


 

 

 

ائج مل  ة ال ال ة ال ام اهال ات ال ة لل رجةاألول  ة العامة ال

ة: ة ع ال مات العامة األساس عل   أوًال: ال
ة:   المحدودة العامة التأمين الوطنية المساهمة مجموعة  اس ال

اع: أم  الق   ال
اولها:  NIC  رم ت

  ISIN:  3002112921 PSرق 

ل: خ ال   15/03/1992  تار
ق (أولى/ ع ال ة): ن ة  ثان   ثان

ه: ح  ال ال  USD 20,000,000  رأس ال

ه: ال ال   USD 17,250,000  رأس ال

ع: ف ال ال  USD 17,250,000  رأس ال

ل اإلدارة:  السيد/ عزيز محمود عبد الجواد  رئ م

ی العام: / ال ف ئ ال  السيد/ أحمد فؤاد مشعشع  ال

اخلي لل ق ال  السيد/ مصطفى سليمان طه  :ةاس ال

ة: قل لل ارجي ال ق ال  السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز  اس ال

ة:   مجمع أبراج الوطنية  -البيرة   م ال
  970200‐ 2983800  رق الهاتف:

وني:   nic@nic‐pal.com  ال اإلل
  

ة العامة القادم: اع اله ق ال واج مات ع ال ًا: معل   ثان
: ق ال ي ل ال ق ع ال   15/03/2022  ال

ق ه ال ضع  ان ال س   ال
ه:  ر عل ه الع ال   ال إل

رصة كافة فروع الشركة والموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني لبو
 فلسطين

ة اع اله ح لعق اج ق ع ال   ال
:  30/03/2022  العامة العاد ال

 

  

ادة ( ة (أ) م ال ة 3ن الفق اح ل ات اإلف ة رق ( 2006) م تعل ال ن األوراق ال ادرة إلى قان ة 12وال   على ما یلي: 2004) ل
اخلي  ق ال ققة م ال ة م ة األول ام انات ال ق ع ال اح لل ة ("اإلف ع وق م خالل ف ة وأرع )45أس هاء  خ خ ان مًا م تار ی

ة. ال ة ال  "ال
 

 

 



 

 

قارن ة ال ائج األول ًا: ال لة:                                                                                ةثال يدو  الع   الر أم
  31/12/2021  ال

ققة)(غ    م
31/12/2020  

ققة)(   م
دات  )1 ج ع ال  م

اولة  -أ دات غ م ج  م

اولة  -ب دات م ج   م

139,330,953  
61,533,019  
77,797,934 

134,147,918  
55,255,785  
78,892,133 

ات) 2 ل ع ال   م
اولة  -أ ات غ م ل  م

اولة  -ب ات م ل  م

لقة  -ت ار ال ات االس ا اب ح ق أص ة) حق ارف اإلسالم  (لل

ار ال  -ث اب االس ة) ح ارف اإلسالم   (لل

92,622,354  
7,687,678 
84,934,676 

          
          

87,186,238  
7,037,883  
80,148,355  

           
           
 

ة3 ل ق ال ع حق   ) م
ة   -أ ي ال اه لة األسه العائ ل ة ح ق مل  حق

ة  -ب ة جهات غ م ق مل   حق

46,708,599  
44,948,418  
1,760,181  

46,961,680  
45,246,056  
1,715,624  

اح) 4 ة / األر ل غ ) ال ائ  5,388,626 )1,613,588(  (ال

خل5 ة ال ل ض ة ق ارة) ال  3,322,504 9,799,608  ) رح/ (خ

اح6 خل على األر ة ال  )1,990,556( )216,475(  ) م ض

خل7 ة ال ع ض ة  ارة) ال   ) رح/ (خ
ارة)  -أ ح/ (ال ة في ال ي ال اه ق م  حق

ارة)  -ب ح/ (ال ة في ال هات غ ال ق ال   حق

3,106,029  
3,024,765  
81,264 

7,809,052  
7,719,585  
89,467 

امل األخ 8 خل ال د ال ع ب  57,047 21,475  ) م

امل (9 خل ال الي ال   )8+7) إج
امل  -أ خل ال ة في ال ي ال اه ق م  حق

امل  -ب خل ال ة في ال هات غ ال ق ال   حق

3,163,076  
3,077,362  
85,714 

7,830,527  
7,737,165  
93,362 

ة10 ال ة ال الي خالل ال ة ال   :1) مل ع أداء ال
  %.8.6ته بارتفاع نسب 2020$ في العام 54,902,712مقارنة ب   2021في عام  $59,608,546 لتصل إلى أقساط التأمين ارتفعت) 1
 % مقارنة بالعام الماضي.60بنسبة  2021عام في دخل الصافي  انخفض) 2
 .%11.6ه تتفاع نسببار 2021$ في عام  70,448,446لتصبح  2020$ في عام  63,110,304ن ) ارتفعت االحتياطيات الفنية م3
  % مقارنة بالعام الماضي.3.9) ارتفعت أصول المجموعة بنسبة 4
مليون  3 حوالي بقيمة إجماليةو المدفوع % من رأس المال17.5) سيتقدم مجلس إدارة المجموعة باقتراح للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5

  دوالر أمريكي.
  

  

خ:ا حمد مشعشعأ ار  عالء صافي ل
نائب المدير العام للشؤون المالية  15/02/2022 المدير العام

 والخدمات المساندة

                                                            
  المالي.يوضع ملخص (يفضل على شكل نقاط) يستعرض النمو/التراجع باألرقام والنسب المئوية ألداء الشركة  1



 
 

  
 

 
 

  
  
  
  

  
  
  
 

 مجموعة التأمين الوطنية
  رام هللا - المساهمة العامة المحدودة

 
  

  التقرير السنوي األولي مع
  البيانات الـمـالـيـة الموحدة

  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 
 
 
  
  



  
 

  أعضاء جملس اإلدارة
  
  

  

  رئيس مجلس اإلدارة      عزيز محمود عبد الجوادالسيد/ 

  نائب رئيس مجلس اإلدارة        توفيق حسينر لسيد/ بشاا

  عضو مجلس اإلدارة        سامر عزيز شحادةالسيد/ 

 اإلدارةعضو مجلس         السيد/ فضل مصطفى حماد

  عضو مجلس اإلدارة        شكعةطارق طاهر السيد/ 

  اإلدارةعضو مجلس         السيدة/ رهام توفيق حسين

  دارةعضو مجلس اإل        ل عوادالسيد/ زاهي باسي

  عضو مجلس اإلدارة      لمشارق للتنمية واالستثمارة اشرك

        (تمثلها السيدة/ دينا منيب المصري)

  اإلدارةعضو مجلس         مصريسامح جمال السيد/ 

  
  

  المدير العام 
  أحمد فؤاد مشعشع 

  
  

  مدققو حسابات الشركة
 )PWCوتر هاوس كوبرز (وبرايس 

  
  

  مستشار الشركة القانوني 
  ةللمحامامكتب شحادة 



  

  حول شركة التأمني الوطنية
  حملة عامة:

 مراقــبكشــركة مســامهة عامــة لــدى   15/03/1992وقــد ســجلت بتــاريخ  ،1992أسســت شــركة التــأمني الوطنيــة يف عــام 
شـرت  15/02/1993. حصلت على رخصة مزاولة العمل بتاريخ 562600353الشركات يف مدينة رام هللا حتت رقم  و

 .01/03/1993 ريخعملها اعتباراً من 

وأهـل اخلـربة يف الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة يف بدايـة مرحلـة غـري واضـحة املعـامل مـن  األعمالأسس الشركة جمموعة من رجال 
 ألنالتطــورات السياســية واالقتصــادية وبعــد انســحاب شــركات التــأمني اإلســرائيلية مــن العمــل يف الــبالد، ولقــد خطــط هلـــا 

ً أساس ده سواعد أبناء الوطن اليت اكتسبت خربة عريقة عرب عشـرات السـنني مـن وطين وعماه رأمسال تكون صرحاً اقتصاد
  العمل يف املهجر، يرفده ويؤازره شعب معطاء أضناه الشوق لالعتماد على نفسه يف بناء حاضره ومستقبله. 

  :الرئيسيةأنشطتنا 

ســتثمار رأس املــال و  نيدة التــأمإن األهــداف األساســية للشــركة هــي مزاولــة مجيــع أعمــال التــأمني وإعــا املوجــودات والقيــام 
  املنقولة وغري املنقولة.  

  رؤيتنا:

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

  ا:رسالتن

 مينية متطورة وشاملة.طيات منح تغ 

 نشر الوعي التأميين بني اجلمهور.  
 ت اخلدمة واألداء   .املنافسة الشريفة القائمة على حتسني مستو
 الصدق يف التعامل مع اجلمهور.  
 ئن وموظفني   .املوازنة بني مصاحل مجيع الفرقاء من مسامهني وز
 املسامهة يف بناء االقتصاد الوطين.  
  أمواهلـا داخـل فلسـطني  معظـمد ممكن من األيدي العاملـة الوطنيـة عـن طريـق اسـتثمار ألكرب عد فرص العملتوفري

  يف مشاريع اقتصادية جمزية.



 

  اإلدارة التنفيذية

  /املدير العام     محد فؤاد مشعشع أالسيد 

  ملعلوماتنولوجيا اساندة وتكئب املدير العام للشؤون املالية واخلدمات امل              صايف عليالسيد/ عالء 

 والتعويضاتئب املدير العام للعمليات (االكتتاب    السيد/ عبد احلميد منري نصار( 

 مساعد املدير العام لالكتتاب  السيد/ سهيل صالح الدين عواد  

  األوراق املالية 
  31/12/2020  31/12/2021  البيان
  ر أمريكيدوال 15,000,000  دوالر أمريكي 17,250,000  رأس املال املدفوع

  سهم 15,000,000  سهم 17,250,000  عدد األسهم
  دوالر أمريكي  1  دوالر أمريكي  1  القيمة االمسية

 سهماً  478,642 سهماً  3,543,759 عدد األسهم املتداولة

 دوالر أمريكي 1,918,694 دوالر أمريكي 15,630,703 قيمة األسهم املتداولة

 اً عقد  149 اً عقد  300 عدد العقود املنفذة

 دوالر أمريكي 4.50 دوالر أمريكي 5.00 أعلى سعر تداول

 دوالر أمريكي 3.80 دوالر أمريكي 3.95  أدىن سعر تداول

 دوالر أمريكي 4.00 دوالر أمريكي 4.54 غالق اإلسعر 

          %  3.19          %  20.54 معدل دوران السهم

  أهم املؤشرات املالية
  

 31/12/2020 31/12/2021  البيان
 3.13 2.71 القيمة الدفترية للسهم الواحد  

 7.68 25.21  العائد (مرة) لىإالقيمة السوقية 
 1.28 1.68 لى القيمة الدفترية (مرة)سوقية إالقيمة ال
 %9.81 %2.71- لى األقساطدخل أعمال التأمين إصافي 
 %17.85 %5.57 لى األقساطالدخل قبل الضريبة إصافي 

 %5.82 %2.23 لموجوداتى مجموع االعائد عل
 %16.63 %6.65 العائد على حقوق المساهمين

 %64.99  %66.48 معدل المديونية
 %35.01 %33.52 لملكيةنسبة ا

 0.98 0.92 مرة) نسبة التداول (
 1,256,222- 7,136,742- رأس المال العامل (دوالر أمريكي)



 
  السنةالتغريات خالل 

  
  جملس اإلدارة

 تغيري على أعضاء جملس اإلدارة أي 2021عام الخالل طرأ مل ي.  
  

  اإلدارة التنفيذية
  تغيري على أعضاء اإلدارة التنفيذية أي 2021عام المل يطرأ خالل.  

  

  النشاطات الرئيسية 
  أية تعديالت على النشاطات الرئيسية للمجموعة 2021عام المل يطرأ خالل. 

  

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

  

  اإلجراءات القانونية اجلوهرية
 ووفقـا لـرأي يف اعتقـاد اإلدارة موعة ضمن النشاط الطبيعي هلا. و ال يوجد أي قضا سوى القضا املقامة ضد اجمل

 ،دفعهــااملبــالغ املتوقــع  وعــة كمخصــص هلــذه القضــا تعــادلاملبــالغ املســتدركة مــن قبــل اجملم املستشــار القــانوين فــإن
ثري جوهري على الوضع املايل للمجموعة ونتائج أعماهلا.والنتائج اليت ترتتب   عليها ليس هلا أي 

  
  قرارات اهليئة العامة 

  ما يلي:  2021نيسان  1أقرت اهليئة العامة العادية وغري العادية خالل اجتماعها املنعقد يف 
 دوالر  20,000,000دوالر أمريكــــي إىل  15,000,000رأمســــال اجملموعــــة االمســــي (املصــــرح بــــه) مــــن  رفــــع

  أمريكي.
  ح نقدية بنسبة مجايل مبلـغ 22.5توزيع أر دوالر أمريكـي  3,375,000% من رأس املال املدفوع قبل الرفع 

  . 2020عن نتائج أعمال اجملموعة لسنة 
  ح كأســهم جمانيــة بنســبة  2,250,000وذلــك بواقــع  2020% عــن نتــائج أعمــال اجملموعــة لعــام 15توزيــع أر

لتــــايل أصــــبح رأس املــــال املــــدفوع دوالر أمريكــــي  علــــى مســــامهي اجملموعــــة كــــٌل بنســــبة مــــا ميلكــــه مــــن األســــهم، و
 دوالر أمريكي. 17,250,000

  برايس ووتر هاوس كوبرز السادة تعينيإعادة )PWC  ( 2021كمدققني خارجيني للشركة للعام.  
 

  
  
  



  فروع الشركة
  

  املركز الرئيسي للشركة
  جممع أبراج الوطنية –البرية 

  2407460/02فاكس:     2983800/02هاتف: 
 

 اإلدارة اإلقليمية ملنطقة اجلنوب وفرع بيت حلم

  عمارة األطرش –شارع الكركفة 
  2740954/02فاكس:     2740951/02-2- 3هاتف: 

  
بلساإلدارة اإلقليمية ملنطقة الشمال وفر    ع 

  مقابل مركز إسعاد الطفولة –شارع مجال عبد الناصر 
   2313113/09فاكس:    2313117/09هاتف:

  
  فرع مدينة اخلليل

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

  
  فرع مدينة غزة

  عمارة ضبيط –شارع الوحدة 
  2824435/08فاكس:     2824447/08هاتف: 

  
  ننيفرع مدينة ج

  مقابل جممع احملاكم اجلديد –عمارة السلمودي  –شارع حيفا 
  2436406/04فاكس:     2436404/04- 5هاتف: 

  
  فرع مدينة طولكرم

بلس    فوق بنك فلسطني –عمارة املروى  –شارع 
  2674942/09فاكس:     2674941/09- 3هاتف: 

  
  فرع مدينة العيزرية

ت ا –راس كبسة  –الشارع الرئيسي    لكيالينجبانب حلو
  2794714/02فاكس:     2794712/02هاتف: 

  
  فرع بريزيت

  وسط البلد  -الشارع الرئيسي 
      2819446/02: تلفاكس   

 

  فرع مدينة القدس
  الرام ضاحية الربيد  -القدس 

 2342101/02فاكس:     2341294/02هاتف: 



 
  مكاتب الشركة

 
  

دس  .1 ارع الق وارة: ش ب ح تثمار  –مكت ك االس ل بن مقاب
  2590013/09تلفاكس:  - نيالفلسطي

  مقابل دوار الزيتونة –مكتب طوباس: وسط البلد  .2
  2574115/09س: تلفاك 

ة بجانب الساح –وسط البلد  –مكتب سلفيت: الشارع التجاري  .3
  2515507/09تلفاكس:  -العامة 

بجانب موقف تكسيات  –مكتب جنين: شارع الجامعة  .4
   2503343/04هاتف:  - نابلس

  2503668/04فاكس:          

  بجانب المحكمة –مكتب دورا: الشارع الرئيسي  .5
  2281405/02تلفاكس:       

        مكتب بيت أمر: مقابل محطة الخطيب للمحروقات .6
    2521524/02تلفاكس: 

  شارع عمان –مكتب أريحا: عمارة الولجة  .7
   2325529/02تلفاكس:      

بجانب المحكمة  –كتب حلحول: الشارع الرئيسي م .8
  2218530/02: تلفاكس عيةالشر

  فلسطينمقابل بنك  – الشارع الرئيسيمكتب الظاهرية:  .9
  2263993/02تلفاكس:      

بجانب مجمع تكسيات  –كتب قلقيلية: دوار الشيماء م .10
  2945725/09تلفاكس:   - القرى

  كتب بيت لحم: مقابل دائرة السيرم .11
  2772620/02تلفاكس:      

  يرمكتب يطا: مقابل دائرة الس .12
  2272698/02تلفاكس:      

  نفوق بنك فلسطي –مكتب بديا: الشارع الرئيسي  .13
  2989506/09تلفاكس:      

  قرب مسجد شقبا الكبير –وسط البلد : شقبامكتب  .14
  0592948005خلوي: 

ل ، مقابمدخل البلد الغربي الرئيسي -ن ميثلو: ميثلونمكتب  .15
  2530422/04هاتف: محطة ميثلون 

نك الشارع الرئيسي ، مقابل الب -طية قبا: قباطيةمكتب  .16
  2528168/04هاتف: اإلسالمي الفلسطيني 

ةمكتب  .17 ي : عراب ابلس الرئيس ين ن ة   -شارع جن  -دوار عراب
 مقابل محطة البراء للمحروقات 

  04/2514454 : فاكستل  

: شارع الحرس مقابل نادي أضواء مكتب الخليل .18
  6606056886 خلوي: – المدينة

ان  .19 ان : حوس ب حوس القرب –مكت ات  ب ة محروق ن محط م
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   المساهمة العامة المحدودة التأمين الوطنية مجموعة
  

  مدققة)ال(غير  الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة
  2021 كانون األول 31 فيللسنة المنتهية 

 
 
 
  

 



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 2021ول األكانون  31 فيللسنة المنتهية  وحدةالم المالية البيانات

  

  

   الموحدبيان المركز المالي 
 )بالدوالر األمريكي( جميع المبالغ 

 

 2020كانون األول  31 2021كانون األول  31
 (مدققة) (غير مدققة)

 الموجودات 
 الموجودات غير المتداولة

 4,036,301  4,459,358 ممتلكات وآالت ومعدات
 20,430,290  21,667,954 استثمارات عقارية

 2,538,347  2,999,965 موجودات ضريبية مؤجلة
 1,149,355  1,042,058 إيجار -موجودات حق االستخدام 

 3,215,306  3,336,452 في شركات حليفةاستثمار 
 20,862,177  19,869,493 طويلة األجل موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 1,533,535  1,533,812 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
  -  298,768   أرصدة مدينة أخرى طويلة األجل

 990,303  2,615,108 األجلشيكات برسم التحصيل طويلة 
 500,171  3,710,051 نقد مقيد السحب

 55,255,785  61,533,019 مجموع الموجودات غير المتداولة
    الموجودات المتداولة

 8,256,490  10,112,843 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 4,170,486  2,141,156 االجلموجودات مالية بالكلفة المطفأة قصيرة 

 13,196,934  12,055,317 ذمم مدينة
 10,466,812  11,228,782 موجودات عقود إعادة التأمين

 1,887,283  2,338,064 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
  -  1,032,970    سلفيات الضرائب

 1,659,373  1,549,363 أرصدة مدينة أخرى قصيرة األجل
 22,167,337  22,433,982 شيكات برسم التحصيل قصيرة األجل

 17,087,418  14,905,457 النقد والنقد المعادل
 78,892,133   77,797,934 مجموع الموجودات المتداولة

 134,147,918   139,330,953  مجموع الموجودات
        

     حقوق الملكية والمطلوبات
    حقوق الملكية 

 15,000,000  17,250,000 رأس المال المدفوع
 8,018,686  8,201,120 احتياطي إجباري
 3,000,000  3,000,000 احتياطي اختياري

 (197,726)  (205,781) احتياطي القيمة العادلة
  51,717  112,369 فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 19,373,379  16,590,710 األرباح المدورة
 45,246,056  44,948,418 حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم

 1,715,624  1,760,181 حقوق غير المسيطرين
 46,961,680  46,708,599 مجموع حقوق الملكية

    المطلوبات
    المطلوبات غير المتداولة

 4,588,439  5,193,178 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 1,427,981  1,560,866 مطلوبات ضريبية مؤجلة

 1,021,463  933,634 مطلوبات إيجار طويلة األجل
 7,037,883  7,687,678 مجموع المطلوبات غير المتداولة

    المطلوبات المتداولة
 63,110,304  70,448,446 مطلوبات عقود التأمين

 4,176,648  3,671,866 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
 111,382  122,896 مطلوبات إيجار قصيرة األجل

 7,287,557  8,036,862 ذمم دائنة
 1,489,018  - مخصص الضرائب

 198,556  184,543 مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
 3,774,890  2,470,063 أرصدة دائنة أخرى
 80,148,355  84,934,676 المتداولةمجموع المطلوبات 
 87,186,238  92,622,354 مجموع المطلوبات 

 134,147,918  139,330,953 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

  



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 2021ول األكانون  31 فيللسنة المنتهية  وحدةالم المالية البيانات

  

  

  
  خل الموحدلدابيان 

  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
 

 للسنة المنتهية في

   
كانون األول  31

2021 
  

 كانون األول 31
 2020 

 (مدققة)    (غير مدققة)
 54,902,712  59,608,546 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (1,531,369)  (1,617,147) التغير في أقساط غير مكتسبة

57,991,399  53,371,343 
 (8,811,940)  (9,713,711) إجمالي أقساط معيدي التأمين

 107,090  362,493  غير مكتسبة حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط
(9,351,218)  (8,704,850) 

 44,666,493  48,640,181 صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت
 1,197,967  1,340,712 عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 (1,914,496)  (1,960,497) العموالت المدفوعة
 43,949,964  48,020,396 العموالتصافي أقساط التأمين المكتسبة بعد 

   
 (28,987,168)  (38,525,601) االدعاءات المسددة

 1,793,607  2,546,806 حصة معيدي التأمين من االدعاءات المسددة
 (27,193,561)  (35,978,795) صافي االدعاءات المسددة

 (7,248,789)  (5,720,995)  التغير في احتياطي االدعاءات تحت التسوية
التغير في حصة معيدي التأمين من احتياطي االدعاءات تحت 

  التسوية
399,477  3,912,990 

 (30,529,360)  (41,300,313) صافي االدعاءات المتكبدة
صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية والعامة 

   الموزعة
6,720,083   13,420,604 

    :فروع التأمين المصاريف الموزعة على
 (8,031,978)  (8,333,671) حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة

أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية  (خسائر) صافي
  والعامة الموزعة

(1,613,588)  5,388,626 

   
    :المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع التأمين

 2,203,572  3,520,476 االستثماراتعوائد 
 30,662  65,302 أرباح بيع ممتلكات ومعدات 

 156,010  154,044 حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة
 2,705,153  1,355,432 أرباح فروقات عملة

 1,358,335  1,321,437 إيرادات القطاعات األخرى
 (773,653)  (794,264)  على فروع التأمينمصاريف إدارية وعامة غير موزعة 

 (1,269,097)  (686,335) صافي خسائر انخفاض القيمة
 9,799,608   3,322,504 صافي الدخل  قبل الضرائب

 (1,990,556)  (216,475) مصروف الضرائب
 7,809,052   3,106,029 صافي الدخل

   
    ويعود إلى:

 7,719,585   3,024,765 مساهمي الشركة األم 
 89,467   81,264  حقوق غير المسيطرين

 
3,106,029   7,809,052 

       

 0.448    0.175 حصة السهم من األرباح الخاصة بحقوق المساهمين للشركة األم  
 
 
 
 
 



  مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
 2021ول األكانون  31 فيللسنة المنتهية  وحدةالم المالية البيانات

  

  

  
  الشامل الموحد بيان الدخل

 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
  
  
  

 للسنة المنتهية في

   
كانون األول  31

2021   
 كانون األول 31

 2020 
 (مدققة)  (غير مدققة)

 7,809,052  3,106,029  صافي الدخل

     بنود الدخل الشامل:

    قة:بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد في فترات الح
يان الل بخموجودات مالية بالقيمة العادلة من  -التغير في القيمة العادلة 

  الدخل الشامل
(8,055)  (34,137) 

      :بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد في فترات الحقة

 55,612  65,102 فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 21,475  57,047 بنود الدخل الشامل للسنة

 7,830,527  3,163,076 إجمالي الدخل الشامل للسنة

     ويعود إلى:

   

 7,737,165  3,077,362 مساهمي الشركة األم

 93,362  85,714  حقوق غير المسيطرين

3,163,076  7,830,527 

 0.449  0.178  حصة السهم من األرباح الخاصة بحقوق المساهمين للشركة األم
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
  

 



  الوطنية المساهمة العامة المحدودةمجموعة التأمين 
  2021ول األكانون  31 فيللسنة المنتهية  وحدةالم المالية البيانات

  

  

  
  الموحد الملكيةفي حقوق  اتبيان التغير

  ( جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
 
 
 

  
رأس المال 

 المدفوع
االحتياطي 
 اإلجباري

االحتياطي 
 االختياري

 األرباح المدورة
فروقات ترجمة 
 عمالت أجنبية

احتياطي 
القيمة 
 العادلة

حق ملكية حملة 
األسهم العائد 

 لمساهمي الشركة األم

حقوق غير 
 المسيطرين

  مجموع حقوق
 الملكية

  2020كانون الثاني  1الرصيد كما في  
 (مدققة)

15,000,0007,261,4653,000,00015,411,015 - (163,589)40,508,891 1,651,33742,160,228 

 7,809,052 89,467 7,719,585 - - 7,719,585 - - - صافي الدخل

 21,475 3,895 17,580 (34,137) 51,717 - - - - بنود الدخل الشامل

 7,830,527 93,362 7,737,165 (34,137) 51,717 7,719,585 - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 (3,000,000) - (3,000,000) - - (3,000,000) - - - أرباح نقدية موزعة

 (29,075) (29,075) - - - - - - - التغير في حقوق غير المسيطرين

 - - - - - (757,221) - 757,221 - المحول لالحتياطيات
  2020كانون األول  31الرصيد كما في 

 (مدققة)
15,000,0008,018,6863,000,00019,373,379 51,717 (197,726)45,246,056 1,715,62446,961,680 

         

  2021كانون الثاني  1الرصيد كما في  
 (غير مدققة)

15,000,0008,018,6863,000,00019,373,379 51,717 (197,726)45,246,056 1,715,62446,961,680 

 3,106,029 81,264 3,024,765 - - 3,024,765 - - - صافي الدخل

 57,047 4,450 52,597 (8,055) 60,652 - - - - بنود الدخل الشامل

 3,163,076 85,714 3,077,362 (8,055) 60,652 3,024,765 - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 (3,375,000) - (3,375,000) - - (3,375,000) - - - أرباح نقدية موزعة

 - - - - - (2,250,000) - - 2,250,000  توزيعات أسهم مجانية

 (41,157) (41,157) - - - - - - - المسيطرين التغير في حقوق غير

 - - - - - (182,434) - 182,434 - المحول لالحتياطيات
  2021كانون األول  31الرصيد كما في 

 (غير مدققة)
17,250,0008,201,1203,000,00016,590,710 112,369 (205,781)44,948,418 1,760,18146,708,599 

  



  التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودةشركة مجموعة 
  2021ول األكانون  31 فيللسنة المنتهية  الموحدة البيانات المالية

  

  

   الموحد بيان التدفقات النقدية
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

 
 

  2020كانون األول  31 2021كانون األول  31
  (مدققة) (غير مدققة)

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
 9,799,608 3,322,504 صافي الدخل قبل الضرائب
 507,347 531,763 استهالك ممتلكات ومعدات

 135,955 135,935 استهالك موجودات حق االستخدام
 (1,644) 1,322 خسائر (أرباح) استبعاد موجودات حق االستخدام

 (30,662) (65,302) (أرباح) استبعاد ممتلكات ومعدات 
 (76,061) (1,420,766) (أرباح) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 (930,409) (904,406) العادلة لالستثمارات العقارية(أرباح) القيمة 
 (406,661) (418,327) لن الدخل بياالعادلة من خالالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة 

 (1,720,850) (1,681,383) عوائد االستثمارات
 892,296 1,086,321 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 (156,010) (154,044) حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة
 59,776 54,296 مطلوبات اإليجار - تكاليف التمويل 
 1,269,097 686,335 انخفاض القيمةصافي خسائر 

 9,341,782 1,174,248 التدفقات النقدية قبل التغيرات في األنشطة التشغيلية 
: والمطلوبات التشغيلية التغير في الموجودات  

 (4,782,663) (1,948,529) شيكات برسم التحصيل
 (4,855,315) 759,569 ذمم مدينة

 (88,224) (462,957) التأمين المدينةذمم شركات التأمين وإعادة 
 (4,020,080) (761,970) موجودات عقود إعادة التأمين

 (243,963) (188,758) أرصدة مدينة أخرى
 8,780,158 7,338,142 مطلوبات عقود التأمين

 1,299,043 605,831 ذمم دائنة
 1,043,448 (504,782) ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

 16,275 (14,013) مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
 658,541 (1,304,827) أرصدة دائنة أخرى

 (3,219,165) (12,262,120) شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 1,253,686 12,244,860 بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ات عويضصافي التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية قبل الضرائب وت
 نهاية الخدمة المدفوعة

4,674,694 5,183,523 

 (1,511,365) (3,067,196) دفعات ضرائب 
 (584,811) (481,582) دفعات تعويض نهاية الخدمة

  3,087,347  1,125,916 صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية
  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 35,002 (3,209,880) التغير في نقد مقيد السحب
 (475,759) (1,400,677) شراء ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

 1,510,264 177,901 العائد من بيع ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية
 (2,408,668) - شراء استثمار في شركات حليفة 

 (5,000) (8,332) شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
  )4,813,409(  2,792,386 التغير في موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  1,720,850  1,681,383  عوائد استثمارات مقبوضة
  )4,436,720(  32,781  (المستخدم في) األنشطة االستثماريةصافي النقد الناتج عن 

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 (64,673) - قروض

 (29,075) (41,157) التغير في حقوق غير المسيطرين
 (164,012) (160,571) سداد مطلوبات إيجار

 (2,748,531) (3,133,526) موزعة أرباح نقدية
  )3,006,291(  )3,335,254( (المستخدم في) األنشطة التمويلية صافي النقد

 (4,355,664) (2,176,557)  صافي التغير في النقد والنقد المعادل
 21,376,399 17,295,109 النقد والنقد المعادل في بداية السنة

 17,020,735 15,118,552 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
 


