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 السادة بورصة فلسطين المحترمين

 تحية طيبة وبعد،،،

 

 2017البيانات المالية المرحلية للنصف االول الموضوع: 

المرحلية الموحدة لشركة االهلية للتأمين عن البيانات المالية باإلشارة الى الموضوع أعاله، نرفق لحضرتكم 

 وفق التالي: 2017حزيران  30هية بتاريخ نتالفترة الم

 معلومات حول الشركة. -
 بيان المركز المالي المرحلي الموحد. -
 بيان الدخل المرحلي الموحد. -

 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد. -
 التغير في حقوق الملكية الموحد.بيان  -
 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد. -
 إيضاح قطاعات االعمال. -

 وذلك إلجراءاتكم من اجل االفصاح.

 

 هذا وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 

 

 مساعد المدير العام

 

 مريد شراب

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 اجملموعة االهلية للتامني
 املسامهة العامة احملدودة

 
 التقرير النصف سنوي 

 البياانت املالية املرحلية املوحدةو 
  2017 حزيران 30للفرتة املنتهية يف 



 

 

 األهلية للتأمنياجملموعة 

ولدد فكرةددأسكس اددليك للتلددنكلتىدد ملعكلدد فكمطينيددنكمددعكرتلددالراك لي طددأ كويتدد ك ل   دداك
 لفتلالرلنك ليحأ سكاطتتكوقائعكملالدلاكب حأفكمدعك لمد  كحلدركحأأدتكتزكمىدت معكس اللد اكمدعك

مدديد سكبلد ك لحددعكوم دتقسكبخبدنكووبدأسك دد براكك1994ب  يدنكدودناك للدتانك لد كت وك لددنععكرداكيدا ك
هكهللاكوِ لىفارهكحناكلذهك الناالقنك لىاكبا ك اكتواك ئليكل ولدنكرتلدالعك لبائد ك لأمدتوكتبدنكييدا ك حيد

وسيردد كل دداكدو  ك لىنرلددقكو لىبدد  كو ل يدد كمددعكتصدد ك ر ددنك القىطددادك لددنعراك لفتلددالرا كو ددذل كسةددنزك
" ددأكنك ليطينيددنك للتلددنكلتىدد ملع"كلدداكتواك ددأكنكملددالينكيامددنكسيادديكردداك دد ك للددتانك لنعرلددنك
حك لفتلددالرلنكبأتادديااكوعردداكوكفدداا فكووبددأ فكرتلددالرلنكمىىططددنكس يدد كيتدد كسأاددل كمفددالل ك وك

 ل يددد ك لطيددداياك لطدددادكو ليىيلدددتكووردددقكتر ددد كمددداكسنأددد ك للدددهك ل يددد كرددداك ل دددال كرددداكمطدددااكلدددذهك
ك. لطراينك ل امن

 

 الشركةأهداف 
ك

ولدد كمددعك ليلددن دعكيتدد كمطددتحنكوعددر  كو دد ب  كمطينيددنكك لشددأكنلبدد كو ددعك لبددائينزكيتدد ك
 ك لطد ن افك لىداكييدأكمعك لل  فك لىاكآمردن كب داكونطحدن كتييداكنطداحكرداكسحبلب داكومداكق لدن ك  د ككد

كب اك لنعع كومعكلذهك لل  ف:
 سددددنرلأك لحيايددددنك لى ملرلددددنكلتيحار ددددنكيتدددد كوددددأو فك لددددنععك لياديددددنكو لبشددددأدن كستبلددددنكالحىلاصددددافك

ك ل يالاك لحاللنكوسنق اس  ك ليلىببتلنكمعكوالاككن د كوعرلنكررلنكوإد  دنكميلتن.
 للددناك لفتلددالراكلىحدداالاكمخلالس دداكردداك ال سبددااكبيلددىنفك لد اكردداكمىىتددلكرددأوفك لىدد ملعكردداك 

كدواك ل ال .
 .س لل كوس  دعككن د كررلنكمحتلنكسيراك للناك لى ملراكراك لنععك لفتلالراكوسفاكباحىلاصاسه 
 نشأك لنياك لى ملراكو لىأكلدتكيتد كتليلدنكدو ك لىد ملعكرداك  اد ا كبردن حاك لر  دنك القىطدادينك

 وو منك لنعع.
 و لىدد مافك لى ملرلددنك ليىيلددتسكمأ يلددنكردداكةلدد ك ليطددتحنك ليشددىأكنكلتيدديمعكلددهكسبدد ي ك الاىشددا  فك

 .و لشأكنكو لنعع



 

 

 سف لد ك لد و ك لحلدنلكلتىدد ملعكرداك لحفداألكيتد ك لمددن اكو لييىتةدافكو ل و حك د ككاردنك لواددا ك
 لىدددددداكسى ددددددأوكل دددددداكل دددددديازك اددددددىيأ  كنيددددددنك ليشددددددأويافك  نىاصلددددددنكو لى ماسلددددددنكو لييالددددددافك

وزكم نقداف ككددذل ك ديازكاددالمنك ل رطدأك لبشددألكوسريلىده كو لىأكلددتكيتد كتليلددنك القىطدادينكد
 سنرلأككارنك الحىلاعافكوتن ينك للالمنكلتح كمعكوقنفك لحن دثكتوكمر  ا.

 

 الشركةجمال عمل 
 

 لقد حدد عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة مجموعة من الغايات، ممكن تلخيصها في:
 لىدد ملعكوإيددادسك لىدد ملعكوتنددن فك ل دديازكو لى ددندفكو الاددىخيا كردداك لينصددند فك لبلددا كبطيلددعكتييددااك

 ليربنلنكو لخابىنكلىحبلقكتر  ك لرىائجكو  ق ك لواا كو اىخيا كرن ئفك لمدن اكبالةلفلدنك لىداكيبأ لداك
مطتدديك  د  سكبيدداكرل دداك  قددأ وكلتيلددأكوربددامكلحلددا ك للددالمنكو يدداكيحبددقكين ئدد كتر دد كمددعكمأ يدداسك

كلا ك لباننز.تح

مدعكسرفلدذكصيلدعكتييال داكب اداللعكيتيلدنكومىيلدتسكوكاندتك لأ ئد سكرداكسبد ي ك ل  مد كك لشدأكنولب كسيلردتك
مدددعك لىددد مافكو الاىشدددا  فك لى ملرلدددنك ليىادددن سكص تى ددداكمحددد كوبدددنككبدددا ك صدددااك لييدددااكو لشدددأكافك

كو لييالاف.

ك  



 

 

ك

 أعضاء جملس االدارة
 

 المنصب العضو
ك ئليكمطتيك الد  سكد.كمحي ك للب اولك

كي نكتحي كينوك لطالحاف
كي نكنال ككام ك لبلشاولك
كي نكوال كمحي ك للب اولك
كي نكرا واكميىاقك  رأنطا

 

 اإلدارة التنفيذية
 

 الوظيفة االسم
ك لي مأك ل ا كد.كمحي كمطاف ك للب اولك

كنائعك لي مأك ل ا ك داوكمنا ك العأش
ك لياللنكو الد  دنملاي ك لي مأك ل ا كلتشيوزككمأد ك"محي كاال "ك أ ب

كك

كم مأكد ئأسك لى ند افك ليأكتدنكاتيازكمأوحكولل 
كم مأسك ل  ئأسك لبانننلنكارااك بأ لل كبت 
كم مأكد ئأسك يادسك لى ملعكمحي كتحي كيبل 

 م مأكد ئأسكسةرنلنصلاك لي تنمافكاامأكر ياكتبنكرأحن

ك لشيوزك الد  دنكد ئأسكم مأكيبل كحللع ي ناز
 م مأكد ئأسك لى ملرافك ل امن قىلبنك بأ لل كيتفكأالحاف

 م مأكد ئأسك لى ملعك لطحا تم كيتلازكعالعكك با

ك ئليكد ئأسك يوزك لرأ دك ليت لاكتحي كمحيند
 مليواكد ئأسك لىحل كو لطندس ميد كيخيازك حلازك لحطا 

ك لىلندقكو النىاجكقائ كب ييااكم مأكيب ك ل تدتكمر  كيا فكأن ز
ك ئليكقل ك لللا  فك يادكياالعكد ودك تن



 

 

 

 املستشارين
  

  االسم
كملىشا ك لى ملعكوإيادسك لى ملعكي بنبك لةالنسا

كملىشا كقانننا  لاىاةوكن ااكعه
كملىشا كقاننناك الاىاةوكمحيندك ليالح
كملىشا كقاننناك لاىاةوكمحي كدحتن

ك لىاندأكو الاىخيا ملىشا ككيام ك للب اولك
ك لىبلأك  الىن  لك د.كحللعكيب ك ليفا 

 
 

  الكادر الوظيف

ك
من فددام كولدنكمددعك لةدن د ك لن لفلددنك لفتلدالرلنكة فك لةفدداا فك ل اللددنكك(140(كمبتد كيدد دك ل دامتلعكردداك لشدأكنك

ومددعكحددامتاك لشدد اد فك لطام لددنك ليىىتفددنكردداكصيلددعك ليطدداالفك لىدداكسدد ي كوسبددنلك لشددأكن كومددنقيلعكيتدد ك
ردددأوفكوملاسدددعك لشدددأكنك ليرىشدددأسكرددداككددد كمدددعك ل دددفنك ليأ لدددنكوقادددافك دددتس.كلدددذ كباال دددارنك لددد كعددداق كمدددعك

 ليدددديلالس  ك ل تيلددددنككرلددددلعكو لبددددانننللعكردددداكصيلددددعك ليطدددداالفك لىدددداكيحىاص دددداك لرشددددا ك لىدددد ملع. ليلىشددددا دعك لف
كلتين فلعكورقك لىالا:

 العدد المؤهل العلمي
 1كدكىن  هك

 3كماصلىلأ

 92كبلالن دنس

 44كماكدوزك لبلالن دنس

 140 اإلجمالي

 
  



 

 

 2017 نصف العامحىت األوراق املالية 
 

 بيانات راس المال 

كدوال كتمأدلا كك10,000,000 راس المال

 ا   ك40,000,000 عدد األسهم

  دوال كتمأدلاكلتل   ك0.25 بقيمة اسمية

كملال  529 عدد المساهمين
   

 

    التداولنشاط 

 دوال كتمأدلا 0.13 سعر اإلغالق

 دوال كتمأدلا 1,003,907 حجم التداول

 ا   4,852,729 عدد األسهم المتداولة

 يب  681 عدد العقود المنفذة
   

 

 مدققي احلساابت

 .2017 لشأكنكوةل كيعك ل ا ك للادسك أكنكعالاكتبنك ت لنكو أكاهك ل وللنكلى قلقكحلابافك

 النشاطات الرئيسية

سيا سك لشأكنكنشاع اكورقك لر ا ك الااااكل ا كول كمى ك صأ اكتلكس  مالفكيت كعبل نك لرشاعافك لىاكس ك
ك. لشأكنكمعك صت ا نشااك

 السيطرة على الشركة

كل كمأدك ل ك د  سك لشأكنكتلكم تنمافكيعكوصندكنن ياكالاأسكيت ك لشأكنكمعكقب كتلكمعك ليلاليلع.

  



 

 

 إجراءات قانونية رئيسية

 يعك لرشا ك لابل اكل ا.كوراك يىبادك  د  سكووربامكك لشأكنيبامنك  ك لالكمنص كتلكق اياكانفك لب اياك
لأتلك ليلىشا ك لباننناكرإزك ليبال ك ليىنقعكدر  اكيت كلذهك لب اياكو لرىائجك لىاكسىأسعكيتل اكلليكل اك

كس ولأكصنلألكيت ك لن عك ليالاكلتشأكنكونىائجكتييال ا.

 التدريب والتأهيل ملوظفي الشركة

 

 لددن لفاكلددنك للدالحك لمخدد كلال سبددااكولىريلدنكوساددندأكتييددااك لشدأكن كلددذل كرتبدد ككسديمعك لشددأكنكبدد زك لةداد 
 ولدددتك لشدددأكنكييتلدددنكس للددد كوسددد  دعك ل رطدددأك لبشدددألك لىيدددا ككبلدددأكوةلددد كمدددعكودددالاكاددد ل اك لددد  ئ كيتددد ك
سادددندأكقددد   س  كو ملانلددداس  كووبدددأ س  كوةلددد كمدددعكودددالاك  دددأ ال  كرددداك لرددد و فكو ليددديسيأ فكوو  دددافك ل يددد ك

و  فك لى  دبلددنك ليحتلددنكو ل أ لددنكو ل وللددن كوكددذل كسددنرلأكملىبددنكواأددنكلتشددأكنك رلددنكبالةىددعك لبليددنكردداكو لدد 
ك.مطااك لى ملعكومطاالفكتوأفك

 التطورات واخلطط املستقبلية
ك الاىيأ  كراكسحللعكلامشك ليالاسكو الحىفاألكبرلعكالنلنكسىرااعكومىاتبافك ل ي . -
 وديي اكبب  ك  ملازكلين ص نكتلك لىت مافكقادمن.ك ل ي كيت ك رعك الحىلاعلافك لفرلن -
 الاددىيأ  كردداكساددندأكتدو فكوتادداللعكون دد ك ل يدد كرل ددا كو رددعككفددااسكتد اكمن فل دداكلىحدداالاكتر دد ك -

  ليلىنداف.ك
 الادددىيأ  كرددداكسن لدددلككفددداا فكياللدددنكمىىططدددنكسىددد  ك لشدددأكنكرددداكمطددداالفك" لىلدددندقكو ل القدددافك -

 زك  د  دن ك  د  سك لياللن كساندأكد ئأسكن  ك لي تنماف".كك ل امن ك لين  دك لبشأدنكو لشيوك
 . لىاتعك ل كسحبلقكين ئ كياللنكلتيلىخيأدعكمعكحيتنك لا   -

ك
ك

ك  



 

 

ك

 اإللتزام بتطبيق قواعد احلوكمة
مددددى ك  رطدددداحكبشددددل كملددددىيأكيددددعكصيلددددعك لي تنمددددافك ليى تبددددنكبالشددددأكنكونىددددائجكتييال دددداكورددددقك لين يلدددد ك -

 لذل .و لى تليافك ليح دسك
%كرددد يت كولدددنكمددداكمىفدددقكمدددعك لبددداننزكو لر دددا ك3نن ددداكباادددىيأ  كيدددعكتاددديااك ليلددداليلعك لدددذلكييتةدددنزك -

ك ل  وتاكلتشأكنكوكذل كتا  كتي ااكمطتيك  د  سكوةود  .
مى كعأحككارنك لين  لع كوإصأ اك  نىىابافكبحأدنكودييبأ علنكماتبدنكادن اكرداك صىيايدافكمطتديك  د  سك -

 وسةنزكبح ن كملط ك لشأكافكوللئنكاناك تسك لياا.توك ل لئنك ل امن ك
 الكسنص كل مراكتلكم تنمافكنحنكوصندكنن ياكالاأسكيت ك لشأكنكمعكقب كتلكمعك ليلاليلع. -

 

 مسامهة الشركة يف خدمة اجملتمع
 

 زكو مددنك ليطىيددعك ليحتدداكلدداكمددعكتولدد ك لىيامددافك لشددأكن كر دداكسلدد  كد ئيددامكلىبدد ي ككدد كمدداكبنادد  اكردداك
 ليطددااكودبدد وكةلدد كصتلددامكمددعكوددالاكنشدداعافكوم ددامالفك لشددأكنكونددذكأكيتدد كاددبل ك ليخددااكالك لحطددأكلددذ ك

كب فكلذهك ليلالياف:
 لى دداوزك لةامددد كمددعك لطام دددافك لفتلددالرلنكرددداكسدد  دعكعالب ددداكردداك لشدددأكنكوسريلددنكقددد   س  كوم تنمددداس  ك 

 وسب ي ككارنك لى مافك لالقمنكل  كراكلذ ك ليطاا.
 لطام ددافكوعددالبك ل   اددافك ل تلدداكردداك يدد  دك لبحدداثكتوك لىبددا دأك لىاأددنكبيىاتبددافكملدداي سكعددالبك 

ك لىىأج.
 بيتس.ك-  ا سكمأو دنكدوللنكيت ك مى  دك ا فك لأ ل ك) لبحأ(كك150 ياينكمشأوفكلىأكلعك 
 قامددددتك لشددددأكنكبإنشدددددااك ل  مدددد كمدددددعك ليلددددادمعكو لرطدددددعك لىذكا دددددنك لىددددداك  ددددارتكصيددددداالمكيتدددد ك ليددددد زك

 لن. لفتلالر

 .ك ليلالينكراكمشا دعك لبت يافك ليى تبنكبىحللعك لشن  فكو ليلاحافك لى أ اكلتي ز 
 

 دور الشركة يف محاية البيئة
 

ولداككبتد ك تسكمال داكنطدلكمتلدنزكدوال كتمأدلدا كملراكصلنولأمدااكراكس اليك أكن%ك34برلبنك ليلالينك
 لااقدددنك لطنرلدددنكلبددداععك ل وكرددداكييتلدددنك لشدددأاك لواددددكسلدددىى  كن دددا ك لدددنععك ل أ ددداكوككتواك دددأكنكردددا

س ىبدددأكتالخدددأك لدددر  ك لااقدددنك لحأ  دددنك ل  دددلنكردددازكوحلدددعكوكالدددنكحيايددنك لبلئدددنك المأدللدددنككو لى رئدددن كك لىبأددد 



 

 

 كلددذ ككيدداكتزك ليبددأك لأئللدداكلتشددأكنكردداك   كبلئددنكن لفددن ليحار ددنكيتدد ك اددىى   ك لااقددن كوكسددنرلأكالفددااسكردداك
ك ل أ اكو لشأاك لوادكأ مقكلتبلئنكوعبقكيتلهكلذ ك لر ا .هللاكلنكتواكمبر كراك لنععك

ك. اىيأفك لشأكنكراكسابلقك لى تليافكوإصأ ا فكمرعك لى ولعكراكصيلعك  د   فكو لفأوف

 فروع ومكاتب الشركة
ك

 رقم الفاكس رقم التليفون  العنـــوان الفرع
 02-2986636 02-2986634ك لياألنزكك-   كهللاكك ليأكتك لأئللا

 2253923-02 2252642-02كمطيعك النطا ك لىطا لكك- ا فك للال كك لىتل 
ك2824015-08ك08-2824035ك ا فك لنح سكك تس
 2384686-09 2386231-09كييا سكحين نكك- ا فكرلط ككنابتي
 2675760-09 2675755-09كييا سكلا  ك لةأماك- ا فك ليرىتهككعنلةأ 
 2770925-02 2770967-02كييا سك بنكاأحازكك– ا فك لب سك لىتل ككبلتكلح 
ك2439263-04ك2439263-04ك ا فكحلفاكك-صرلعكصرلع
 2943333-09ك2943333-09كمطيعكتبنكدمأك لىطا لكك– ا فك للبعككقتبلتلن

ك

 رقم الفاكس رقم التليفون  العنـــوان المكتب
 2323865-02 2323865-02كييا سك للاالراكك–وادك لبت كك  دحا
 09-2571455 09-2571466كمطيعكعن اسك لىطا لكك–وادك لبت ككعن اس

 09-2323132 09-2323132كرناكبر كرتلالعوكك ليرابنك لشأقلنكنابتيك لشأقا
 2790870-02 2790870-02كييا سكقكأداك بنك لأدشكو لشا فك لأئللاك ل لت دن
 2284660-02 2284660-02ك ليطرنننكبالبأبكمعكم للأك–د ئأسك لللأككدو  
 09-2994336 09-2994336كبطانعكبر ك لب سك– لشا فك لأئللاككب يا

 02-2212549 02-2212554كبطانعكبر كرتلالعك– لشا فك لأئللاككملىعك لحأس
 28972390-2 28972390-2 دمأكدبن ز دمأكدبن زك
ك-  0592232323 شا فك لأئللال  2ملىعكدو  كك
 2661631-09 2661631-09 باقنك لشأقلن باقنك لشأقلنك
ك-  5699907690 يىل ك ملىعكيىل ك

 270143-02 270143-02 بطانعكبر ككرتلالعك ياا
 -  0599272123 وادك لبت  براكن ل كك
 -  0599933889 وادك لبت  بلتكتوال
 2521714-02 2521714-02  واك لبت  بلتك مأك
 -  0598365825  لب سبطانعكبر ك  ل الأدن
 -  5953563600 كوادك لبت  حناازك
 -  0595350355ك لىتل ك-ا لأك  ا لأ
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  الموحدة المختصرة المرحليةالمالية  القوائممراجعة حول تقرير 
  

  تامين المحترمينالسادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة األهلية لل
  المساهمة العامة المحدودة

  فلسطين
  

ا  د راجعن وائملق ة الق ة المرحلي دة المالي ركة  الموح ة لش رة المرفق أمين المختص ة للت ة األهلي المجموع
ن فلسطين –المساهمة العامة المحدودة، رام هللا  ز، والمكونة م ة المرك الي  قائم دالم  ة المختصرةالموح

وق  وقائمة التغيرات ة المختصرةالموحد والدخل الشامل وقائمة الدخل 2017حزيران  30كما في  ي حق ف
دفقاتالمختصرة الملكية الموحدة  ة الت ة  وقائم دة النقدي ذلك المختصرة الموح ة ب تة أشهر المنتهي رة الس لفت

  التاريخ واإليضاحات حولها. 
المختصرة وفقا لمعيار الموحدة ة المالية المرحلي القوائمإن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه 

م  دولي رق ذه  34المحاسبة ال ى نتيجة حول ه ة". إن مسؤوليتنا هي التوصل إل ة المرحلي ارير المالي "التق
  المالية المرحلية المختصرة استنادا إلى مراجعتنا. القوائم

  
  نطاق المراجعة

ات المراج ق بعملي دولي المتعل ار ال ة لقـد جرت مراجعتنا وفقاً للمعي ة  2410ع ات المالي ة المعلوم "مراجع
ل  ة تتمث ة المرحلي المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالي
ق  بية وتطبي ة والمحاس ور المالي ن األشخاص المسؤولين عن األم في القيام باستفسارات بشكل أساسي م

رى ة أخ راءات مراجع ة وإج راءات تحليلي ال إج اق أعم ن نط ر م ل بكثي ة أق ال المراجع اق أعم . إن نط
ى  ول عل ن الحص ة م ال المراجع ا أعم الي ال تمكنن ة وبالت دقيق الدولي ايير الت ا لمع تم وفق ي ت دقيق الت الت
دي  ا ال نب ه فإنن دقيق، وعلي تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال الت

  رأي تدقيق حولها.
  

  أساس التحفظ
 يعزز وبما الخارجية إعادة التأمينالتأمين المحلية وشركات شركات  قبل من مصادقات نستلم لم -

 وجاري العمل على إعداد تسويات نهائية لهذه الشركات. 2017 حزيران 30في  كما أرصدتها
الطرق  بمصادقة من قبل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث بتسوية أو لم يتم تزويدنا -

وجاري العمل على إعداد تسوية بين الشركة  ،2017 حزيران 30لتأكيد صحة أرصدته كما في 
 13والصندوق لتحديد الفوارق ومعالجتها وذلك بموجب مذكرة إتفاق موقعة بين الطرفين بتاريخ 

 .2016شباط 
ركة أريك للهندسة لم يتم إصدار بيانات مالية مدققة للشركات التابعة لشركة األهلية للعقارات وش -

واالستشارات والشركة المتحدة للتسويق والخدمات والتي تملكها شركة المجموعة األهلية للتأمين 
) لكونها غير عاملة، وتم عرض االستثمارات 3- 2، كما هو مبين في إيضاح رقم (%100بنسبة 

في الشركات الحليفة  المالية الموحدة ضمن االستثمارات القوائمالمملوكة من قبل هذه الشركات في 
  ).19-2) وبموجب السياسة المبينة في إيضاح رقم (7(كما هو مبين في إيضاح رقم 

  
  النتيجة

 القوائم بأن نعتقد تجعلنا أمور أية انتباهنا يسترع لم ،وباستثناء ما تم اإلشارة إلية أعالة مراجعتنا على بناء
  .34 رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا يةالجوهر النواحي كافة من إعدادها يتم لم المرفقة المرحلية المالية

  
  طالل أبو غزاله وشركاه

  251/1997رخصة رقم 
  

  جمـال ملحـم
  )100/98محاسب قانوني مرخص رقم (

  2017 أب 22في رام هللا 
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 إيضاح 
 

  حزيران 30
2017  
 مراجعة

  كانون األول 31 
2016  
 مدققة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي    الموجودات
      الموجودات غير المتداولة

 2,630,209  2,773,123  5عقارات وآالت ومعدات بالصافي
 3,040,573  3,064,460  6  استثمارات عقارية

 11,073,815  11,234,969  7 استثمارات في شركات حليفة
 56,950  56,950  8 من خالل قائمة الدخل الشاملموجودات مالية 

 45,894  24,074  12 تستحق بعد عام شيكات برسم التحصيل
 16,847,441  17,153,576   مجموع الموجودات غير المتداولة

      الموجودات المتداولة
 13,960,510  16,587,067  9 مدينة بالصافي ذمم

 4,339,368  6,356,398  10 موجودات عقود إعادة التأمين
 9,133,347  9,620,395  11 موجودات وحسابات مدينة أخرى

 4,349,030  6,085,611  12 شيكات برسم التحصيل
 157,409  52,205  13 من خالل قائمة الدخلموجودات مالية 

 4,890,103  4,989,734  14 تثمارية لدى البنوكودائع اس
 1,342,949  2,667,162  15 النقد وأشباه النقد

 38,172,716  46,358,572   مجموع الموجودات المتداولة
 55,020,157  63,512,148   مجموع الموجودات

     حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

 10,000,000  10,000,000  16 رأس المال المدفوع
 75,000  75,000   عالوة إصدار

  2,309,495   2,380,528  17 احتياطي إجباري
 825,184  860,700  18 احتياطي اختياري

 (775,534)  )421,216(    التغير المتراكم لفروقات الترجمة
 4,815,044  5,418,821   (قائمة ج) – أرباح مستبقاه

 17,249,189  18,313,833   مجموع حقوق الملكية
      المطلوبات غير المتداولة

 1,535,327  1,705,122  19 مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
 1,535,327  1,705,122   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة
 2,042,235  2,550,140  20 مخصصات مختلفة

 2,592,558  2,565,562  21 ذمم دائنة
 157,184  137,712  22 شركات التأمين وإعادة التأمين

 3,775,640  4,044,593  23 أرصدة دائنة أخرى
 24,874,175  30,070,347  10 مطلوبات عقود التأمين

 2,807,273  4,124,839   أوراق دفع (شيكات مؤجلة)
 36,235,641  43,493,193   مجموع المطلوبات المتداولة

 55,020,157  63,512,148    مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
133 
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إيضاح 
  حزيران 30

2017  
 مراجعة

  حزيران 30
2016 
  مراجعة

 دوالر أمريكيدوالر أمريكي  
     أرباح أنشطة التأمين 

 597,943  1,042,444  24نشاط المركبات ربح صافي 
 3,557  9,464  24صافي ربح نشاط النقل البحري

 32,044  59,433  24نشاط الحريق والسرقة  صافي ربح
 199,113  40,202  24صافي ربح نشاط الهندسية

 79,662  51,667  24نشاط حوادث عامة صافي ربح
 19,517  72,471  24نشاط المسئولية المدنية ربحصافي 
 120,555  407,852  24نشاط العمال ربحصافي 
 12,869  )16,480(  24نشاط الصحي ربح(خسارة) صافي 
 1,065,260  1,667,053  أنشطة التأمينربح  صافي

     
    إيرادات ومصروفات غير موزعة

 1,910  )369(  25محفظة الموجودات المالية أرباح  (خسائر)
 114,268  152,664  7.1حليفةحصة المجموعة من أرباح شركات 

  )6,221(   )814(    مخصص تدني إستثمارات
 4,365  107,255  فوائد ودائع وقروض

 )224,480(  )698,603(   فروق عمالت
 388,214  -   إيرادات أخرى

 -  )300,000(  9.1مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
 278,056  )739,867(  ع االستثمارقطا(خسارة) صافي 

 1,343,316  927,186  24الضرائب قبل الفترةربح 
         

 -  )216,860(  20.2 مخصص الضرائب
 1,343,316  710,326   بعد الضرائب الفترةربح 

      يعود إلى: 
 1,343,316  710,326  27 مساهمي الشركة

      
 0.033  0.018  27 الضرائببعد  الفترة حصة السهم من ربح
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  إيضاح 
  حزيران 30

2017  
  حزيران 30

2016 
  أمريكي دوالر   أمريكي دوالر   
 مراجعة  مراجعة   

 1,343,314  710,326   ) 1-(قائمة ب – بعد الضرائب الفترة ربح
      

      بنود الدخل الشامل األخر
      

  97,926   354,318    التغير في فرق الترجمة
 97,926   354,318   إجمالي بنود الدخل الشامل األخر

 1,441,240   1,064,644   للفترةصافي الدخل الشامل 
      
      

      يعود إلى: 
 1,441,240   1,064,644   مساهمي الشركة

  
  
  

133 
 



5 

 
 

– 
302017 

 

   اختياري احتياطي  إجباري احتياطي  عالوة إصدار  رأس المال القائمة
  التغير في

  فروقات الترجمة
أرباح 
  مستبقاة

  مجموع حقوق
 الملكية

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي دوالر أمريكي  يكيدوالر أمر  دوالر أمريكي   
 17,249,189  4,815,044  )775,534(  825,184  2,309,495  75,000  10,000,000  2016كانون األول  31رصيد 

 710,326  710,326   -    -    -    -    -   بعد الضرائب الفترةربح 
  354,318   -    354,318   -    -    -    -    فروقات ترجمة 

 18,313,833  5,525,370   )421,216(   825,184  2,309,495  75,000  10,000,000   للفترةإجمالي الدخل الشامل 
 -    )71,033(   -     -    71,033   -    -   إحتياطي إجباري
-   )35,516(   -    35,516   -    -    -  إحتياطي إختياري

 18,313,833  5,418,821   )421,216(   860,700  2,380,528  75,000  10,000,000  أ)قائمة ( – 2017حزيران  30الرصيد 
               
               

 16,842,480  4,530,011    )778,909(   747,217  2,269,161  75,000  10,000,000  2015كانون األول  31رصيد 
 1,343,316  1,343,316   -    -   -   -   - بعد الضرائب الفترةربح 

  97,924      97,924    -   -   -   -   فروقات ترجمة 
 18,283,720  5,873,327   )680,985(   747,217  2,269,161  75,000  10,000,000   للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 -   )134,331(   -    -  134,331   -   -  إحتياطي إجباري
-   )67,166(   -   67,166   -   -   - إحتياطي إختياري

 18,283,720  5,671,830  )680,985(   814,383  2,403,492  75,000  10,000,000  قائمة (أ) – 2016حزيران  30الرصيد 
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حزيران  30  
  حزيران 30  2017

2016 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي التشغيليةمن األنشطةالناتجة التدفقات النقدية 

  مراجعة  مراجعة  
 1,343,314  927,185 )1-(قائمة ب قبل الضرائب الفترةربح

 66,636  169,795 التغير في مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
 151,971  153,482   الفترةاستهالك

 صافي التدفقاتل الفترةتعديالت لمطابقة ربح 
    النقدية من األنشطة التشغيلية

     التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 )2,834,973(  )2,626,557( التغير في ذمم مدينة بالصافي

 )333,017(  )2,017,030( التغير في موجودات عقود إعادة التأمين
 )2,560,611(  )487,048( التغير في الموجودات والحسابات المدينة األخرى

 2,986,405  5,196,172 التغير في مطلوبات عقود التأمين
 )1,124,675(  291,045 التغير في المخصصات المختلفة

 )593,742(  )26,996(  التغير في الذمم الدائنة
 181,743  )19,472( التغير في شركات التأمين وإعادة التأمين

 )761,192(  268,953 دائنة األخرىالتغير في األرصدة ال
 )407,636(  )1,714,761( التغير في الشيكات برسم التحصيل

 2,082,149  1,330,990 التغير في أوراق الدفع (شيكات مؤجلة السداد)
 )1,803,628(  1,445,758 األنشطة التشغيليةفي)الواردة من (المستخدمةصافي التدفقات النقدية 

    
    تدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة االستثماريةال

 )2,381,540(  )99,631(  التغير في الودائع ألجل
 1,547,836  )23,887(  التغير في االستثمارات

 377,181  )161,154( استثمارات في الشركات الحليفة
 -  - موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 1,490,814  105,204 قابلة للتداول  موجودات مالية
 )28,867(  )28,784( إضافات على عقارات وآالت ومعدات

 1,005,424  )208,252( األنشطة االستثماريةمنالواردةفي)(المستخدمةصافي التدفقات النقدية 
    

    التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التمويلية
  )208,333(   -  قروض

 )208,333(  - األنشطة التمويلية(المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية
 )1,006,537(  1,237,506 الفترةصافي التدفقات النقدية خالل 

  81,316   86,707   فروقات الترجمة
 3,738,257  1,342,949   الفترةالنقد والنقد المعادل في بداية 
 2,813,036  2,667,162 )28إيضاح (–الفترةةالنقد والنقد المعادل في نهاي
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  تأسيس ونشاط الشركة .1
ة  تأسست شركة المجموعة األهلية للتأمين (المجموعة) المساهمة العامة المحدودة (شركة غزة األهلي

ى مسجل الشركات بالسلطة الوطنية الفلسطينية وسجلت لد 1994 حزيران 10للتأمين سابقا) بتاريخ 
انون 563200856في مدينة غزة في فلسطين كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم ( ) بموجب ق

  وتعديالته الالحقة. 1929الشركات لسنة 
ويض  تشمل أهداف المجموعة القيام بجميع أعمال التأمين وإعادة التأمين وجميع أنواع الضمان والتع

  ر األموال في الموجودات المنقولة وغير المنقولة.واستثما
ي  د ف ا المنعق ي اجتماعه ة ف ن  2008آذار  30وافقت الهيئة العامة العادي ة م ادة الثاني ديل الم ى تع عل

ن  عقد التأسيس التي يقابلها المادة السادسة من النظام الداخلي حيث نقل المركز الرئيسي للمجموعة م
  مؤقتا في مدينة رام هللا حالياً. أن يكونمدينة القدس على  إلىغزة 

ي  امين ف ة للت ران  30بلغ رأس مال شركة المجموعة األهلي غ  2017حزي دوالر  10,000,000مبل
  2016كانون األول  31في  دوالر أمريكي كما 10,000,000، مبلغ أمريكي

  ا المنتشرين ا ووكالءه ا ومكاتبه ي فلسطين هذا وتمارس المجموعة نشاطها من خالل فروعه ف
      التالي: قائمةحسب ال

  حزيران 30 القائمة
2017 

 
  حزيران 30

2016 
 23  28 الفروع
 11  11 الوكالء

 139  140 عدد الموظفين
 

  2017أيلول  6تم موافقة إدارة الشركة على القوائم المالية الموحدة المختصرة بتاريخ. 
 ال الفلسطينية اإلد ة الموحدة تم موافقة هيئة سوق رأس الم وائم المالي ى الق أمين عل ة للت ارة العام

 .PCMA/DIWAN/9029/2017بموجب كتاب رقم 2017أيلول  6بتاريخ المختصرة 
   

  أهم السياسات المحاسبية .2
  المالية القوائماإلطار العام إلعداد  2-1

داد  م إع وائمت دة  الق ة الموح رة المالي ً المختص ا ة وفق ركاتها التابع ة وش بة ار اليلمع للمجموع محاس
ً 34الدولي رقم "   للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  " التقارير المالية المرحلية ووفقا

  
  المالية القوائمأسس إعداد  2-2

اس المختصرة المالية الموحدة  القوائمتم إعداد  - تم قي ث ي دل حي ة المع وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخي
 القوائمالمالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة في تاريخ الموجودات المالية للمتاجرة والموجودات 

  المالية الموحدة.
 .المالية بالدوالر األمريكي القوائميمثل الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة ويتم إعداد  -
 

  المالية  القوائمأسس توحيد  2-3
دة  القوائمتضم  - ـالية الموح وائمالمـ ة للمجم الق ا وعة وشركاتها التالمالي ي تسيطر عليه ة الت ابع

ي  ـا ف ران  30كمــ ود 2017حزي الل وج ن خ ة م يطرة ورقاب ود س دى وج ى م تدل عل ، ويس
الدخل  قائمةالقدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها. وعليه، فإن 

د و امل الموح ةالش د قائم ة الموح دفقات النقدي تالك ةالت ات ام ائج عملي من نت تبعاد  يتض أو اس
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ي  الفترةللشركات التابعة خالل  اريخ الفعل ى الت تالك أو حت ي لالم اريخ الفعل ن الت دءاً م وذلك ب
  لالستبعاد.

رةللمجموعة والشركات التابعة المختصرة المالية الموحدة  القوائمتم إعداد  - ة  للفت ة المنتهي المالي
  المجموعة.بنفس السياسات المحاسبية المتبعة في  2017حزيران  30في 

ين  - ائر الناتجة ب اح والخس اليف واألرب رادات والتك امالت واإلي تم استبعاد كافة األرصدة والمع
  الشركات التابعة.

 ملكية المجموعة في رأس مال شركاتها التابعة كما يلي: وكانت نسب  -
 رأس المال نسبة الملكية % 
 30 

  حزيران
2017 

 
كانون  31

  األول
2016 

 
  حزيران 30

2017 
 

كانون  31
  األول
2016 

 المدفوع  بهالمكتتب   %  % 

 3,000,000  3,000,000  100  100 الشركة األهلية للعقارات

 100,000  100,000  100  100 الشركة المتحدة للتسويق والخدمات

 100,000  100,000  100  100 شركة أريك للهندسة واالستشارات

  3,200,000  3,200,000        اإلجمالي

ي  - جلة ف دودة مس ية مح اهمة خصوص ركة مس ي ش تثمار ه ارات واالس ة للعق ركة األهلي الش
م  اوالت وا )563130962(فلسطين تحت رق ال المق ي أعم ز نشاطها ف  رأس إلنشاءاتويترك

  .سهم 3,000,000دوالر أمريكي وبعدد  3,000,000مالها 
صوصية محدودة مسجلة في فلسطين الشركة المتحدة للتسويق والخدمات هي شركة مساهمة خ -

م  ت رق دمات )563114941(تح ويق والخ ال التس ة أعم ة كاف ي مزاول اطها ف ز نش  ويترك
 .سهم 100,000دوالر أمريكي وبعدد  100,000رأسمالها 

شركة أريك للهندسة واالستشارات هي شركة مساهمة خصوصية محدودة مسجلة في فلسطين  -
م  ت رق اط )562496232(تح ز نش ال الهندسويترك ي أعم ارات ها ف ميم واالستش ة والتص

 .سهم 100,000دوالر أمريكي وبعدد  100,000رأسمالها  الهندسية
ام أكدت إدارة الشركة على  - ذ ع زاول أي نشاط من ة وال ت توقف العمل في هذه الشركات الثالث

2008.  
  عقود التأمين 2-4

ي ي ل المخاطر الت ا تحوي تم بموجبه ود ي ه والطرف تقوم الشركة بإصدار عق ؤمن ل ا الم تعرض له
ة وشروط  أمين وجداول ومالحق تحدد ماهي ائق ت الثالث إلى الشركة مقابل قسط محدد بموجب وث

  هذه األخطار.
  

  االعتراف والقياس 2-5
ة  ات والحوادث العام ات والممتلك أمين المركب ل  والمسؤولياتتتمثل عقود التأمين في عقود ت والنق

ه وعقود التأمين الهندسي. إن عقو ؤمن ل د التأمين يتم بموجبها التعويض عن األضرار الجسدية للم
م  هأو الطرف الثالث أو المؤمن علي نة  20بموجب قانون التأمين رق م 2005لس ل رق انون العم , وق

ام  7 ه أو  2000لع ه أو ممتلكات ؤمن ل ا الم رض له ي يتع ة الت رار المادي ذلك األض ي ك وتغط
ؤولياته ك مس ث وذل رف الثال اه الط د  تج ي عق دها ف تم تحدي تثناءات ي دات واس روط وتحدي ق ش وف

  التأمين.
إيرادات  ذكورة ك أمين الم ود الت ن عق ة ع أمين الناتج اط الت جيل أقس تم تس رةي أمين  للفت اط الت (أقس

ة) تم  المكتتب ة، وي ة التأميني رة التغطي ع فت ب م ا يتناس تحقة وبم ة المس رات الزمني اس الفت ى أس عل
ةمكتتبة من خالل عقود التأمين والمتعلقة بأخطار ال زالت تسجيل أقساط التأمين ال اريخ  قائم ا بت كم

ي  ات والت ل المطالب المركز المالي ضمن المطلوبات كاحتياطيات فنيه لألخطار السارية، ويتم تحمي
الغ الشركة  د إب تتمثل بالمبالغ المستحقة ألصحاب عقود التأمين واألطراف األخرى المتضررة عن

ذا  الفترةإلي أخد نسبة إضافية لمواجهة حوادث وقعت خالل  بها باإلضافة ولم يبلغ المؤمن عنها. ه
الدخل الشامل على أساس  قائمةويتم إدراج االدعاءات ومصاريف تسويات الخسائر المتكبدة ضمن 

  االلتزام المتوقع لتعويض حاملي عقود التأمين أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود.
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ا خالل أما االل غ عنه ة عن الحوادث المبل ات المتوقع رةتزام ود  الفت ذه العق ة عن ه ة والناجم المالي
  المالية. القوائموأقساط التأمين غير المكتتبة تدرج ضمن مطلوبات عقود التأمين في 

 
  عقود إعادة التأمين 2-6

ادة تقوم الشركة بالحد من المخاطر التي تلتزم بها بموجب عقود تأمينها مع المؤمن له  من خالل إع
تم  نوية وي أمين س ادة ت ات إع ب اتفاقي ة بموج أمين قوي ادة ت ركات إع ى ش اطر عل ذه المخ ع ه توزي
ه  ؤمن ل ن األضرار المستحقة للم أمين بحصتها م ادة الت بموجب هذه االتفاقيات تحميل شركات إع

  بموجب عقود التأمين المتفقة مع عقود إعادة التأمين.
ا أمين فيم ادة الت غ  إن حصة إع ر مبل دة والغي اءات المتكب ة أعاله، االدع اءات الموقوف يخص اإلدع

من  أمين ض ادة الت ود إع ودات عق ر كموج ا تظه بة، فإنه ر المكتس أمين غي اط الت ذلك أقس ا، وك عنه
  المالية. القوائممجموعة الموجودات المتداولة في 

  
  مطلوبات عقود التأمين 2-7

ل أقساط يتم االعتراف بمطلوبات عقود التأمين عند توق أمين، تمث ل أقساط الت يع عقد التأمين وتحمي
ائق  التأمين غير المكتسبة الجزء من أقساط التأمين المكتتبة المتعلق بالفترة المالية الالحقة نتيجة وث
اطي األخطار السارية)،  بة (احتي ر مكتس أمين غي تأمين سارية وتسجل ضمن المطلوبات كأقساط ت

(إدعاءات تحت  قائمة. تمثل إجمالي اإلدعاءات الخبير اإلكتواريبشكل تقديري من قبل الوتحتسب 
م  الي سواء ت ز الم اريخ المرك ي ت ا ف التسوية) التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة غير المسددة كم

ر راف أخ أمين وأط ود الت املي عق ك لح ا أم ال وذل غ عنه اريف إدارة  ىالتبلي ى مص افة إل باإلض
  طروح منها قيمة المستردات من الحادث وأي مبالغ أخرى مستردة.المطالبات ذات الصلة، م

ى  الي عل ز الم اريخ المرك ي ت ا ف ددة كم ر المس ا غي غ عنه اءات المبل ات لالدع ب المخصص تحتس
 أساس تقدير كل حالة بمفردها بناءاً على تقارير الخبراء والمحاميين وخبرة المجموعة وتقديراتها.

ص اإلدع جيل مخص دير وتس تم تق ابقة ي ة الس رة المجموع ى خب اءاً عل ا بن غ عنه ر المبل اءات غي
  وتقديراتها لسداد تعويضات الحوادث التي حدثت ولم يبلغ عنها كما في تاريخ المركز المالي.

  
  احتياطي األخطار السارية 2-7-1

ة  ي نهاي رةيتم احتساب احتياطي األخطار السارية ف أمين  الفت روع الت نلف ديري م ل  بشكل تق قب
ة (في  إلكتواريالخبير ا ى أساس  30/06/2017الفترة المنتهي اطي عل م إحتساب اإلحتي بة ت نس

  النحو التالي: علىالمالية)  الفترةعدد األيام المتبقية من كل وثيقة تأمين بعد نهاية 
  حزيران 30  

2017 
 

 كانون األول 31
2016 

  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   
 6,310,756  8,758,088  احتياطي األخطار السارية 

     يطرح
 )313,401(  )526,575(  حصة معيدي التامين من احتياطي األخطار السارية

 5,997,355  8,231,513  )10إيضاح ( –صافي احتياطي األخطار السارية 
 

  احتياطي تعويضات تحت التسوية 2-7-2
وادر فن ن ك ا، م غ عنه اءات مبل ى إدع ي عل وية مبن ات تحت التس اطي تعويض ين احتي ه ومحقق ي

ث  ع التوصيات، حي التحقيق ورف وادر ب ذه الك وم ه ومستشارين لتقدير المطالبات المبلغ عنها، تق
ات عن  يتم مراجعة المخاطر بشكل دوري في نهاية كل فترة ويتم تعديلها لتعكس أحدث المعلوم

ام  روط واألحك ة والش وانين المرعي ة، والق ائق الكامن ة،الحق اب التعاقدي تم إحتس ا ي اطي  كم إحتي
ألخطار  اإلدارةتقدير  إلى باإلضافة ،تعويضات تحت التسوية من قبل الخبير اإلكتواري للشركة

  المالية ولم يتم التبليغ عنها.  الفترةالحوادث المحتملة والتي وقعت قبل نهاية 
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  حزيران 30 
2017 

 
  كانون األول 31

2016 
  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 18,563,419 21,312,259ات تحت التسوية للتأمينات المختلفة احتياطي تعويض
   يطرح

ت  ات تح اطي تعويض ن احتي امين م دي الت ة معي حص
 )4,025,967( )5,829,823(التسوية للتأمينات المختلفة

 14,537,452 15,482,436 )10إيضاح ( –صافي احتياطي تعويضات تحت التسوية 
        

  المستردات 2-8
ن المستردات يتم األ - ع م د المتوق اءات، العائ ة اإلدع زام لمقابل اس االلت د قي ار عن ي االعتب خذ ف

 الناجمة عن المشاركات القانونية.
 أما المستردات من الحطام أو الطرف الثالث فإنه يتم إثباتها بالمبالغ المحصلة عند تحصيلها. -

  
  االعتراف باإليرادات 2-9

  إيرادات عقود التأمين -
ات عقود التأمين بموجب معايير االعتراف باإليرادات المحددة في عقود التأمين يتم قياس إيراد

 المالية. القوائموالمدرجة ضمن هذه اإليضاحات حول 
  إيرادات الفوائد -

دل  الغ األصلية ومع ة والمب رات الزمني ى أساس الفت د المستحقة عل يتم احتساب إيرادات الفوائ
 سعر الفائدة المكتسب.

  عإيرادات التوزي -
ات عن  ينشأيتم تحقق إيرادات التوزيعات من االستثمارات عندما  حق للمساهمين باستالم دفع

  توزيعات األرباح.
 

  المصاريف العمومية واإلدارية 2-10
بة  للفترةيتم توزيع المصاريف العمومية واإلدارية  ك بنس ة وذل أمين المختلف المالية على قطاعات الت

  عدا التامين الصحي. للفترةنسوبة لصافي األقساط األساسية صافي األقساط األساسية لكل دائرة م
  

  المعامالت بعمالت أجنبية 2-11
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الشيقل اإلسرائيلي (العملة األساس) خالل 

ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. يتم تحويل  الفترة إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقا
وجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية الم

المالية الموحدة. تظهر  القوائمإلى الشيقل اإلسرائيلي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ  الفترة
  الدخل الموحد.  قائمةفروقات التحويل من ربح أو خسارة في 

الية الموحدة بعملة الدوالر األمريكي، تم تحويل بنود الموجودات الم القوائمألغراض إعداد 
والمطلوبات من عملة الشيقل اإلسرائيلي إلى عملة الدوالر األمريكي وفقاً ألسعار الصرف السائدة 

المالية الموحدة وتم تحويل بنود حقوق الملكية بإستخدام أسعار الصرف  القوائمفي تاريخ 
. الفترةالدخل الموحد بإستخدام معدل أسعار الصرف خالل  قائمةيل بنود التاريخية. وكذلك تم تحو

  .ة في بند مستقل ضمن حقوق الملكيةيتم إظهار فروقات ترجمة العمالت األجنبي
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  المالية على النحو التالي: الفترة في نهايةوكانت أسعار الصرف مقابل الشيقل الجديد كما 

 
  حزيران 30

2017 
  كانون األول 31

  النسبة 6201
  %  شيقل جديد  شيقل جديد  

  )%9.43(  3.848  3.485 الدوالر األمريكي
 )%10.13(  5.469  4.915  الدينار األردني

  

 إجازات الموظفين الخدمة ومخصصمخصص مكافأة نهاية  2-12
ى  اة الحد األدن ع مراع ين م رارات التعي يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين وفقاً لق

ل عن كل سنة خدمة البالغ شهرا ، وتحسب على ضوء آخر راتب تقاضاه الموظف وفقاً لقانون العم
  المالية. القوائمالفلسطيني كما يتم تكوين مخصص إجازات الموظفين المستحقة حتى تاريخ 

 

  احتياطي إجباري 2-13
ذا  10يقتطع كل سنة  ف ه اري وال يجوز وق اطي اإلجب بالمائة من األرباح الصافية لحساب االحتي

ذه ا القتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المجمعة لهذا الحساب ربع رأسمال الشركة ويجوز زيادة ه
ال  ادل رأس الم ا يع ذا الحساب م ة له الغ المجمع غ المب ى أن تبل س اإلدارة إل ن مجل رار م النسبة بق

  وعندئذ يجب وقفها.
 

  احتياطي اختياري 2-14
ل بعض ك بتحوي اري وذل ى توصيات  يتم تكوين االحتياطي االختي اء عل نة بن ح الس ن رب الغ م المب

ذا  ة. يستعمل ه ة العمومي مجلس اإلدارة وموافقة المساهمين خالل االجتماع السنوي العادي للجمعي
ى  ا إل ة إعادته منها إمكاني ن ض ي م س اإلدارة والت ا مجل ي يقرره راض الت ي األغ اطي ف االحتي

  المساهمين بشكل أرباح.
 

  عقارات وآالت ومعدات 2-15
ر ا - تهالك تظه ا االس اً منه ة مطروح تخدام بالتكلف ا لالس تفظ به دات المح ارات وآالت والمع لعق

ي  المتراكم وأية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة. يتم االعتراف بمصاريف االستهالك ف
ة ع أن  قائم ذي يتوق ت وال ط الثاب اس القس ى أس تهالك عل اب االس تم احتس د، وي دخل الموح ال

 نافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة لألصل خالل العمر اإلنتاجي.تستهلك الشركة الم
ة  - ة وطريق ة المتبقي درة لألصول والقيم ة المق ار اإلنتاجي ة األعم نة مراجع ل س ة ك ي نهاي تم ف ي

 االستهالك الحتساب أثار التغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي.
تفظ يظهر الربح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو حذ - دات المح ات والمع ن الممتلك ف جزء م

 قائمةبها لالستخدام، والتي تمثل الفرق بين صافي عوائد االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في 
 الدخل الموحد.

  

 استثمار في أراضي وعقارات 2-16
 .بالقيمة السوقيةتظهر االستثمارات في األراضي والعقارات  -
رأستعامل األراضي والعقارات كاستثمارات ف - ادة ال  ي حالة استخدامها لغرض التأجير أو الزي

 مالية في قيمة العقار.
 

 المخصصات  2-17
ل تسوية  ن المحتم ابقة، وم ى المجموعة ناتجة عن أحداث س المخصصات هي التزامات مالية عل
ص  ا كمخص رف به ة المعت ل القيم ة. وتمث ة موثوق ة بطريق ا المحتمل دير قيمه ات وتق ذه االلتزام ه

ة أفضل قيمة محت الي، أي القيم ملة والزمة من النفقات لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ المركز الم
  التي من المرجح أن تدفعها الشركة لتسوية التزام بتاريخ المركز المالي أو تحويله إلى طرف ثالث.

ر المحتمل حصول  ن غي ان م الي. إذا ك ز م ل مرك يتم مراجعة المخصصات وتعديلها في تاريخ ك
دخل، وتستخدم  تدفقات نقدية خارجية وذلك لتسوية المخصصات، يتم عكس المخصص ويسجل ك

 المخصصات فقط لنفس األغراض التي تم االعتراف بها باألساس.
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  استثمارات في موجودات مالية 2-18
م ( دولي رق بة ال ار المحاس عة لمعي تثماراتها الخاض ة اس نف المجموع ه 39تص ودات مالي ) كموج

ال ن خ ة م ة العادل ةل بالقيم اريخ  قائم ا لت تفظ به ع أو مح وفرة للبي ه مت ودات مالي دخل أو كموج ال
االستحقاق. هذا وال يجوز إعادة تصنيف أية موجودات ماليه من أو إلى موجودات ماليه أخرى إال 

  في الحاالت المحددة في معايير التقارير المالية الدولية.
 

  االستثمار في شركات حليفة 2-19
لشركات الحليفة باستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركة الحليفة هي تلك التي يتم قيد االستثمار في ا

  يكون للمجموعة نفوذا مؤثراً عليها والتي ليست شركة تابعة أو مشروعاً مشتركاً.
ة، مضافاً  وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يظهر االستثمار في الشركة الحليفة في المركز المالي بالتكلف

د حصة إليها التغيرات ا تم قي ة. ي لالحقة في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الحليف
رات  قائمةالمجموعة من نتائج أعمال الشركة الحليفة في  ي التغي الدخل. يتم قيد حصة المجموعة ف

اح  قائمةالتي تقيد مباشرة في حقوق مساهمي الشركة الحليفة في  تبعاد األرب حقوق الملكية. ويتم اس
ائر غ ة والخس د حص ى ح ة إل ركة الحليف ة والش ين المجموع امالت ب ن المع ة ع ة الناتج ر المتحقق ي

  المجموعة في الشركة الحليفة.
  
  النقد والنقد المعادل 2-20

ةلغرض  ع  قائم د والودائ باه النق د وأش ي النق ادل ف د المع د والنق ل النق د يتمث ة الموح دفقات النقدي الت
  أو اقل بعد تنزيل األرصدة مقيدة السحب. الثابتة التي تستحق خالل فترة ثالثة أشهر 

 
 االستثمارات 2-21

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  -
 قائمةوهي تمثل االستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة، ويتم إثبات أرباحها أو خسائرها ضمن 

 الدخل.
م اقتنائ اجرة إذا ت ة بغرض المت ودات المالي ر الموج تقبل وتعتب ي المس ا ف دف بيعه دئياً به ا مب ه

ى  ديرها الشركة وتشتمل عل ة ت ة معلوم ن محفظة أدوات مالي ل جزء م ت تمث القريب، أو كان
 نموذج فعلي ألداه مالية تحقق أرباح على المدى القصير.

  الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع -
ة تتمثل في األسهم المملوكة للشركة والتي ي ا بالقيم تم إدراجه تم تداولها في سوق مالي نشط وي

وق  العادلة ويتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة مباشرة ضمن حق
ال  ي ح ة وف ي القيم اض ف ائر االنخف تثناء خس تثمارات باس يم االس ادة تقي اطي إع ة كاحتي الملكي

ه استبعاد االستثمار أو وجود تدني في الق ائر نتيجة تقييم اح أو الخس ان األرب يمة بشكل محدد ف
ةسابقاً والمثبتة ضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمارات يتم إدراجها ضمن  دخل الشامل  قائم ال

 الموحد.
تم  إن القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع بعمالت أجنبية، يتم تحديدها بتلك العملة وي

ة الناشئ تحويلها حسب سعر ا لصرف السائد بتاريخ المركز المالي. إن التغير في القيمة العادل
تم  ك الموجودات ي ة تل اء تكلف ة إطف ي قيم ر ف ى التغي ود إل ذي يع عن تغير أسعار الصرف وال

 الدخل، أما التغيرات األخرى فيتم إثباتها ضمن حقوق الملكية.  قائمةإثباته ضمن 
  تدني قيمة الموجودات المالية -

دل  يتم اك أي مؤشر ي ان هن ا إذا ك د فيم دف تحدي ة به ة للموجودات المالي يم الحالي ة الق مراجع
  على انخفاض قيمة تلك الموجودات المالية في تاريخ المركز المالي.

د  ل موضوعي، كنتيجة لحدث أو أحداث ق يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود دلي
ع حصلت الحقاً لالعتراف المبدئي بتلك  دي المتوق الموجودات المالية يشير إلى تأثر التدفق النق

ة  إن قيم أة، ف مستقبالً لتلك االستثمارات. فيما يتعلق بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطف
ة  ة الحالي ة والقيم ودات المالي ك الموج ة لتل ة الدفتري ين القيم ا ب رق م ي الف ل ف اض تتمث االنخف

دة حسب للتدفق الن د المتكب د خصم الفوائ ة بع ك الموجودات المالي ن تل تقبالً م ع مس دي المتوق ق
 أسعار الفائدة الفعلية.
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ة  ي القيم اض ف ائر االنخف ة خس ة بقيم ودات المالي ع الموج ة لجمي ة الدفتري يض القيم تم تخف ي
ة بأخذ مخص ا الدفتري يض قيمته تم تخف ذمم مباشرة، باستثناء ذمم التأمين المدينة والتي ي ص لل

ي  ل  تحصيلها.المشكوك ف ذمم مقاب ك ال ال تل تم إقف ة، ي أمين مدين م ت ي حال عدم تحصيل ذم ف
مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها وفي حال استرداد ذمم تأمين مدينة قد تم إقفالها من قبل 
ي  ر ف ات التغي تم إثب ي تحصيلها. ي ذمم المشكوك ف ل مخصص ال فيتم إثباتها كمتحصالت مقاب

  الدخل الشامل. قائمةالدفترية لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ضمن القيم 
  
  القيمة العادلة لألدوات المالية  2-22

  يلي:يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما 
ة  - ي أسواق مالي داولها ف تم ت يتم تحديد القيمة العادلة لموجودات مالية مرتبطة بشروط معينة وي

 جوع إلى أخر سعر طلب تم إدراجه في السوق المالي في تاريخ المركز المالي.نشطة بالر
يتم تحديد القيمه العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقأ لنماذج التسعير المتعارف  -

ي  ا ف ول به ة والمعم عار الدارج تخدام األس دي باس دفق النق ل الت ى تحلي دة عل ا والمعتم عليه
  .األسواق المالية

  
 المطلوبات المالية 2-23

ة  ها بالتكلف تم قياس رى" وي ة أخ ات مالي رى "كمطلوب ذمم األخ ة وال أمين الدائن م الت نيف ذم تم تص ي
  المطفأة.

 
  مخصصات الضرائب 2-24

ي  روع المجموعة الت ربح الخاضع للضرائب لف يتمثل هذا البند في قيمة الضريبة المستحقة على ال
) فقط وال يتضمن الضرائب المستحقة على فروع قطاع تعمل في محافظات الشمال (الضفة الغربية

زة  ىغ تنادا إل اريخ  اس ادر بت ي الص وم الرئاس ران  26المرس ة  2007حزي اء كاف اص بإعف والخ
  مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

  
  مخصص هيئة سوق رأس المالمخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا الطرق و 2-25

ن  ارا م ايو  1اعتب م احتساب مخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث  2006م ت
بة  رق بنس بة  %15الط ال بنس وق رأس الم ة س ص هيئ امين  %3ومخص اط الت افي أقس ن ص م

  .اإللزامي للسيارات حسب تعليمات اإلدارة العامة للتامين
  

  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 2-26
تم احتساب مخصص  ديون، وي ار ال اً ألعم ي تحصيلها وفق يتم تكوين مخصص الديون المشكوك ف

ا  100% ديون م دلل نوات و بع ع س نة %80أرب ة و للس ة و %60الرابع نة الثالث نة  %40للس للس
  للسنة السابقة. %20الثانية و

  
  المحتملة /االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة .3

الل ن خ اح ( م ي إيض ا ورد ف بية كم ات المحاس ة للسياس ق المجموع ة 2تطبي وم إدارة المجموع ) تق
ي  ات ف يم المدرجة للموجودات والمطلوب ى الق بتاريخ المركز المالي بتقديرات لها تأثير جوهري عل

ى مخاطر  القوائم ؤدي إل دة ت ر مؤك المالية وكذلك تقوم بتطبيق افتراضات معينة وتوقعات أخرى غي
ة خالل جوهري ات المالي رةة فيما يتعلق بتغير القيم المدرجة للموجودات والمطلوب ة ال الفت ةالمالي  قائم

  كما يلي:
  االفتراضات المحاسبية الهامة 3-1

  تصنيف االستثمارات  -
ك  م شراء ذل اجرة إذا ت تثمارات بغرض المت تثمارات كاس تقوم إدارة المجموعة بتصنيف االس

ى اح عل ق أرب دف تحقي تثمار به تثمارات  االس ا االس اجرة، أم الل المت ن خ ير م دى القص الم
  استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق. أواألخرى فيتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع 
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  تقييم االستثمارات غير المدرجة -
واق  ي األس رى ف داول األخ ات الت ى عملي اء عل ادة بن ة ع ر المدرج تثمارات غي يم االس تم تقي ي

ك المالية، أو  ن ذل ة م دفقات المتوقع القيم العادلة ألداة مالية مماثلة بصورة كبيرة أو بطريقة الت
يم  اذج تقي ى نم اء عل ابهة، أو بن ة مش االستثمار بعد خصمها حسب معدل سعر الفائدة ألداة مالي

  أخرى.
 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية -

ة لل ة المتاح اض جوهري تقوم المجموعة بتخفيض قيمة الموجودات المالي د وجود انخف ع عن بي
ة  رة عالي ب خب اض الجوهري يتطل ذا االنخف اد ه ة. إن إيج في قيمتها العادلة إلى ما دون التكلف
تثمر،  ة للمس درة المالي ي السعر، والق في التقدير، حيث تقوم المجموعة بتقييم التغير الطبيعي ف

  التشغيلي والتقني.والسوق وأداء القطاع التجاري، والتغيرات في التدفق المالي و
 
 المحتملة /التوقعات غير المؤكدة 3-2

  تقييم االلتزامات الناتجة عن االدعاءات الموقوفة لعقود التأمين -
بية  ات المحاس ر التوقع أمين هي أكث ود الت ة لعق اءات الموقوف تعتبر االلتزامات الناتجة عن االدع

ؤثر ي ت دة الت ي  حساسية وذلك لوجود العديد من العوامل غير المؤك درة الت ات المق ى االلتزام عل
م  ي ت ر المدفوعة الت اءات غي ات الناشئة عن االدع دير االلتزام تم تق ذا وي تم تسديدها. ه سوف ي
اإلبالغ عنها كما في تاريخ المركز المالي استنادا إلى المعلومات والتقديرات لكل حالة مبلغ عنها 

ي لتحد رة الشركة والمستشار الطب ى خب ة والمستشار على حدة وبناء عل بة العجز المتوقع د نس ي
ات الناشئة عن  دير االلتزام تم تق ا ي رتهم. كم انون وخب ق الق الغ الضرر وف القانوني في تقدير مب
دل  ى مع الرجوع إل ة ب ة العمومي اريخ الميزاني ي ت ا ف ا كم غ عنه ر المبل دة وغي اءات المتكب االدع

ز ا اريخ المرك ي ت م ف ات المحسوبة االدعاءات للفترات السابقة. كما ت يم االلتزام ادة تقي الي إع لم
 سابقا وتعديل المخصص بناء على ذلك.

 
 انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة  -

ذمم  ك ال ة تحصيل تل يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمين المدينة في حال عدم إمكاني
ة أمين المدين م الت ة ذم ي قيم اض ف ود انخف د وج ل. ان تحدي كل كام يم  بش ن اإلدارة تقي ب م يتطل

تم  ذلك ي أمين وك ركات الت ذلك لش أمين وك والص الت املي ب ة لح يولة المالي الءة والس توى الم مس
ي تمت  مراجعة نسب التحصيل بناء على المعلومات التاريخية للشركة والدراسات التفصيلية الت

بالغ المتوقع تحصيلها والقيمة خالل العام ورأي اإلدارة القانونية للشركة. يتم إثبات الفرق بين الم
اً خالل  قائمةالدفترية كمصاريف في  م تحصيلها فعلي ي ت الغ الت الدخل ويتم إثبات الفرق بين المب

  الدخل في الفترة التي يتم بها التحصيل. قائمةالفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في 
  

  اختبار كفاية االلتزامات -
ق  بتاريخ كل مركز مالي يتم تطبيق أمين للتحق ود الت ة عن عق ات الناجم اختبارات كفاية االلتزام

 من كفايتها.
اءات  تقبلة، االدع ة المس ة التعاقدي دفقات النقدي ديرات للت ل التق تخدام أفض ركة باس وم الش وتق
ك  دعم تل ي ت ول الت ن األص تثمارات م رادات االس ذلك إي ة وك اريف اإلداري تلمة، المص المس

دف تق ك به ات وذل ي االلتزام ات أي نقص مباشرة ف تم إثب ات وي ة االلتزام يم كفاي ةي دخل  قائم ال
 الشامل.

  
  )IFRSsتطبيق المعاير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة ( .4

  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 
لك التي تم استخدامها مطابقة لت للشركةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 

السابقة. باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير  للفترةإلعداد البيانات المالية 
  الحالية كما هو مذكور أدناه.
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ألول مرة  للشركةالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي صدرت والتي تم تطبيقها من قبل   .أ
، لم يكن لتطبيق هذه المعايير 2017حزيران  30المالية التي تبدأ في  رةالفتوالنافذة التطبيق في 

 :للشركةتأثير جوهري على البيانات المالية 
 .) الممتلكات والمصانع والمعدات16تعديالت معيار المحاسبة الدولية رقم ( -
) األصول غير الملموسة التي توضح الطرق المقبولة 38ومعيار المحاسبة الدولية (  -

 ساب االستهالك واإلطفاء.الحت
) التقارير المالية المرحلية حول 34تعديالت على معيار المحاسبة الدولية رقم (  -

 اإلفصاحات في القوائم المالية المرحلية. 
) منافع الموظفين التي تتطلب استخدام سعر 19تعديالت معيار المحاسبة الدولية رقم ( -

 لخطط محددة المنافع. الخصم للعملة التي ستسدد فيها التزامات ا
) عرض البيانات المالية، والتي توضح بعض 1تعديالت معيار المحاسبة الدولية رقم ( -

 .متطلبات عرض البيانات المالية واإلفصاح عن السياسات المحاسبية
والتي تتطلب  ) األدوات المالية: اإلفصاحات7تعديالت معيار التقارير المالية الدولي رقم (  -

قود الخدمة المستمرة بعد بيع الموجودات المالية واإلفصاح عن التقاص بين اإلفصاح عن ع
) 34الموجودات المالية والمطلوبات المالية والغير مذكورة في معيار المحاسبة الدولية رقم (

 التقارير المالية المرحلية. 
توفر توجيهات ) الترتيبات المشتركة. والتي 11تعديالت معيار التقارير المالية الدولي رقم ( -

 محددة لمحاسبة االستحواذ على حصة في ترتيبات األعمال المشتركة. 
  .2014-2012التعديالت السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية للدورة  -

والتي لم  2016 ينايرالمعايير والتفسيرات الجديدة غير الملزمة للسنة المالية التي تبدأ في أول   .ب
) األدوات المالية، والنافذ 9معيار التقارير المالية الدولي رقم ( لشركةاقبل يتم تطبيقها مبكرا من 

 .2018 ينايرتطبيقه في أول 
يتناول تصنيف وقياس واالعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية ويدخل قواعد جديدة  -

لمحاسبة التحوط، كما أدخل المعيار نموذج االنخفاض الجديد االعتراف بمخصصات 
يناير القيمة، يجب أن يطبق المعيار للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد األول من انخفاض 

2018. 
) اإليراد من العقود مع األعمال، والنافذ تطبيقه في 15معيار التقارير المالية الدولي رقم ( -

) والذي 18. وسوف يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم (2018 ينايرأول 
) الذي يغطي عقود البناء. 11قود السلع والخدمات ومعيار المحاسبة الدولي رقم (يغطي ع

بناء على المعيار الجديد يتم االعتراف باإليرادات عند نقل السيطرة على السلعة أو الخدمة 
 .للعميل، وبالتالي فإن فكرة السيطرة تحل محل فكرة المخاطر والعائد

. 2019 يناير) عقود اإليجار، والنافذ تطبيقه في أول 16م (معيار التقارير المالية الدولي رق  -
) عقود اإليجار. يتطلب 17وسوف يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم (

المعيار الجديد أن يسجل المستأجر التزامات التأجير المستقبلية لكافة عقود التأجير بما فيها 
 حق استخدام األصل. 

 يناير) ضرائب الدخل، والنافذ تطبيقه في أول 12اسبة الدولية رقم (تعديالت معيار المح -
 . توضح التعديالت القياس والمحاسبة للموجودات الضريبية المؤجلة. 2017

) بيان التدفقات النقدية، والنافذ تطبيقها في أول 7تعديالت معيار المحاسبة الدولية رقم ( -
ة حول التغيرات في المطلوبات الناتجة عن . تتطلب التعديالت إفصاحات إضافي2017 يناير

 .أنشطة التمويل



  

  المساهمة العامة المحدودة -تابع: إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصره لشركة المجموعة األهلية للتأمين 
  2017حزيران  30في لفترة الستة أشهر المنتهية 

 

16

 عقارات وآالت ومعدات .5
  يتألف هذا البند مما يلي:

 قائمةال
 

  ديكورات  تاعقار
 أجهزة

  كهربائية
 أثاث

  وتجهيزات
 أجهزة
  حاسوب

 إعالنات
 المجموع  برمجيات  سيارات  ثابتة

                   التكلفة
 5,138,396  863,312  147,971    84,850   822,281   485,192   251,215  148,716  2,334,859  2016كانون األول  31في 

 28,783  -  -  3,925  12,423  10,363  2,072  -  -  اإلضافات 
 536,686  89,923  15,413  9,038  86,283  51,066  26,273  15,490   243,200   فرق ترجمة
 5,703,865  953,235  163,384  97,813  920,987  546,621  279,560  164,206  2,578,059  2017حزيران  30الرصيد في 

                   
                   االستهالكمجمع 

 2,508,187  500,433  110,892    75,779   770,975   259,767   144,604   102,398     543,339  2016كانون األول  31في 
 153,482  69,432  3,856  2,254  9,257  20,661  9,682  5,146  33,194  اإلضافات 

 269,073  55,662  11,748  8,008  80,777  28,110  15,556  10,928  58,284   فرق ترجمة
 2,930,742  625,527  126,496  86,041  861,009  308,538  169,842  118,472  634,817  2017حزيران  30الرصيد في 

 30صافي القيمة الدفترية في 
 (أ) قائمة-2017حزيران 

 
1,943,242  45,734  109,718  238,083  59,978  11,772  36,888  327,708  2,773,123 

كانون  31صافي القيمة الدفترية في 
 (أ) قائمة- 2016األول 

 
1,791,520   46,318    106,611   225,425   51,306    9,071      37,079    362,879  2,630,209 

   %15  %10  %33.30  %20  %10  %10  %10  %3  نسبة االستهالك
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 استثمارات عقارية .6
  يتألف هذا البند مما يلي:  .أ

  2المساحة م 
حزيران  30

2017 
  كانون األول 31

2016 
 688,881  688,881  20,537 بيت الهيا -أرض شمال غزة 
 300,000  300,000  660 رام هللا - أرض الماصيون 

Aka Investment Capital Ltd –  2,051,692  2,075,579    ب 
 3,040,573  3,064,460   (أ) قائمة –مجموع ال
 

 AKA Investment"عبارة عن استثمار عقاري في قبرص الشمالية مع شركة  AKAإن استثمارات 
Capital  ع سكني اء مجم ك إلنش ة وذل د المشاريع العقاري ي أح ا ف تثمار معه م االس ة ت وهي شركة تركي

ي قبرص التركية، وتمثل حصة االهلية للتأمين ما نسبته فيال سكنية في مدينة كارينا ف 39راقي مكون من 
 .AKA Investmentمن أصل االستثمار الذي تم مع شركة  1/3

هر  ي ش ائي ف م قض در حك د ص ركاء  5/2015وق ة للش ت المحكم ة حكم ذي بموجب ا وال ة كارين ي مدين ف
ن أصل  20باستمالك عدد  يال سكنية م ي 39ف ة ارض ف ى قطع ذا باإلضافة إل يال ه تا  ف ة فاماجوس منطق

ام  ل إضافية خالل الع  2016مطلة مباشرة على شاطئ البحر." باإلضافة لذلك تم الحصول على ثالث فل
  فيال. 23فيال التي تم الحصول عليها من خالل قرار المحكمة ليصبح عدد الفيلل حالياً  20إضافة إلى 

ي  ا ف ن المشروع كم ة حصة الشركة م الي تكلف غ اجم ر 30وقد بل ة  2017ان حزي ا قيمت  2,075,579م
ا بشكل  د إستكمال تجهيزه ل بع ذه الفل دوالر امريكي، هذا وقد تم إطالق الحملة التسويقية الخاصة ببيع ه
تثمار  ي االس كامل للمعيشة وذلك بالتعاون مع الشركة الحليفة االتحاد لالعمار واالستثمار والمتخصصة ف

  العقاري.
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 استثمارات في شركات حليفة .7
  ألف هذا البند مما يلي:يت

القيمة الدفتريةنسبة الملكية %عدد األسهم                     

 حزیران 30 بلد التأسيس 
2017 

 كانون األول31
2016

 حزیران30
2017

 كانون األول31
2016

 حزیران 30
2017 

كانون األول31
2016 

11,026,290 9,322,4009,322,40029.1329.1311,185,315فلسطينشركة االتحاد لإلعمار واالستثمار
7,5254 170,000343449,654 170,000فلسطينشركة مينا جيوثيرمال للطاقة الجوفية

11,073,815 11,234,969قائمة (أ)–المجموع
   
 تمثل االستثمارات في شركة االتحاد لالعمار واالستثمار إجمالي االستثمارات الخاصة بالشركة األم والشركات التابعة وذلك كما يلي: -

  القيمة الدفترية نسبة الملكية%  عدد األسهم 
 حزیران30 

2017
 ألولكانون ا 31

2016
 حزیران30

2017
 كانون األول31

2016
  حزیران 30

2017 
 كانون األول31

2016
 3,908,089 3,962,675 %10 %10 3,200,0003,200,000 شركة المجموعة االهلية للتأمين

 3,908,089 3,962,675 %10 %10 3,200,0003,200,000الشركة األهلية للعقارات واالستثمارات
 3,210,112 3,309,619 %9.13 %9.13 2,922,4002,922,400 الشركة المتحدة للتسويق والخدمات

 11,234,96911,026,290 %29.13 %29.13 9,322,4009,322,400  المجموع
 

واق والمجمع - ة واألس ات التجاري اء المجمع ال إنش ي مج تثمار م.ع.م ف ار واالس اد لإلعم ركة اإلتح ل ش يط تعم ذلك تخط ا وك ة أنواعه ياحية بكاف ة والس كنية والفندقي ات الس
  وتصميم وتنفيذ وإنشاء وإدارة المدن الصناعية والسياحية.

ارات حرارية وتقديم االستشتعمل شركة مينا جيوثيرمال للطاقة الجوفية واالستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة في مجال عرض وإدارة وبيع خدمات الطاقة الجوفية ال -
  الفنية الخاصة بتخفيض تكاليف استهالك الطاقة.
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  الفترةحركة حصة المجموعة من أرباح (خسائر) الشركات الحليفة خالل  1.7
  يتألف هذا البند مما يلي:

  
شركة االتحاد 

لألعمار 
 واالستثمار

شركة مينا 
المجموعجيوثيرمال

1,940,364 (122,475) 2,062,839الفترةبدايةاالستثمارالمتراكم في
1,346152,664  151,318الفترةحصة الشركة من أرباح (خسائر)

7,776 7,70769فرق الترجمة
2,100,804 )121,060( 2,221,864الفترةنهايةاالستثمارالمتراكم في

 
 من خالل قائمة الدخل الشاملموجودات مالية  .8

 يتألف هذا البند مما يلي:
 2017حزيران  30      

 
  عدد أسهم
 الشركة

 
  عدد األسهم 

 المملوكة
  التكلفة 

  التغير المتراكم 
  في القيمة 

 العادلة
 

  رصيد أول 
 المدة

  إضافات 
 (استبعادات)

 
  التغير في

 القيمة العادلة 
 

  رصيد 
 المدة أخر

 56,950  ـ  -  56,950  ـ  99,267  ـ  ـمصنع مياة أريحا
 56,950  -  - 56,950 -  99,267    )(أ قائمة –المجموع 
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 ذمم مدينة بالصافي .9
 يتألف هذا البند مما يلي:

 
حزيران  30

2017 
  كانون  31
 2016 األول

 10,719,443  13,351,056 ذمم وثائق تأمين 
  3,415,915   3,870,243 ذمم الوكالء

  4,278,689   4,598,468 ذمم معيدي تأمين
 18,414,047  21,819,767 المجموع

 )4,453,537(  )5,232,700( )9.1ن مشكوك في تحصيلها (إيضاح مخصص ديو
 13,960,510  16,587,067 قائمة (أ) – المجموع

  
  حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 1.9

  يتألف هذا البند مما يلي:

 
حزيران  30

2017 
  كانون  31

 2016األول 
 3,518,545  4,453,537 السنةرصيد بداية 

 923,884  300,000  خالل الفترة/ السنة إضافات
 11,108  479,163 خالل الفترة/ السنة فروقات ترجمة

 4,453,537  5,232,700 )9إيضاح ( – / السنةالفترةرصيد نهاية 
  

 موجودات ومطلوبات عقود التأمين وإعادة التأمين .10
 يتألف هذا البند مما يلي:

 
حزيران  30

2017 
 

  ون كان 31
 2016األول 

    موجودات عقود إعادة التأمين
 4,025,967  5,829,823 اإلدعاءات تحت التسوية

 313,401  526,575 احتياطي األخطار السارية
 4,339,368  6,356,398 (أ) قائمة-مجموع موجودات عقود إعادة التأمين 

    مطلوبات عقود التأمين
 18,189,923  20,938,763 اإلدعاءات تحت التسوية

 373,496  373,496 احتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها
 6,310,756  8,758,088 احتياطي األخطار السارية

 24,874,175  30,070,347 (أ) قائمة –مجموع مطلوبات عقود التأمين 
    الصافي

 14,163,956  15,108,940 اإلدعاءات تحت التسوية
 373,496  373,496 ااحتياطي ادعاءات غير مبلغ عنه

 5,997,355  8,231,513 احتياطي األخطار السارية
 20,534,807  23,713,949 اإلجمالي
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 موجودات وحسابات مدينة أخرى .11
  يتألف هذا البند مما يلي:  .أ

 
  حزيران 30

2017 
 

  كانون األول 31
2016 

 165,359  - إيرادات مستحقة 
 188,045  187,178 مصاريف مدفوعة مقدما

 536  592 تأمينات مسترده
مستردات من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث 

  ب  –الطرق 
5,238,972  5,010,876  

 1,826,882  2,017,171 ج  –بالصافي  –مستردات من شركات تأمين 
 154,762  170,882 مستحقات من شركات حليفة

 25,413  28,060 الشركات تابعة  
 1,690,009  1,898,618   د-اإلرسالأرض  – ذمم قضايا حكومية

 71,465  78,922 أخرى
 9,133,347  9,620,395 )أقائمة ( –المجموع 

  
  مستردات من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق   .ب

ل ذا يمث غ ه ة المبل تردات قيم ن المس ويض الفلسطيني الصندوق م الغ الطرق حوادث مصابي لتع  والب
ا مخصوم) امريكي دوالر 9,104,595( يقلش 31,729,512 ة منه ي التحوط قيم م الت ابه ت اءً  احتس  بن

ى ار راي عل انوني المستش ركة الق دائرة للش ة وال ركة، وإدارة القانوني ك الش ة وذل  13,471,696 بقيم
د  12,447,661مبلغ  2017حزيران  30كما في  )أمريكي دوالر 3,865,623( جديد شيقل شيقل جدي

ي  3,234,839( ا ف ي) كم انون األول  31دوالر أمريك ة ان، 2016ك ى الحرك تردات عل ي  المس ه
  :كالتالي

  حزيران 30 
2017 

 
  كانون األول 31

2016 
 2,625,145  5,010,876 السنةاول رصيد 

 5,592,439  - خالل الفترة/ السنة تسجيل المستردات
 )3,234,839(  )279,600( خالل الفترة/ السنة التحوط

 28,131  507,696 خالل الفترة/ السنة ترجمة فرق
 5,010,876  5,238,972 في نهاية الفترة/ السنة صافي الرصيد

  
 مستردات من شركات التأمين (بالصافي):  .ج

  حزيران 30 
2017 

 
  كانون األول 31

2016 
 2,035,931  1,826,882 مستردات من شركات التأمين

 )209,049(  - مخصص مستردات من شركات التأمين
 -  190,289 فرق ترجمة

 1,826,882  2,017,171 صافي المستردات من شركات التأمين
 

ث قضت  اتم دفعهالمبالغ التي دوالر أمريكي إجمالي  1,898,618يمثل مبلغ   .د لتملك أرض اإلرسال حي
م  رار رق اريخ  327/2015محكمة النقض بموجب الق ة األرض للسلطة الوطني 17/1/2016بت ة بملكي

طينية ة الفلس ية ووزارة المالي ع قض ركة برف ت الش دورها قام م (، ب ة رق اريخ  )509/2017مدني  30بت
ائر  ،أرض اإلرسال في حينهلتملك  همن أجل استرداد ما تم دفع 2017نيسان  باإلضافة إلى جميع الخس
  وال زالت القضية منظورة أمام القضاء.ت بالشركة قالتي لح
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 شيكات برسم التحصيل .12
 لف هذا البند مما يلي:يتأ

 
  حزيران 30

2017 
  كانون األول 31

2016 
 1,867,892  3,053,919 شيكات تستحق خالل ثالثة أشهر

 1,382,942  2,378,255 شيكات تستحق من ثالثة إلى ستة أشهر
 1,098,196  653,437 شيكات تستحق من ستة أشهر وأقل من سنة 

 4,349,030  6,085,611 أ)(قائمة  –المجموع 
  45,894   24,074  قائمة (أ) – شيكات تستحق بعد سنة

  
 موجودات مالية من خالل قائمة الدخل .13

 يتألف هذا البند مما يلي:
 2017حزيران 30  

 
  عدد أسهم

الشركة

عدد
  األسهم

التكلفةالمملوكة
  رصيد

أول المدة
التغير في القيمة 

 (استبعادات)  العادلة
  رصيد أخر

 المدة
ركة العربية لمراكز الش

 - )104,816( - 104,816 208,682  54,643 7,000,000 التسوق

 50,500  - ـ50,500ــ ـ UBSسندات 
  1,705 - )388( 2,093 ـ60,000,0001,550 الفلسطينية للكهرباء

 52,205 )104,816( )388(157,409  (أ) قائمة –المجموع 

    
 ودائع استثمارية لدي البنوك .14

  يتألف هذا البند مما يلي:

  حزيران 30 
2017 

 كانون األول 31
2016 

  3,150,000   3,224,623القدسودائع لدى بنك 
  1,490,000   1,513,399 البنك التجاري االردنيودائع لدى 

       

 250,103  251,712نقد مقيد السحب*–ودائع لدى البنك العربي
 4,890,103  4,989,734(أ)قائمة-المجموع 

دوالر أمريكي لدى البنك العربي قيمة وديعة  251,712* يتمثل النقد مقيد السحب في ودائع بمبلغ 
  حسب المتطلبات القانونية. ةمحجوزة ألمر هيئة سوق رأس المال الفلسطيني

 
 النقد وأشباه النقد .15

 يتألف هذا البند مما يلي:

 
  حزيران 30

2017 
 كانون األول 31

2016 
 18,315  11,163الصندوق نقد في

 1,324,634  2,655,999  نقد لدى البنوك
  1,342,949   2,667,162 (أ) قائمة-المجموع 

 
 رأس المال المدفوع .16

دفوع من ه والم ال المصرح ب درها  40,000,000 يتكون رأس الم ة اسمية ق ي  0.25سهما بقيم دوالر أمريك
  .دوالر أمريكي 10,000,000 مبلغ 2017حزيران  30لكل سهم، وقد بلغ رأس المال المدفوع حتى 

 
  االحتياطي اإلجباري .17

انون الشركات  %10يتمثل هذا البند في قيمة ما يتم اقتطاعة بنسبة  اً لق نويا وفق اح المجموعة س من صافي أرب
  والنظام الداخلي للمجموعة.
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  االحتياطي االختياري .18
اع يتمثل هذا البند ما يتم تكوينه من األرباح بناًء  ة المساهمين خالل االجتم س اإلدارة وموافق على توصية مجل

اع السنوي العادي للجمعية العمومية.  ي إجتم م ف د ت ذا وق س اإلدارةه ام  مجل اريخ  2017األول لع باط  23بت ش
 . 2016أرباح سنة من قيمة  %5الموافقة على رفع اإلحتياطي اإلختياري بنسبة  2017

  
 ظفينمخصص مكافأة نهاية خدمة المو .19

  يتألف هذا البند مما يلي:

  حزيران 30 
2017 

 كانون األول 31
2016 

 1,392,114  1,535,327  السنةرصيد بداية 
 154,237  17,060 / السنةالفترةاإلضافات خالل 

)7,664( / السنةالفترةاالستخدامات خالل    )31,409(  
 20,385  160,399 الفترة/ السنة فروق عمله وترجمة

 1,535,327  1,705,122 قائمة (أ) –وع المجم
 

 مخصصات مختلفة .20
 يتألف هذا البند مما يلي:

  حزيران 30 
2017 

 
 كانون األول 31

2016 
مخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث

 1,842,384  2,198,436 )20/1( الطرق

 120,988  139,447مخصص إجازات موظفين
 78,863  212,257)20/2(إيضاح-مخصص الضرائب

 2,042,235  2,550,140قائمة (أ) –المجموع 
  

  مخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق 1.20
مل  .أ ندوق يش ة الص يد حص ذا الرص رق ه وادث الط ابي ح ويض مص طيني لتع أمين  الفلس اط الت ن أقس م

ن  رة م ي للفت ى  14/6/2007اإللزام ركة  30/06/2017وحت روع الش ك لف زةوذل ي غ ة  ف والبالغ
ام الصندوق دوالر أمريكي 1,869,048 الغ رغم عدم قي االعتراف ، حيث قامت الشركة بقيد هذه المب ب

ن التعويضات التزاماته ب د حصته م انونحسب وقي ي  للحوادث الق ى قطاع غزةف ة عل ت الحرك ، وكان
  المالية كما يلي: الفترةرصيد الصندوق خالل 

  حزيران 30 
2017 

 
 األولكانون  31

2016 
 2,725,594      1,842,384السنةرصيد بداية

     1,021,046  748,317خالل الفترة/ السنةحصة الصندوق من األقساط
 )1,946,410(  )587,838(خالل الفترة/ السنةمبالغ مسددة
        42,154  195,573خالل الفترة/ السنةفرق ترجمة

     1,842,384  2,198,436 / السنةالفترة رصيد الصندوق في نهاية
د  .ب ات يوج تردات مطالب ركة مس ى للش ندوق عل طيني الص ويض الفلس ابي لتع وادث مص غ الطرق ح  بمبل

ن) امريكي دوالر 9,104,595( شيقل 31,729,512 ابقة سنوات م ل س م 31/12/2014 قب  تسجيلها ت
د ى،أخر مدينة وحسابات موجودات ضمن المالية البيانات في م وق ا الخاص التحوط احتساب ت اءً  به  بن

يقل 13,471,696 بلغت والتي الشركة وإدارة القانونية والدائرة للشركة القانوني المستشار راي على  ش
  ).امريكي دوالر 3,865,623( تعادل والتي
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  مخصص الضرائب 2.20
  يتألف هذا البند مما يلي:

 حزيران 30 
2017 

  كانون األول 31
2016 

 6,605  78,863/ السنةالفترةصيد بداية ر
 )226,137(  )133,242(/ السنةالفترةتسديدات خالل 

 298,281  216,860/ السنةللفترةمخصص ضرائب
 114  49,776  فرق الترجمة
 78,863  212,257 )20(إيضاح/ السنةالفترةرصيد نهاية 

يات نهائية مع دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة لم تتوصل الشركة حتى تاريخ إصدار التقرير إلى تسو
. لم نستطع من خالل إجراءات التدقيق التأكد من مدى كفاية 2017حزيران  30وحتى  2005للفترة منذ عام 

ة  دخل وضريبة القيم ي لضريبة ال غ الفعل ث أن المبل ة المضافة. حي دخل وضريبة القيم مخصص ضريبة ال
رة ضريالمضافة المستحقة على الشر ع دائ د المفاوضات م ائي بع دخل وضريبة كة يتم إقراره بشكل نه بة ال

  القيمة المضافة.
  

 ذمم دائنة .21
 يتألف هذا البند مما يلي:

 حزيران 30 
  كانون األول 31  2017

2016 
 661,071  489,030ذمم دائنة متنوعة

 33,812  -مستحقات لصندوق االدخار
 435,363  249,730واالستثمارمستحقات لشركه االتحاد لإلعمار

 216,882  275,069  ذمم محاميين
 1,159,277  1,291,309  ذمم موردين

 81,759  259,589  ذمم كراجات 
 4,394  835  ذمم أطباء
 2,592,558  2,565,562قائمة (أ) –المجموع 

 

 شركات التأمين وإعادة التامين .22
 يتألف هذا البند مما يلي:

 حزيران 30 
  كانون األول 31  2017

2016 
 157,184  137,712مستحقات لشركات التأمين

 157,184  137,712قائمة (أ) –المجموع 
 

 أرصدة دائنة أخرى .23
  يتألف هذا البند مما يلي:

 حزيران 30 
  كانون األول 31  2017

2016 
 1,391,852  1,654,232مصاريف مستحقة

 865,262  868,990نفقات مستحقه لهيئات ومؤسسات صحية
 1,244,690  1,328,250ضرائب ورسوم مستحقة

 1,071  1,183 شركات تابعة
 189,507  97,957  ذمم موظفين

 83,258  93,981حسابات دائنة تحت التسوية وأخرى
 3,775,640  4,044,593قائمة (أ) –المجموع 
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 معلومات قطاع األعمال .24
ل تنظيم أعمال المجموعة ألغراض إدارية لتشمل ثمانية قطاعات أعمال تأمين هي المركبات والحوادث العامة والهندسية والحريق والسرقة والنيتم  :معلومات قطاع أعمال المجموعة ق

ة الخ وال النقدي تثمارات واألم ة، وال  اصةالبحري. تشكل هذه القطاعات األساس للتقارير التحليلية للمجموعة. كما يقوم قطاع االستثمار بإدارة االس ال الشركات التابع بالمجموعة وأعم
  توجد معامالت بين القطاعات. يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ومصروفات ونتائج أعمال القطاعات التشغيلية للمجموعة.

  
  انحزير 30 قطاع االستثمار صحي مسئولیة مدنیة عمال حوادث عامة ھندسیة حریق وسرقة نقل بحري المركبات 

2017 
  حزيران 30

2016 
                  إیرادات عقود التأمین

 9,348,153  13,869,586  -  633,490  284,985  808,649  81,678  492,036  295,464  33,540  11,239,744  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
حصة معیدي التأمین من أقساط 

 )750,961(  )953,637(  - -  )50,258(  )29,845(  )38,477(   )335,043(  )215,047(  )16,362(  )268,605( التأمین المكتتبة
 8,597,192  12,915,949  -  633,490  234,727  778,804  43,201  156,993  80,417  17,178  10,971,139 صافي أقساط التأمین المكتتب بھا

التغیر في احتیاطي األخطار 
 )1,457,003(  )1,531,467(  -  205,086  )72,628(  )78,553(  21,520  )12,376(  )3,937(  )4,417(  )1,586,162( الساریة

 7,140,189  11,384,482  -  838,576  162,099  700,251  64,721  144,617  76,480  12,761  9,384,977 صافي أقساط التأمین المحققة
 622,262  139,097  - -  7,495 -  6,568  71,556  44,228  3,769  5,481 عموالت تأمین مقبوضة

 1,910  )5,551(  )5,551( - - - - - - - - محفظة الموجودات المالیة  أرباح
)6,221(  )1,183(  )1,183( - - - - - - - - مخصص تدني إستثمارات  

 114,268  154,537  154,537 - - - - - - - - نتائج شركات حلیفة صافي 
 4,365  107,255  107,255 - - - - - - - - فوائد ودائع وقروض

 7,876,773  11,778,637  255,058  838,576  169,594  700,251  71,289  216,173  120,708  16,530  9,390,458 إجمالي إیرادات قطاع األعمال
 )4,634,911(  )9,316,709(  -  )819,894(  )82,426(  )322,846(  )2,282(  )335,551(  )84,811(  )4,660(  )7,664,239(  عةالتعویضات المدفو

 880,429  413,165  - -  13,057  273 -  3,890  834  411  394,700  مستردات تعویضات
حصة معیدي التأمین من 

 288,593  949,406  - - - -  180  301,531  79,773  1,853  566,069 التعویضات المدفوعة
صافي التغیر في مخصص 

 )1,092,642(  541,658  - -  13,742  149,601  )5,687(  )74,516(  )14,180(  178  472,520 اإلدعاءات القائمة
 )385,608(  )499,422(  - -  )384(  )2,770(  )50(   )343(  )267(  )9(  )495,599(  صافي العموالت المدفوعة

 )592,568(  )769,838(  -  )35,162(  )15,818(  )44,884(  )4,534(  )27,311(  )16,400(  )1,862(  )623,867( مصاریف فروع تأمین مباشرة
مخصص دیون مشكوك في 

 -  )300,000(  )300,000( - - - - - - - - تحصیلھا 
 )224,480(  )694,925(  )694,925( - - - - - - - - فروقات عملة

 388,214 -  - - - - - - - - -  إیرادات اخرى
 –مصاریف إداریة وعمومیة 

 )1,160,484(  )1,174,786(  - -  )25,294(  )71,773(  )7,249(  )43,671(  )26,224(  )2,977(  )997,598( )26إیضاح (
 )6,533,457(  )10,851,451(  )994,925(  )855,056(  )97,123(  )292,399(  )19,622(  )175,971(  )61,275(  )7,066(  )8,348,014( طاع األعمال إجمالي مصروفات ق

صافي أرباح قطاع األعمال قبل 
 قائمة(ب) –الضرائب

1,042,444  9,464  59,433  40,202  51,667  407,852  72,471  )16,480(  )739,867(  927,186  1,343,316 

  معلومات التوزيع الجغرافي -
  لم يتم عرض معلومات قطاع أعمال ثانوي. وعليهتعمل المجموعة في مناطق السلطة الفلسطينية فقط 
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  محفظة الموجودات المالية خسائر .25
ودات الما اجرة والموج ة للمت ودات المالي ة الموج ي محفظ تثمار ف اح االس د أرب ذا البن مل ه ع يش ة للبي ة المتاح لي

  والموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي:
حزيران  30 

2017 
حزيران  30

2016 
إيضاح  – من خالل قائمة الدخلالتغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية 

)13( 
)369(  1,910 

 1,910  )369( (ب) قائمة –المجموع 
  

 ميةمصاريف إدارية وعمو .26
  يتألف هذا البند مما يلي:

حزيران  30 
2017 

حزيران  30
2016 

 504,509  335,882 رواتب ومصاريف متعلقة بها
 26,304  32,644 تأمين 

 1,711  22,063 الدعاية واإلعالن
 54,972  59,124 مصاريف وتنقالت وسفر

 58,787  38,091 إيجارات 
 80,978  219,634 استشارات وأتعاب مهنية

 87,691  64,014 هاتف وبريد
 17,608  18,189 ضيافة
 19,252  47,747 صيانة

 21,610  25,669 كهرباء ومياه 
 41,182  33,989 رسوم وترخيص

 151,971  153,482 استهالكات
 20,069  39,882 مستلزمات مكتبيةو قرطاسيه ومطبوعات

 73,841  84,376 أخرى
 1,160,484  1,174,786 والعمومية إجمالي المصاريف اإلدارية

 1,160,484  1,174,786 )24إيضاح ( –مصاريف إدارية وعمومية موزعة على قطاعات األعمال 
 

 بعد الضرائب الفترةحصة السهم من ربح  .27
 يتألف هذا البند مما يلي:

حزيران  30 
2017 

حزيران  30
2016 

 1,343,316  710,326بعد الضرائب الفترة ربح
 40,000,000  40,000,000  الفترةتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل الم

 0.033  0.018  (ب) قائمة- بعد الضرائب  الفترة حصة السهم من ربح
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 النقد والنقد المعادل .28
 يتألف هذا البند مما يلي:

 
  حزيران 30

2017 
كانون األول  31

2016 
 1,342,949  2,667,162  أشباه النقدوالنقد 

 -  - البنوك تستحق خالل ثالثة أشهر  ىودائع لد
 1,342,949  2,667,162 (د)  قائمة –مجموع النقد والنقد المعادل 

  
  الشركات التابعة .29

  :2017حزيران  30للتأمين كما في  بالشركات التابعة لشركة المجموعة األهلية قائمةفيما يلي 

 اسم الشركة
بلد 

 التأسيس
 

حقوق 
 الملكية

 لنشاط الرئيسيا 

 أعمال المقاوالت واإلنشاءات  100  فلسطين  الشركة األهلية للعقارات
 أعمال التسويق والخدمات  100  فلسطين  الشركة المتحدة للتسويق والخدمات
 أعمال الهندسة والتصميم واالستشارات الهندسية  100  فلسطين  شركة أريك للهندسة واالستثمارات

 ر دت إدارة الش ىأك ة و كة عل ركات الثالث ذه الش ي ه ل ف ف العم ا توق ام أنه ذ ع اط من زاول أي نش ال ت
2008. 

  
 معامالت مع أطراف ذات عالقة .30

ة  يتمثل هذا البند في المعامالت التي تمت مع الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأي
  ها.شركات مسيطرة عليها أو هناك قدرة على التأثير علي

  إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في المركز المالي الموحدة هي كما يلي:

  حزيران 30  
2017 

 
كانون األول  31

2016 
 435,363  249,730لشركة االتحاد لالعمار واالستثمارمستحق 

 
 ارتباطات والتزامات محتملة .31

  
والجزء غير المسدد من  قائمةزامات الناتجة عن الكفاالت التتمثل االرتباطات والتزامات المحتملة في االلت

  االستثمار في أسهم بعض الشركات

  حزيران 30  
2017 

 
كانون األول  31

2016 
 32,863  27,410  كفاالت قائمة

 27,410 32,863 
 

 األرقام المقارنة .32
 .المالية وائمللقلتتوائم مع العرض الحالي  2016تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة 


