


























































 
 

  

  واالستثمارشركة امللتزم للتأمني 
 املسامهة 
 فلسطني

 بيان "أ"                         7132 ديسمرب 13بيان املركز املايل كما يف                               
 

 البيان

 املوجودات

 7132ديسمبر,  13  7132ديسمبر,  13 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  املوجودات الثابتة لعمليات التأمني التكافلي

 154,198  112,856  صايف التجهيزات واملعدات

 2,240,315  2,240,315  استثمارات عقارية 

 2,394,513  2,353,171  إمجالي املوجودات الثابتة لعمليات التأمني التكافلي

     

     املوجودات املتداولة لعمليات التأمني التكافلي

 54,068  76,255  األخرى األرصدة املدينة

 93,557  92,230  االيرادات املستحقة

 1,744,388  2,122,489  الذمم مدينة بالصايف 

 156,942  89,183  الشيكات برسم التحصيل

 300,000  166,000  الودائع االستثمارية 

 103,257  104,466  النقد وأشباه النقد

 2,452,213  2,650,623  التأمني التكافلي إمجالي املوجودات املتداولة لعمليات

     

 4,846,726  5,003,794  إمجالي املوجودات لعمليات التأمني التكافلي



 
 

 

  

 

 

 املوجودات الثابتة للمساهمني

    

     

 5,309,386  5,316,886  استثمارات عقارية 

 1,625,504  1,933,013  االستثمارات املالية

 6,934,890  7,249,899  الثابتة للمساهمني إمجالي املوجودات

     

     املوجودات املتداولة للمساهمني

 -  29,009  األرصدة املدينة األخرى 

 7,403  -  االيرادات املستحقة

 6,393,363  6,704,812  الذمم املدينة بالصايف 

 134,495  190,691  الشيكات برسم التحصيل

 681,000  983,331  الودائع االستثمارية 

 86,759  19,181  النقد وأشباه النقد

 7,303,020  7,927,023  إمجالي املوجودات املتداولة للمساهمني

     

 14,237,910  15,176,923  إمجالي املوجودات للمساهمني

     

 19,084,636  20,180,717  إمجالي املوجودات الكلي

     

     االلتزامات 

     االلتزامات الثابتة لعمليات التأمني التكافلي

 1,638,438  1,386,046  سارية-احتياطي األقساط الغري مكتسبة 

 2,497,768  2,397,580  احتياطي مطالبات عقود التأمني التكافلي

 197,011  213,442  التزامات وثائق التكافل

 86,575  122,636  خمصص نهاية اخلدمة 

 4,419,792  4,119,704  االلتزامات الثابتة لعمليات التأمني التكافليإمجالي 



 

 

  

     االلتزامات املتداولة لعمليات التأمني التكافلي

 174,481  215,279  خمصصات خمتلفة 

 662,572  1,111,792  األرصدة الدائنة األخرى

 205  1,758  الذمم الدائنة 

 31,685  51,132  فائض محلة وثائق التكافل

 868,944  1,379,962  إمجالي االلتزامات املتداولة لعمليات التأمني التكافلي

     

 5,288,735  5,499,666  إمجالي االلتزامات لعمليات التأمني التكافلي

     

     حقوق املساهمني وااللتزامات

     حقوق املساهمني

 9,270,082  9,641,016  رأس املال

 837,154  1,020,443  احتياطي قانوني 

 837,154  1,020,443  احتياطي اختياري 

 734,993  929,731  احتياطي االختياري االضايف

 1,352,934  1,491,033  األرباح القابلة للتوزيع 

 13,032,318  14,102,667  إمجالي حقوق املساهمني

     

     االلتزامات املتداولة للمساهمني

 58,700  58,700  املخصصات املختلفة 

 135,744  286,860  األرصدة الدائنة األخرى

 569,139  232,825  الذمم الدائنة

 763,583  578,385  إمجالي االلتزامات املتداولة للمساهمني

       

 13,795,901  14,681,051  إمجالي االلتزامات وحقوق املساهمني

       

 19,084,636  20,180,717  إمجالي االلتزامات الكلي 



 
 

 

  

  واالستثمارشركة امللتزم للتأمني 
 املسامهة 
 فلسطني

 بيان "ب"                   7132 ديسمرب 13يف  الدخل كمابيان                             
 7132ديسمبر,  13  7132ديسمبر,  13  البيان

 دوالر أمريكي  أمريكيدوالر   اإليرادات

 942,504  1,009,296  العائد من وثائق التأمني التكافلي

 683,748  714,846  أرباح برامج االستثمار

 176,935  228,734  اإليرادات األخرى

 1,803,187  1,952,877  جمموع اإليرادات

     

     املصاريف االدارية 

 5,683  5,758  إهالك املوجودات

 102,951  114,232  املصاريف اإلدارية األخرى

 108,635  119,990  جمموع املصاريف اإلدارية

     

 1,694,552  1,832,887  صايف الربح من النشاط التشغيلي

  
   

  التوزيعات:
   

 112,637  113,763  خمصص الضرائب

 169,455  183,289  حصة االحتياطي القانوني

 169,455  183,289  حصة االحتياطي االختياري 

 186,383  194,738  حصة االحتياطي االختياري اإلضايف 

 1,056,622  1,157,808  األرباح للفرتة

 1,694,552  1,832,887  اجملموع



 

 

  

  واالستثمارشركة امللتزم للتأمني 
 املسامهة 
 فلسطني

 " ج "        7132ديسمرب  13بيان حساب عمليات التأمني التكافلي للسنة املالية املنتهية يف            

  البيان
 7132ديسمبر,  13  7132ديسمبر,  13

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

  اإليرادات
 

 
 

 5,082,805  5,252,386  أقساط التأمني املكتتبة

 (193,210)  (162,098(  مرجتعات أقساط التأمني املكتتبة يطرح :

 4,889,595  5,090,289  صايف أقساط التأمني املكتتبة 

 

 املصاريف
  

 

 

 557,445  474,575  مطالبات عقود التأمني التكافلي 

 (38,646)  (35,931(  مطالبات مسرتدة

 518,799  438,644  صايف مطالبات عقود التأمني التكافلي 

     

 354,788  (33,846)  التغري يف مطالبات عقود التأمني التكافلي عن سنوات سابقة 

 1,031,740  1,209,581  مطالبات عقود التأمني التكافلي حتت التسوية

 43,631  57,088  عموالت الوكالء واملنتجني

 1,254,710  1,653,825  مطالبات مدفوعة عن عقود تأمني تكافلي معادة

 3,203,668  3,325,291  إمجالي املطالبات واملصاريف األخرى 

 1,685,927  1,764,998  إمجالي الفائض التأميين التشغيلي



 
 

 

 

 

 

 املصاريف األخرى

 

   

 942,504  1,009,296  العائد من وثائق التأمني التكافلي

 677,715  661,267  املصاريف اإلدارية والعمومية

 1,620,219  1,670,564  إمجالي املصاريف األخرى

     

 65,709  94,434  صايف الفائض التأميين للفرتة

 (4,171)  (8,462)  فروق عمالت

 (51,504)  (58,904)  اهالك األصول

 16,079  24,064  إيرادات برامج االستثمار 

 5,573  -  أرباح حسابات الودائع االستثمارية 

 31,685  51,132  إمجالي الفائض التأميين القابل للتوزيع



 
 

 شركة امللتزم للتأمني واالستثمار 
 املسامهة
 فلسطني

 بيان  "د"              7132ديسمرب  13بيان التغريات يف حقوق امللكية كما يف 
  اإلمجالي األرباح احملتجزة احتياطي اختباري اضايف احتياطي اختياري احتياطي قانوني رأس املال املدفوع

  دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي

 الرصيد يف بداية الفرتة 13,032,317 1,352,934 734,993 837,154 837,154 9,270,082

 زيادة رأس املال 370,934 - - - - 370,934

 صايف الربح قبل الضريبة 1,719,124 1,719,124 - - - -

 احملول لالحتياطي القانوني - (183,289) - - 183,289 -

 احملول لالحتياطي االختياري - (183,289) - 183,289 - -

 احملول لالحتياطي االختياري االضايف - (194,738) 194,738 - - -

 األرباح املوزعة (1,019,709) (1,019,709) - - - -

 13/37/7132 الرصيد كما يف 14,102,662 1,491,033 929,731 1,020,443 1,020,443 9,641,016

 الرصيد يف بداية الفرتة 12,080,320 1,196,312 548,610 667,699 667,699 9,000,000

 زيادة رأس املال 270,082 - - - - 270,082

 صايف الربح قبل الضريبة 1,581,915 1,581,915 - - - -

 احملول لالحتياطي القانوني - (169,455) - - 169,455 -

 احملول لالحتياطي االختياري - (169,455) - 169,455 - -

 احملول لالحتياطي االختياري االضايف - (186,383) 186,383 - - -

 األرباح املوزعة (900,000) (900,000) - - - -

 13/37/7132 الرصيد كما يف 13,032,317 1,352,934 734,993 837,154 837,154 9,270,082



 
 

  

  واالستثمارشركة امللتزم للتأمني 
 املسامهة 
 فلسطني

 بيان "هـ"                   7132 ديسمرب 13يف  النقدية كمابيان التدفقات                           

 البيان
 7132ديسمبر,  13  7132ديسمبر,  13

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لعمليات التأمني التكافلي

 31,685  51,132 صايف الفائض التأميين لعمليات التأمني التكافلي

 51,504  58,904 اإلهالك

 (29,385(  (22,186) التغري يف األرصدة املدينة األخرى

 (272,361)  (378,101) التغري يف الذمم املدينة بالصايف

 (29,087)  1,327 التغري يف اإليرادات املستحقة

 49,039  67,759 الواردة التغري يف الشيكات

 -  134,000 التغري يف الودائع االستثمارية 

 153,373  40,798 التغري يف املخصصات املختلفة 

 (8,420)  1,553 التغري يف الذمم الدائنة

 107,410  449,220 التغري يف األرصدة الدائنة األخرى

 387,218  (252,391) سارية -التغري يف احتياطي األقساط الغري مكتسبة 

 (156,921)  (100,188) التغري يف احتياطي مطالبات عقود التأمني التكافلي

 (7,414)  36,061 التغري يف احتياطي نهاية اخلدمة

 49,243  16,431 التغري يف إصدار التزامات الوثائق

 325,885  104,319 النقد املتولد من األنشطة التشغيلية حلملة الوثائق



  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للمساهمني

 1,056,622  1,157,808 صايف الدخل

 5,683  5,758 االهالك 

 (1,347,073)  (311,449) التغري يف الذمم املدينة

 8,787  7,403 التغري يف اإليرادات املستحقة

 679,000  (302,331) التغري يف الودائع االستثمارية 

 (28,576)  (56,196) يف الشيكات الواردة التغري

 7,000  - التغري يف املخصصات املختلفة 

 -  (29,009) التغري يف األرصدة املدينة األخرى

 (460,058)  151,116 التغري يف األرصدة الدائنة األخرى

 35,083  (336,314) التغري يف الذمم الدائنة

 169,455  183,289 التغري يف االحتياطي القانوني 

 169,455  183,289 التغري يف االحتياطي االختياري

 186,383  194,738 التغري يف االحتياطي االختياري اإلضايف

 481,762  848,102 النقد املتولد من األنشطة التشغيلية للمساهمني

 
   

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لعمليات التأمني 

 التكافلي
   

 (65,420)  (47,026) اإلضافات يف املوجودات الثابتة

 36,765  23,705 االستبعادات يف املوجودات الثابتة

 7,310  - التغري يف االستثمارات العقارية

 (21,345)  (23,321) النقد املتولد من االنشطة االستثمارية لعمليات التأمني التكافلي

 
   

    األنشطة االستثمارية للمساهمنيالتدفقات النقدية من 

 (31,872)  (307,509( التغري يف االستثمارات املالية

 (105,210)  (7,500) التغري يف االستثمارات العقارية

 (137,082)  (315,009) النقد املتولد من االنشطة االستثمارية للمساهمني

 
   



 
 

 

لعمليات التأمني التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 التكافلي
   

 (117,285)  (31,685) توزيعات فائض عمليات التأمني التكافلي

 (117,285)  (31,685) النقد املتولد من األنشطة التمويلية لعمليات التأمني التكافلي

 
 

 
 

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للمساهمني
  

 270,082  370,934 التغري يف رأس املال

 (900,000)  (1,019,709) توزيعات األرباح

 (629,918)  (648,775) النقد املتولد من األنشطة التمويلية للمساهمني

    

 (97,983)  (66,369) النقد املتولد من مجيع األنشطة

 288,000  190,017 النقد يف أول الفرتة

 190,017  123,647 النقد يف آخر الفرتة


