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 التأمين الوطنيةشــرآة مجموعة 
  رام اهللا - المساهمة العامة المحدودة

  
  

   و2013الثالث من عام  الربع قریرت
  الموحدة  المرحليةالبيانات الـمـالـيـة

  2013 أیلول 30 في ة المنتهي أشهرالتسعةلفترة 
 

 



  أعضاء جملس اإلدارة
  
  

  

  رئيس مجلس اإلدارة        محمد محمود مسروجي

  نائب رئيس مجلس اإلدارة        يق إسماعيل حسينتوف

  عضو مجلس اإلدارة        عزیز محمود عبد الجواد

  عضو مجلس اإلدارة       ابراهيم علي سليمان الطویل

  عضو مجلس اإلدارة          ل عواديزاهي باس

  عضو مجلس اإلدارة          سامر عزیز شحادة

  عضو مجلس اإلدارة        غازي مدحت مشتهى

  عضو مجلس اإلدارة        هيثم محمد مسروجي

  عضو مجلس اإلدارة      الوآالة العربية للتخليص والشحن

  )یمثلها فؤاد نخلة قطان(

  
  

  المدیر العام 
  أحمد فؤاد مشعشع 

  
  

  مدققو حسابات الشرآة
Price Water House Coopers 

  
  

  مستشار الشرآة القانوني 
  ة للمحاماشحادةمكتب  / شحادةفؤاد . أ

  
  

  



  
  مني الوطنيةحول شركة التأ

  
  :حملة عامة

 كشركة مسامهة عامة لـدى      15/03/1992وقد سجلت بتاريخ    ، 1992أسست شركة التأمني الوطنية يف عام       
حصلت على رخـصة مزاولـة العمـل بتـاريخ          . 562600353مسجل الشركات يف مدينة رام اهللا حتت رقم         

 .01/03/1993 وباشرت عملها اعتباراً من تاريخ 15/02/1993
شركة جمموعة من رجال االعمال وأهل اخلربة يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف بداية مرحلة غري واضحة املعامل    أسس ال 

من التطورات السياسية واالقتصادية وبعد انسحاب شركات التأمني اإلسرائيلية من العمل يف البالد، ولقد خطط هلـا                 
اعد أبناء الوطن اليت اكتسبت خربة عريقة عرب عـشرات           تكون صرحاً اقتصادياً أساسه رأمسال وطين وعماده سو        ألن

  . السنني من العمل يف املهجر، يرفده ويؤازره شعب معطاء أضناه الشوق لالعتماد على نفسه يف بناء حاضره ومستقبله
  

  :الرئيسيةأنشطتنا 
اسـتثمار رأس املـال و   إن األهداف األساسية للشركة هي مزاولة مجيع أعمال التأمني و إعادة التـأمني و القيـام ب   

  .  املوجودات املنقولة و غري املنقولة
  

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

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

  .فلسطني يف مشاريع اقتصادية جمزية



  اإلدارة التنفيذية
  

 املدير العام       محد فؤاد مشعشع أ/ السيد 
 للشؤون الفنية املدير العام نائب      بشار توفيق حسني / السيد 
 ملدير العام للعالقات العامة مستشار ا      سامر عزيز شحادة/ السيد 
  املدير اإلقليمي ملنطقة اجلنوب     عبد الفتاح حممد قراقع / السيد 
 املدير اإلقليمي ملنطقة الشمال      محد سعدو سعد أ/ السيد 
 مساعد املدير العام للشؤون املالية و اخلدمات املساندة       صايفعليعالء / السيد 
 ملدير العام لتعويضات التأمينات العامةمساعد ا      اسكندر أمحد مسارة / السيد 
  مساعد املدير العام لالكتتاب    سهيل صالح الدين عواد / السيد 
 مدير دائرة التدقيق الداخلي      عبد احلميد منري نصار/ السيد 
  مدير دائرة تعويضات السيارات      أكرم امحد بركات / السيد 
  ماتاملعلومدير دائرة أنظمة       رامي حممد سليمان/ السيد 
 مدير دائرة احلسابات    عيساوي حممد عبد اجلليل/ السيد 
  مدير دائرة املبيعات      أمحد السيفي حسني/ السيد 

  
  

  30/09/2013األوراق املالية كما يف 
  

   دوالر أمريكي12,000,000  رأس املال املدفوع
   سهم12,000,000  عدد األسهم
   دوالر أمريكي 1  القيمة االمسية

  سهم  450,566 عدد األسهم املتداولة
  دوالر أمريكي1,458,245 قيمة األسهم املتداولة
 اً عقد173 عدد العقود املنفذة
  دوالر أمريكي   3.79  أعلى سعر تداول
  دوالر أمريكي3.02 أدىن سعر تداول

 دوالر أمريكي 3.23 سعر إغالق 
  %          3.76 معدل دوران السهم

  



  ات خالل الفترةالتغري
  

  جملس اإلدارة
تعيني السيد هيثم حممد مسروجي عضواً جديداً        2013 آذار   25 بتاريخ   ةاملنعقدت اهليئة العامة يف جلستها      قرر •

  . يف جملس إدارة الشركة بدالَ من العضو املستقيل السيد باسم رأفت فارس
  

  اإلدارة التنفيذية
 .01/01/2013  اعتبارا منير العام للشؤون الفنيةنائب املدصبح  ليبشار حسنيالسيد مت ترقية  •
مت ترقية السيد عالء صايف ليصبح مساعد املدير العام للشؤون املالية و اخلـدمات املـساندة اعتبـارا مـن                     •

01/01/2013. 
 .01/01/2013مت ترقية السيد سهيل عواد ليصبح مساعد املدير العام لالكتتاب اعتبارا من  •
 .01/01/2013يساوي ليصبح مدير دائرة احلسابات اعتبارا من مت ترقية السيد حممد ع •
 .01/01/2013مت ترقية السيد حسني السيفي ليصبح مدير دائرة املبيعات اعتبارا من  •
 .11/05/2013 من العمل بتاريخ استقالت اآلنسة رينا حزبون مدير دائرة املوارد البشرية •
 .02/07/2013من العمل بتاريخ استقال السيد عاصم خواجة مدير دائرة االكتتاب  •
 .17/08/2013استقال السيد خليل خوري مدير دائرة تطوير األعمال من العمل بتاريخ  •
  
   احلساباتمدققو
 Price Water House تعيني السادة 2013 آذار 25قررت اهليئة العامة يف جلستها املنعقدة بتاريخ  •

Coopers 2013 كمدققني خارجيني للشركة للعام. 
  
  شاطات الرئيسية الن

 . أية تعديالت على النشاطات الرئيسية للمجموعة2013 من عام الثالث الربعمل يطرأ خالل  •
  

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

  اإلجراءات القانونية اجلوهرية
ووفقا و يف اعتقاد اإلدارة     . موعة ضمن النشاط الطبيعي هلا    ال يوجد أي قضايا سوى القضايا املقامة ضد اجمل         •

 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



 
إىل تسوية هنائية مع دائريت ضريبة الدخل و القيمة املضافة عن نتائج أعماهلا حـىت العـام                  توصلت اجملموعة  •

 .  علما بأن املبالغ الناجتة عن التسوية خمصص هلا بالكامل2004
  

  قرارات اهليئة العامة الرئيسية
  :ي ما يل2013 آذار 25قررت اهليئة العامة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 

  

تعيني السيد هيثم حممد مسروجي عضواً جديداً يف جملس إدارة الشركة بدالَ من العضو املستقيل السيد باسم                  •
 . رأفت فارس

  .2013 كمدققني خارجيني للشركة للعام Price Water House Coopersتعيني السادة  •
 لكل سهم ميتلكها املـساهم       سنتا 20من رأس املال املدفوع أي ما يعادل        % 20توزيع أرباح نقدية بنسبة      •

 . دوالر أمريكي2,400,000بتاريخ اجتماع اهليئة العامة بقيمة إمجالية 
  

  أهم املؤشرات املالية
  

             إمجايل الربح من العمليات إىل املبيعات
1.000  

             صايف الربح قبل الفوائد والضريبة إىل املبيعات
1.429  

             ربح إىل املبيعاتصايف ال
1.033  

             العائد على جمموع املوجودات
0.044  

              العائد على حقوق املسامهني
0.131  

             معدل املديونية
0.662  

             نسبة امللكية
0.338  

              ) مرة( معدل دوران املوجودات 
0.043  

             ) مرة ( معدل دوران املوجودات الثابتة 
0.370  

             ) مرة( معدل دوران رأس املال العامل 
0.069  

             ) مرة ( نسبة التداول 
6.198  

  48,832,509  رأس املال العامل  
  



 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 المحدودة العامة المساھمة الوطنية التأمين مجموعة

  المختصرة (غير مدققة) الموحدة الـبـيـانـات الـمـالـيـة المرحلية

  2013 أيلول 30أشھر المنتھية في  تسعةلفترة ال

  ستقلممع تقرير مراجع الحسابات ال



  المحدودة العامة المساھمة الوطنية التأمين مجموعة
  2013 أيلول 30أشھر المنتھية في  تسعةالمختصرة لفترة ال الموحدة البيانات المالية المرحلية

  
  

1  

    
  
  
  
  
  
  
  

  
  -الفھرس  -

  
  
 
 
  

  صفحة        
  
  

  2      سابات المستقلالح تقرير مراجع
  

  3      الموحد بيان المركز المالي المرحلي
  

  4      الموحد المرحلي الدخل بيان
  

  5      بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
  

 6      الموحد المرحلي لكيةبيان التغيرات في حقوق الم
  

  7      الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية
  

 8      المختصرة ةلموحدا المرحلية اإليضاحات للبيانات المالية
  

  
  
  
  





  المحدودة العامة المساھمة الوطنية التأمين مجموعة
  2013 أيلول 30أشھر المنتھية في  تسعةالمختصرة لفترة ال الموحدة البيانات المالية المرحلية

 

  الموحد بيان المركز المالي المرحلي
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

3  

  

 كما في   
 2012كانون أول  31  2013أيلول  30   
 مدققة  غير مدققة  إيضاح 

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة

 4,314,884  4,187,474  (4) ممتلكات ومعدات
 12,110,008  11,999,115  (5) استثمارات عقارية

 227,986  218,000  (6) استثمارات في شركات حليفة
 1,606,771  1,606,771  (6) قروض لجھات ذات عالقة

 2,793,990  2,370,750  (7) موجودات مالية متوفرة للبيع
 12,481  44,630   شيكات برسم التحصيل تستحق بعد عام

 21,066,120  20,426,740   مجموع الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة
 16,744,606  16,436,294 (8) وجودات مالية للمتاجرة م

 6,217,855  11,653,308  (9) ذمم مدينة
 5,380,347  6,180,002  (18) موجودات عقود إعادة التأمين

 1,523,240  1,184,824 (10)ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
 1,403,352  2,208,822  (11) موجودات متداولة أخرى

 4,160,135  5,689,108   شيكات برسم التحصيل تستحق خالل عام
 15,687,429  13,561,497 (12) ودائع لدى البنوك
 1,249,221  1,268,155  (13) النقد والنقد المعادل

 52,366,185  58,182,010   مجموع الموجودات المتداولة
 73,432,305  78,608,750   مجموع الموجودات

      
      حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية 
 12,000,000  12,000,000  (1) رأس المال المدفوع
 4,477,907  4,477,907  (14) االحتياطي اإلجباري
 1,250,000  1,250,000  (14) االحتياطي االختياري
 (128,680)  -   ترجمة فروقات عملة

 6,253,418  7,254,025   األرباح المدورة
 (285,188)  -   أسھم خزينة

 (36,461)  (52,119)  (7) التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
 23,530,996  24,929,813   حق ملكية حملة األسھم العائد لمساھمي الشركة األم

 1,402,952  1,610,003   حقوق جھات غير مسيطرة
 24,933,948  26,539,816   الملكيةصافي حقوق 

      
      المطلوبات

      المطلوبات غير المتداولة
 2,713,008  2,999,440  (16) مخصص تعويض نھاية الخدمة

 2,713,008  2,999,440   مجموع المطلوبات غير المتداولة
      

      المطلوبات المتداولة
 1,595,908  3,038,394  (17) ين الدائنةذمم شركات التأمين وإعادة التأم

 34,396,448  39,675,363  (18) مطلوبات عقود التأمين
 2,749,962  2,848,906 (19)ذمم دائنة

 3,200,383  3,237,507  (20) مطلوبات دائنة أخرى
 3,842,648  269,324  (24) مخصصات ضرائب

 45,785,349  49,069,494   مجموع المطلوبات المتداولة
 48,498,357  52,068,934   مجموع المطلوبات 

 73,432,305  78,608,750   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
  

  تشكل جزءا ال يتجزأ منھا. )21-8 صفحةمن ( المختصرة الموحدة المرحلية إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية  -



  المحدودة العامة المساھمة الوطنية التأمين مجموعة
  2013 أيلول 30أشھر المنتھية في  تسعةالمختصرة لفترة ال الموحدة مالية المرحليةالبيانات ال

 

  الموحد المرحلي بيان الدخل
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

4  

 

 أيلول  30لفترة الثالثة أشھر المنتھية في   لول أي 30لفترة التسعة أشھر المنتھية في    
   2013  2012  2013  2012 
 غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  إيضاح 

 5,750,695  8,337,035  18,414,784  22,638,157  )21( إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (1,193,044)  (2,198,592)  (5,257,662)  (5,873,252)  )21( إجمالي أقساط معيدي التأمين
 4,557,651  6,138,443  13,157,122  16,764,905   إجمالي األقساط المحتفظ بھا
 359,245  (1,212,777)  1,329,640  )3,226,044(  )21( التغير في أقساط غير مكتسبة

 1,982,999  2,124,118  6,309,465  6,720,567  )21( رسوم التأمين المكتسبة
 )11,424(  )10,347(  )116,936(  )132,245(  )21( رسوم إعادة تأمين محلي مدفوعة
 6,888,471  7,039,437  20,679,291  20,127,183   صافي أقساط التأمين المكتسبة

          
 205,471  261,742  994,528  1,074,252  )21( عموالت إعادة تأمين مكتسبة

 )266,524(  )400,017(  )877,127(  )1,189,163(  )21( وعةالعموالت المدف
 6,827,418  6,901,162  20,796,692 20,012,272 صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

    
 4,685,567  4,476,474  12,480,383  13,060,333  )21( المطالبات المسددة

 )831,529(  )575,249(  )1,703,215(  )2,452,837(  )21( المسددة حصة معيدي التأمين من المطالبات
 3,854,038  3,901,225  10,777,168  10,607,496   صافي المطالبات المسددة

التغير في احتياطي مطالبات مبلغ عنھا وغير 
 530,790  514,072  1,295,943  801,454  )21( مسددة

المطالبات التغير في حصة معيدي التأمين من 
 )269,861(  325,334  )519,808(  451,762  )21( المبلغ عنھا وغير مسددة
 4,114,967  4,740,631  11,553,303  11,860,712   صافي المطالبات المتكبدة

          
المصاريف واإليرادات الموزعة على فروع 

    التأمين:
 126,556  221,231  407,428  629,817  )21( حصة فروع التأمين من عوائد االستثمار

حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية 
 )1,652,785(  )1,649,941(  )5,204,279(  )5,414,077(  )22( والعامة

صافي أرباح أعمال التامين بعد اإليرادات 
والمصاريف اإلدارية الموزعة على فروع 

 1,186,222  731,821  4,446,538  3,367,300   التامين 
          

المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع 
          التأمين:

 693,529  547,121  914,759  921,886   عوائد استثمار
 156  )137(  )3,060(  3,921   أرباح (خسائر) إعادة تقييم شركات زميلة

 163,776  532,264  )272,999(  596,707   أرباح (خسائر) فروقات عملة
 548,890  663,713  1,680,532  2,102,168  )23( إيرادات أخرى

مصاريف إداريه وعموميه غير موزعة على 
 )577,118(  )618,226(  )1,903,741(  )2,033,436(  )22( فروع التامين 

 )126,634(  )27,608(  )296,634(  )314,968(   مخصص تدني ذمم وقروض
 1,888,821  1,828,948  4,565,395  4,643,578   قبل الضرائب صافي الربح 

 )415,806(  )392,751(  )1,184,755(  )1,163,834(  )24( مصروف الضرائب
 1,473,015  1,436,197  3,380,640  3,479,744   صافي الربح  بعد الضرائب 

    
          ويعود إلى:

 1,477,932  1,407,863  3,364,767  3,400,607   مساھمي الشركة األم
 )4,917(  28,334  15,873  79,137   حقوق جھات غير مسيطرة

   3,479,744  3,380,640  1,436,197  1,473,015 
          

الحصة األساسية والمخفضة للسھم من ربح الفترة 
 0.123  0.117  0.280  0.283  )25( العائد إلى مساھمي الشركة األم

 
 ) تشكل جزءا ال يتجزأ منھا.21-8من صفحة إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ( -
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 أيلول 30لفترة الثالثة أشھر المنتھية في   أيلول  30لفترة التسعة أشھر المنتھية في   إيضاح 
   2013  2012  2013  2012 
 غير مدققة  ر مدققةغي  غير مدققة  غير مدققة   

 1,473,015  1,436,197  3,380,640  3,479,744   ربح الفترة
          بنود الدخل الشامل األخرى:

إعادة تصنيفھا الى قائمة  يمكن أن يتمبنود 
  الدخل في فترات الحقة:

 
       

 -  -  -  128,680   فروقات ترجمة عمالت أجنبية
للموجودات المالية  التغير في القيمة العادلة

)7(المتوفرة للبيع
 

)15,658()37,087(  30,176  44,668 
 44,668  30,176  )37,087(  113,022   بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 1,517,683  1,466,373  3,343,553  3,592,766   إجمالي الدخل الشامل للفترة
          ويعود إلى:

 1,522,600  1,438,039  3,327,680  3,513,629   مساھمي الشركة األم
 (4,917)  28,334  15,873  79,137   حقوق جھات غير مسيطرة

   3,592,766  3,343,553  1,466,373  1,517,683 
 

 ) تشكل جزءا ال يتجزأ منھا.21-8من صفحة إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ( -
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     حق ملكية حملة األسھم العائد لمساھمي الشركة األم 

 
رأس المال 
  المدفوع

االحتياطي 
  اإلجباري

االحتياطي 
  االختياري

فروقات 
ترجمة 
عمالت 
  أجنبية

األرباح 
  أسھم خزينة  المدورة

التغير في 
القيمة العادلة 
  المجموع  لالستثمارات

حقوق جھات 
  غير مسيطرة

صافي حقوق 
 الملكية

 30لفترة التسعة أشھر المنتھية في 
                    2012أيلول 

 21,734,321  1,321,354  20,412,967  (36,522)  (285,188)  5,482,403  -  1,250,000  4,002,274  10,000,000 الرصيد في بداية الفترة
 3,380,640  15,873  3,364,767  -  -  3,364,767  -  -  -  - ربح الفترة

 (37,087)  -  (37,087)  )37,087(  -  -  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى
 3,343,553  15,873  3,327,680  (37,087)  -  3,364,767  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (1,500,000)  -  (1,500,000)  -  -  (1,500,000)  -  -  -  - )15أرباح نقدية موزعة (إيضاح 
 -  -  - --(2,000,000)---2,000,000 )15أسھم منحة مجانية (إيضاح 

 30,078  30,078  -  -  -  -  -  -  -  - التغير في حقوق جھات غير مسيطرة
 23,607,952  1,367,305  22,240,647  (73,609)  (285,188)  5,347,170  -  1,250,000  4,002,274  12,000,000 (غير مدققة) 2012أيلول  30
                    

 30لفترة التسعة أشھر المنتھية في 
                    2013أيلول 

 24,933,948  1,402,952  23,530,996  (36,461) (285,188) 6,253,418 (128,680) 1,250,000 4,477,907 12,000,000 الرصيد في بداية الفترة
 3,479,744  79,137  3,400,607 --3,400,607---- ربح الفترة

 113,022  -  113,022  )15,658(  -  -  128,680  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى
 3,592,766  79,137  3,513,629  (15,658)  -  3,400,607  128,680  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (2,400,000)  -  (2,400,000)  -  -  (2,400,000)  -  -  -  - )15نقدية موزعة (إيضاح أرباح 
 127,914  127,914  -  -  -  -  -  -  -  - التغير في حقوق جھات غير مسيطرة

 285,188  -  285,188  -  285,188  -  -  -  -  - أسھم خزينة
 26,539,816  1,610,003  24,929,813  (52,119)  -  7,254,025  -  1,250,000  4,477,907  12,000,000 (غير مدققة) 2013أيلول  30

 
 ) تشكل جزءا ال يتجزأ منھا.21-8من صفحة إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة (- 
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 أيلول 30لفترة التسعة أشھر المنتھية في    
 2012  2013  إيضاح 
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 3,380,640  3,479,744   صافي ربح الفترة
 362,854  328,101   استھالك الفترة بعد تنزيل فروقات العملة

 129,777  126,571   استھالك ممتلكات استثمارية 
 19,249  )23,152(   الخسارة من استبعاد عقارات وآالت ومعدات)الربح(

 3,060  (3,921)   حصة المجموعة من (أرباح) خسائر شركات حليفة 
 (623,343)  (1,608,308)   التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة 

 296,634  314,968   مخصص تدني ذمم وقروض
 529,015  387,928   مصروف تعويض نھاية الخدمة بعد تنزيل فروقات العملة

 1,184,755  1,163,834   الضرائب مصروف
 5,282,641  4,165,765   التدفقات النقدية قبل التغيرات في األنشطة التشغيلية 

      
    التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (335,021)  (1,561,122)   شيكات برسم التحصيل
 (1,450,509)  (5,750,421)   الذمم المدينة

 (1,462,704)  (799,655)   ت عقود إعادة التامينموجودا
 (386,799)  338,416   ذمم شركات التامين وإعادة التأمين المدينة 

 (85,491)  (805,470)   موجودات متداولة أخرى
 909,199  5,278,915  مطلوبات عقود التأمين

 (54,659)  98,944   الذمم الدائنة
 622,885  1,442,486   التأمين الدائنة ذمم شركات التأمين وإعادة

 (2,581,282)  (4,737,158)   ضرائب مسددة
 (215,374)  (101,496)   دفعات نھاية الخدمة 
 (174,836)  37,124   مطلوبات دائنة أخرى

 68,050  )2,393,672(   الناتج عن أنشطة التشغيل (المستخدم في)صافي النقد 
      

      ية من األنشطة االستثماريةالتدفقات النقد
 2,272,385  399,002 شھور 3ودائع تستحق بعد أكثر من 

 (1,856,643)  )261,262(   شراء عقارات استثمارية وآالت ومعدات بعد تنزيل فروقات العملة 
 70,028  68,045   عقارات استثمارية وآالت ومعداتالعائد من بيع 

 (2,582,506)  1,916,620   للمتاجرة التغير في موجودات مالية
 (10,002)  421,489   التغير في موجودات مالية متوفرة للبيع

 )2,106,738(  2,543,894   صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) أنشطة االستثمار
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 -  285,188   أسھم خزينة
 -  128,680   رجمة عمالت أجنبيةفروقات ت

 30,078  127,914   تدفقات نقدية من جھات غير مسيطرة
 )1,500,000(  )2,400,000(   أرباح موزعة 

 )1,469,922(  )1,858,218(   صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
      

 )3,508,610(  )1,707,996(   التغير في النقد والنقد المعادل
 21,884,711  15,795,539   لنقد والنقد المعادل في بداية الفترة ا

 18,376,101  14,087,543  )13( النقد والنقد المعادل في نھاية  الفترة 
 
 ) تشكل جزءا ال يتجزأ منھا.21-8من صفحة إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ( -
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  ) عام 1إيضاح (
 مدينة في الشركات مراقب لدى عامة وسجلت مساھمة كشركة 1992 عام المحدودة (المجموعة) في العامة المساھمة الوطنية التأمين مجموعة تأسست

 أردني دينار بواقع سھم 3,500,000 على موزعة أردني دينار 3,500,000قدره  برأسمال 562600353رقم  تحت 1992 آذار 15 بتاريخ هللا رام
 1994 عام من الفترة خالل الشركة قامت. األمريكي الدوالر الى األردني الدينار من الشركة مال رأس تم تحويل 2008 عام في. سھم لكل دواح

 على موزع دوالر أمريكي 12,000,000 ليصبح مراحل على والمدفوع به المصرح المجموعة مال رأس بزيادة 2013حزيران  30وحتى 
 والقيام التأمين، وإعادة التأمين أعمال جميع مزاولة ھي للشركة األساسية األھداف إن .سھم لكل واحد أمريكي دوالر بواقع سھم 12,000,000

 .المنقولة وغير المنقولة المال والموجودات رأس باستثمار
 وكيالً، 35 وكالئھا وعدد مكتباً، 14كة الشر مكاتب عدد وبلغ الثمانية وفروعھا البيرة مدينة في الرئيسي مركزھا خالل من عملھا الشركة تمارس
  .2013ً أيلول 30كما في  موظفا 189 موظفيھا وعدد

 
 . 2013 تشرين أول 23بتاريخ  اإلدارة مجلس قبل من 2013 أيلول 30 في كما المختصرة الموحدة المرحلية المالية البيانات ھذه إقرار تم
 

  رفقة تم مراجعتھا فقط ولم يتم تدقيقھا.الم المختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية 
  

  ) توحيد البيانات المالية 2إيضاح (
 توحيد يتم. 2013 أيلول 30في  كما التابعة وشركاتھا الوطنية التأمين لشركة المالية البيانات المختصرة المرحلية الموحدة المالية البيانات تشمل

 ومطلوبات موجودات بنود مع المجموعة أعمال ونتائج موجودات ومطلوبات من بند كل تجميع اسأس على التابعة وشركاتھا للشركة المالية البيانات
  .التابعة والشركات الشركة بين فيما والمعامالت الجارية الحسابات كافة أرصدة استبعاد بعد التابعة، الشركات أعمال ونتائج
 :يلي كما التابعة كاتھاشر مال رأس في المباشرة وغير المباشرة الشركة ملكية نسب كانت

  

 رأس المال  نسبة الملكية   
 المبلغ  %   
 2012  2013  2012  2013  طبيعة النشاط 

 11,000,000  11,000,000  90.3590.35استثمارات عقارية شركة أبراج الوطنية
 1,000,000  1,000,000  80.00  75.00  أعمال خدماتية شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية

 

 مناطق في التابعة الشركة وشركاتھا تعمل. والتشغيلية المالية سياساتھا في التحكم على القدرة المجموعة تمتلك التي الشركات ھي التابعة الشركات
  .الفلسطينية السلطة

  
  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية) 3إيضاح (

داد  م إع ةت ة المرحلي ات المالي دة البيان ةلمختصرة لا الموح علتل لمجموع ي ةس ة ف ول 30 أشھر المنتھي ً  2013 أيل ا بة وفق ار المحاس م  لمعي دولي رق  34ال
ا  التقارير المالية المرحلية" وتم عرضھا بالدوالر األمريكي." دوالر األمريكي  المجموعةبلغت أسعار صرف العمالت الرئيسية التي تتعامل بھ ل ال مقاب

    ة كما يلي:المالي البياناتكما في تاريخ 

 
 أيلول 30

2013  
 أيلول 30

2012 

 3.920  3.550 الشيكل اإلسرائيلي
 0.709  0.710 الدينار األردني

 0.778  0.741 وحدة النقد األوروبية (يورو)
 0.938  0.906 فرنك سويسري

 6.321  6.128 يوان صيني
  

ة ة المرحلي دة ال تتضمن البيانات المالي ة ا الموح ةالمختصرة كاف د  لمعلومات واإليضاحات المطلوب ادة عن ات الإعداد التي تكون موجودة ع ة البيان مالي
انون أول  31كما في  للمجموعةمع البيانات المالية السنوية  ة ھذه البياناتيجب قراءبالتالي سنوية وال بة  2012ك ايير المحاس ا لمع دادھا وفق م إع ي ت والت

   الدولية.
  
  موسمية األعمال  - أ

ة 2013 أيلول 30 في المنتھية أشھر تسعةال، فإن نتائج فترة المجموعةال ة الموسمية ألعمبسبب الطبيع  ليس بالضرورة أن تعطي مؤشراً للنتائج المتوقع
  .2013أول كانون  31للسنة التي تنتھي في 

  
  التغيرات في السياسات المحاسبية  - ب

 البيانات إلعداد استخدامھا تم تلك التي مع متفقة كانت للمجموعة المختصرة الموحدة رحليةالم المالية البيانات إعداد في المتبعة المحاسبية السياسات إن
  .2013 الثاني كانون أول من إبتداء المفعول نافذة المعاييروالتعديالت بتطبيق المجموعة قيام باستثناء 2012 األول كانون 31 في كما المالية
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 المرحلية المالية بياناتال أو السنوية الموحدة المالية البيانات على أثر أي 2013 عام في المفعول نافذة خرىاأل والتعديالت المعايير تطبيق عن ينتج لم

 .للمجموعة الموحدة
  :الجديدة والتعديالت المعايير وتأثيرات طبيعة تفاصيل يلي فيما

  
 (تعديل) األخرى الشامل الدخل بنود ) عرض1( رقم الدولي المحاسبة معيار
 قيدھا يمكن التي البنود تلك فصل بأن يتم وذلك األخرى، الشامل الدخل لبنود مجموعات استحداث ) إلى1( رقم الدولي المحاسبة معيار في لتغيرا يقضي

 يؤثر ولم رضالع طريقة على التعديل ھذا أثر .تصنيفھا إعادة يمكن التي ال األخرى البنود عن المستقبل في الموحدة الدخل بيان إلى تصنيفھا إعادة أو
 .المالي مركزھا أو المجموعة أداء على

  
 (تعديل) المقارنة البيانات عرض متطلبات توضيح )1( رقم الدولي المحاسبة معيار
 البيانات عرض المنشأة على يجب .المطلوبة المقارنة لبيانات األدنى والحد اختياري بشكل إضافية مقارنة بيانات عرض بين الفرق التعديل ھذا يوضح
 المقارنة بيانات من األدنى الحد إلى باإلضافة مقارنة بيانات إختياري عرض بشكل يتم عندما المالية البيانات حول المرفقة اإليضاحات في المقارنة
 وال العرض قةطري على التعديل ھذا يؤثر .مختصرة) (غير كاملة مالية بيانات في اإلختيارية المقارنة اإلضافية بيانات عرض عدم يجوز .المطلوبة

  .المالي مركزھا أو أداء المجموعة على يؤثر
  

 (تعديالت) المالية والمطلوبات المالية الموجودات تقاص – االفصاحات )7( رقم الدولي المالية التقارير معيار
 المثال سبيل بذلك (على لترتيبات المتعلقةوا المالية األدوات تقاص في بالحق المتعلقة المعلومات عن باالفصاح المنشأة تقوم أن التعديالت ھذه تتطلب
 لم .)32( الدولي المحاسبة معيار بموجب تقاصھا يتم والتي المعترف بھا المالية األدوات لجميع مطلوبة الجديدة االفصاحات ان .الضمانات) اتفاقيات

  .للمجموعة المالي األداء المالي أو المركز على أثر المعيار ھذا تطبيق عن ينتج
 

 ) 27( رقم الدولي المحاسبة معيار الموحدة، المالية البيانات) 10( رقم الدولي المالية التقارير رمعيا
 ھذا يحل. الخاص الغرض ذات تلك المنشآت فيھا بما المنشآت جميع على ينطبق أحادي سيطرة ) لنموذج10( رقم الدولي المالية التقارير معيار يؤسس
 )12( رقم وتفسير الموحدة المالية بياناتبال المتعلق الموحدة وغير المالية الموحدة البيانات )27( رقم الدولي بةالمحاس معيار من جزء محل المعيار
الحصول  في الحق له يكون أو معرض، يكون عندما بھا المستثمر الجھة على السيطرة المستثمر يمتلك بأن تعريف السيطرة، المعيار ھذا يغير .التوحيد
. بھا المستثمر الجھة على النفوذ من خالل العوائد في التأثير على القدرة للمستثمر يكون وعندما فيھا المستثمر بالجھة عالقته نتيجة رةمتغي عوائد على،
 .المالي للمجموعة األداء أو المالي المركز على أثر المعيار ھذا تطبيق عن ينتج لم
  

 لمشتركةا الترتيبات )11( رقم الدولي المالية التقارير معيار
 السيطرة تحت الوحدات") 13( تفسير رقم محل أيضاً  ويحل "المشتركة المشاريع في الحصة") 31( رقم الدولي المحاسبة معيار محل المعيار ھذا يحل

 طريقة باستخدام المشتركة المشاريع منشآت إظھار خيار إلغاء ھذا المعيار يتضمن ."مشترك مشروع في للمشاركة النقدية غير المساھمات - المشتركة
  .للمجموعة البيانات المالية على المعيارھذا ال ينطبق   .الملكية حقوق باستخدام طريقة إظھارھا يتم وإنما النسبي التوحيد

  
 األخرى المنشآت في الحصص عن اإلفصاح )12( رقم الدولي المالية التقارير معيار
 وكذلك الموحدة المالية بالبياناتالمتعلقة  )27( رقم الدولي المحاسبة معيار في سابقاً  موجودة كانت التي اإلفصاحات جميع المعيار ھذا يتضمن

 المالية البيانات على اإلفصاحات ھذه تنطبق ال. الجديدة من اإلفصاحات عدد إلى باإلضافة ،)28) و(31( المعايير في موجودة كانت التي اإلفصاحات
 .الجديدة اإلفصاحات ھذه تتطلب المرحلية الفترة في جوھرية أو معامالت مؤشرات وجود حال في إال الموحدة المرحلية

  
 العادلة القيمة قياس) 13( رقم الدولي المالية التقارير معيار
 القيمة ياسق بھا يجب التي المعيار الحاالت ھذا يغير ال .العادلة القيمة لقياس الدولية، المالية التقارير معايير ضمن واحد، لمرجع المعيار ھذا يؤسس
   .المجموعة بھا تقوم التي العادلة القيمة قياسات على بشكل جوھري المعيار ھذا يؤثر لم .العادلة القيمة قياس لكيفية مرجع يزود وإنما العادلة،

  
 المالية األدوات) 9( رقم الدولي المالية التقارير معيار
 على أثر له سيكون الذي )39(رقم  الدولي المحاسبة معيار محل لإلحالل األولى المرحلة يةالحال بصيغته) 9( رقم الدولي المالية التقارير معيار يمثل

 على أثر المعيار ھذا من األولى المرحلة لتطبيق سيكون ).39( رقم الدولي المحاسبة معيار ضمن المالية والمطلوبات الموجودات وقياس تصنيف
 أثر تحديد على المجموعة ستعمل .المالية المطلوبات على أثر لتطبيقه يكون أن المحتمل يرومن غ للمجموعة، المالية الموجودات وقياس تصنيف
 المالية للسنوات المفعول نافذ المعيار ھذا سيصبح .التطبيق أثر عن شاملة صورة إلظھار وذلك المعيار من التالية المراحل مع صدور بالتزامن التطبيق
  .2015 الثاني كانون 1 في تبدأ التي

  
  والتقديرات األسس  - ت

 والمطلوبات الموجودات في مبالغ تؤثر وإجتھادات بتقديرات القيام المجموعة إدارة من يتطلب المحاسبية السياسات وتطبيق المالية البيانات إعداد إن
 في التغييرات في وكذلك والمخصصات والمصاريف اإليرادات تؤثر في واإلجتھادات التقديرات ھذه أن كما .المحتملة اإللتزامات عن واإلفصاح المالية

 مبالغ لتقدير ھامة وإجتھادات أحكام إصدار المجموعة إدارة من يتطلب خاص وبشكل .الملكية حقوق تظھر ضمن التي للبيع المتوفرة المالية الموجودات
والتي تم  2012كانون أول  31ية السنوية للمجموعة كما في مع البيانات المال (والمتماشية المذكورة التقديرات إنوأوقاتھا.  المستقبلية النقدية التدفقات



  المحدودة العامة المساھمة الوطنية التأمين مجموعة
  2013 أيلول 30أشھر المنتھية في  تسعةالمختصرة لفترة ال الموحدة البيانات المالية المرحلية

 

  المختصرة الموحدة اإليضاحات للبيانات المالية المرحلية
 )بالدوالر األمريكي(جميع المبالغ 

 

10  

 الفعلية النتائج وإن التيقن وعدم التقدير من متفاوتة لھا درجات متعددة وعوامل فرضيات على بالضرورة مبنية )إعدادھا وفقا لمعايير المحاسبة الدولية
  .المستقبل في التقديرات تلك وفوظر أوضاع الناجمة عن التغيرات نتيجة وذلك التقديرات عن تختلف قد
  
 المخاطر  إدارة  - ث

 إدارة خالل من وذلك مواجھتھا وتخفيفھا وسبل المخاطر تحدد إستراتيجية خالل من وذلك متعددة بوسائل المتنوعة المخاطر بإدارة المجموعة تقوم
 كافة ان الى إضافة .منھا والحد تخفيضھا على والعمل تھاالضرورية لمواجھ اإلجراءات وتبني المخاطر مراجعة يتم حيث التقارير وأنظمة المجموعة
 إدارة مجلس يعتبر .فعاليتھا استمرارية ومراقبة المناسبة الرقابية الضوابط ووضع المتعلقة بنشاطھا المخاطر تحديد عن مسؤولة العمل مراكز

المختصرة كافة المعلومات  الموحدة ت المالية المرحليةال تتضمن البيانا .المجموعة في المخاطر ومراقبة تحديد المسؤول عن ھو المجموعة
التي تكون موجودة عادة عند إعداد البيانات المالية السنوية وبالتالي يجب قراءة ھذه البيانات مع البيانات  تحت بند ادارة الخاطر واإليضاحات المطلوبة

  دھا وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.والتي تم إعدا 2012كانون أول  31المالية السنوية للمجموعة كما في 
  
  المالية لألدوات العادلة القيمة  - ج
  

 :المالية ألدواتھا العادلة القيم عن واإلفصاح لتحديد التالي التسلسل المجموعة تستخدم
 .المالية اتلألدو نشطة مالية أسواق في تماماً  مشابھة مالية ألدوات )المعدلة غير( التداول أسعار بإستخدام :األول المستوى    -
 .مباشر غير أو مباشر بشكل مالحظتھا يمكن ولكن التداول أسعار غير معطيات بإستخدام :الثاني المستوى    -
  .مالحظتھا يمكن سوق لبيانات تستند ال معطيات بإستخدام :الثالث المستوى    -

  

  لبيان المالي:يمثل الجدول التالي القيمة العادلة وتوزيعھا حسب التسلسل الھرمي كما في تاريخ ا
 المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  المجموع  2013أيلول  30 كما في

         موجودات متوفرة للبيع
 -  -  1,023,161  1,023,161  اسھم مدرجة

 -  1,347,589  -  1,347,589  اسھم غير مدرجة
  2,370,750  1,023,161  1,347,589  - 

         ة للمتاجرةموجودات مالي
 -  -  2,876,734  2,876,734  استثمارات في أسھم محلية
 -  -  2,363,704  2,363,704  استثمارات في أسھم أجنبية

 -  -  11,195,856  11,195,856  سندات أجنبية
  16,436,294  16,436,294  -  - 
 18,807,04417,459,455  1,347,589  - 

  

 المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  المجموع   2012 أولنون كا 31 كما في
         موجودات متوفرة للبيع

 -  -  1,748,355  1,748,355  اسھم مدرجة
 -  1,045,635  -  1,045,635  اسھم غير مدرجة

  2,793,990  1,748,355  1,045,635  - 
         موجودات مالية للمتاجرة

 -  -  3,258,381  3,258,381  تثمارات في أسھم محليةاس
 -  -  3,047,626  3,047,626  استثمارات في أسھم أجنبية

 -  -  10,438,599  10,438,599  سندات أجنبية
  16,744,606  16,744,606  -  - 
  19,538,596  18,492,961  1,045,635  - 
 
سوقية أسعار لھا التي للمتاجرة المالية والموجودات للبيع المتوفرة المالية تللموجودا العادلة القيمة تحديد تم  ً  تاريخ في تداولھا ألسعار وفقا

 .المالية البيانات
موثوق بشكل العادلة قيمتھا تحديد على القدرة لعدم بالكلفة سوقية أسعار لھا يوجد ال التي للبيع المتوفرة المالية الموجودات إظھار تم.  
  
 المستوى الثالث. م يتم خالل العام إجراء تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويالت من وإلىل  
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  ومعداتممتلكات ) 4( إيضاح
  
  تفاصيل البند  

 المجموع  خلو  برامج الكمبيوتر  مباني وديكورات   سيارات  أثاث وأجھزة 
            الكلفة:

 7,007,780  116,772  162,355  2,963,835  699,098  3,065,720 2013كانون ثاني  1كما في 
 293,533  -  51,162  53,576  -  188,795 اإلضافات

 )188(  -  -  -  -  )188( اإلستبعادات
 )92,797(  -  )1,417(  )42,374(  )11,280(  )37,726( فروقات عملة

 7,208,328  116,772  212,100  2,975,037  687,818  3,216,601 2013أيلول  30كما في 
            االستھالك المتراكم:

 2,692,896  50,148  87,940  441,001  269,891  1,843,916 2013كانون ثاني  1كما في 
 371,730  6,972  14,797  118,657  61,555  169,749 اإلضافات

 )143(  -  -  -  -  )143( ستبعاداتاإل
 )43,629(  -  )1,311(  )9,165(  )5,308(  )27,845( فروقات عملة

 3,020,854  550,493101,42657,120 20131,985,677326,138أيلول30كما في
            صافي القيمة الدفترية

 4,187,474  59,652  110,674  2,424,544  361,680  1,230,924 2013أيلول  30كما في 
             

 4,314,884  66,624  74,415  2,522,834  429,207  1,221,804  2012 أولكانون  31كما في 
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  استثمارات عقارية) 5إيضاح (
  

 تفاصيل البند

  المباني  األراضي 
أيلول  30

2013  
كانون أول  31

2012 
 11,357,810  14,397,526  7,370,877  7,026,649 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 3,039,716  60,526  -  60,526 إضافات خالل الفترة / السنة

 -  )51,318(  )51,318(  - إستبعادات خالل الفترة / السنة
 14,397,526  14,406,734  7,319,559  7,087,175 المجموع

 )2,287,518(  )2,414,089(  )2,414,089(  - إستھالكات متراكمة
 -  6,470  6,470  - إستھالكات مستبعده

 12,110,008  11,999,115  4,911,940  7,087,175 الرصيد آخر الفترة / السنة
  
  :يلي كما السنة / الفترة خالل المتراكم اإلستھالك على الحركة كانت لقد -

 
أيلول  30

2013  
كانون أول  31

2012 
 2,114,210  2,287,518 لسنةالرصيد في بداية الفترة / ا

 173,308  126,571 إضافات خالل الفترة / السنة
 -  )6,470( إستبعادات خالل الفترة / السنة

 2,287,518  2,407,619 الرصيد آخر الفترة / السنة

  
  في شركات حليفة) استثمارات 6إيضاح (

  
 تفاصيل البند

  
 نسبة الملكية  بلد التأسيس

 أيلول 30 
2013  

كانون أول  31
2012 

 227,985  217,999  %25  فلسطين  شركة المستقبل للتطوير التربوي
 430,790  430,790  %31  فلسطين  شركة الدار للمقاوالت العامة *

      648,789  658,775 
 )430,789(  )430,789(      تدني قيمة االستثمارات 

      218,000  227,986 
  
  :يلي كما السنة / الفترة خالل االستثمارات على ةالحرك كانت لقد -

 
 أيلول 30

2013  
كانون أول  31

2012 
 214,079  227,986 السنة الفترة / الرصيد في بداية

 -  3,921 شركات حليفةالحصة المجموعة من نتائج أعمال 
 13,907  )13,907( فروقات عملة

 227,986  218,000 السنة الفترة / الرصيد في نھاية
  

اوالت الدار شركة في استثمارھا مقابل بالكامل مخصصات بأخذ المجموعة قامت(*)  ة للمق ذه الشركة توقف بسبب العام دني العمل عن ھ ة وت  قيم
  .االستثمار

 

  :يلي كما فھي الحليفة للشركات الممنوحة القروض أما -
 أيلول 30 

2013  
كانون أول  31

2012 
 1,856,771  1,856,771 ويشركة المستقبل للتطوير الترب
 148,960  148,960 شركة الدار للمقاوالت العامة 

 2,005,731  2,005,731 
 )398,960(  )398,960( **مخصص تدني قروض

 1,606,771  1,606,771 
  

دار القرض الممنوح لشركة مقابل بالكامل مخصصات بأخذ المجموعة (**) قامت اوالت ال ة للمق ذه الشركة توقف بسبب العام دني العمل عن ھ  وت
  لقرض الممنوح لشركة المستقبل للتطوير التربوي.لدوالر أمريكي  250,000مبلغ بخصص بأخذ مكما وقامت المجموعة  .االستثمار قيمة
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  للبيع متوفرة مالية ) موجودات7إيضاح (
  

  تفاصيل البند
 أيلول 30 

2013  
كانون أول  31

2012 
 1,748,355  1,023,161 اسھم مدرجة

 1,045,635  1,347,589 اسھم غير مدرجة
 2,370,750  2,793,990 
  

  :يلي كما كانت للبيع المتوفرة المالية لموجوداتا حساب على الحركة إن -
 أيلول 30

2013  
كانون أول  31

2012 
 2,556,137  2,793,990 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 10,002  )179,791( موجودات مالية متوفرة للبيع شراء / صافي التغير الناتج عن بيع

 60  )15,658( متوفرة للبيعالالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 
 227,791  )227,791( فروقات عملة

 2,793,990  2,370,750 الرصيد في نھاية الفترة / السنة
  

  :يلي كما كانت للبيع المتوفرة المالية اتللموجود العادلة القيمة في التغير حساب على الحركة إن -
 أيلول 30 

2013  
كانون أول  31

2012 
 )36,521(  )36,461( الرصيد في بداية الفترة / السنة

 60  )15,658( التغير في القيمة العادلة
 )36,461(  )52,119( الرصيد في نھاية الفترة / السنة

  
  للمتاجرة مالية ) موجودات8إيضاح (

  
  ل البندتفاصي

 
 أيلول 30

2013  
كانون أول  31

2012 
 3,258,381  2,876,734 استثمارات في أسھم محلية
 3,047,626  2,363,704 استثمارات في أسھم أجنبية

 10,438,599  11,195,856 سندات أجنبية
 16,436,294  16,744,606 
  

  ) ذمم مدينة9إيضاح (
  

  تفاصيل البند

 
 أيلول 30

2013  
ن أول كانو 31

2012 
 6,251,425  12,221,534 ذمم عمالء
 574,113  212,174 ذمم حكومية

 324,130  441,924 ذمم وكالء ومنتجين
 )931,813(  )1,222,324( مخصص تدني ذمم مدينة

 11,653,308  6,217,855 
  

  :المدينة الذمم تدني مخصص حركة يلي فيما -
 أيلول 30 

2013  
كانون أول  31

2012 
 604,204  931,813 السنة  الفترة / صيد في بدايةالر

 334,829  314,968 مخصص تدني ذمم مدينة
 )7,220(  )24,457( ديون معدومة

 931,813  1,222,324السنة الفترة /الرصيد في نھاية 
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  المدينة التأمين وإعادة التأمين شركات ) ذمم10إيضاح (

  
  تفاصيل البند

 أيلول 30 
2013  

نون أول كا 31
2012 

 769,182  924,399 شركات التأمين المحلية
 754,058  260,425 شركات إعادة التأمين 

 1,184,824  1,523,240 
 

  أخرى متداولة ) موجودات11إيضاح (
  

  تفاصيل البند

 
 أيلول 30

2013  
كانون أول  31

2012 
 685,466  902,627إيرادات مستحقة وغير مقبوضة

 375,898  961,053 ة مقدمامصاريف مدفوع
 108,034  134,986 تأمينات مستردة

 178,679  150,038 بضاعة
 55,275  60,118 سلفيات ضرائب

 2,208,822  1,403,352 
  

  البنوك لدى ) ودائع12إيضاح (
  

  تفاصيل البند

 
 أيلول 30

2013  
كانون أول  31

2012 
 12,028,456  11,218,990 ودائع لدى بنوك محلية

 3,658,973  2,342,507 ودائع لدى بنوك خارجية
 13,561,497  15,687,429 

 

بته  - بته و %4.01بلغ متوسط سعر الفوائد السنوية على أرصدة الودائع لدى البنوك بالشيكل اإلسرائيلي ما نس ا نس دوالر األمريكي م % 2.22بال
  .2013 أيلول 30رة المالية المنتھية في % للفت2ما نسبته  و% وباليور6.1وبالدينار األردني ما نسبته 

  
  المعادل والنقد ) النقد13إيضاح (

  
  تفاصيل البند

 أيلول 30 
2013  

كانون أول  31
2012 

 97,918  33,240 نقد في الصندوق
 1,151,303  1,234,915 حسابات جارية لدى البنوك

 1,268,155  1,249,221 
 

 :يشمل المعادل والنقد لنقدا فإن النقدية التدفقات قائمة ألغراض -

 
 أيلول 30

2013  
كانون أول  31

2012 
 97,918  33,240 نقد في الصندوق
 1,151,303  1,234,915 نقد لدى البنوك

 15,046,318  12,819,388 أشھرودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة 
 14,087,543  16,295,539 
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  ) االحتياطيات14إيضاح (

  

 ريإجبا احتياطي -
ه المعمول 1964 لسنة )12( رقم الشركات لقانون وفقاً  تم فلسطين، في ب اح من % 10 اقتطاع ي نوية األرب اطي الس اري لحساب االحتي  وال اإلجب

ذا وقف يجوز ل اإلقطاع ھ غ أن قب اطي مجموع يبل ا المتجمع االحتي ادل م ع يع ال، رب ا رأس الم ع يجوز ال كم اطي توزي اري اإلحتي ى اإلجب  عل
ى بناء. ھمينالمسا داخلي النظام عل تم للمجموعة، ال اح من % 10اقتطاع  ي نوية األرب اطي لحساب الس اري االحتي ى اإلجب تم ال أن عل ذا وقف ي  ھ

ال رأس نصف يعادل ما المتجمع مجموع االحتياطي يبلغ أن قبل االقتطاع م. الم م ل اطي باقتطاع المجموعة تق اري االحتي ام حسب اإلجب انون  أحك ق
  .مرحلية المالية البيانات ھذه أن حيث تالشركا

 

 اختياري احتياطي -
ذا في المتجمعة المبالغ تمثل ا الحساب ھ م م ه ت اء تحويل ى بن رار عل ة ق ة الھيئ د العام اريخ المنعق اطي يستخدم .2011آذار 24 بت اري االحتي  االختي

  .المساھمين على كأرباح منه أي جزء أو بالكامل توزيعه العامة للھيئة ويحق اإلدارة مجلس يقررھا التي لألغراض
  

  نقدية وأرباح أسھم ) توزيعات15إيضاح (
  

ال رأس من % 20 بنسبة نقدية أرباح توزيع 2013 آذار 25خ بتاري المنعقد اجتماعھا في للمجموعة العامة الھيئة قررت دفوع الم الي الم غ بإجم  مبل
 .2012 لعام أعمالھا نتائج أمريكي عن دوالر 2,400,000

  
د اجتماعھا في للمجموعة العامة الھيئة قررتكما و اريخ المنعق ع 2012 آذار 29 بت ة أسھم توزي بة مجاني ال من رأس % 20 بنس  عن المجموعة م
ع سھم واحد لكل أمريكي دوالر اسمية بقيمة سھم 2,000,000 بإجمالي 2011 لعام أعمالھا نتائج اح وتوزي ة أرب بة نقدي ال رأس من % 15 بنس  الم
 .أمريكي دوالر 1,500,000 مبلغ بإجمالي فوع،المد

  
  الخدمة نھاية تعويض ) مخصص16إيضاح (

  
  تفاصيل البند

 
 أيلول 30

2013  
كانون أول  31

2012 
 2,351,456  2,713,008 رصيد أول الفترة / السنة

 586,502  433,515 إضافات خالل الفترة / السنة
 )270,537(  )101,496( المدفوع خالل الفترة / السنة

 45,587  )45,587( فروقات عملة
 2,713,008  2,999,440 رصيد نھاية الفترة / السنة

 
  الدائنة ) ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين17إيضاح (

  
  تفاصيل البند

 أيلول 30 
2013  

كانون أول  31
2012 

 487,990  1,787,554 شركات إعادة التأمين 
 68,610  117,255 مين *احتياطي كلفة إعادة التأ

 1,027,887  1,062,709 احتياطي أقساط غير مكتسبة لعمليات إعادة التأمين **
 11,421  70,876 شركات التأمين المحلية ***

 3,038,394  1,595,908 
  

أمين إعادة كلفة( تأمينھا المعاد األقساط من التأمين إعادة شركات حصة البند ھذا (*) يمثل اتالخا) والت ائض صة باتفاقي يارات الخسارة عن الف  للس
 .المھنية والتأمينات والعمال
 % 25 ب المجموعة تحتفظ حيث التأمين البحري، أقساط باستثناء التأمين، أنواع لجميع تأمينھا المعاد األقساط قيمة من % 40 البند ھذا (**) يمثل
 %.2.5و %2 بين ما قيمتھا تتراوح بفائدة التأمين إعادة لشركات تحريرھا يتم ذلك وبعد واحدة، سنة لمدة تأمينھا المعاد األقساط من

  .االختيارية التأمين إعادة عمليات نتيجة المحلية التأمين لشركات المستحقة المبالغ البند ھذا (***) يمثل
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  التأمين إعادة عقود موجودات/  التأمين عقود ) مطلوبات18إيضاح (

 
  

  تفاصيل البند

 ود إعادة التامينمطلوبات عق  - أ
 أيلول 30

2013  
كانون أول  31

2012 
 24,723,700  25,544,155 إحتياطي إدعاءات تحت التسوية 
 500,000  500,000 إحتياطي إدعاءات غير مبلغ عنھا

 128,225  109,225 إحتياطي إدعاءات تحت التسوية لتأمينات الحياة
 35,017  79,492 الحسابي لتأمينات الحياة االحتياطي

 9,009,506  13,442,491 أقساط غير مكتسبة
 39,675,363  34,396,448 
    التامين إعادة موجودات عقود  - ب

 3,806,757  3,361,575 حصة معيدي التأمين من إحتياطي إدعاءات تحت التسوية
 84,548  77,969 حصة معيدي التأمين من إحتياطي إدعاءات تحت التسوية لتأمينات الحياة

 15,633  39,701 الحسابي االحتياطيحصة معيدي التأمين من 
 1,473,409  2,700,757 حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة

 6,180,002  5,380,347 
    التامين إعادة صافي مطلوبات عقود  - ت

 20,916,943  22,182,580 إحتياطي إدعاءات تحت التسوية 
 500,000  500,000 إحتياطي ادعاءات غير مبلغ عنھا

 43,677  31,256 إحتياطي إدعاءات تحت التسوية لتأمينات الحياة
 19,384  39,791 الحسابي لتأمينات الحياة االحتياطي

 7,536,097  10,741,734 أقساط غير مكتسبة
 33,495,361  29,016,101 

  

  دائنة  ذمم) 19إيضاح (
 

  تفاصيل البند
 أيلول 30 

2013  
أول كانون  31

2012 
 2,445,367  2,410,053 ذمم دائنة

 304,595  438,853 توزيعات أرباح مستحقة غير مدفوعة
 2,848,906  2,749,962 

  

  مطلوبات دائنة أخرى) 20إيضاح (
  

  تفاصيل البند
 أيلول 30 

2013  
كانون أول  31

2012 
 996,044  707,714 مصاريف مستحقة

 183,144  167,447 ة مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدار
 190,583  536,255 عموالت مستحقة    

 879,315  908,737 أرصدة مستحقة للعمالء
 362,429  317,835 مخصص إجازات ومكافآت موظفين مستحقة

 113,327  144,107 ضحايا حوادث الطرق مصابي الصندوق الفلسطيني لتعويض
 163,526  177,690 إيرادات مقبوضة مقدما

 152,610  184,169 دوق االدخارصن
 94,854  30,655 شيكات برسم الدفع

 45,662  45,468 أمانات الوكالء
 18,889  17,430 أخرى 

 3,237,507  3,200,383 
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  األعمال قطاعات معلومات) 21إيضاح (
  

 تشتمل. للمجموعة التحليلية للتقارير األساس ھذه القطاعات تشكل. األخرى العامة والتأمينات الحياة وتأمين الصحي والتأمين البحري والتأمين الھندسية والتأمينات والمسؤولية المدنية والعمال والحريق السيارات ھي تأمين أعمال قطاعات تسعة لتشمل المجموعة تنظيم تم إدارية ألغراض
  .القطاعات بين معامالت توجد وال وعة،بالمجم الخاصة واألموال النقدية االستثمارات إدارة على للمجموعة األخرى العمليات

  عمال  تأمينات عامة  ھندسي  بحري  حريق  سيارات 2013أيلول  30أشھر  تسعةلفترة ال
مسؤولية 
 المجموع  االستثمار  حياة  صحي  مدنية

 22,638,157  -   212,994  3,827,364  759,495  2,108,663  908,044  935,384  718,805  2,415,516  10,751,892 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (5,873,252)  -   )148,666(  )24,337(  )387,157(  )170,790(  )728,617(  )847,186(  )661,180(  )2,331,690(  )573,629( إجمالي أقساط معيدي التأمين
 16,764,905  -  64,328  3,803,027  372,338  1,937,873  179,427  88,198  57,625  83,826  10,178,263 إجمالي األقساط المحتفظ بھا
 (3,226,044)  -   )20,407(  )1,292,093(  )93,469(  )387,145(  )48,397(  )26,371(  )13,509(  )23,814(  )1,320,839( التغير في أقساط غير مكتسبة

 6,720,567  -   106,181  1,723,023  182,591  934,283  360,787  352,545  115,261  575,016  2,370,880 رسوم التأمين المكتسبة
 (132,245)  -   -   -  (7,082)  (53,942)  (2,835)  (42,401)  -  (25,985)  - رسوم إعادة تأمين محلي مدفوعة
 20,127,183  -  150,102  4,233,957  454,378  2,431,069  488,982  371,971  159,377  609,043  11,228,304 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 1,074,252  -   3,694  -   58,692  -   150,639  216,192  202,251  442,784  -  عموالت إعادة تأمين مكتسبة

 (1,189,163)  -   -   )57,928(  )16,364(  )97,956(  )30,448(  )34,658(  )5,231(  )63,739(  )882,839( العموالت المدفوعة
 20,012,272  -  153,796  4,176,029  496,706  2,333,113  609,173  553,505  356,397  988,088  10,345,465 ي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالتصاف

                      
 13,060,333  -   118,825  2,992,119  225,214  827,601  1,146,890  455,719  57,176  976,567  6,260,222 المطالبات المسددة

 (2,452,837)  -   )95,493(  )5,527(  )51,949(  )104,372(  )805,343(  )410,698(  )29,654(  )887,365(  )62,436( حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة
 10,607,496  -  23,332  2,986,592  173,265  723,229  341,547  45,021  27,522  89,202  6,197,786 صافي المطالبات المسددة

التغير في احتياطي مطالبات مبلغ عنھا وغير 
 801,454  -   )19,000(  123,026  186,200  519,596  )675,859(  172,579  )52,545(  27,017  520,440 مسددة

التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 451,762  -   6,577  -   )3,980(  41,142  556,693  )171,792(  22,597  )11,075(  11,600 المبلغ عنھا وغير مسددة
 11,860,712  -  10,909  3,109,618  355,485  1,283,967  222,381  45,808  (2,426)  105,144  6,729,826 صافي المطالبات المتكبدة

صافي أرباح أعمال التأمين قبل اإليرادات 
 8,151,560  -  142,887  1,066,411  141,221  1,049,146  386,792  507,697  358,823  882,944  3,615,639 الموزعةوالمصاريف اإلدارية 

رادات الموزعة على فروع يالمصاريف و اال
                      التأمين:

 629,817  -   7,180  124,895  19,343  68,471  22,434  28,980  12,805  50,423  295,286 دخل االستثمار
صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف 

 8,781,377  -  150,067  1,191,306  160,564  1,117,617  409,226  536,677  371,628  933,367  3,910,925 اإلدارية
حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية و 

 (5,414,077)  -   )66,621(  )1,072,643(  )166,127(  )588,064(  )192,652(  )248,899(  )109,975(  )433,051(  )2,536,045( العامة
صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف 

 3,367,300  -  83,446  118,663  (5,563)  529,553  216,574  287,778  261,653  500,316  1,374,880 اإلدارية
                      

رادات غير الموزعة على فروع يالمصاريف واإل
                      التأمين:

 921,886  921,886  -  -  -  -  -  -  -  -  - عوائد استثمار
 3,921  3,921  -  -  -  -  -  -  -  -  - أرباح إعادة تقييم شركات زميلة

 596,707  596,707  -  -  -  -  -  -  -  -  - أرباح فروقات عملة
 2,102,168  2,102,168  -  -  -  -  -  -  -  -  - ادات أخرىإير

مصاريف إداريه وعموميه غير موزعة على 
 )2,033,436(  )2,033,436(  -  -  -  -  -  -  -  -  - فروع التامين 

 )314,968(  )314,968(  -  -  -  -  -  -  -  -  - مخصص تدني ذمم وقروض
 4,643,578  1,276,278  83,446  118,663  )5,563(  529,553  216,574  287,778  261,653  500,316  1,374,880 الضرائب صافي الربح (الخسارة) قبل 
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  عمال  تأمينات عامة  ھندسي  بحري  حريق  سيارات 2012أيلول  30أشھر  تسعةلفترة ال
مسؤولية 
 المجموع  االستثمار  حياة  صحي  مدنية

 18,414,784  -  158,657  2,725,900  641,847  1,807,559  818,802  818,192  565,177  2,170,137  8,708,513 مين المكتتبةإجمالي أقساط التأ
 )5,257,662(  -  )114,286(  )22,064(  )333,713(  )183,131(  )655,720(  )744,347(  )503,185(  )2,102,715(  )598,501( إجمالي أقساط معيدي التأمين
 13,157,122  -  44,371  2,703,836  308,134  1,624,428  163,082  73,845  61,992  67,422  8,110,012 إجمالي األقساط المحتفظ بھا
 1,329,640  -  )15,072(  1,822,479  )54,900(  )218,220(  )28,662(  )7,468(  )10,828(  )9,706(  )147,983( التغير في أقساط غير مكتسبة

 6,309,465  -  76,460  1,237,564  147,264  794,086  257,500  325,561  134,030  528,097  2,808,903 رسوم التأمين المكتسبة
 )116,936(  -  -   -   )5,520(  )55,932(  )2,228(  )28,655(  )87(  )24,514(  -  رسوم إعادة تأمين محلي مدفوعة

 20,679,291  -  105,759  5,763,879  394,978  2,144,362  389,692  363,283  185,107  561,299  10,770,932 بةصافي أقساط التأمين المكتس
                      

 994,528  -   2,470  -   34,533  -   199,522  211,376  130,063  416,564  - عموالت إعادة تأمين مكتسبة
 )877,127(  -   )64(  )32,292(  )10,489(  )68,450(  )23,457(  )25,732(  )3,313(  )47,129(  (666,201) العموالت المدفوعة

 20,796,692  -  108,165  5,731,587  419,022  2,075,912  565,757  548,927  311,857  930,734  10,104,731 صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت
                      

 12,480,383    44,620  4,694,152  243,519  715,205  705,665  422,968  216,579  485,162  4,952,513 المطالبات المسددة
 )1,703,215(    )22,720(  -   )110,091(  )22,824(  )566,791(  )362,633(  )171,276(  )426,610(  )20,270( حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة

 10,777,168  -  21,900  4,694,152  133,428  692,381  138,874  60,335  45,303  58,552  4,932,243 صافي المطالبات المسددة
التغير في احتياطي مطالبات مبلغ عنھا وغير 

 1,295,943  -  )7,720(  412,997  )149,035(  )62,389(  )403,891(  )49,756(  )87,567(  988,694  654,610 مسددة
التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 )519,808(  -  )6,872(  -   72,408  6,910  267,880  37,356  68,173  )978,663(  13,000 المبلغ عنھا وغير مسددة
 11,553,303  -  7,308  5,107,149  56,801  636,902  2,863  47,935  25,909  68,583  5,599,853 صافي المطالبات المتكبدة

صافي أرباح أعمال التأمين قبل اإليرادات 
 9,243,389  -  100,857  624,438  362,221  1,439,010  562,894  500,992  285,948  862,151  4,504,878 والمصاريف اإلدارية الموزعة

رادات الموزعة على فروع يالمصاريف و اال
                      التأمين:

 407,428  -  4,044  68,176  12,080  44,751  16,105  19,674  8,501  35,986  198,111 دخل االستثمار
صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف 

 9,650,817  -  104,901  692,614  374,301  1,483,761  578,999  520,666  294,449  898,137  4,702,989 اإلدارية
أمين من المصاريف اإلدارية و حصة فروع الت

 )5,204,279(    )57,116(  )869,918(  )154,145(  )571,021(  )205,505(  )251,035(  )108,471(  )459,177(  )2,527,891( العامة
صافي أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف 

 4,446,538  -  47,785  (177,304)  220,156  912,740  373,494  269,631  185,978  438,960  2,175,098 اإلدارية
                      

المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع 
                      التأمين:

 914,759  914,759  -  -  -  -  -  -  -  -  - عوائد استثمار
 )3,060(  )3,060(  -  -  -  -  -  -  -  -  - خسائر إعادة تقييم شركات زميلة

 )272,999(  )272,999(  -  -  -  -  -  -  -  -  - خسائر فروقات عملة
 1,680,532  1,680,532  -  -  -  -  -  -  -  -  - إيرادات أخرى

مصاريف إداريه وعموميه غير موزعة على 
 )1,903,741(  )1,903,741(  -  -  -  -  -  -  -  -  - فروع التامين 

 )296,634(  )296,634(  -  -  -  -  -  -  -  -  - م وقروضمخصص تدني ذم
 4,565,395  118,857  47,785  )177,304(  220,156  912,740  373,494  269,631  185,978  438,960  2,175,098 صافي الربح (الخسارة) قبل الضرائب 
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  والعامة اإلدارية ) المصاريف22إيضاح (
 

 تفاصيل البند
 2012 أيلول 30  2013 لأيلو 30 

 4,144,332  4,251,852 رواتب وأجور
 289,780  314,736 ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

 151,025  162,163 إيجارات
 492,631  498,301 استھالكات

 211,657  363,134 دعاية وإعالن وتسويق
 23,102  28,189 فوائد وعموالت بنكية

 269,711  288,657 ماء وكھرباء ومحروقات
 65,754  94,575 صيانة وتصليحات

 182,192  180,914 اتصاالت
 54,489  55,156 تنقالت

 154,111  172,146 مصاريف السيارات
 53,745  75,048 مصاريف ضيافة وتنظيف

 245,285  160,574 أتعاب مھنية
 93,087  59,459 مصاريف تدريب
 109,728  59,806 ضريبة األمالك 
 152,698  106,658 رسوم واشتراكات

 107,043  126,356 قرطاسية ومطبوعات
 135,057  154,438 مصاريف التأمين

 15,488  36,525 تبرعات
 97,628  167,447 مكافأة بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة

 34,548  64,560 مؤتمرات ومناسبات
 24,929  26,819 مصاريف أخرى 

 7,447,513  7,108,020 
 

  :التأمين فروع على والعامة اإلدارية المصاريف توزيع يلي فيما -
 2012 أيلول 30  2013 أيلول 30 

 2,527,891  2,536,045 فرع تأمين السيارات
 459,177  433,051 فرع تأمين الحريق
 571,021  588,065 فرع تأمين العمال

 154,145  166,127 فرع تأمين المسؤولية المدنية
 205,505  192,652 فرع التأمينات العامة األخرى

 251,035  248,899 فرع التأمينات الھندسية
 108,471  109,975 تأمين البحريالفرع

 869,918  1,072,642 فرع التأمين الصحي
 57,116  66,621 فرع تأمين الحياة

 5,204,279  5,414,077 إجمالي المحمل لفروع التأمين 
 1,903,741  2,033,436 مصاريف غير موزعة على فروع التأمين 

 7,108,020  7,447,513 إجمالي المصاريف اإلدارية والعامة
  

  إيرادات أخرى) 23إيضاح (
 

 تفاصيل البند
 2012 أيلول 30  2013 أيلول 30  

 1,124,017  1,538,719 إيرادات مختبرات شركة النخبة
 556,515  563,449 براج الوطنيةإيرادات إيجارات شركة أ

 2,102,168  1,680,532 
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  مخصصات ضرائب) 24إيضاح (
 

  تفاصيل البند

  
 أيلول 30

2013  
كانون أول  31

2012 
 5,050,115  3,842,648 رصيد أول الفترة / السنة

 )3,038,699(  )4,737,158( التسديد خالل الفترة / السنة
 1,881,001  1,248,820 لسنةللفترة / لالتخصيص 

 10,680  - التخصيص عن سنوات سابقة
 )60,449(  )84,986( خصميات ضريبة الدخل

 3,842,648  269,324 الرصيد نھاية الفترة / السنة
 

 

  الفترة ربح من للسھم والمخفضة األساسية الحصة) 25إيضاح (
 

  :التالي النحو الفترة على خالل المتداولة العادية لألسھم المرجح سطالمتو أساس على الواحد للسھم األساسي الربح عائد احتساب تم
 2012 أيلول 30  2013 أيلول 30 

 3,364,767  3,400,607 ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة األم
    
 سھم 

 12,000,000  12,000,000 المتوسط المرجح لألسھم المتداولة خالل الفترة
    

 0.280  0.283 ة والمخفضة للسھم من ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة األمالحصة األساسي
 

  ) معامالت مع جھات ذات عالقة26إيضاح (
 واإلدارة اإلدارة مجلس الرئيسيين وأعضاء والمساھمين الحليفة الشركات تتضمن والتي عالقة ذات جھات مع تمت التي المعامالت البند ھذا يمثل
 ذات الجھات مع بالمعامالت المتعلقة والشروط األسعار اعتماد سياسات يتم. بھا التأثير على القدرة لھم أو عليھا يسيطرون ركاتش وأية العليا
  .المجموعة إدارة مجلس قبل من العالقة

  

     بيع عقود تأمين-

  طبيعة العالقة 
 أيلول 30

2013  
 أيلول 30

2012 
 123,958  120,730  ة شقيقةشرك شركة القدس للمستحضرات الطبية

 36,178  36,744 شركة شقيقة شركة مطاحن القمح الذھبي
 9,075  11,864  شركة شقيقة شركة المتحدة لألوراق المالية

 3,705  1,785  أعضاء مجلس إدارة أخرى
   171,123  172,916 
      
      ذمم مدينة -

  طبيعة العالقة 
 أيلول 30

2013  
ن أول كانو 31

2012 
 9,356  8,379  شركة شقيقة شركة القدس للمستحضرات الطبية

 -  35,489  شركة شقيقة شركة مطاحن القمح الذھبي
 968  968  شركة حليفة شركة المستقبل للتطوير التربوي

 6,483  5,881  أعضاء مجلس إدارة أخرى
   50,717  16,807 
      
      عالقة قروض لجھات ذات -

  طبيعة العالقة 
 أيلول 30

2013  
كانون أول  31

2012 
 1,856,771  1,856,771  شركة حليفة شركة المستقبل للتطوير التربوي 

 148,960  148,960  شركة حليفة شركة الدار للمقاوالت العامة 
   2,005,731  2,005,731 
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        العليا اإلدارة ومنافع رواتب

 طبيعة العالقة 
 أيلول 30

2013  
 أيلول 30

2012 
 940,165  961,825  إدارة عليا منافع قصيرة األجل

 229,716  215,705  إدارة عليا حصة اإلدارة العليا من تعويض نھاية الخدمة
 97,628  167,447  إدارة عليا مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 

        
  

 ةالمجموع على المقامة ) القضايا27إيضاح (
 فإن للمجموعة، القانوني لرأي المستشار ووفقاً  المجموعة، إدارة اعتقاد وفي. لھا الطبيعي النشاط ضمن وذلك المجموعة ضد مقامة قضايا يوجد
 ونتائج وعةللمجم المرحلي الموحد المالي المركز على تأثير جوھري لھا ليس عليھا تترتب قد التي والنتائج القضايا ھذه على دفعھا المتوقع المبالغ
  .أعمالھا




