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تاسست شركة فلسطين للتأمين في العام 1994، وقد سجلت كشركة مساهمة عامة محدودة لدى مسجل 

الشركات في مدينة غزة تحت الرقم 563200906 وحصلت على رخصة مزاولة العمل بتاريخ 1994/2/7 وباشرت 

عملها اعتبارًا من تاريخ 1994/02/25. 

النهوض  رسالة  عاتقهم  على  أخذوا  فلسطينيين  أعمال  رجال  مجموعة  من  بمبادرة  الشركة  أسست  حيث 

باإلقتصاد المحلي الفلسطيني في سبيل المساهمة الفعالة في دعم اإلنتاج المحلي من الخدمات التأمينية 

الوطن من خالل فروعها  للتأمين في كافة محافظات  برؤية حديثة ومتطورة، هذا وتنتشر شركة فلسطين 

ومكاتبها ووكالءها المنتشرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تتطلع شركة فلسطين للتأمين الى توفر الحماية والضمان لممتلكات المواطنين ورفد الوطن بالكوادر والخبرات 

التأمينية القديرة، وقد كان الغرض من تأسيسها القيام بأعمال التأمين بجميع أنواعه.

تطمح شركة فلسطين للتأمين إلى الحصول على مركز متميز في قطاع التامين الفلسطيني من بين شركات 

التأمين الفلسطينية، من خالل طرح خدمات تامينية جديدة ومبتكره تلبي احتياجات المؤمن الفلسطيني.

 لمحة عامة

رؤية الشركة

توفير الحماية واألمان من مختلف المخاطر التي يمكن أن تواجه مؤمنينا سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.
رسالة الشركة

والمصداقية  لعمالءنا  الخدمات  أفضل  بتقديم  نلتزم  اهتمامنا،  محور  كونهم  من  ينبع  عمالؤنا  تجاه  التزامنا 
العالية في التعامل معهم وتحمل المسؤولية تجاههم. 

التزامنا تجاه موظفينا ينبع من كونهم رأس المال الحقيقي، حيث تلتزم الشركة بالعمل المستمر على تدريب 
وتطوير قدرات ومهارات موظفيها.

العمالء

موظفينا
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خالل  من  استثماراتهم،  على  العوائد  أفضل  لتحقيق  المتواصل  بالسعي  يتمثل  المساهمين  أمام  منا  التزامًا 
االستمرار في تطوير اعمال الشركة وعدم تعريض الشركة ألية مخاطر  قد تؤدي لخسارتها. 

تقديم أفضل معايير الحوكمة والشفافية واالفصاح.

المساهمين

الجهات الرقابية 

المجتمع المحلي

استراتيجية شركة فلسطين للتأمين

الحوكمة الرشيدة شركة فلسطين للتأمين

سبيل  في  التنموية  والمشاريع  المبادرات  وتشجيع  دعم  تجاه  الوطنية،  والرسالة  الوطني  بالجانب  منا  إيمانًا 

االنهوض وتطوير الخدمات بالمجتمع المحلي وفئة الشباب الفلسطيني، تلتزم الشركة بتعزيز مبدأ المسؤولية 

المجتمعية

تحقق شركة فلسطين للتامين رسالتها والتزامها بتطوير االقتصاد الفلسطيني، من خالل استثمار عناصر القوة 

المتوفرة لديها واستنفاذ االمكانيات في جعل الشركة رائدة في مجال االشغال التأمينية. وذلك من خالل توفير 

كافة الخدمات المطلوبة الحتياجات العمالء بأسهل الطرق وانسبها وبأجود أنواع الخدمات وأسرعها، وتطوير 

واالتصال،  الحوار  على  قدرتها  وتعزيز  البشرية  الموارد  في  واالستثمار  الفروع  شبكة  وتوسيع  الشركة  خدمات 

من  وحصتها  للشركة  التأمينية  القاعدة  لزيادة  آخرين  عمالء  واستهداف  العمالء  مع  العالقة  تعزيز  واستمرار 

السوق.

تعمل شركة فلسطين للتامين وفقًا لنظام حوكمة تتبعه ادارتها في كافة شؤون أعمال الشركة، وقد عززت 
التزامها بمعايير وضوابط تتوافق مع الممارسات الدولية المثلى.

من  ابتداًء  الشركة،  أسرة  أفراد  من  فرد  كل  عمل  مجاالت  تحدد  التي  بالمعايير  االلتزام  الشركة  وستواصل 
مجلس اإلدارة الذي يتابع سير اعمال الشركة واستراتيجياتها وخططها المستقبلية واقرار الموازنات واالنظمة 

والسياسات االستثمارية والمالية.
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وتلتزم شركة فلسطين للتامين باالفصاح عن ادائها المالي من خالل تقاريرها الربعية، وتقريرها السنوي خالل 

تستجيب  التي  االدارية  الشؤون  دائرة  خالل  من  بشفافية  المساهمين  مع  وتتواصل  العامة.  هيئتها  اجتماعات 

الستفسارات المساهمين والمستثمرين.

يتألف مجلس ادارة شركة فلسطين للتامين من ثمانية اعضاء، ويجب أن اليزيد عن ثالثة عشر عضوا كما نصت 

بالتصويت  للشركة  العامة  الهيئة  قبل  من  انتخابهم  ويتم  للشركة،  الداخلي  النظام  من  )48.أ(  المادة  عليه 

السري، بحيث يجب أن ال تزيد مدة مجلس اإلدارة عن أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس إدارة جديد. 

اي  عن  المجلس  اعضاء  من  عضو  اي  يتغيب  لم   ،2016 عام  في  جلسات  ستة  الشركة  ادارة  مجلس  عقد  اواًل: 

جلسة دون عذر مشروع وكانت نسبة حضور االعضاء  %90. 

ثانيًا: اليتقاضى رئيس واعضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة عنه اي بدالت حضور جلسات عن رحالت عملهم 

الخارجية او الداخلية المتعلقة باعمال الشركة، ويقتصر مايتقاضونه على مكافأة مجلس االدارة وبدل حضور 

الجلسات المشار اليها في ايضاح المصاريف التفصيلي. 

أواًل: لجنة التدقيق "المراجعة" وتتكون من:- 

١- السيد/ كامل الغفري - رئيسًا

٢- السيد/ د.خالد الوادية -    عضوًا 

٣- السيد/ رضوان أبو حلو - عضوًا 

 ثانيًا: لجنة االستثمار وتتكون من: 
١- السيد/ د.خالد الوادية- رئيسا 

٢- السيد/ رضوان أبو حلو-  عضوًا 
٣- السيد/ محمود عبود - عضوًا

٤- السيد/ عبد الكريم الغفري - عضوًا

مجلس اإلدارة
دور مجلس االدارة وآلية عمله

جلسات مجلس اإلدارة

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
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التنفيذية  وإدارتها  الشركة  وأنشطة  أعمال  كافة  على  والرقابة  االشراف  مسؤولية  االدارة  مجلس  على  تقع 

والتأكد من موائمة أنشطتها مع متطلبات هيئة سوق رأس المال وكافة الجهات الرقابية ذات العالقة  وذلك 

حرصًا على مصلحة المساهمين واألطراف ذات العالقة، وتشمل مهام المجلس وليس حصرا على ما يلي:- 

١- رسم األهداف االستراتيجية للشركة وتوجيه االدارة التنفيذية لوضع الخطط لتحقيق هذه األهداف. 

٢- متابعة سير اعمال الشركة وخططها المستقبلية واقرار الموازنات المالية واالستثمارية واعتماد البيانات المالية. 

٣- المصادقة على الهيكلية التنظيمية للشركة وأنظمة وسياسات وإجراءات الضبط الداخلي والتأكد من فعاليتها. 

٤- مراجعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة والتأكد من قيام االدارة التنفيذية بادارة هذه المخاطر 

بشكل سليم. 

الوصف اإلداريالصفة اإلعتباريةاإلسم

رئيس مجلس اإلدارة مهندس ورجل اعمال وصاحب عدة شركات تجارية المهندس/كامل عوده سعد الغفري

نائب رئيس مجلس االدارةدكتور ورجل اعمال وصاحب عدة شركات تجارية الدكتور خالد سعد ثابت الوادية

عضو مجلس ادارة مهندس ورجل اعمال وصاحب عدة شركات تجاريةالمهندس/عبد الكريم عوده سعد الغفري

عضو مجلس ادارة رجل اعمال وصاحب عدة شركات تجارية السيد/يحيى محمد ابو عيدة

نائب رئيس مجلس االدارةممثل شركة السنابل  والسالم للتجارة واالستثمارالسيد/محمد احمد ابو عوض

عضو مجلس ادارةممثل اإلدارة المالية العسكريةالسيد/رضوان ابو الحلو 

عضو مجلس االدارةممثل شركة الربيع للتجارة واالستثمارالسيد/ محمود موسى عبود

عضو مجلس ادارةرجل أعمالالسيد/ أحمد سليم ابو عيدة

مسؤولية مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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المدير العام  

السيد/ بدر فطافطة 

 

مدققو حسابات الشركة لسنة 2016  

السادة مجموعة طالل ابو غزاله 

 

المدقق الداخلي 

السيد/ سليمان قطيفان   

 

المستشارون القانونيون  

األستاذ المحامي / نبيل مشحور 

االستاذ المحامي / ناظم عويضة 
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السادة أعضاء مجلس اإلدارة المحترمين 

السادة المساهمين الكرام،،، 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وكل عام وانتم بخير بمناسبة انعقاد الجمعية العامة  

يسرني أن أتناول في هذه العجالة، حصيلة عام كامل شكل عالمة فارقة في تاريخ شركة فلسطين للتأمين، 

هذه الشركة التي نجحت في أن تحفر اسمها بأحرف من نور، واستطاعت أن تثبث حضورها رغم منافسة العديد 

من الشركات. 

اعتمدتها  التي  واالستراتيجيات  السياسات  لكن  بالورود،  مفروشة  بالتأكيد  تكن  لم  الماضي،  العام  مسيرة  إن 

الشركة، وتفاني كادرها انعكس في تحقيق نتائج مميزة على شتى الصعد. 

عمل  خطة  إلى  األعزاء  المساهمين  ورغبات  توجيهات  تحويل  على  الماضية  الفترة  خالل  جاهدين  عملنا  لقد 

أساسية ضمن البرنامج العام والخطة التشغيلية اآلنيه، فتميزنا في عالقاتنا مع كبرى المؤسسات والشركات 

في السوق الفلسطينية، وانتشرنا على مدى الكل الفلسطيني، واكتتبنا في كل األخطار ووفرنا الحماية األكيدة 

والضمان المدروس والواعي لكل المؤمنين. 

آملين ان نكون قد انجزنا جزء من طموحاتكم ومتطلعين لدعمكم ومساندتكم لتحقيق افضل مردود على 

مساهمتكم في السنوات المقبلة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

 

م. كامل عوده سعد الغفري 

رئيس مجلس االدارة

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
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حضرات السيدات والسادة المساهمين الكرام ،، 
لقد مثل العام 2016 عالمة فارقة بكل ما في الكلمة من معنى في مسيرة الشركة وادائها 
سوق  في  ومكانًة  حصة  وتبوأت  وانجازاتها  مكانتها  من  رفعت  ايجابية  تحوالت  وسجل 
التامين الفلسطيني، مع تحقيق عائد عالي من االرباح بلغ 5,407,457 مليون دوالر صافي بعد 

الضريبة وزيادة في حقوق المساهمين بلغت بمجملها 95.77% وتدعيم االحتياطات الفنية للشركة والتاسيس 
لمرحلة التقدم والتطور في كل الجوانب. 

لقد بذلنا كل ما استطعنا من جهد واجتهدنا في ان نقدم افضل ما نستطيع، وحرصنا كل الحرص على ادراك 
توجيهاتكم وتوصياتكم والعمل بها. 

وقد كان أحد مؤشرات هذا النجاح قدرتها على نسج عالقات تعاون وشراكة مع كثير من هيئات المجتمع، ما 
تجلى في توقيع الكثير من االتفاقيات مع جهات مختلفة، األمر الذي عزز مكانة الشركة في قطاع التأمين. 

االخوات واالخوة المساهمون 
لقد مثل العام 2016، محطة مفصلية في مسيرة وواقع الشركة، حيث عملنا على شراء مقر لالدارة العامة في 
مدينة البيرة بقيمة اجمالية بلغت 2.541 مليون دوالر والذي بدوره سينعكس ايجابيًا على صعيد دورنا في السوق 

الفلسطيني، وهو ما جاء في أحد جوانبه ثمرة الخطط واالستراتيجيات المدروسة للشركة. 
وقد ادت تلك الخطوات الى التركيز في االعمال والتخصصات، والتطلع بشكل مدروس وموجه نحو المستقبل. 
وبهذا فان العام 2016 شكل تمهيدًا لالعوام القادمة التي رسمنا لها الخطط الكفيلة لتحقيق مزيد من النمو 

بكل ثقة واصرار. 
وختاما، فإننا نؤكد عنايتنا بأن نواصل درب العطاء ومسيرة التطوير  بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة، 

سعيا للوصول إلى أفضل النتائج. 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

  
                                                                                     نائب رئيس مجلس االدارة                                                                                                
د. خالد الوادية

رسالة نائب رئيس مجلس اإلدارة
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  السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة المحترمين 
السادة المساهمين الكرام،،، 

حرصنا خالل العام المنصرم ،على االلتزام بكل االستراتيجيات والسياسات التي تم رسمها من 
قبل مجلس االدارة الموقر، بدءًا من إستراتيجية التوظيف القائمة على استيعاب الكادر وتدريبه 
وإعداده  فنيًا ومهنيًا ، وانتهاًء باستراتيجيه النمو المتواصل الهادف للوصول إلى منظومة من 

واستحداث  المنتجات  وتنويع   التسويق  بإستراتيجية  ومرورا  القيادة،  على  والقادرة  الفاعلة  المؤسساتية  القيم 
منتجات أخرى، ووضعنا نصب أعيننا خطة العمل والميزانية المقترحة وبذلنا كل الجهد لتحقيقها على أحسن 

وجه. 
لقد كان عامًا ناجزًا بامتياز تم فيه تحقيق االستقرار الكامل على صعيد إعادة البناء المؤسسي ، وتحديث الدوائر 
واألوصاف الوظيفية التي تثري الكادر وتحسن فاعلية األداء ، وحققنا فيه أهداف الخطة بما يتعلق باإلنتاج واإلرباح 
وحقوق الملكية، وتبوئنا موقعًا مهمًا على مستوى تحقيق االرباح، وعملنا جاهدين على تحويل توجهات ورغبات 
المساهمين األعزاء إلى خطة عمل أساسية ضمن البرنامج العام والخطة التشغيلية واآلنيه فتميزنا في عالقاتنا 

مع كبرى المؤسسات والشركات في السوق الفلسطيني  وأصبحنا ضمن المنظومة التأمينية المتميزة.

االخوات واالخوة  

من  واثقين  النجازها  ومتطلعين  بأهدافكم  مؤمنين  وإخالص  وصدق  بحذر  السليم  الطريق  على  اآلن  نسير 

دعمكم المتواصل النجاز األهداف النبيلة التي تم تحديدها معتقدين اعتقادًا جازمًا أن التجارة والمال ال تمتلك 

الشرعية بدون حزمة القيم واألخالق التي نؤمن بها.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

المدير العام  

بدر فطافطة

رسالة اإلدارة التنفيذية
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السيد/ بدر فطافطة المدير العام 

السيد/ زاهي اللداوي المدير المالي  

اآلنسة/ هيام عبد القادرمديرة مكتب رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام

السيد / حمزة الشروف  مدير الدائرة القانونية  

السيد/ عادل عساف مدير دائرة التعويضات  

السيد/ أحمد رضوانمدير دائرة الشؤون االدارية والموارد البشرية والمخاطر

السيد/ خير سرطاوي مدير دائرة التطوير والوكالء  

السيد/ سامر الزق  مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات  

السيد/ هاتف البرغوثي مدير دائرة المركبات 

السيد/ عثمان الشعيبي  ق.أ.مدير دائرة التأمينات العامة  

السيد/ محمد نزال  مدير التسويق 

السيد/ سليمان قطيفان مدير دائرة االئتمان والتحصيل 

السيدة/ زيد الجيطان  مدير دائرة التأمين الصحي 

السيد / محمد عبيد  مدير دائرة االعادة على التامين   

اإلدارة التنفيذية
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مدراء الفروع والمكاتب

السيد/ وائل خليل المدير االقليمي لمنطقة الشمال  

السيد/ محمد برادعية مدير فرع الخليل 

السيدة/ رنا درويش مديرة فرع بيت لحم 

السيد/ عبد العزيز الهندي  مدير فرع طولكرم  

السيد/ هيثم شواهنة مدير فرع قلقيلية 

السيد/ احمد دغلس مدير فرع جنين  

السيد/ محمود الشوا مسؤول فرع غزة  

السيد/ اياد القرم  مدير مكتب بديا 

السيد/ محمد عمران  مدير مكتب حوارة  

السيد/ يزن حجير  مدير مكتب بيتونيا 

السيد/ حازم بدر مدير مكتب اريحا  

السيد/ محمد نزال  مدير مكتب رام اهلل  

يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم أجمل ترحيب في اجتماع الهيئة العامة العادي ويقدم لكم التقرير السنوي 

التاسع عشر والبيانات المالية الختامية الموحدة لشركة فلسطين للتامين والشركة التابعة عن السنة المالية 

المنتهية بتاريخ 31/12/2016.

تقرير مجلس االدارة لعام 2016 
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مجال التامين 

تسبب  التي  الخطرة  التأمينات  على  التنافس  عدم  على  قائمة  استراتيجية  بتبني  العام  هذا  الشركة  استمرت 

إنتاجها وحصتها من السوق، ورغم تبني هذه السياسة  ارتفاع نسبة الخسارة، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض 

ورغم الظروف االقتصادية والسياسية الصعبة التي عاشتها البالد في عام 2016، فقد بلغ انتاج الشركة/ إجمالي 

األقساط المكتتبة في هذا العام  14.839 مليون دوالر مقابل  12.738 مليون دوالر في العام الماضي وقد كان 

توزيع االنتاج على النحو التالي )المبالغ بالمليون دوالر(:

نوع التأمين
20162015

النسبةاألقساطالنسبةاألقساط
86.32% 10.995 81.62% 12.111 سيارات  

5.65% 0.720 7.42% 1.101 تامينات عمال 

1.02% 0.130 1.03% 0.153 تامينات مسؤولية مدنية  

2.39% 0.304 5.08% 0.754 التامين الصحي 

2.02% 0.257 2.5% 0.371 تامينات هندسية 

1.62% 0.207 1.33% 0.198 حريق  

0.15% 0.019 0.14% 0.021 بحري  

- - - - حياة  

0.83% 0.106 0.88% 0.130 حوادث عامة أخرى 

100% 12.738 100% 14.839 المجموع  
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 6,703 مليون دوالر مقابل    8,650 2016 مبلغ  المتكبدة خالل عام  المطالبات  بلغت  من جهة أخرى فقد 

مليون دوالر في عام 2015  بإرتفاع بلغ  1,947 مليون دوالر بنسبة 29% وقد بلغت أرباح التأمين قبل المصاريف 

االدارية 6,700 مليون دوالر سنة 2016 مقابل 1,194 مليون دوالر في سنة 2015 بزيادة بلغت 5,506 مليون 

دوالر . وتمكنت الشركة من تحقيق ربح تشغيلي ناتج عن اعمال التامين بلغ 3.753 مليون دوالر مقابل خسارة 

مقدارها )1,997(  مليون دوالر عام 2015.  

انتاج الشركة/ اجمالي األقساط المكتتبة
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أي   2015 عام  في  دوالر   3.730 مقابل   2016 عام  في  دوالر  مليون   3,404 والعمومية  اإلدارية  المصاريف  بلغت 

بإنخفاض بلغ قيمتة 0.326 ألف دوالر وبنسبة 7% وبذلك أصبحت تشكل ما نسبته 30%من اإلنتاج مقابل نسبة 

37% في عام 2015.  

بلغت اإلستثمارات كما في الجدول التالي:

المصاريف اإلدارية والعمومية

مجال اإلستثمار

2016
بالمليون دوالر

2015
بالمليون دوالر

2.974 5.301 ودائع لدى البنوك 

0.3240.343إستثمارات في حصص وأسهم الشركات المحلية والخارجية 

18.469 17.023 أراضي 

21.786 22.648 المجموع 
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بلغ مجموع الموجودات/ أصول 
 2016/12/31 في  كما  الشركة 
دوالر  مليون   37.154 مبلغ 
مقابل 33.788 مليون دوالر في 
بلغت  بزيادة  أي  السابق  العام 
بنسبة  دوالر  مليون   3.366

 .%10

رئيسي  بشكل  هذا  ويعود 
البنوك  لدى  الودائع  زيادة  الى 
مليون   5.301 بلغت  حيث 
مقابل   2016/12/31 في  دوالر 
في  كما  دوالر  مليون   2.974

2015/12/31 بزيادة بلغت 2.327 مليون دوالر بنسبة 78% باإلضافة إلى أن إدارة الشركة قامت بشراء مبنى بقيمة 

2.541 مليون دوالر. 

كما زاد رصيد الشيكات برسم التحصيل حيث بلغ 2.862 مليون دوالر كما في 2016/12/31 مقابل 2.310 دوالر 
كما في2015/12/31 بزيادة 0.552 دوالر بنسبة  %24. 

كما بلغت االستثمارات المالية المتوفرة للبيع  0.324 دوالر في 2016/12/31 مقابل  0.343  دوالر في 2015/12/31 
بإنخفاض بلغت قيمتة 0.019  مليون دوالر بنسبة %6. 

مليون دوالر مقابل   7.729 التأمين مبلغ  عدا مطلوبات عقود  بلغت المطلوبات المتداولة كما في2016/12/31 

7.897 مليون دوالر في 2015/12/31 بإنخفاض بلغ 0.168 مليون دوالر بنسبة %2. 

أصول الشركة

المطلوبات المتداولة

مجال اإلستثمار / بالمليون دوالر
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التأمين/اإلحتياطيات  بلغ صافي مطلوبات عقود  الكافية، وقد  الفنية  الشركة على أخذ اإلحتياطيات    تحرص 
الفنية كما يلي:

مطلوبات عقود التأمين/ اإلحتياطات الفنية

2016مطلوب عقود التأمين/ اإلحتياطات الفنية
بالمليون دوالر

2015
بالمليون دوالر

14.270 11.618 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة / اإلدعاءات الموقوفة 

0.2460.076إحتياطي مطالبات غير مبلغ عنها 

4.833 5.232 أقساط تأمين غير مكتسبة / األخطار السارية 

19.179 17.096 المجموع 

المصرح  الشركة  مال  رأس  بلغ 

به والمدفوع بالكامل 5 مليون 

دوالر أمريكي .

رأس مال الشركة

الفلسطينية  االبراج  شركة 
تاسست  العقارية.  للتنمية 
الفلسطينية  االبراج  شركة 
بتاريخ  العقارية  للتنمية 
تمتلك  حيث   ،2011/06/15

للتامين  فلسطين  شركة 
مانسبته 99%من راس مالها، ومن اهم غايات الشركة تملك وشراء وبيع والمتاجرة باالراضي والعقارات واستئجار 

وتاجير المباني للسكن او رهن االراضي والشقق والعقارات وكل مايتعلق بهذا النشاط من خدمات او غيرها. 

الشركات التابعة

مطلوبات عقود التأمين / اإلحتياطات الفنية
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تنفيذًا لقرار مجلس اإلدارة بتطبيق مبادئ الحوكمة في كل ما يتعلق بأعمال الشركة ومنها اإلفصاح عن البيانات 
المالية واإلدارية بشفافية، نبين أدناه بعض اإليضاحات عن مساهمي الشركة ومجلس إدارتها وادارتها التنفيذية 

وموظفيها. 

التوجد اية اختالفات تذكر في البيانات النهائية واالفصاح عن البيانات .

بلغ عدد مساهمي الشركة كما في 31/12/2016 )32( مساهم . 
وكان حجم التداول على أسهم الشركة في بورصة فلسطين خالل عام 2016 كما يلي:  

عدد االسهم المتداولة  3.218 سهمًا.  
قيمة االسهم المتداولة 6.072  دوالرا . 

اعلى سعر تداول 2 دوالرا. 
ادنى سعر تداول 1.63 دوالرا.  

سعر االفتتاح في بداية سنة )2016(  1.63 دوالر 
سعر االغالق في نهاية سنة )2016( 2 دوالر 

القيمة السوقية للسهم كما في 2016/12/31 مبلغ  2 دوالر. 

قدموه  الذي  والدعم  الرعاية  على  الشركة  مساهمي  جميع  ليشكر  الفرصة  هذه  االدارة  مجلس  ينتهز  وأخيرًا 
لشركتهم وكذلك اإلدارة التنفيذية كما ويشيد بالتعاون المستمر بين الشركة وجميع المتعاملين معها والذي 

كان له الفضل األكبر في بلوغ ما حققته الشركة من نجاح.

إيضاحات إضافية

االختالفات بين البيانات النهائية والبيانات األولية

المساهمين
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 ١. يتم توجيه دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة لكافة المساهمين قبل أسبوعين على األقل من تاريخ انعقاد االجتماع.  

٢. يتم وضع التقرير السنوي لدى المركز الرئيسي للشركة وكذلك في جميع الفروع.  

٣. يتم نشر اعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلية وذلك قبل اسبوع من انعقاد االجتماع.

أسماء أعضاء مجلس االدارة ومقدار ما يملكون من أسهم في رأس مال الشركة 

ال يوجد

شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين

ملكية اعضاء مجلس االدارة في راس مال الشركة 

ملكية اإلدارة التنفيذية في رأس مال الشركة

النسبة المئويةعدد االسهماإلسم

12.36% 618,000 م. كامل عودة سعد الغفري 

6.32% 316,111 د. خالد سعد ثابت الوادية 

12.19% 609,400 م. عبد الكريم عودة سعد الغفري 

3.73% 186,428 يحيى محمد سليم أبو عيدة 

25% 1,250,000 شركة السنابل للتجارة واإلستثمار 

1.02% 51,000 أحمد سليم حسين أبو عيدة 

18.88% 944,200 شركة الربيع العقارية لإلستثمار 

79.5% 3,975,139 المجموع 
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ملكية اقارب مجلس االدارة في راس مال الشركة 
النسبة المئويةعدد األسهم

0.16%8,000تامر سعد ثابت الوادية1

0.16%8,000تيسير سعد ثابت الوادية2

0.16%8,000ثابت سعد ثابت الوادية3

1.06%52,831رنا محمد سليم أبو عيدة4

0.4%20,000سعد خالد سعد الوادية5

0.98%49,057سنجق ابراهيم حسن ابو عيدة6

2.11%105,660علي محمد سليم ابو عيدة7

2.11%105,660عمر محمد سليم ابو عيدة8

2.11%105,660عمران محمد سليم ابو عيدة9

0.41%20,500عودة عبد الكريم عودة الغفري10

1.06%52,831فاتنة محمد سليم ابو عيدة11

0.52%25,809فادي كامل عودة الغفري12

0.05%2,500فراس خالد سعد الوادية13

0.05%2,500محمد خالد سعد الوادية14

0.98%49,057نفوذ فتحي محمد عبد الهادي15

1.06%52,831هبة محمد سليم أبو عيدة16

13.38%668,896المجموع
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كبار مساهمي الشركة الذين يملكون اكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة
النسبة المئويةعدد االسهمإسم المساهم

25% 1,250,000 شركة السنابل للتجارة واإلستثمار 

18.88% 944,200 شركة الربيع العقارية لإلستثمار 

12.36% 618,000 م. كامل عودة سعد الغفري 

12.19% 609,400 م. عبد الكريم عودة سعد الغفري 

6.32% 316,111 د. خالد سعد ثابت  الوادية 

كبار المساهمين
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حرصت الشركة منذ تاسيسها على اعطاء موظفيها العناية واالهتمام الالزمين باعتبارهم الراسمال الحقيقي 

للشركة وعليه ومنذ السنوات االولى لعمل الشركة اقر مجلس االدارة كادرًا وظيفيًا مميزًا ينظم العالقة بين 

الشركة والعاملين فيها وفق احدث االساليب ويتم تطوير الكادر كلما استدعت الحاجة الى ذلك. 

وقد بلغ عدد موظفي الشركة بتاريخ 2016/12/31 عدد )130( موظفا والمؤهالت العلمية لهوالء الموظفين هي 

على النحو التالي:

الموظفون

2016/12/312015/12/31المؤهل العلمي

5 6 ماجستير  

64 74 بكالوريوس  

17 16 دبلوم  

2323 توجيهي  

15 11 أقل من ذلك 

124 130 المجموع 

بلغت إجمالي الرواتب والمكافآت وبدالت تمثيل لحضور إجتماعات مجلس اإلدارة المدفوعة لإلدارة العليا ولرئيس 

وأعضاء مجلس اإلدارة، في الشركة خالل عام 2016 أربعمائة وثمانية آالف وخمسمائة واثنان دوالر.

التنفيذية  واالدارة  العليا  االدارة  اعضاء  عليها  حصل  التي  والمكافات  المزايا 
خالل العام 2016
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المؤهل العلمي

اإلستثمارات

 إسم الشركة 
الرصيد في 2016/12/31

القيمة/ دوالر أمريكيعدد األسهم

24,66565,362بنك فلسطين المحدود 

49,982180,435شركة دار الشفاء 

9,10063,916شركة اإلتصاالت الفلسطينية 

12,00013,920شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار 

95,747323,633المجموع 

تساهم الشركة في عدد من الشركات المحلية، وتتكون كما يلي:
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2015 دوالر2016 دوالرالبيان 

3,740 3,125 منح دراسية للجامعات ومساعدات طلبة محتاجين 

8,293 5,208 تبرعات لجمعيات ومؤسسات محلية 

19,146 762 تبرعات ومساعدات مختلفة  

31,179 9,095 المجموع 

طبيعة أعمال الشركة
نشاط الشركة الرئيسي هو مزاولة أعمال التأمين بكافة أنواعه في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وتزاول 

الشركة نشاطاتها من خالل فروعها ووكالئها المنتشرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الشركات التابعة والحليفة

سياسة الشركة تجاه المسؤولية اإلجتماعية

شركة األبراج الفلسطينية للتنمية العقارية: 

تأسست شركة األبراج الفلسطينية للتنمية العقارية بتاريخ 15 حزيران 2011 كشركة مساهمة خصوصية محدودة 

وسجلت تحت رقم 562512368 لدى مراقب الشركات في مدينة رام اهلل. يتألف رأسمال الشركة من 1.000.000 

سهم بقيمة اسمية ١ دوالر أمريكي للسهم الواحد، وهي مملوكة بالكامل لشركة فلسطين للتأمين. من أهم 

غايات الشركة تملك وشراء وبيع والمتاجرة باألراضي والعقارات والشقق. 

انطالقًا من ايمان الشركة بضرورة المساهمة في المجتمع المحلي، فهي تنتهز الفرص لتقديم ما يمكنها وتتضمن 

المصاريف العمومية تبرعات كما يلي :
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الخطة المستقبلية
سعيًا من الشركة لتحقيق اهدافها، فانها ستركز عملها في السنوات القادمة على االمور التالية : - 

١. زيادة راس مال الشركة لتعزيز قدرتها التنافسية وتعزيز مالئتها المالية. 
٢. التنسيق الكامل والمباشر مع هيئة سوق راس المال ومراقب الشركات ووزارة المالية للنهوض بالشركة وتحسين 

ادائها من اجل تحقيق كافة المتطلبات القانونية المطلوبة. 
٣. التدريب والتطوير المستمر للكادر الوظيفي.  

4. زيادة المبيعات التامينية االكثر ربحية واالقل خطورة، وزيادة الحصة السوقية.

التوجه االستراتيجي واألهداف العامة لالدارة التنفيذية 

الصفقات الرئيسية واألطراف ذات العالقة 

المسائل التي ستحال للتصويت عليها من قبل حملة األسهم 

االجراءات القانونية والقضايا المرفوعة أو التي قامت الشركة برفعها  

صناعة  تطوير  في  الفاعلة  والمساهمة  التأمينية  الخدمات  أفضل  بتقديم  االلتزام  الشركة  أهداف  أهم  من 
التأمين في فلسطين والرقي بها الى مستوى األسواق المجاورة واألسواق العالمية والمساهمة في بناء اقتصاد 

فلسطيني قوي.

  ال توجد صفقات رئيسية تذكر مع أطراف ذات عالقة عدا ما هو موضح في االيضاحات حول البيانات المالية. 

١. سماع تقرير مجلس االدارة. 
٢. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية. 

٣.  ابراء ذمة مجلس االدارة عن كل مايتعلق بحسابات السنة المالية المنتهية 2016/12/31. 
٤. تعين مدقق حسابات للشركة للسنة المالية القادمة 2017 وتفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابه للسنة المالية 

القادمة.

ال يوجد عدا القضايا المتعلقة بالمطالبات عن ادعاءات الحوادث وهي من طبيعة عمل الشركة.
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المؤشرات الرئيسية للميزانية العمومية وقائمة الدخل لشركة فلسطين للتامين
)األرقام بآالف الدوالرات( 

20122013201420152016البند

22.647 21.785 19.165 17.247 17.560 مجموع االستثمارات  

37.154 33.788 32.587 32.349 31.553 مجموع األصول  

24.825 27.077 26.874 28.543 28.107 مجموع االلتزامات المتداولة 

11.304 5.774 5.712 3.806 3.446 مجموع حقوق المساهمين  

17.096 19.180 14.787 16.143 14.412 االحتياطات الفنية  

14.839 12.738 10.544 9.538 7.588 أقساط وإيراد التامين  

5.408 0.071 2.504 0.036 )1.093( صافي األرباح  

25

20

15

10

5

2016 2015 2014 2013 2012

مجموع اإلستثمارات
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مجموع اإللتزامات المتداولة

مجموع األصول
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اإلحتياطات الفنية

مجموع حقوق المساهمين
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صافي األرباح

أقساط وإيرادات التأمين
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اهم المؤشرات المالية للشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31 
مقارنة مع السنة المنتهية في 12/31/201٥ 

2015 2016 البيان 

0.21% 0.15% العائد على الموجودات  

115% 226% العائد على حقوق المساهمين  

1.42% 1.102% عائد السهم الواحد  

0.179%0.304%معدل الملكية 

0.6610.522نسبة التداول )مرة( 

1.41 0.88 القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

المؤشرات المالية للشركة
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636136–
   6132  6135 
      

      
      

 ,  60686065,  8690,18 
 5  3701660353  380,680836 

 6  666066,  6,60616 
   6171697319  19,641,523 

      
  7  50966071,  603,60616 

 8  ,560761  6150619 
 36  306770613  3071,0761 

 9  6390615  686033, 
–   608630576  2,310,099 

 31  6510111  6510111 
 31  50666051,  608510663 

   327,657312  3,73,275,2 
   11735,76,5  1171997129 

       
      

 3  5,000,000  5,000,000 
 38  3061306,6  301610611 

   306910,73  306670333 

 6  560666  76,692 
–   508,10519  9760798 

   3376117231  571117919 
      

      
 33  301650659  9670336 

   371657159  9117336 
      

 36  3701950831  3903790869 
 36  65,0375  3880651 

 3,  305660896  608680367 
 35  30335076,  67,0995 
 36  63,0366  3680618 
 37  78,01,3  303680616 

   609680,93  609380736 
   6,79657612  6171127919 

   6579517215  69713,7191 
   11735,76,5  1171997129 
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636136–
  6132  6135 
     
     

 39 330381066,  3103,60,66 
 39 306760911  6990998 
  97511711,  97,,17,65 
 39 6,10366  303670599 

 39 60658061,  6059,097, 
  3679657912  3179117911 

 39 30,680917  750796 
  3063606,6  30,78018, 

  3171967,,3  97,297519 
     
 39 3101690395  7066,0799 

 39 306780888  9630569 
  806510617  607160661 

 39 606670688  305730317 
  )271967939(  9761,7121 

 39 606990566 
 

3039,03,6 
 66 609,60166  603910876 

  607560,96  30996076, 
     

 61 760,59  780165 
 5 606130598  605660616 

 7 3150659  760567 
 63 76065,  3,30,61 

 66 ,580,61  5690761 
  50,910861  317017, 

 36 ,310817   
 36 6670,,,  37806,8 

   57,117,51  13731, 
  66 38183  1813, 
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 636136–

 
   6132  6135 
      
      

    50,170,57  73037, 
      

      
 6  6,0,66  1,945 

   ,60681  (11,413) 
   63793,  9,468 

   57,697113  237112 
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636136–

            
            

6132            
3
6132 571117111  371217211  (1,337,111)  212729  9117199  571117919 
         50,170,57  50,170,57 

   5,107,6      5,107,6   

     ,606,1  6,0,66    66037, 

   5,107,6  ,606,1  6,0,66  ,08660733  5,,690663 
13
6132 571117111  3721371,2  376917,13  567662  579,17519  3376117231 

            
            

6135            
3
6135 571117111  371517,91  371657299  1,71,1  91971,3  571367611 
         73037,  73037, 

   70337      70337   

     (11,413)  1,945    (9,468) 

   70337  (11,413)  1,945  6,0157  630716 
13
6135 571117111  371217211  (1,337,111)  212729  911,199  571117919 
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636136–
   6132  6135 
      

      
   50,910861  317017, 

      
   890781  89,271 

   606130598  605590766 
   760,59  780165 

   3630,35  193,391 
   860,,5  50667 

   ,0666   
   60,630166  60,560,96 

      
   6360663  1,243,953 
   3,60398  305,,0695 

   307560573  606870965 
   5503,1  (17,094) 

   303560516  860666 
     63095, 

   373517512  3197131 
      

      
   6066,03,5  124,940 

   650576   

     70368 
   ,01760,59  780165 

   37,117992  5,7191 
      

    675937196  3267,11 
   63505,9  3910676 

   679517223  6,9667295 
 31  57662751,  679517223 
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 13 
 6132 6135  
 

  
% 

 6885 0689 1813 
 58,6 5.51 1813 
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52

 

 

. 

 
             

 
             

              
3

6136 533,180  276,725  388,414  475,116  177,290  176,264  2,026,989 
 605,10786  15,037  12,042  25,652  19,531  51,097  2,664,145 

         (22,786)  (5,263)  (28,049) 

 665  60555  50136  6,104  2,311  2,170  19,478   
13

6132 3,074,291  295,317  ,157,29  5127916  176,346  66,7629  4,682,563 
              

3
6136 123,518  189,844  334,039  433,475  35,393  81,312  1,197,581 

 330666  310166  360893  380175  660387  310678  89,780 
         (1,847)  (630)  (2,477) 

 1,575  2,439  4,302  5,582  396  1,031  15,325 
63

6136 3127,39  6167112  1567616  ,517316  217369  937993  371117619 

636136 2,937,872  93,011  53,237  49,740  116,217  132,277  3,382,354 

877019,
636136 810,916636135
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3

5613 5117319  6517392  1137111  ,217115  3617963  3,97511  379167113 
 -  23,600  16,720  7,360  49,497  27,763  124,940 

 1  (61)  (43)  (19)  (128)  (72)  (322) 
13

5613 533,180  276,725  388,414  475,116  177,290  176,264  2,026,989 

              
3

5613 3367955  391739,  1397612  ,197,1,  317939  117913  373197519 
 10,691  9,675  15,844  24,133  21,529  7,399  89,271 

 (28)  (25)  (41)  (62)  (55)  (18)  (229) 
63

2015 123,518  189,844  334,039  433,475  35,393  81,312  1,197,581 

635613 409,662  86,881  54,375  41,641  141,897  94,952  829,408 

 810,916
6361356970,3763613,
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 6132  6135 
    

 18,468,812  15,909,090 
 2,301,598  2,566,302 

(3,991,503)   
 244,244  (6,580) 

 17,023,151  18,468,812 
 

303,10661

. 
 

 6132  6135 
    
 666066,  343,303 

 323,634  343,303 

 6132 6135 
  

 76,691  74,747 
 650567 309,9 

 1,062 , 
 567662  76,691 

. 
 

 6102  6102 
    

 6,593,522  6,459,565 
 2,927,602  3,184,713 

 9,521,124  8,244,6,9 
 (3,584,420)  (3,501,975) 

 5,936,704  6,142,303 
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 909,5056960586065,

6361363606,80666606,6036,
636135

 
 

 
 6102  6102 
    

 3,501,975  3,496,308 
 105,659  73,527 

 (68,598)  67,845 
 45,384  (15) 

 3,584,420  5,210,5,2 

6136

. 
 

 6102  6102 
    

 292,886  82,212 
 142,,69  821,8,9 

 025,,61  212,215 

 
. 

 
 6102  6102 
    

 409  4,937 
 98,845  86,337 
 9,540  9,418 

 210,511  182,422 
 505,512  615,000 
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 6102  6102 
    

 46,720  49,104 
 129,227  ,,,611 

 175,947  262,11, 
 5,300,557  6,8,4,164 

 2,0,2,210  5,011,220 
 (250,000)  (250,000) 

 2,662,210  6,121,220 

 
6%685%636136
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 6102  6102 
    

 937,112  761,266 
 131,415  193,391 

 (55,140)  (17,094) 
 22,8,6  (451) 

 1,025,359  55,,006 
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 6102  6102 
    

    
 22,22,,981  24,6,9,984 
 642,194  76,393 

 5,231,533  4,833,352 
 0,,152,101  05,0,5,155 

    

 1,037,470  1,365,467 

 339,831  339,293 
 0,5,,,510  1,704,760 

    
 10,749,422  26,894,26, 
 ,,,198  76,393 

 4,891,702  4,494,059 
 02,,01,215  0,,0,2,1,5 

 
 

      
 6102  6102  6102  6102  6102  6102 
            

 8,294,118  22,224,241  890,441  1,189,102  8,884,,,2  26,991,,48 
 8,918  8,428  3,117  5,538  12,035  24,88, 

 20,475  64,291  57,757  54,922  
78,232 

 
,8,868 

 8,8,,29  888,92,      8,8,,29  888,92, 

 107,212  83,811      
107,212 

 
83,811 

 98,737  268,829  7,255  13,150  
105,992 

 
218,929 

 25,673  19,299  78,900  102,755  104,573  211,441 
 618,188  15,678      618,188  15,678 

 01,211,065  06,510,26,  1,037,470  1,365,467  00,20,,155  00,6,1,150 
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 6102  6102 
    

    
 22,22,,981  24,6,9,984 
 642,194  76,393 

 5,231,533  4,833,352 
 0,,152,101  05,0,5,155 

    

 1,037,470  1,365,467 

 339,831  339,293 
 0,5,,,510  1,704,760 

    
 10,749,422  26,894,26, 
 ,,,198  76,393 

 4,891,702  4,494,059 
 02,,01,215  0,,0,2,1,5 

 
 

      
 6102  6102  6102  6102  6102  6102 
            

 8,294,118  22,224,241  890,441  1,189,102  8,884,,,2  26,991,,48 
 8,918  8,428  3,117  5,538  12,035  24,88, 

 20,475  64,291  57,757  54,922  
78,232 

 
,8,868 

 8,8,,29  888,92,      8,8,,29  888,92, 

 107,212  83,811      
107,212 

 
83,811 

 98,737  268,829  7,255  13,150  
105,992 

 
218,929 

 25,673  19,299  78,900  102,755  104,573  211,441 
 618,188  15,678      618,188  15,678 

 01,211,065  06,510,26,  1,037,470  1,365,467  00,20,,155  00,6,1,150 
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 6102  6102  6102  6102  6102  6102 

            
 4,268,745  4,144,094  201,145  195,271  4,469,890  4,118,128 

 1,130  1,251  5,246  5,666  6,376  6,917 

 8,859  10,436  56,351  64,392  
65,210 

 
74,828 

 288,831  174,000  13,610  8,199  302,441  296,288 
 37,875  36,983  1,785  2,,41  39,660  38,726 

 32,136  28,134  9,070  10,454  
41,206 

 
38,588 

 14,453  9,116  52,624  53,568  67,077  62,684 
 239,673  90,045      239,673  90,045 

 4,891,702  4,494,059  339,831  339,293  5,231,533  4,833,352 

. 
 

 6102  6102 
    

 619,629  288,186 
 23,965  69,889 

 620,0,2  011,521 
 

 
. 

 
 6102  6102 
    

 18,,891  813,224 
 902,362  945,387 

 616,26,  2,9,8,882 
 0,256,156  6,151,02, 
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 6102  6102  6102  6102  6102  6102 

            
 4,268,745  4,144,094  201,145  195,271  4,469,890  4,118,128 

 1,130  1,251  5,246  5,666  6,376  6,917 

 8,859  10,436  56,351  64,392  
65,210 

 
74,828 

 288,831  174,000  13,610  8,199  302,441  296,288 
 37,875  36,983  1,785  2,,41  39,660  38,726 

 32,136  28,134  9,070  10,454  
41,206 

 
38,588 

 14,453  9,116  52,624  53,568  67,077  62,684 
 239,673  90,045      239,673  90,045 

 4,891,702  4,494,059  339,831  339,293  5,231,533  4,833,352 

. 
 

 6102  6102 
    

 619,629  288,186 
 23,965  69,889 

 620,0,2  011,521 
 

 
. 

 
 6102  6102 
    

 18,,891  813,224 
 902,362  945,387 

 616,26,  2,9,8,882 
 0,256,156  6,151,02, 

 

 

 
. 

 
 6102  6102 
    

 6,289  8,988 
 1,113,084  228,849 

 0,002,,50  2,0,552 
 
6136306980713

3865%,%,85%

. 
 

 6102  6102 
 

       
        

 109,725  28,883  138,608  2,192,,44 
       (21,954) 

 619,119  180,469  429,99,   
 269,899  (206,464)  16,,444  (1,229,391) 

 9,692  441  ,,919  3,209 
 601,116  5,550  600,055  051,211 

 
 

61366136
6135

61366135
6670,,, 
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 6102  6102 
    

 74,471  104,649 
 84,110  124,480 

 75,947  61,611 
 681,1,9  888,698 

 107,674  8,,298 
 148,461  154,673 

 ,10,100  0,051,515 
 
 
 6102  6102 
    

 124,480  292,884 
 1,321,470  2,299,812 

  (1,363,565)  2,998,89, 
 2,,68  89 

 10,001  124,480 

. 
36396,31%

. 
 –  
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132016 
 

                      

                      
                      

 9,648,881  11,762  
129,112 

   604,603  84,476     76,678     203,792  421,330      11,180,634 
 (1,339,790)  (7,759)  (101,443)  (10,892)  (21,403)  (22,249)  (169,364)        (1,672,900) 

 8,309,091  4,003  27,669  593,711  63,073  54,429  34,428  421,330      9,507,734 

 (71,015)  137  1,717  
(112,865) 

     (413)  (3,646)  (5,232)  (148,845)      (340,162) 
 2,462,349  9,075  69,329  496,023  68,615  53,761  166,819  332,333      3,658,304 

 10,700,425  13,215  98,715  976,869  131,275  104,544  196,015  604,818      12,825,876 
 1,368,572  20,444  26,756  1,017  414  5,462  46,789  (547)      1,468,907 

 (1,085,579)  (1,429)  (13,414)  (44,584)  (10,962)  (7,186)  (22,895)  (26,293)      (1,212,342) 
 10,983,418  32,230  112,057  933,302  120,727  102,820  219,909  577,978      13,082,441 

                      
 (8,703,693) ¤  (14,627)  (34,261)  (765,362)  (7,476)  (412)  (69,667)  (433,697)      (10,029,195) 

 1,273,544  12,418  24,731       5,357  62,838        1,378,888 
 (7,430,149)  (2,209)  (9,530)  (765,362) ¤  (7,476)  4,945  (6,829)  (433,697)      (8,650,307) 

 1,847,044  1,803)  7,302  167,724  (22,371)  22,981  18,490)  (63,850)      1,938,537 

 299,439  2,428  (2,843)      5,910  23,917        328,851 
 (5,283,666)  (1,584)  (5,071)  (597,638)  (29,847)  33,836  (1,402)  (497,547)      (6,382,919) 

 5,699,752  30,646  106,986  335,664  90,880  136,656  218,507  80,431      6,699,522 

 (2,542,418)  (3,099)  (34,020)  (159,309)  (22,260)  (20,204)  (53,698)  (111,018)      2,946,026 

 3,157,334  27,547  72,966  176,355  68,620  116,452  164,809  (30,587)      3,753,496 
                      

                 76,459    76,459 
                      

                 2,301,598    2,301,598 
                 ,2,284    ,2,284 

                   (105,659)  (105,659) 

                   (458,420)  (458,420) 
 3,157,334  27,547  72,966  176,355  68,620  48,780  164,809  (30,587)  6,510,015  220,1,5  2,051,161 
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636135 

                      

                      
                      

 9,078,146  12,423  150,622  396,478  79,985  79,700  178,783  167,286      10,143,423 
 (366,085)  (10,011)  (112,632)  (18,953)  (4,949)  (38,739)  (148,629)        (699,998) 

 8,712,061  2,412  37,990  377,525  75,036  40,961  30,154  02,,612      5,005,062 
 (1,034,540)  (229)  (2,746)  (39,214)  (14,974)  (5,486)  (2,989)  (67,421)      1,167,599) 

 1,916,759  6,209  56,167  323,999  50,250  26,983  78,016  136,591      2,594,974 
 9,594,280  8,392  91,411  662,310  110,312  62,458  105,181  236,456      10,870,800 

   2,424  28,473      8,346  36,550        75,793 
 (1,351,840)  (1,824)  (21,999)  (54,170)  (12,320)  (6,960)  (28,681)  (290)      (1,478,084) 

 8,242,440  8,992  97,885  608,140  97,992  63,844  113,050  236,166      9,468,509 
                      
 (7,202,786)  (232)  (699)  (257,542)  (7,464)  (1,675)  (33,611)  (120,790)      (7,624,799) 

 886,116  1,008  1,792      (43)  32,666        921,539 
 (6,316,670)  776  1,093  (257,542)  (7,464)  (1,718)  (945)  (120,790)      (6,703,260) 

 0,0,0,261  (214)  5,505  022,525  05,055  5,515  51,,0,  00,1,2      0,52,,11, 

 66,,6,6  2,6,5  6,5,5      6,116  62,1,1        615,661 
 ,,,01,226  2,,00  2,025  (412,905)  5,975  9,747  05,,56  (132,666)      1,6,0,52, 

 265,1,1  5,610  50,026  195,235  103,967  73,591  55,621  103,500      0,050,006 

 (2,855,765)  (3,908)  (47,382)  (124,723)  (25,161)  (25,072)  (56,241)  (52,624)      (3,190,876) 

 6,550,11,  26,  00,121  70,512  78,806  48,519  05,10,  50,876      0,552,,50 
                      

                 78,025    78,025 
                      

                 2,566,302    2,566,302 
                 (141,420)    (141,420) 

                   (73,527)  (73,527) 

                   (539,720)  (539,720) 
 6,550,11,  26,  00,121  ,1,206  78,806  48,519  05,10,  50,876  2,502,907  (613,247)  01,,1,0 
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. 
 

 6102  6102 
    

 72,740  84,989 
 3,719  61,86, 

 76,459  ,1,162 
 

. 
 

 6102  6102 
    

 (139,578)  84,81, 
 26,864  92,991 

 ,2,220  000,061 
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 6102  6102 
    

 2,,18,999  1,699,037 
 276,553  207,132 

 112,098  209,321 
 160,113  149,051 

 105,838  179,638 
 38,315  126,534 

 64,730  79,275 
 89,779  98,6,2 

 122,247  129,521 
 44,177  29,,962 

 48,096  44,757 
 84,091  86,393 
 16,833  28,455 

 19,254  18,044 
 24,014  37,421 

 2,946,026  5,051,1,2 
 177,025  168,419 

 107,371  220,297 
 79,895  78,554 

 94,129  72,449 
 458,420  539,719 

 5,010,002  3,730,595 
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 6102  6102 
    

 2,,18,999  1,699,037 
 276,553  207,132 

 112,098  209,321 
 160,113  149,051 

 105,838  179,638 
 38,315  126,534 

 64,730  79,275 
 89,779  98,6,2 

 122,247  129,521 
 44,177  29,,962 

 48,096  44,757 
 84,091  86,393 
 16,833  28,455 

 19,254  18,044 
 24,014  37,421 

 2,946,026  5,051,1,2 
 177,025  168,419 

 107,371  220,297 
 79,895  78,554 

 94,129  72,449 
 458,420  539,719 

 5,010,002  3,730,595 
 
 
 

 

 

 
 6102  6102 
    

 6,846,429  2,855,765 
 3,099  3,908 

 34,020  47,382 
 159,309  124,723 

 22,260  25,161 
 20,204  25,072 

 53,698  56,241 
 111,018  52,624 

 2,946,026  3,190,876 

. 

 6102  6102 
    

 8,49,,48,  ,2,2,4 
    
    

 8,999,999  8,999,999 
    
    

 2 992  91924 
 

. 

 
   6102  6102 
      

   2,888,821  2,326,395 
   18,229  37,194 
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   6102  6102 
      
      

   41,,2,6  333,312 
   242,842  207,599 

      
   2,,,968  168,419 

      
   612,4,,  249,720 

   29,929  69,929 

. 
63

61366135 

    
 6132  6135  6132  6135 
        

        
 50666051,  608510663  50666051,  608510663 

        

 666066,  6,60616  666066,  6,60616 
 807980676  80,560,16  807980676  80,560,16 

 ,560761  6150619  ,560761  6150619 
 306770613  3071,0761  306770613  3071,0761 

 6390615  686033,  6390615  686033, 
 327,9971,1  3,761979,9  327,9971,1  3,761979,9 

        
 30335076,  67,0995  30335076,  67,0995 

 50,630686  507560886  50,630686  507560886 
 65,0375  3880651  65,0375  3880651 

 3701950831  3903790869  3701950831  3903790869 
 78,01,3  303680616  78,01,3  303680616 

 6,713373,1  6279197111  6,713373,1  6279197111 
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6132       

        
        

 666066,  666066,     
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636136
6135

33,616,631636136
507760979636135
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636136
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33,616,631636136
507760979636135



70

 

 

351%6/6119
616115636136

3,7%
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61352016 



71

عناوين فروع ومكاتب الشركة
المركز الرئيسي – رام اهلل 

رام اهلل الماصيون
شارع النهضه/عمارة فؤاد مشعل 

هاتف: 02-2987603/4 
هاتف: 2985893 – 02
هاتف: 2985892 - 02
فاكس: 02-2985894

فاكس: 2983722 - 02
ص-ب 1707

فرع بيت لحم 
شارع الكركفة – عمارة الدكتور فؤاد سلمان

هاتف: 02-2777223
فاكس: 02-2777225

ص- ب 640

فرع نابلس 
شارع عمر المختار – عمارة عبد الهادي - الطابق الثاني 

هاتف: 09-2398727
فاكس: 09-2391004

ص-ب 1913

فرع الخليل 
عين ساره - عمارة جوده ابو سنينه

هاتف: 02-2299440/1
فاكس: 02-2299442

فرع طولكرم 
شارع نابلس-عمارة الدكتور رياض الشلبي – الطابق الثاني

هاتف: 09-2680012
فاكس: 09-2680013

ص- ب 124

فرع غزه 
شارع عمر المختار 

هاتف: 08-2823812
فاكس: 08-2823813

ص- ب 1084

فرع قلقيليه 
اول شارع نابلس - عمارة المرابطين الطابق الثاني 

هاتف: 09-2942771
فاكس: 09-2948989 

 
فرع جنين 

الشارع المتفرع من شارع يحيى عياش 
هاتف: 04-2434441

فاكس: 04-2438443

مكتب حواره 
الشارع الرئيسي  - بجانب تكسي العباس

تلفاكس: 09-2590535

مكتب بديا / سلفيت 
الشارع الرئيسي – وسط البلد – مقابل صيدلية البداوي

تلفاكس: 09-2994079

مكتب اريحا 
شارع الرشيد - مركز مديكير الطبي الطابق االرضي

مقابل مدرسة الجوهري لتعليم السياقة .
تلفاكس: 02-2322988

مكتب بيتونيا  
الشارع الرئيسي– عمارة الشرباتي )مفرق االصبح( 

الطابق االول.  
تلفاكس: 02-2988824
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