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 المحترمين  بورصة فلسطينالسادة/ 

 ة وبعد ،،،،بتحية طي 

 

 2015البيانات المالية الربع االول الموضوع  : 

 أذار 31في  هالمنتهيللفترة المالية البيانات  يسرنا ان نرفق لكم، باالشارة الى الموضوع اعاله

 والتي تشمل: 2015

  الموحدالمرحلي بيان المركز المالي. 

  الموحدالمرحلي بيان الدخل. 

  الموحدالمرحلي بيان الدخل الشامل. 

 الموحد.المرحلي في حقوق الملكية  بيان التغيرات 

  الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية. 

  االفصاح االلكترونينموذج. 

 موافقة االدارة العامة للتأمين.  

 معلومات عن الشركة 

 االحترام التقدير ووتفضلو بقبول فائق هذا 

 

 عن الشركة االهلية للتأمين

 

  





 

 

 

 

 
  
 

 اإلدارةأعضاء مجلس 
 

 

 مجلس االدارة  اسم العضو

 رئيس مجلس اإلدارة   د. محمد مصطفى السبعاوي

 عضو  خالد محمد السبعاوي

 عضو  ناهد كامل القيشاوي
 عضو  أحمد عوض الصالحات
 عضو   شركة سكاي الين – فاروق ممتاز اإلفرنجي

   

 
 اإلدارة التنفيذية
 

 المنصب  االسم

 المدير العام  محمد مصطفى السبعاوي د.

 نائب المدير العام  األطرشموسى رياض 
 مدير التدقيق الداخلي/ مدير مشارك االدارة المالية  مريد "محمد سالم" شراب

 مدير دائرة التعويضات المركزية  محمود عايد حمدان

 المدير المالي  مؤنس يوسف عودة
 المعلومات تكنولوجيا مدير دائرة  بو فرحةأفهمي سامر 

عادة التأمين  يعقوب الكالوتي  مستشار التأمين وا 
   

 
 المستشارين القانونيين

 
   

   األستاذ/ نضال طه

   األستاذ/ محمد دحلة
   األستاذ/ نافذ البسوس

   األستاذ/ محمود المالح

   

 
 
 
 



 

 

 
 2015الربع األول األوراق المالية كما في نهاية 

 
 

   التداول  مالبيانات راس ال

 دوالر أمريكي 0.14 سعر اإلغالق  دوالر أمريكي   10,000,000 راس المال

 دوالر أمريكي 185,066 حجم التداول  سهم  40,000,000 عدد األسهم

 سهم 1,483,955 عدد األسهم المتداولة   دوالر أمريكي للسهم  0.25 اسميةبقيمة 

 عقد 135 عدد العقود المنفذة  مساهم 569 عدد المساهمين

       

 

 

 مدققي الحسابات
 .الدولية لتدقيق حسابات المجموعة وشركاتها التابعةوشركاه السادة شركة طالل أبو غزالة 

 
 النشاطات الرئيسية

 تم إنشاءتمارس الشركة نشاطها وفق النظام االساسي لها، ولم يتم اجراء أي تعديالت على طبيعة النشاطات التي 
 من اجلهاالشركة 
 

 السيطرة على الشركة
 لم يرد إلى إدارة الشركة أي معلومات عن وجود نوايا سيطرة على الشركة من قبل أي من المساهمين.

 

 إجراءات قانونية رئيسية
 

مستشار ال يوجد أي قضايا سوى القضايا مقامة ضد المجموعة ضمن النشاط الطبيعي لها. وفي إعتقاد اإلدارة ووفقًا لرأي ال
للشركة القانوني فإن المبالغ المتوقع دفعها على هذه القضايا والنتائج التي تترتب عليها ليس لها تأثير جوهري على الوضع المالي 

 ونتائج أعمالها.
 


















