبات عقود التأمين
يتــم تقديــر مخصــص مطلوبــات عقــود التأميــن بنــاء علــى اإلفتراضــات المتعلقــة بتقديــر المبالــغ المســتحقة لحاملــي وثائــق التأميــن وأطــراف أخــرى والناشــئة مــن االدعــاءات 
بموجــب عقــود التأميــن. يتــم تكويــن مخصــص لقــاء القضايــا المقامــة ضــد المجموعــة إعتمــادًا علــى دراســة قانونيــة معــدة مــن قبــل محامــي المجموعــة والتــي بموجبهــا 
يتــم تحديــد المخاطــر المحتمــل حدوثهــا فــي المســتقبل، ويعــاد النظــر فــي تلــك الدراســات بشــكل دوري. يتــم عمــل تقديــرات للتكلفــة المتوقعــة لادعــاءات المتكبــدة والتــي 
لــم يبلــغ عنهــا حتــى تاريــخ إعــداد بيــان المركــز المالــي الموحــد، حيــث تقــوم اإلدارة بتقديــر تكلفــة االدعــاءات غيــر المبلــغ عنهــا باســتخدام إحصائيــات محــددة علــى أســاس 
الخبــرة الســابقة وتقاريــر اإلكتــواري المختــص. تحتســب هــذه التقديــرات بالضــرورة علــى إفتراضــات تتعلــق بعوامــل عديــدة وبدرجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن. 

هــذا وقــد تختلــف القيــم الفعليــة عــن هــذه التقديــرات والتــي يتــم تعديلهــا فــي المســتقبل.

مخصص الضرائب
يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروف الضرائب وفقًا لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية.
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بلغــت قيمــة الممتلــكات والمعــدات المســتهلكة بالكامــل والتــي مازالــت تســتخدم فــي عمليــات المجموعــة مبلــغ 1,787,124 دوالر أمريكــي و1,741,069 دوالر أمريكــي 
كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 و2017، علــى التوالــي.

صافي القيمة الدفترية
كما في 31 كانون األول 2017

3,537,122

3,613,377

1,074,786

2,571,508

-

-

269,076

492,034

133,649

60,655

الكلفة

كما في 1 كانون الثاني 2017

كما في 31 كانون األول 2017

كما في 1 كانون الثاني 2017

االستهالك المتراكم

اإلضافات

اإلستبعادات

كما في 31 كانون األول 2017

اإلضافات

ناتج إستبعاد شركة تابعة

ناتج إستبعاد شركة تابعة

اإلستبعادات

)136,796( )78,871(- )57,925(- -

4,223,815 191,910 845,013337,175 4,105,224

644,154

)669,246(

)178,885(

)230,499(

)191,910(

)101,665(

-

)95,119(

)5,505(

)130,104(

)196,350(

)81,444(

-

)1,683,564(

)891,180(

-

)2,836,189(

)1,258,679(

)360,603(

3,646,294- 761,110194,304 2,548,7917,150,499

4,548,575 1,150,391101,665 257,395194,781 2,844,343

384,022 182,151- 75,11120,312 106,448

2,059,611

489,180

9,703,137

322,224- 141,32053,479 127,131

سيارات2017 المجموعخلوبرامج الكمبيوتر مباني وديكورات أثاث وأجهزة

تقع االستثمارات العقارية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. 
يتــم تســجيل االســتثمارات العقاريــة بالقيمــة العادلــة وفقــًا لتقاريــر ثاثــة مخمنيــن متخصصيــن، وتقــوم الشــركة باحتســاب معدل الثاثــة تخمينات لتقييم هذه االســتثمارات 
العقاريــة. تــم إجــراء التقييمــات مــن قبــل جهــات تقييــم مســتقلة معتمــدة مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية والتــي تحمــل مؤهــات مهنيــة مناســبة ومعتــرف 
بهــا وخبــرة فــي موقــع االســتثمار العقــاري قيــد التقييــم. وعنــد التوصــل إلــى قيــم الســوق التقديريــة، فــإن جهــات التقييــم قــد اســتعانت بمعرفتهــا فــي الســوق وحكمهــا 
الشــخصي المهنــي ولــم تعتمــد فقــط علــى التاريــخ الســابق للمعامــات المشــابهة. ومــن بــاب التحــوط، فقــد قــرر مجلــس اإلدارة إثبــات مــا نســبته %90 مــن القيمــة 

العادلــة التــي احتســبها المخمنيــن المختصيــن والبالغــة 22,019,100 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2018.

فيما يلي ملخص الحركة على االستثمارات العقارية في القيمة العادلة:

*مــدرج ضمــن االســتثمارات العقاريــة قطعــة أرض تقــع فــي منطقــة جفنــا حيــث تــم رهنهــا لصالــح بنــك فلســطين بالكامــل كضمــان للقــرض الممنــوح للشــركة فــي شــهر 
آب 2015، يبلــغ قيمتهــا العادلــة - 1,047,461 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 - إيضــاح رقــم )21(.

20,112,229 10,750,66918,336,288 9,361,560

543,063

)936,030(

259,351

)936,030(

1,740,776

-

283,712

-

97,928 21,03235,165 76,896

19,817,190 10,095,02220,112,229 9,722,168

الرصيد في بداية السنة 

اإلضافات خال السنة

المجموع

صافي أرباح القيمة العادلة

إستبعادات خال السنة

2018 2017األراضي المباني

إيضاح)6)

استثمارات عقارية 
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إيضاح)7)

إيضاح)8)

فيما يلي تفاصيل الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة:

1,421,0281,532,382

-

201,709

)111,354(

-

1,622,7371,421,028

الرصيد في بداية السنة

إطفاءات

إضافات

الرصيد في نهاية السنة

20182017

%31430,790430,790 فلسطين

49550,234466,543%فلسطين

)430,790()430,790(

981,024897,333

550,234466,543

شركة الدار للمقاوالت العامة )*(

الشركة الوطنية الفلسطينية إلدارة 
التأمينات والنفقات الصحية 

والطبية )نات هيلث(

تدني قيمة االستثمارات 

20182017نسبة الملكيةبلد التأسيس

موجودات ضريبية مؤجلة

استثمار في شركات حليفة

)*( قامت المجموعة بأخذ مخصصات بالكامل مقابل استثمارها في شركة الدار للمقاوالت العامة بسبب توقف هذه الشركة عن العمل وتدني قيمة االستثمار. 
لقد كانت الحركة على حساب االستثمار في شركات حليفة كما يلي:

فيما يلي حصة المجموعة من موجودات ومطلوبات الشركة الحليفة:

فيما يلي حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الحليفة:

466,543343,755

83,691122,788

550,234466,543

الرصيد في بداية السنة

حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة

الرصيد في نهاية السنة

20182017

96,583121,812 موجودات غير متداولة 

 مطلوبات متداولة 

موجودات متداولة

20182017

)719,438()1,794,085(

1,170,1592,100,034

637,020673,627 اإليرادات

83,691122,788صافي دخل السنة

20182017
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إيضاح)9)

إيضاح
(10(

يشمل هذا البند ما يلي:

يشمل هذا البند استثمارات في أسهم شركات محلية كما يلي:

)*( 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 

ــًا عــن قيمتهــا الدفتريــة. اإلســتثمارات ال تختلــف جوهري

تترواح أسعار الفائدة على هذه الموجودات المالية بين 4 % الى  8.5 %  و تتراوح فترات استحقاقها من 1 إلى 8 سنوات.

16,267,92211,813,159 سندات مالية أجنبية

20182017

719,478585,939 أسهم مدرجة

أسهم غير مدرجة )*(

20182017

2,438,0132,325,874

1,718,5351,739,935

موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات مالية محتفط بها لتاريخ اإلستحقاق 

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

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

20182017

الرصيد في بداية السنة

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

خسائر التدني في قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع

الرصيد في نهاية السنة

شراء موجودات مالية متوفرة للبيع

بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

خسائر بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

2,325,8742,321,896

154,94084,714

)42,801()205,256(

2,438,0132,325,874

-303,232

-)95,214(

-)83,498(

170,40385,689

20182017

325,343170,403

154,94084,714

الرصيد في بداية السنة

الرصيد في نهاية السنة

التغير في القيمة العادلة
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إيضاح
(11(

20182017

وديعة محجوزة ألمر الهيئة *

نقد مقيد السحب بموجب حجوزات محاكم **

500,000500,000

2,85375,056

502,853575,056

نقد مقيد السحب

الرصيد في نهاية السنة

)*( يمتــل البنــد 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.
ــك ضمــن النشــاط الطبيعــي  ــا تعويضــات مرفوعــة وذل ــل قضاي ــة مقاب ــد الســحب بموجــب قــرارت محاكــم قضائي ــوك الفلســطينية مقي ــدى البن ــد نقــد ل ــل البن )**( يمث

للمجموعــة.

20182017

استثمارات في أسهم محلية

استثمارات في أسهم أجنبية

سندات أجنبية

1,965,5052,052,921

3,296,2203,081,842

2,678,2254,242,514

7,939,9509,377,277

فيما يلي الحركة التي تمت على الموجودات المالية للمتاجرة خال السنة:

20182017

الرصيد في بداية السنة

الرصيد في نهاية السنة

الرصيد في نهاية السنة

شراء موجودات مالية للمتاجرة

بيع موجودات مالية للمتاجرة

التغير في القيمة العادلة للموجودات للمتاجرة

9,377,27712,414,265

2,298,5552,278,924

)2,803,073()6,771,250(

)932,809(1,455,338

7,939,9509,377,277

إيضاح
(12(

موجودات مالية للمتاجرة
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إيضاح
(13(

20182017
ذمم عماء

ذمم حكومية

مخصص تدني ذمم 

8,613,0939,279,970

465,672451,847

9,078,7659,731,817

)991,149()996,342(

8,087,6168,735,475

يتــم إظهــار الذمــم المدينــة بالصافــي بعــد خصــم أي مخصــص تدنــي فــي القيمــة. بلــغ إجمالــي قيمــة ذمــم التأميــن متدنيــة القيمــة مبلــغ 2,075,481 دوالر أمريكــي كمــا 
فــي 31 كانــون األول 2018 مقابــل مبلــغ 1,744,164 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 . فيمــا يلــي ملخــص الحركــة التــي تمــت علــى مخصــص تدنــي الذمــم 

المدينــة خــال الســنة:
20182017

الرصيد في بداية السنة

مخصص تدني ذمم

ديون معدومة

ناتج إستبعاد شركة تابعة

الرصيد في نهاية السنة

الرصيد في نهاية السنة

996,342947,240

-113,179

)5,193()44,692(

-)19،385(

991,149996,342

فيما يلي تحليل ألعمار ذمم التأمين غير متدنية القيمة كما في 31 كانون األول 2018 و 2017 :

أقل من 90 
يوم

180 - 91 
يوم

270 - 181
 يوم

360 - 271 
يوم

أكثر من 361 
المجموعيوم

الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة

2018

2017

5,075,331

5,711,057

1,250,528

1,631,789

395,791

191,047

281,634

453,760

-

-

7,003,281

7,987,653

ال تقوم إدارة المجموعة بالحصول على ضمانات مقابل هذه الذمم المدينة، إال أن اإلدارة تتوقع تحصيل الذمم غير متدنية القيمة بالكامل.

20182017ذمم مدينة

مطلوبات عقود التأمين

ينزل: )صافي المشاركات والمستردات( *

اجمالي احتياطي االدعاءات تحت التسوية

صافي احتياطي االدعاءات تحت التسوية

احتياطي األخطار السارية

)Pure( احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها

االحتياطي الحسابي لتأمين الحياة

مجموع مطلوبات عقود التأمين

33,968,13435,619,819

)2,480,340()2,543,867(

31,487,79433,075,952

16,284,28616,200,159

1,109,735

14,899

677,809

17,136

48,896,71449,971,056

موجودات عقود  إعادة التأمين

صافي مطلوبات عقود التأمين

احتياطي األخطار السارية

احتياطي األخطار السارية

احتياطي االدعاءات تحت التسوية

احتياطي االدعاءات تحت التسوية

)Pure( احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها

)Pure( احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها

االحتياطي الحسابي لتأمين الحياة

االحتياطي الحسابي لتأمين الحياة

مجموع موجودات عقود التأمين

مجموع صافي مطلوبات عقود التأمين

2,665,6923,276,035

28,822,10229,799,917

2,246,1012,323,313

14,038,18513,876,846

418,056320,595

691,679357,214

9,2465,324

5,65311,812

5,339,0955,925,267

43,557,61944,045,789

إيضاح
(14(

 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين
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2018

2018

2017

2017

2018201720182017

اإلجماليحصة معيدي التأمينحصة المجموعة

22,290,98121,740,294 697,032900,94722,988,01322,641,241فرع تأمين السيارات

135,414164,448 684,832991,617820,2461,156,065فرع تأمين الحريق

5,158,1595,215,937 348,627191,6195,506,7865,407,556فرع تأمين العمال

13,01615,101 30,03635,04643,05250,147فرع التأمين البحري

662,405888,512 185,935279,364848,3401,167,876فرع تأمين المسؤولية المدنية

912,3481,790,145 فرع التأمين الصحي

فرع تأمين الحياة

-523,333912,3482,313,478

237,916241,302 697,393304,424935,309545,726فرع التأمينات العامة األخرى

29,513,78130,157,1313,083,7483,596,63032,597,52933,753,761

-17,000-68,000-85,000

103,54284,392 439,893302,280543,435386,672فرع التأمينات الهندسية

احتياطي االدعاءات تحت التسوية
بلغت حصة المجموعة وحصة معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات تحت التسوية لفروع التأمين كما يلي:

* ايضاح المشاركات والمستردات:

المستردات من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي 
حوادث الطرق

المشاركات والمستردات من أفراد و شركات تأمين محلية 

المستردات من جهات أخرى

ينزل: )المخصص(

صافي المشاركات والمستردات

2,480,3402,543,867

1,358,267

-

)1,358,267(

1,304,598

-

)1,304,598(

2,480,3402,543,867

201820172018201720182017

اإلجماليحصة معيدي التأمينحصة المجموعة

10,302,65810,223,657 10,302,65810,223,657--فرع تأمين السيارات

85,99387,721 1,388,2411,406,5781,474,2341,494,299فرع تأمين الحريق

1,020,8851,058,544 38,73517,7331,059,6201,076,277فرع تأمين العمال

17,29817,971 115,171119,504132,469137,475فرع التأمين البحري

192,644183,057 153,897171,962346,541355,019فرع تأمين المسؤولية المدنية

2,255,4262,131,571 فرع التأمين الصحي

فرع تأمين الحياة
-10,3672,255,4262,141,938

75,20087,186 282,419318,651357,619405,837فرع التأمينات العامة األخرى

14,043,83813,888,6582,255,3472,328,63716,299,18516,217,295

5,65311,8129,2465,32414,89917,136

88,08187,139 267,638278,518355,719365,657فرع التأمينات الهندسية

أقساط غير مكتسبة )إحتياطي األخطار السارية(
بلغت حصة المجموعة وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة )احتياطي األخطار السارية( لفروع التأمين كما يلي:
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إيضاح
(15(

إيضاح
(16(

20182017

شركات التأمين المحلية

شركات إعادة التأمين 

1,238,0681,090,203

268,668153,599

1,506,7361,243,802

20182017

تأمينات مستردة

مصاريف مدفوعة مقدما

إيرادات مستحقة وغير مقبوضة 

أخرى

12,50648,627

1,144,725925,147

-15,280

297,542417,165

1,454,7731,406,219

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة

أرصدة مدينة أخرى

إيضاح
(17(

إيضاح
(18(

)*( يمثــل هــذا البنــد ودائــع لــدى البنــوك حيــث بلــغ متوســط ســعر الفوائــد الســنوية علــى أرصــدة الودائــع لــدى البنــوك بالشــيقل اإلســرائيلي مــا نســبته 4.56 % و بالــدوالر 
األمريكــي مــا نســبته 3.97 % وبالدينــار األردنــي مــا نســبته 5.26 % للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2018. تتــوزع الودائــع محليــا وخارجيــا كمــا يلــي:

20182017

نقد في الصندوق

ودائع لدى البنوك تستحق خال ثاثة شهور

نقد لدى البنوك

21,508,11820,201,000

22,834,89722,097,557

370,090314,487

956,6891,582,070

20182017

ودائع لدى بنوك محلية

ودائع لدى بنوك خارجية

20,012,10218,772,006

1,496,0161,428,994

21,508,11820,201,000

ســيتقدم مجلــس إدارة المجموعــة بإقتــراح للهيئــة العامــة خــال اجتماعهــا الــذي ســينعقد فــي 28 آذار 2019 بتوزيــع أربــاح نقديــة بنســبة 20 % مــن رأس المــال المدفــوع 
بإجمالــي مبلــغ 3,000,000 دوالر أمريكــي عــن نتائــج أعمــال المجموعــة لســنة 2018.

قــررت الهيئــة العامــة للمجموعــة فــي اجتماعھــا المنعقــد بتاريــخ 29 آذار 2018 توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة %25 مــن رأس المــال المدفــوع بإجمالــي مبلــغ 
3,000,000 دوالر أمريكــي عــن نتائــج أعمالهــا لعــام 2017.

قــررت الهيئــة العامــة للمجموعــة فــي اجتماعھــا بتاريــخ 30 آذار 2017 توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة 20 % مــن رأس المــال المدفــوع باجمالــي مبلــغ 2,400,000 دوالر أمريكــي 
عــن نتائــج أعمــال المجموعــة لســنة 2016. 
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إيضاح
(19(

إيضاح
(20(

إحتياطي إجباري
وفقــًا لقانــون الشــركات رقــم ) 12 ( لســنة 1964 المعمــول بــه فــي فلســطين، يتــم اقتطــاع 10 % مــن األربــاح الســنوية لحســاب اإلحتياطــي اإلجبــاري وال يجــوز وقــف هــذا 

اإلقتطــاع قبــل أن يبلــغ مجمــوع اإلحتياطــي المتجمــع مــا يعــادل ربــع رأس المــال، كمــا ال يجــوز توزيــع اإلحتياطــي اإلجبــاري علــى المســاهمين.
ــغ مجمــوع  ــل أن يبل ــم وقــف هــذا اإلقتطــاع قب ــى أن ال يت ــاري عل ــاح الســنوية لحســاب اإلحتياطــي اإلجب ــم اقتطــاع 10 % مــن األرب ــة، يت ــي للمجموع وفقــًا للنظــام الداخل

اإلحتياطــي المتجمــع مــا يعــادل نصــف رأس المــال.

إحتياطي إختياري
قــررت الهيئــة العامــة خــال اجتماعهــا الــذي ُعقــد فــي 27 آذار 2014 إضافــة مبلــغ 1,750,000 دوالر إلــى حســاب االحتياطــي االختيــاري بحيــث يصبــح رصيــده  3,000,000دوالر 
أمريكــي. مــع العلــم بأنــه تــم تحويــل مبلــغ 1,250,000 دوالر أمريكــي إلــى هــذا الحســاب بنــاء علــى قــرار الهيئــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 24 آذار 2012. يســتخدم اإلحتياطــي 

اإلختيــاري لألغــراض التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة ويحــق للهيئــة العامــة توزيعــه بالكامــل او أي جــزء منــه كأربــاح علــى المســاهمين. 

رصيد بداية السنة

ناتج إستبعاد شركات تابعة

الرصيد في نهاية السنة

المدفوع خال السنة

إضافات خال السنة

3,705,6523,989,429

-

4,025,551

)552,131(

3,705,652

648,235454,634

)328,336()186,280(

20182017

احتياطيات

مخصص تعويض نهاية الخدمة

فيما يلي أرصدة القروض حسب سنة االستحقاق:

- وقعــت المجموعــة خــال شــهر آب 2015 اتفاقيــة قــرض طويــل األجــل مــع أحــد البنــوك المحليــة بمبلــغ 500,000 دوالر أمريكــي لتمويــل شــراء المعــدات ذات الصلــة 
بأنظمــة كفــاءة الطاقــة مــن أجــل تحســين كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي مبانيهــا. يســتحق علــى القــرض فائــدة ســنوية بمعــدل 5 % متناقصــة ويســدد القــرض بموجــب 57 
قســطًا شــهريًا بعــد فتــرة ســماح لمــدة ثاثــة شــهور مــن تاريــخ صــرف التمويــل. تــم تســديد مبلــغ 107,439و102,141 دوالر أمريكــي خــال عامــي 2018 و 2017 علــى 

التوالــي. تــم الحصــول علــى القــرض بضمانــة رهــن أرض تابعــة للمجموعــة.
قامــت المجموعــة بالحصــول علــى هــذا القــرض مــن أجــل تنفيــذ مشــروع تحســين كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي مبنــى المجموعــة والمدعوم من ســلطة الطاقة الفلســطينية 

وبالشــراكة مــع الوكالــة الفرنســية للتنميــة، بحيــث تقــوم ســلطة الطاقــة الفلســطينية بتســديد الفائــدة المترتبــة علــى القرض كدعم وتشــجيع للمشــروع. 

قروض طويلة األجل من بنوك محلية

ما يستحق خال عام 2018

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

2019

2020

177,687

-98,345

285,126

)113,013(

 113,013112,480

64,67474,301

)98,345(

64,674

 177,687285,126

186,781

2018

20182017

2017

إيضاح
(21(

قروض طويلة األجل
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إيضاح
(22(

إيضاح
(23(

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

ــواع التأميــن، باســتثناء أقســاط التأميــن البحــري، حيــث تحتفــظ المجموعــة بنســبة 25 % مــن  ــع أن ــد 40 % مــن قيمــة األقســاط المعــاد تأمينهــا لجمي )**( يمثــل هــذا البن
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.

شركات إعادة التأمين 

ذمم دائنة

احتياطي كلفة إعادة التأمين )*(

توزيعات أرباح مستحقة غير مدفوعة

احتياطي أقساط غير مكتسبة لعمليات إعادة التأمين )**(

شركات التأمين المحلية )***(

2,014,0671,263,214

4,281,0182,702,171

84,28870,604

694,919592,609

979,846982,436

4,975,9373,294,780

136,28183,915

3,214,4822,400,169

20182017

20182017

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

ذمم دائنة

إيضاح
(24(

لقد كانت الحركة على حساب مخصص الضرائب خال السنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 و 2017 كما يلي:

يمثل مصروف الضرائب الظاهر في بيان الدخل الموحد ما يلي:

الرصيد بداية السنة

إضافات/ )إطفاءات( موجودات ضريبية مؤجلة

التسديد خال السنة

التخصيص للسنة

التخصيص للسنة

مصروف الضرائب للسنة

الرصيد دائن/ )مدين( في نهاية السنة 

)695,443(1,144,275

201,709)111,354(

)1,208,810()2,654,380(

)2,016,037()814,662(

2,016,037814,662

)1,814,328()926,016(

111,784)695,443(

20182017

20182017

مخصص الضرائب 
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20182017
الربح المحاسبي للمجموعة من العمليات 
المستمرة و الغير مستمرة )قبل الضرائب(

الربح الخاضع لضريبة الدخل

مصروفات غير مقبولة ضريبيًا

ضريبة تأمينات الحياة

صافي )الخسائر( / األرباح غير الخاضعة للضريبة

ضريبة الدخل

الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة

ضريبة االقتطاعات

خصميات ضريبة الدخل

ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

تقاص مع ضريبة األماك

نسبة الضريبة الفعلية

ضريبة القيمة المضافة 

مجموع ضريبة الدخل والقيمة المضافة المحتسبة

مصروف الضرائب

الربح غير الخاضع لضريبة الدخل

5,582,0258,626,009

7,267,3252,428,986

1,534,835418,364

 )2,892( )7,014(

1,863,338)5,570,999(

 )1,090,099( )364,348(

8,980,1983,473,374

 )77,967( )170,132(

106,89194,636

 )997,852( )413,654(

 )2,168,810()955,148(

 )2,016,037()814,662(

 )528,376( )523,665(

45,88245,850

%36.12 %9.44 

 )186,645( )107,069(

توصلت المجموعة إلى تسوية نهائية مع دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة عن نتائج أعمالها للعام 2016 .

إن ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي هو كما يلي:
إيضاح
(25(

20182017

مصاريف مستحقة

عموالت مستحقة

الضريبة المضافة على الرواتب

مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

أمانات الوكاء

أرصدة مستحقة للعماء

إيرادات مقبوضة مقدما

أخرى

مخصص إجازات ومكافآت موظفين مستحقة

صندوق االدخار

856,8931,151,845

151,1365,752

203,541149,464

173,500164,000

18,27918,262

477,600301,294

304,976267,014

219,995114,135

-1,420

2,592,7082,274,507

186,788101,321

 أرصدة دائنة أخرى
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إيضاح
(26(

تأميناتهندسيبحريحريق
مسؤولية عمالعامة

االستثمارات حياةصحيمدنية
المجموعاالستثمارالعقارية سيارات

أقساط التأمين المكتتبة

إجمالي أقساط معيدي التأمين

رسوم التأمين المكتتبة

حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

التغير في أقساط غير مكتسبة

صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

عموالت إعادة تأمين مكتسبة

العموالت المدفوعة

صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

3,121,7192,921,670 965,2367,553,20127,906--39,156,796

)2,964,961()165,826( )787,410()65,970()12,359(--)7,388,831(

640,2641,326,436 395,1961,326,1263,418--11,806,271

)18,337(21,002 )10,880()10,367(3,922--)73,290(

3,761,9834,248,106 1,360,4328,879,32731,324--50,963,067

798,7504,119,939 572,0808,689,50225,124--43,419,056

20,06516,657 9,938)113,488(2,237--)81,890(

661,188- 226,698-413--1,274,784

3,782,0484,264,763 1,370,3708,765,83933,561--50,881,177

)84,293()144,825( )48,848()37,301(---)1,845,791(

1,375,6453,975,114 749,9308,652,20125,537--42,848,049

1,799,217 374,307771,655

711,416 170,407709,395

)1,487,386( )328,164()303,814( )2,983,298()144,824( )798,290()76,337()8,437(--)7,462,121(

)1,451,154( )323,831()285,749(

351,367 119,258233,076

190,653 139,08256,750

-)36,232( )4,333()18,065(

2,150,584 493,5651,004,731

)29,534( )9,242()31,919(

48,218 5,0068,478

872,535 300,247734,226

2,198,802 498,5711,013,209

21,621,885

27,622,443

)1,331,571(

)1,331,571(

7,411,130

-

29,033,015

)1,459,829(

)79,001(

26,162,614

28,954,014

ألغــراض إداريــة يتــم تنظيــم المجموعــة لتشــمل قطاعــات أعمــال التأميــن وهــي تأميــن الســيارات وتأميــن الحريــق وتأميــن العمــال والمســؤولية المدنيــة والتأمينــات 
الهندســية والتأميــن البحــري والتأميــن الصحــي وتأميــن الحيــاة والتأمينــات العامــة األخــرى، باإلضافــة إلــى إدارة اإلســتثمارات األخــرى وقطــاع االســتثمارات العقاريــة. يمثــل 

الجــدول التالــي ملخــص إيــرادات ونتائــج أعمــال قطاعــات أعمــال المجموعــة.

يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال التأمين للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018:

معلومات قطاعات األعمال

تأميناتهندسيبحريحريق
مسؤولية عمالعامة

االستثمارات حياةصحيمدنية
المجموعاالستثمارالعقارية سيارات

االدعاءات المسددة

التغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي 
االدعاءات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة

صافي االدعاءات المتكبدة

صافي االدعاءات المسددة

صافي أرباح أعمال التأمين قبل 
المصاريف اإلدارية الموزعة

التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية

حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة

صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية 
الموزعة

عوائد االستثمارات

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة

)973,137()1,944,953( )321,922()9,719,349(---

)306,785(157,008 137,613)523,333()68,000(--)512,882(

843,32981,091 265,980----2,127,566

)31,949,422(

)100,774()1,806,084( )75,092()8,841,552(17,000--)29,178,506(

)129,808()1,863,862( )55,942()9,719,349(---)29,821,856(

789,679

335,819)99,230( )156,763(1,401,13085,000--1,156,232

1,274,871

)681,251( )224,303()621,038()5,900(--)7,293,072(

-- ---81,8591,309,1181,390,977

)485,192(

1,487,779 450,535)810,389(36,637--6,376,471

-- ---122,530)14,603(107,927

-- ---83,691-83,691

)698,714( )66,048()371,796(

)351,971( )61,391()157,244(

696,134 282,518638,031 2,169,030 674,838)189,351(42,537--13,669,543

392,969 )5,010()93,429(

518,927 46,23449,494

- --

)18,081,679()176,401( )17,729()96,195(

)179,787( )19,814()322,302(

- --

)389,583( 7,095319,536

- --

)17,853,503(

)4,704,782(

8,080,935

)203,915(

322,511

-

)17,530,992(

-

)346,772(

-

3,376,153344,163 221,127480,787

خسائر فروقات عملة

أرباح القيمة العادلة لاستثمارات العقارية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)12,178(

543,063

)2,833,569(

-

)2,845,747(

543,063

-

-

-

-

-

-

-

-

مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على 
-فروع التامين  - - - - - - - -)112,102()548,124()660,226(

--إيرادات القطاعات األخرى ---585,869-585,869 - -- -

صافي الدخل من العمليات المستمرة 
789,6791,487,779قبل الضرائب 450,535)810,389(36,6371,292,732)2,087,178(5,582,025 344,163 221,127480,787 3,376,153
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تأميناتهندسيبحريحريق
عامة

مسؤولية عمال
مدنية

االستثمارات حياةصحي
المجموعاالستثمارالعقارية سيارات

أقساط التأمين المكتتبة

إجمالي أقساط معيدي التأمين

رسوم التأمين المكتتبة

حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

التغير في أقساط غير مكتسبة

صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

عموالت إعادة تأمين مكتسبة

العموالت المدفوعة

صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

3,063,9072,921,396 899,6529,158,12167,686--39,387,351

)2,878,064()99,010( )701,517()1,240,288()13,931(--)7,635,038(

626,9631,313,681 387,3352,103,4811,343--11,311,553

40,981)26,025( 47,866)1,392,841()3,742(--)1,273,422(

3,690,8704,235,077 1,286,98711,261,60269,029--50,698,904

806,1293,927,295 576,9829,804,14853,344--39,918,863

)47,658()182,747( )56,354(1,175,6751,988--)1,871,581(

661,291- 221,720-196--1,255,233

3,643,2124,052,330 1,230,63312,437,27771,017--48,827,323

)70,133()130,001( )39,178()7,156()862(--)1,940,344(

1,397,2873,797,294 759,5249,796,99252,678--39,233,752

1,885,094 386,573797,274

762,404 154,639640,481

)1,476,519( )321,969()333,451( )2,837,083()125,035( )653,651()2,633,129()17,673(--)8,908,460(

)1,517,551( )336,215()338,512(

389,159 107,624220,725

177,238 132,70962,079

-41,032 14,2465,061

2,274,253 494,1971,017,999

)27,458( )6,375()29,320(

)35,330( )17,589()44,067(

912,184 280,973673,240

2,238,923 476,608973,932

20,207,648

23,193,441

)509,950(

)509,950(

6,161,242

-

26,368,890

)1,629,861(

)2,665,499(

21,563,580

23,703,391

تأميناتهندسيبحريحريقيمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال التأمين للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017:
عامة

مسؤولية عمال
االستثمارات حياةصحيمدنية

المجموعاالستثمارالعقارية سيارات

االدعاءات المسددة

حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة

صافي االدعاءات المتكبدة

صافي االدعاءات المسددة

صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف 
اإلدارية الموزعة

التغير في احتياطي االدعاءات تحت 
التسوية

حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية 
والعامة

صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف 
اإلدارية الموزعة

عوائد االستثمارات

خسائر بيع ممتلكات ومعدات

حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة

التغير في حصة معيدي التأمين من 
احتياطي االدعاءات تحت التسوية

)805,768()1,662,546( )407,722()11,983,171(---)28,710,851(

685,95451,375 286,4763,579,207---5,125,048

)170,541()2,674,422( )138,554()9,270,368(8,000--)30,940,253(

)119,814()1,611,171( )121,246()8,403,964(---)23,585,803(

774,349

)479,309()1,070,686( 11,138405,1775,000--)6,640,471(

1,226,746

)640,753( )200,042()697,413()12,153(--)6,665,233(

-- ---14,0821,935,8531,949,935

428,5827,435 )28,446()1,271,581(3,000--)713,979(

)452,397(

482,119

482,119

420,928)170,789(48,525--1,628,266

-- ----)24,146()24,146(

-- ---122,788-122,788

)560,511( )33,294()86,390(

)345,093( )57,463()151,054(

801,233 276,468414,028 1,122,872 620,970526,62460,678--8,293,499

448,780 21,07524,403

- --

)18,319,700()110,951( )4,505()259,212(

)111,731( )12,219()61,987(

- --

278,977 25,570)220,122(

- --

)278,197( )17,856(22,897

)13,171,449(

)4,108,865(

3,243,880

27,778

-

)13,143,671(

-

)5,596,216(

-

420,187

)864,985(

)864,985(

456,140 219,005262,974

أرباح فروقات عملة

أرباح القيمة العادلة لاستثمارات العقارية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)24,510(

1,740,776

1,713.524

-

1,689,014

1,740,776

-

-

-

-

-

-

-

-

مخصص تدني ذمم

مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على 
-فروع التامين  - - - - - - - -)117,286()525,892()643,178(

-- ---)13,179()100,000()113,179( - --

--إيرادات القطاعات األخرى ---567,588-567,588 - -- -

-

صافي الدخل من العمليات المستمرة
48,5252,290,2592,999,3396,917,864)170,789(774,349420,928 قبل الضرائب 456,140 219,005262,974
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إيضاح
(27(

رواتب وأجور

فوائد وعموالت بنكية

مصاريف السيارات

رسوم واشتراكات

ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

ماء وكهرباء ومحروقات

مصاريف ضيافة وتنظيف

قرطاسية ومطبوعات

إيجارات

صيانة وتصليحات

أتعاب مهنية

مصاريف التأمين

استهاكات

اتصاالت

مصاريف تدريب

تبرعات

دعاية وإعان وتسويق

تنقات

ضريبة األماك

مكافأة و بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة 

مصاريف أخرى

20182017
4,467,3344,169,680

128,14693,677

71,746

79,485

242,437199,989

158,579

122,138

143,364

528,376523,665

278,194245,770

76,470

91,135

401,718384,022

307,361190,825

51,45438,194

208,133

78,230

153,621

74,939

133,578

205,436

85,296

215,421

210,200

23,746 46,767

164,000 173,500

15,19914,354

7,953,2987,308,411

164,091174,246

87,539

39,654

المصاريف اإلدارية والعامة

إيضاح
(28(

خــال الســنة، قامــت المجموعــة باســتبعاد حصتهــا فــي شــركتها التابعــة شــركة النخبــة للخدمــات واالستشــارات الطبيــة والبالغــة 75 % مــن األســهم إلــى طــرف ثالــث حيــث 
تــم الحصــول علــى مبلــغ نقــدي بقيمــة 3 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل عمليــة االســتبعاد. تــم االنتهــاء مــن عمليــة االســتبعاد بتاريــخ 29 كانــون األول 2017 حيــث تــم انتقــال 

حــق الســيطرة علــى الشــركة التابعــة إلــى المســتحوذ.

فيما يلي توزيع المصاريف اإلدارية والعامة على فروع التأمين:

فرع تأمين السيارات

فرع التأمين الصحي

فرع تأمين العمال

إجمالي الموزع على فروع التأمين

فرع تأمين الحريق

فرع تأمين الحياة

فرع تأمين المسؤولية المدنية

مصاريف غير موزعة على فروع التأمين

فرع التأمينات الهندسية

إجمالي المصاريف اإلدارية والعامة

فرع التأمينات العامة األخرى

فرع تأمين البحري

4,704,7824,108,865

621,038697,413

681,251640,753

7,293,0726,665,233

485,192452,397

5,90012,153

157,244151,054

660,226643,178

351,971345,093

7,953,2987,308,411

224,303200,042

61,39157,463

20182017

 استبعاد شركة تابعة
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تحليل لصافي الموجودات المستبعدة:
قامت المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية بتاريخ خسارة حق السيطرة على النحو التالي:

الربح المحقق من استبعاد شركة تابعة على النحو التالي:

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

قيمة البيع

مخزون

مطلوب إلى طرف ذي عاقة

الربح من العمليات غير المستمرة

عقارات ومعدات

مخصص ضرائب

يطرح : القيمة الدفترية للحصة المستبعدة 

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا

القيمة الدفترية

نقد في الصندوق ولدى البنوك

29 كانون األول 2017

2017

شيكات برسم التحصيل وودائع

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)412,231(

3,000,000

182,548

)12,029(

1,708,145

)1,291,855(

1,477,088

)73,027(

620,071

1,722,473

242,238

423,784

)725,969(

العمليات التشغيلية غير المستمرة:
إن نتائج العمليات التشغيلية غير المستمرة والعمليات الناتجة عنها تم إدراجها في بيان الدخل الموحد.

ربح الفترة حتى تاريخ إلغاء االعتراف

عوائد السندات

تكلفة المبيعات

خسائر بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

الربح من العمليات غير المستمرة للسنة

المبيعات

 أرباح )خسائر( بيع موجودات مالية للمتاجرة

ربح من استبعاد شركة تابعة حتى تاريخ إلغاء اإلعتراف

إجمالي الربح

عوائد توزيعات أسهم

االستهاك

خسائر التدني في قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع

20182017

20182017

مصاريف إدارية و عامة

التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية للمتاجرة

إيرادات أخرى

عوائد الودائع ألجل

-280,530

804,710642,667

1,390,9771,949,935

-)886,127(

-)83,498(

-1,708,145

-3,819,424

321,137)827,302(

-1,427,615

-2,933,297

427,135291,402

-)2,405,185(

)932,809(1,455,338

-)253,379(

)42,801()205,256(

-5,797

813,605676,584

إيضاح
(29(

عوائد االستثمارات
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إيضاح
(31(

المتوسط المرجح لألسهم المكتتب بها

المتوسط المرجح لألسهم المكتتب بها

صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم من 
العمليات المستمرة وغير المستمرة

صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم من 
العمليات المستمرة 

العائد لمساهمي الشركة من العمليات المستمرة وغير 
المستمرة

العائد لمساهمي الشركة من العمليات المستمرة 

20182017

20182017

14,958,25914,905,307

14,958,25914,905,307

3,698,9307,536,404

3,698,9305,828,259

0.2470.506

0.2470.391

تم احتساب عائد الربح األساسي للسهم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة خال السنة على النحو التالي:

العائد لمساهمي الشركة من العمليات المستمرة وغير المستمرة

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.

العائد لمساهمي الشركة من العمليات المستمرة

إيضاح
(30(

حصة السهم من األرباح الخاصة بحقوق المساهمين للشركة األم خالل السنة

 معامالت مع جهات ذات عالقة

شركة شقيقة

أعضاء مجلس إدارة

أعضاء مجلس إدارة

شركة شقيقة

شركة المتحدة لألوراق المالية

شركة النخبة للخدمات و االستشارات الطبية

شركة النخبة للخدمات و االستشارات الطبية

شركة القدس للمستحضرات الطبية

شركة شقيقة

شركة شقيقة

شركة شقيقة

شركة مسروجي للتجارة العامة

شركة مسروجي للتجارة العامة

شركة شقيقة

شركة حليفة

شركة القدس للمستحضرات الطبية

الشــركة الوطنيــة إلدارة التأمينــات والنفقــات 
الصحيــة والطبيــة

شركة حليفة الشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية

شركة المتحدة لألوراق المالية

أعضاء مجلس إدارة

أعضاء مجلس إدارة

أخرى

أخرى

20182017

20182017

20182017

طبيعة العاقة

طبيعة العاقة

طبيعة العاقة

15,568

60,455

15,881

58,298

6,015

19,220

4,566

12,029

119,631131,223

20,28115,715

190,755181,290

678,084668,201

29,81541,952

4841,377

4,4233,508

4,1418,794

420,647432,152

50,14142,481

ا - بيع عقود تأمين:

ب - عقود خدمات:

ج - الذمم المدينة:
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مساهمي المجموعة

إدارة عليا

توزيعات أرباح مستحقة غير مدفوعة

منافع قصيرة األجل

أعضاء مجلس إدارة

إدارة عليا

مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 

شركة شقيقة

شركة حليفة

الشركة الوطنية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية

شركة الدار للمقاوالت العامة 

حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة

2017

2018

2018

2018

2017

2017

طبيعة العاقة

طبيعة العاقة

طبيعة العاقة

694,919592,609

825,739799,213

173,500164,000

1,019,341150,944

148,960

148,960

148,960

148,960

200,16568,511

د – الذمم الدائنة:

هـ - قروض لجهات ذات عالقة:

و – رواتب ومنافع اإلدارة العليا

يوجــد إلتزامــات محتملــة علــى الشــركة تتمثــل بقيمــة الكفــاالت البنكيــة التــي أصدرتهــا الشــركة مــن حســاباتها البنكيــة  لــدى بنــوك محليــة وذلــك ككفــاالت دخــول عطــاءات 
للمؤمــن لهــم. بلغــت قيمــة هــذه اإللتزامــات 665,395 و529,198 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 و 2017 علــى التوالــي.

إيضاح
(32(

التزامات محتملة على الشركة

إيضاح
(33(

إيضاح
(34(

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

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

القضايا المقامة على الشركة

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
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فروع
الشركة

البيرة – مجمع أبراج الوطنية
هاتف: 02/2983800
فاكس:02/2407460

المركــز الرئيســي 
للشــركة

شــارع جمــال عبــد الناصــر –مقابــل مركــز 
اســعاد الطفولة

هاتف:  09/2313117
فاكس: 09/2313113

اإلقليميــة  اإلدارة 
لمنطقــة الشــمال 

وفــرع نابلــس

الســلمودي –  شــارع حيفــا – عمــارة 
الجديــد المحاكــم  مجمــع  مقابــل 

هاتف:2436404/ 04   
فاكس: 2436406/ 04

فرع مدينة جنين

شــارع نابلــس – عمــارة المــروى – 
فــوق بنــك فلســطين
هاتف:09/2674941
فاكس: 09/2674942

فــرع مدينــة 
طولكــرم

الشــارع الرئيســي - راس كبســة بجانــب 
حلويــات الكيانــي

هاتف: 02/2794712 
فاكس:02/2794714

فــرع مدينــة 
ــة العيزري

شارع الوحدة - عمارة ضبيط
هاتف: 08/2824447

فاكس: 08/2824435 

فرع مدينة غزة

وسط البلد - بيرزيت
هاتف: 02/2819446

فاكس: 02/2819448 

فرع بيرزيت

الرام - ضاحية البريد
هاتف: 02/2341277
فاكس: 02/2342101

فرع القدس

وادي التفاح – عمارة الكنز
هاتف:02/2225367
فاكس: 02/2225368

فــرع مدينــة 
الخليــل

شارع الكركفة – عمارة إبراهيم األطرش
هاتف:   02/2740951  

فاكس:  02/2740954

اإلدارة اإلقليمية
لمنطقة الجنوب

مكاتب
الشركة

شارع القدس 
هاتف: 2590013 /09
فاكس:09/2590013

مكتب حوارة

الشارع التجاري – وسط البلد

موقــف  بجانــب   – الجامعــة  شــارع 
نابلــس تكســيات 

هاتف:  09/2515507

هاتف:  02/2521524

هاتف:  04/2503343

هاتف:  02/2281405

فاكس: 09/2515507

فاكس: 02/2521470

فاكس: 04/2503668

فاكس: 02/2281404

مكتب سلفيت

مجمــع  بجانــب   - الشــيماء  دوار 
القــرى تكســيات 

هاتف:2945725/ 09   
فاكس: 2945725/ 09

وسط البلد – مقابل بنك اإلسكان 
تلفاكس: 2263993/ 09

الشارع الرئيسي – بجانب بلدية عناتا 

تلفاكس: 02/2355560

مكتب قلقيلية

مكتب الظاهرية مكتب عناتا

المحكمــة  -بجانــب  الرئيســي  الشــارع 
الشــرعية 

هاتف:02/2218530
فاكس: 02/2218531

مكتب حلحول

ــون  ــل معصــرة الزيت ــد - مقاب وســط البل
 02/2897701 هاتــف: 
فاكس:02/2897702

مكتب دير دبوان

الشارع الرئيسي - بجانب محكمة دورا مكتب دورا

عمارة الولجة - شارع عمان
هاتف: 02/2325529

فاكس: 02/2320233 

مكتب أريحا

الشارع الرئيسي - مقابل محطة الخطيب 
للمحروقات مكتب بيت أمر

مكتب جنين

وسط البلد
هاتف:   09/2574115
فاكس:  09/2574115

مكتب طوباس

بنــك  فــوق  الرئيســي-  الشــارع 
فلســطين

تلفاكس: 2989506/ 09

مكتب بديا

مركــز  مــن  بالقــرب   - البلــد  مدخــل 
البلديــة و  الشــرطة 

تلفاكس: 2249336/ 09

مقابل دائرة السير - يطا

تلفاكس: 2272698/ 02

مكتب بني نعيم

مكتب يطا

 الشــارع الرئيســي – بجانــب مســجد
األبــرار

تلفاكس: 02/2905749

مكتب بيتونيا

مقابل دائرة السيرمكتب بيت لحم
تلفاكس: 02/2772620
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