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 التأمين الوطنيةشــرآة مجموعة 
  رام اهللا - المساهمة العامة المحدودة

  
  

   وسنويالالتقریر الربع 
  الموحدة  المرحليةالبيانات الـمـالـيـة
  2015آذار  31 في للربع المنتهي

 
 



  أعضاء جملس اإلدارة
  
  

  

  رئيس مجلس اإلدارة      محمد محمود مسروجي /السيد

  نائب رئيس مجلس اإلدارة       إسماعيل حسينتوفيق /السيد

  مجلس اإلدارةومستشار عضو       عزیز محمود عبد الجواد /السيد

  عضو مجلس اإلدارة        ابراهيم علي الطویل /السيد

  عضو مجلس اإلدارة        ل عواديزاهي باس /السيد

  عضو مجلس اإلدارة        سامر عزیز شحادة /السيد

  و مجلس اإلدارةعض       هيثم محمد مسروجي /السيد

  عضو مجلس اإلدارة     شرآة المشارق للتنمية و االستثمار

        ) المصري منيب دینا/مثلها السيدةت(

Dafu Investment Company     عضو مجلس اإلدارة  

  ) فؤاد نخلة قطان/ السيدیمثلها(

  
  

  المدیر العام 
  أحمد فؤاد مشعشع 

  
  

  مدققو حسابات الشرآة
PriceWaterHouseCoopers 

  
  

  مستشار الشرآة القانوني 
  ة للمحاماشحادةمكتب  / شحادةفؤاد . أ

  
  

  



  حول شركة التأمني الوطنية
  

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

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

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

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

  
  :الرئيسيةأنشطتنا 

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

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

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

  .فلسطني يف مشاريع اقتصادية جمزية



  اإلدارة التنفيذية
  

 املدير العام    محد فؤاد مشعشع أ/ السيد 
 للتخطيط االستراتيجي والتسويق والتطوير وإدارة املخاطر املدير العام نائب   وفيق حسني بشار ت/ السيد 
 مستشار املدير العام للعالقات العامة     سامر عزيز شحادة/ السيد 
 نائب املدير العام للشؤون املالية و اخلدمات املساندة و تكنولوجيا املعلومات     صايفعليعالء / السيد 
 )االكتتاب و التعويضات(نائب املدير العام للعمليات   د منري نصارعبد احلمي/ السيد 
   وغزةاملدير اإلقليمي ملنطقة اجلنوب  عبد الفتاح حممد قراقع / السيد 
 املدير اإلقليمي ملنطقة الشمال    محد سعدو سعد أ/ السيد 
  التأمينات العامةتعويضاتشؤون لمساعد املدير العام   اسكندر أمحد مسارة / السيد 
  مساعد املدير العام لالكتتاب  سهيل صالح الدين عواد/ السيد 
  املعلوماتمدير دائرة أنظمة    رامي حممد سليمان/ السيد 
 مدير دائرة احلسابات  عيساوي حممد عبد اجلليل/ السيد 
 )القدس (مدير دائرة املبيعات  أمحد السيفي حسني/ السيد 
  )املادية (مدير دائرة تعويضات السيارات     أمين حممد عادي/ السيد 

  
  

  األوراق املالية 
  

  31/03/2014  31/03/2015  البيان
   دوالر أمريكي12,000,000   دوالر أمريكي12,000,000  رأس املال املدفوع

   سهم12,000,000   سهم12,000,000  عدد األسهم
   دوالر أمريكي 1   دوالر أمريكي 1  القيمة االمسية
  سهم  114,313  سهم  55,610 املتداولةعدد األسهم 

  دوالر أمريكي393,623  دوالر أمريكي170,601 قيمة األسهم املتداولة
 اً عقد53 اً عقد48 عدد العقود املنفذة

  دوالر أمريكي3.45  دوالر أمريكي3.09 سعر إغالق 
  %          0.953  %          0.463 معدل دوران السهم

  



  ل الفترةالتغريات خال
  

  جملس اإلدارة
  .تغيري على أعضاء جملس اإلدارة أية 2015مل يطرأ خالل الربع األول من عام  •

  
  اإلدارة التنفيذية

للتخطـيط االسـتراتيجي والتـسويق       نائب املدير العام      ليصبح  حسني  توفيق  السيد بشار  تعديل مسمى مت   •
 .01/01/2015 اعتبارا من والتطوير وإدارة املخاطر

 وتكنولوجيـا    املدير العام للشؤون املالية و اخلدمات املـساندة        نائبصايف ليصبح   علي  ية السيد عالء    مت ترق  •
 .01/01/2015 اعتبارا من املعلومات

 اعتبارا من   )االكتتاب و التعويضات  (نائب املدير العام للعمليات      ليصبح   عبد احلميد منري نصار   مت ترقية السيد     •
01/01/2015. 

اعتبـارا مـن    ) املاديـة  (مـدير دائـرة تعويـضات الـسيارات        ليصبح   مين حممد عادي  أمت ترقية السيد     •
01/01/2015. 

  
   احلساباتمدققو
 Price Water السادة  تعينيإعادة 2015 آذار 26قررت اهليئة العامة يف جلستها املنعقدة بتاريخ  •

House Coopers 2015 كمدققني خارجيني للشركة للعام. 
  

  النشاطات الرئيسية 
 . أية تعديالت على النشاطات الرئيسية للمجموعة2015 من عام الربع األول يطرأ خالل مل •

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

  
  اإلجراءات القانونية اجلوهرية

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

 .دفعها و النتائج اليت تترتب عليها ليس هلا أي تأثري جوهري على الوضع املايل للمجموعة و نتائج أعماهلا
  



  لعامة الرئيسيةقرارات اهليئة ا
  : ما يلي2015 آذار 26قررت اهليئة العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 

  

  .2015 كمدققني خارجيني للشركة للعام Price Water House Coopersتعيني السادة إعادة  •
 سنتا لكل سهم ميتلكها املـساهم       15من رأس املال املدفوع أي ما يعادل        % 15توزيع أرباح نقدية بنسبة      •

 . دوالر أمريكي1,800,000بتاريخ اجتماع اهليئة العامة بقيمة إمجالية 
  

  
  أهم املؤشرات املالية

  
 31/03/2014 31/03/2015  البيان
 0.113 0.081 إمجايل الربح من العمليات إىل املبيعات

 0.124 0.058 صايف الربح قبل الفوائد والضريبة إىل املبيعات

 0.108 0.054 صايف الربح إىل املبيعات

 0.015 0.009 العائد على جمموع املوجودات

 0.048 0.025  العائد على حقوق املسامهني

 0.685 0.656 معدل املديونية

 0.315 0.344 نسبة امللكية

 0.016 0.013  ) مرة( معدل دوران املوجودات 

 0.133 0.103 ) مرة ( معدل دوران املوجودات الثابتة 

 0.026 0.021 ) مرة(  العامل معدل دوران رأس املال

 5.271 5.755 ) مرة ( نسبة التداول 

 51,140,237 46,360,507  رأس املال العامل  
  



التأمین الوطنیةشــركة مجموعة 
رام اهللا-المساھمة العامة المحدودة

الموحدةالمرحلیةالبیانات الـمـالـیـة
2015آذار 31فيللربع المنتھي



مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
2015آذار 31للربع المنتھي فيوحدةالمالمرحلیة المالیةالبیانات

الموحدالمرحلي بیان المركز المالي 
)بالدوالر األمریكيجمیع المبالغ ( 

31/03/201531/03/201431/12/2014
مدققةغیر مدققةغیر مدققة

الموجودات 

الموجودات غیر المتداولة
4,809,2065,059,9504,924,167ممتلكات وآالت ومعدات

11,820,63311,929,37411,834,645استثمارات عقاریة
531,769512,643512,279استثمار في شركات حلیفة

1,435,4591,620,7581,454,401ة متوفرة للبیعموجودات مالی
2,219,7101,617,1211,960,790موجودات ضریبیة مؤجلة

32,3855,40935,864شیكات برسم التحصیل طویلة األجل
20,849,16220,745,25520,722,146مجموع الموجودات غیر المتداولة

الموجودات المتداولة
1,646,7711,606,7711,606,771ت عالقةقروض لجھات ذا

15,945,18017,428,88117,579,824موجودات مالیة للمتاجرة
11,990,83512,623,0178,611,406صافي الذمم المدینة

3,938,0116,607,1733,107,031موجودات عقود إعادة التامین
948,5681,103,3371,626,408ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة

2,250,0102,481,1391,603,868أرصدة مدینة أخرى
5,883,5716,071,4365,313,471شیكات برسم التحصیل قصیرة األجل
12,307,35613,314,78412,076,272ودائع لدى بنوك و مؤسسات مصرفیة

1,167,1671,871,006997,473النقد و النقد المعادل
56,077,46963,107,54452,522,524جودات المتداولةمجموع المو

76,926,63183,852,79973,244,670مجموع الموجودات



مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
2015آذار 31للربع المنتھي فيوحدةالمالمرحلیة المالیةالبیانات

تتمة-الموحدالمرحلي بیان المركز المالي 
)جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي( 

31/03/201531/03/201431/12/2014
مدققةغیر مدققةغیر مدققة

الملكیة والمطلوباتحقوق 
حقوق الملكیة 

12,000,00012,000,00012,000,000رأس المال المدفوع
5,219,5614,967,0245,219,561احتیاطي إجباري
3,000,0003,000,0003,000,000احتیاطي اختیاري

(51,491)(150,177)(60,125)احتیاطي التغیر قي القیمة العادلة
4,744,8924,947,2355,895,961المدورةاألرباح 

حق ملكیة حملة األسھم العائد لمساھمي الشركة 
األم

24,904,32824,764,08226,064,031

1,532,5391,634,9411,678,228حقوق األقلیة
26,436,86726,399,02327,742,259مجموع حقوق الملكیة

المطلوبات
اولةالمطلوبات غیر المتد

3,598,2643,318,3293,466,973مخصص تعویض نھایة الخدمة
3,598,2643,318,3293,466,973مجموع المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة
37,142,15342,162,73133,257,717مطلوبات عقود التأمین

1,766,3942,662,7291,409,282ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین الدائنة
2,510,3713,071,4283,020,495ذمم دائنة

-1,800,0002,400,000أرباح نقدیة معدة للتوزیع
1,447,088873,0461,805,056مخصصات ضرائب
2,225,4942,965,5132,542,888أرصدة دائنة اخرى

46,891,50054,135,44742,035,438مجموع المطلوبات المتداولة

50,489,76457,453,77645,502,411مجموع المطلوبات 
76,926,63183,852,79973,244,670مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات



مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
2015آذار 31للربع المنتھي فيوحدةالمالمرحلیة المالیةالبیانات

الموحدالمرحليخللدابیان 
)جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي(

31/03/201531/03/2014
غیر مدققةغیر مدققة

9,954,9139,471,656قساط التأمین المكتتبةإجمالي أ

)2,556,885()3,221,195(التغیر في أقساط غیر مكتسبة
6,733,7186,914,771

)1,853,623()1,703,404(إجمالي أقساط معیدي التأمین
584,115341,050حصة معیدي التأمین من التغیر في أقساط غیر مكتسبة

(1,119,289)(1,512,573)
5,614,4295,402,198إجمالي األقساط المحتفظ بھا

2,239,8872,233,317إيرادات أقساط مكتسبة
)19,682()129,080(خسائر فروقات عملة ناتجة عن ترجمة أقساط غیر مكتسبة

7,725,2367,615,833صافي أقساط التأمین المكتسبة قبل العموالت
417,971452,595عموالت إعادة تأمین مكتسبة

)446,301()363,814(العموالت المدفوعة
7,779,3937,622,127صافي أقساط التأمین المكتسبة بعد العموالت

4,782,2174,759,901المطالبات المسددة
)522,652()114,512(حصة معیدي التأمین من المطالبات المسددة

4,667,7054,237,249صافي المطالبات المسددة
663,241619,248التغیر في المطالبات الموقوفة

)231,646()246,865(التغیر في حصة معیدي التأمین من المطالبات الموقوفة
231,52333,647خسائر فروقات عملة ناتجة عن ترجمة المطالبات الموقوفة

5,315,6044,658,498صافي المطالبات المتكبدة
2,463,7892,963,629مین قبل اإلیرادات و المصاریف اإلداریة الموزعةصافي أرباح أعمال التأ

:المصاریف و اإلیرادات الموزعة على فروع التأمین
202,965218,499حصة فروع التأمین من عوائد االستثمارات

)1,864,594()1,684,762(حصة فروع التأمین من المصاریف اإلداریة و العامة
981,9921,317,534أعمال التأمین بعد اإلیرادات و المصاریف اإلداریة الموزعةصافي أرباح

:المصاریف و االبرادات غیر الموزعة على فروع التأمین
500,144)70,241(عوائد االستثمارات غیر الموزعة

261)110(إعادة تقییم شركات حلیفة) أرباح(خسائر 
)165,273()160,447(خسائر ترجمة عمالت أجنبیة

664,128728,843إیرادات أخرى
)753,532()667,258(مصاریف إداریة وعمومیة غیر موزعة على فروع التأمین

)227,447()96,789(مخصصات تدني ذمم مدینة
651,2751,400,530صافي الدخل قبل الضرائب

)355,980()250,745(مصروف الضرائب
258,920220,842ریبیةإضافات موجودات ض

659,4501,265,392صافي الدخل بعد الضرائب 
)14,172()10,519(حقوق األقلیة
648,9311,251,220صافي الدخل

0.0540.104حصة السھم من األرباح الخاصة بحقوق المساھمین للشركة األم خالل الفترة



مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
2015آذار 31للربع المنتھي فيوحدةالمالمرحلیة المالیةالبیانات

الموحدالمرحليالشاملبیان الدخل
)ع المبالغ بالدوالر األمریكيجمی(

31/03/201531/03/2014
غیر مدققةغیر مدققة

659,4501,265,392صافي الدخل بعد الضرائب 
:بنود الدخل الشامل

)103,871()8,634(التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع
(103,871))8,634(بنود الدخل الشامل للفترة

650,8161,161,521إجمالي الدخل الشامل للفترة
:ویعود إلى

640,2971,147,349مساھمي الشركة األم
10,51914,172حقوق األقلیة

650,8161,161,521



مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
2015آذار31فيع المنتھيللربوحدةالمالمرحلیةالمالیةالبیانات

الموحدالمرحلي الملكیةفي حقوق اتبیان التغیر
)جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي( 

رأس المال 
المدفوع

االحتیاطي 
اإلجباري

االحتیاطي 
االختیاري

التغیر في األرباح المدورة
القیمة العادلة 
لالستثمارات

حقوق جھات المجموع
غیر

مسیطرة

صافي حقوق
الملكیة

26,016,7331,632,16727,648,900(46,306)01/01/201412,000,0004,967,0243,000,0006,096,015الرصید كما في 
1,147,34914,1721,161,521(103,871)1,251,220---إجمالي الدخل الشامل للفترة

(2,400,000)-(2,400,000)-(2,400,000)---أرباح نقدیة موزعة
(11,398)(11,398)------التغیر في حقوق األقلیة

24,764,0821,634,94126,399,023(150,177)31/03/201412,000,0004,967,0243,000,0004,947,235الرصید كما في 

26,064,0311,678,22827,742,259(51,491)01/01/201512,000,0005,219,5613,000,0005,895,961الرصید كما في 
640,29710,519650,816(8,634)648,931---إجمالي الدخل الشامل للفترة

(1,800,000)-(1,800,000)-(1,800,000)---أرباح نقدیة موزعة
(156,208)(156,208)------التغیر في حقوق األقلیة

24,904,3281,532,53926,436,867(60,125)31/03/201512,000,0005,219,5613,000,0004,744,892الرصید كما في 



  التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودةشرآة مجموعة 
  2015 آذار 31 فيالمنتهي  للربع المرحلية الموحدة الماليةالبيانات 

 

  

  الموحدالمرحلي  بيان التدفقات النقدیة
 )جميع المبالغ بالدوالر األمریكي( 

 

 31/03/2015 31/03/2014 
 غير مدققة غير مدققة 

   :التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية
 1,265,392 659,450 صافي الدخل بعد الضرائب

 193,023  183,251 استهالك ممتلكات و معدات و استثمارات عقاریة
  2,245  13,837 خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 (233,585)  244,102 التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 (487,303) (390,663) عوائد االستثمارات

  316,148  189,715 مخصص تعویض نهایة الخدمة
 (261)  110 حصة المجموعة من أرباح شرآات حليفة

  227,447  96,789 مخصصات تدني ذمم مدینة
  355,980  250,745 مصروف الضرائب

 1,639,086 1,247,336 التدفقات النقدیة قبل التغيرات في األنشطة التشغيلية 
   

  و المطلوبات التشغيلية التغير في الموجودات:
 (868,949) (566,621) التغير في شيكات برسم التحصيل

 (3,221,560) (3,476,218) التغير في الذمم المدینة
  140,463  677,840 التغير في ذمم شرآات التأمين وإعادة التأمين المدینة

 (572,696) (830,980) التغير في موجودات عقود إعادة التامين
 (706,365) (646,142) التغير في أرصدة مدینة أخرى 

  - (40,000) التغير في قروض لجهات ذات عالقة
 3,176,137 3,884,436 ود التأمينالتغير في مطلوبات عق
  207,339 (461,836)  التغير في الذمم الدائنة

 (273,041)  357,112 التغير في ذمم شرآات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
 (170,188) (317,394) التغير في أرصدة دائنة أخرى
 (1,108,661) (1,116,580) شراء موجودات مالية للمتاجرة

  503,835  2,493,285 دات مالية للمتاجرةبيع موجو
 (1,740,847) (867,633) دفعات ضرائب 

 (57,684) (58,424) دفعات تعویض نهایة الخدمة
 (3,053,131) 278,181 أنشطة التشغيل) المستخدم في(صافي النقدالناتج عن 

   
   :التدفقات النقدیة من االنشطة االستثماریة

 (12,048) (12,012) شهور 3د أآثر من ودائع ألجل تستحق بع
 (243,122) (54,278) شراء ممتلكات و آالت ومعدات و استثمارات عقاریة
  -  - بيع ممتلكات و آالت ومعدات و استثمارات عقاریة

  -  10,308 شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
  50,021  - بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

 - )19,600( ت حليفةاستثمار في شرآا
  487,303  390,663 عوائد استثمارات مقبوضة

 282,154 315,081 صافي النقد الناتج عن أنشطة االستثمار



مجموعة التأمین الوطنیة المساھمة العامة المحدودة
2015آذار31في للربع المنتھيالموحدة المرحلیة المالیةالبیانات

تتمة- الموحدالمرحلي بیان التدفقات النقدیة
)جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي( 

31/03/201531/03/2014
التدفقات النقدیة من االنشطة التمویلیة 

(11,398)(156,208)التغیر في حقوق األقلیة

-(48,288)توزیعات أرباح نقدیة

--

(11,398)(204,496)أنشطة التمویل) المستخدم في(صافي النقد 

(2,782,375)388,766غیر في النقد و النقد المعادلصافي الت
12,573,74517,324,232النقد و النقد المعادل في بدایة السنة

12,962,51114,541,857النقد و النقد المعادل في نھایة الفترة



  التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودةشرآة مجموعة 
  2015 آذار 31 في المنتهي للربع  المرحلية الموحدةالبيانات المالية

 

  

 المجموع االستثمار حياة صحي مسؤولية مدنية لعما تأمينات عامة هندسي بحري حریق سيارات  

 9,954,913 - 137,184 4,221,810 213,474 737,329 394,869 241,401 155,301 873,892 2,979,653 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (3,221,195) - (60,227) (2,474,677) (46,394) (231,877) (154,903) (98,890) 19,492 (408,585) 234,866 التغير في أقساط غير مكتسبة

  3,214,519 465,307 174,793 142,511 239,966 505,452 167,080 1,747,133 76,957 - 6,733,718 

 )1,703,404( - )81,377( )6,531( )79,811( )38,335( )332,395( )186,229( )133,426( )812,520( )32,780( إجمالي أقساط معيدي التأمين

 584,115 - 44,336 )12,654( (6,488) 6,547 129,698 70,796 (25,320) 377,200 - دي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبةحصة معي

  )32,780( )435,320( )158,746( )115,433( )202,697( )31,788( )86,299( )19,185( )37,041( - (1,119,289) 
 5,614,429 - 39,916 1,727,948 80,781 473,664 37,269 27,078 16,047 29,987 3,181,739 إجمالي األقساط المحتفظ بها

 2,239,887 - 31,897 745,024 67,402 328,613 109,556 107,502 43,511 228,125 578,257 إیرادات أقساط مكتسبة

 )129,080( - - - - - - - - - )129,080( خسائر فروقات عملة ناتجة عن ترجمة أقساط غير مكتسبة
 7,725,236 - 71,813 2,472,972 148,183 802,277 146,825 134,580 59,558 258,112 3,630,916 صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

 417,971 - 258 - 22,059 - 55,878 58,134 59,402 222,240 - عموالت إعادة تأمين مكتسبة

 )363,814( - - )12,851( )9,420( )21,182( )12,901( )21,725( )9,551( )23,794( )252,390( العموالت المدفوعة
 7,779,393 - 72,071 2,460,121 160,822 781,095 189,802 170,989 109,409 456,558 3,378,526 صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

 4,782,217 - - 2,156,711 5,066 390,048 5,890 74,700 12,002 50,245 2,087,555 المطالبات المسددة

 )114,512( - - - - )8,780( 529 )59,066( )9,080( )40,176( 2,061 حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة

 4,667,705 - - 2,156,711 5,066 381,268 6,419 15,634 2,922 10,069 2,089,616 صافي المطالبات المسددة

 663,241 - 37,390 326,417 29,694 )29,937( 5,398 )75,982( 9,949 137,882 222,430 موقوفةالتغير في المطالبات ال

 )246,865( - )26,876( - 1,908 )28,338( )4,690( 62,531 )6,896( )127,874( )116,630( التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات الموقوفة

 231,523 - - - - 67,963 - - - - 163,560 لبات الموقوفةخسائر فروقات عملة ناتجة عن ترجمة المطا
 5,315,604 - 10,514 2,483,128 36,668 390,956 7,127 2,183 5,975 20,077 2,358,976 صافي المطالبات المتكبدة

            :المصاریف و اإلیرادات الموزعة على فروع التأمين
 202,965 - 2,834 83,278 4,709 17,872 6,956 5,851 3,333 18,477 59,655 حصة فروع التأمين من عوائد االستثمارات

 )1,684,762( - )29,840( )489,493( )46,969( )178,252( )69,362( )58,345( )33,246( )184,284( )594,971( حصة فروع التأمين من المصاریف اإلداریة و العامة
المصاریف صافي أرباح أعمال التأمين بعد اإلیرادات و 

 981,992 - 34,551 (429,222) 81,894 229,759 120,269 116,312 73,521 270,674 484,234 اإلداریة الموزعة

            :المصاریف و االبرادات غير الموزعة على فروع التأمين
 (70,241) (70,241) - -  - - - - - - عوائد االستثمارات غير الموزعة

 (160,447) (160,447) - - - - - - - - - جنبيةخسائر ترجمة عمالت أ
 664,128 664,128 - - - - - - - - - إیرادات أخرى

 (667,258) (667,258) - - - - - - - - - مصاریف إداریة وعمومية غير موزعة على فروع التأمين
 (96,789) (96,789) - - - - - - - - - مخصصات تدني ذمم مدینة

 (110) (110) - - - - - - - - - م شرآات حليفةخسائر إعادة تقيي
 651,275 )330,717( 34,551 (429,222) 81,894 229,759 120,269 116,312 73,521 270,674 484,234 صافي الدخل قبل الضرائب




