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 األهلية للتأمنياجملموعة 

ولدد فكرةددأسكس اددليك للتلددنكلتىدد ملعكلدد فكمطينيددنكمددعكرتلددالراك لي طددأ كويتدد ك ل   دداك
 لمل كحلثكحأصتكأنكيىز معكس الل اكمعك لفتلالرلنك ليحأ سكاطتتكوقائعكملالدلاكب حأفكمعك

مدديد سكبلدلك لحدمكومةدزثسكبوخدنكوخعدأسك دةعراكك1994ب  ينكدخنلك للتانكإل كأ ضك لنطعكراكيامك
وِ لىفارهكحنلكلذهك الناالقنك لىاكبا ك اكأولك ئليكل ولنكرتلالعك لخائ ك لأمز/كأبنكييا ك حيهكهللاك

أجددلك رةددنك القىاددادك لددنطراك لفتلددالرا كو ددذل كسةددننككوسيردد كل دداكدو مك لىنرلددقكو لىخدد مكو لةيددلكمددع
" ددأكنك ليطينيددنك للتلددنكلتىدد ملع"كلدداكأولك ددأكنكملددالينكيامددنكسيادديكردداك ددلك للددتانك لنطرلددنك
 لفتلالرلنكبأأاديالكوطرداكوكفدا  فكوخعدأ فكرتلدالرلنكمىتاادنكسةيدلكيتد كسأادلركمفدالل ك و ك

لكإللدددهك لةيدددلكرددداك لةدددال كرددداكمطدددالكلدددذهك لةيدددلك لطيددداياك لطدددادكو ليىيلدددزكووردددقكأر دددلكمددداكسنصددد
ك. لاراينك ل امن

 

 الشركةأهداف 
ك

ولد كمدعك لولدن دعكيتد كمادتحنكوطدر  كو دةع  كمطينيدنكك لشدأكنلخ كو عك لخدائيننكيتد ك
معك لل  فك لىاكآمرن كب اكونطحن كأيياكنطا كراكسحخلخ اكوماكث لدن ك مد ككدلك لادةن افك لىداكييدأك

كب اك لنطع كومعكلذهك لل  ف:
 سدددنرلأك لحيايدددنك لى ملرلدددنكلتيحارودددنكيتددد كادددأو فك لدددنطعك لياديدددنكو لعشدددأدن كستعلدددنكالحىلاجدددافك

ك لةيال ك لحاللنكوسنقةاس  ك ليلىخعتلنكمعكخاللككن د كوطرلنكررلنكوإد  دنكميلتن.
 ال سخددا كبيلددىنفك لد  كردداكمتىتددلكرددأوفك لىدد ملعكردداك للددنكك لفتلددالراكلىحددا اكمولالس دداكردداك 

كدولك لةال .
 .س لللكوس  دمككن د كررلنكمحتلنكسوراك للنكك لى ملراكراك لنطعك لفتلالراكوسفاكباحىلاجاسه 
 نشأك لنياك لى ملراكو لىأكلزكيت كأليلنكدو ك لى ملعكراك إلا امكبردن حاك لر  دنك القىادادينك

 وخ منك لنطع.
 ىأكنكلتيدديمعكلددهكسخد ي ك الاىشددا  فكو لتدد مافك لى ملرلددنك ليىيلددزسكمأ يلددنكردداكللدد ك لياددتحنك ليشدد

 .و لشأكنكو لنطع



 

 

 سفةللك ل و ك لحلنيكلتى ملعكراك لحفاظكيتد ك لمدن لكو لييىتةدافكو ل و  ك د ككاردنك لخادا ك
 لىددددداكسىةدددددأضكل ددددداكل ددددديانك ادددددىيأ  كنيدددددنك ليشدددددأويافك إلنىاجلدددددنكو لت ماسلدددددنكو لييالدددددافك

و لىأكلدزكيتد كأليلدنك القىاادينكدونكمةنقاف ككذل ك يانكاالمنك لةرادأك لعشدأيكوسريلىده ك
 سنرلأككارنك الحىلاطافكوأنوينك للالمنكلتح كمعكوقنفك لحن دثكأوكمرة ا.

 

 الشركةجمال عمل 
 

 لقد حدد عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة مجموعة من الغايات، ممكن تلخيصها في:
يا كردداك لينجددند فك لخلددامكبطيلددعكأييددالك لىدد ملعكوإيددادسك لىدد ملعكوأنددن فك ل دديانكو لىةددند كو الاددىو

 ليرخنلدددنكو لوابىدددنكلىحخلدددقكأر دددلك لرىدددائوكو  قدددلك لخادددا كو ادددىويا كردددن ئ ك لمدددن لكبالةلفلدددنك لىددداك
يخأ لدداكمطتدديك إلد  سكبيدداكرل دداك إلقددأ ضكلتولددأكورخددا كلحلددامك للددالمنكو يدداكيحخددقكين ئدد كأر ددلكمددعك

كمأ ياسكأحلامك لخاننن.

معكسرفلذكجيلعكأييال اكب االلمكيتيلنكومىيلدزسكوكاندتك لأ ئد سكرداكسخد ي ك لة يد كك لشأكنولخ كسيلرتك
مدددعك لتددد مافكو الاىشدددا  فك لى ملرلدددنك ليىادددن سكجةتى ددداكمحدددلكاخدددنككعدددا ك جدددالك لييدددالكو لشدددأكافك

كو لييالاف.

ك  



 

 

ك

 أعضاء جملس االدارة
 

 المنصب العضو
ك ئليكمطتيك الد  سكد.كمحي ك للعةاويك

كي نك لخلشاويكنال ككاملك
كي نكخال كمحي ك للعةاويك

كي نكأحي كينضك لاالحاف
كي نكرا وككميىاثك إلرأنطا
كي نكمأد ك"محي كاالم"ك أ ب

 

 اإلدارة التنفيذية
 

 الوظيفة االسم
ك لي يأك لةامكد.كمحي كمااف ك للعةاويك

كنائمك لي يأك لةامك داضكمنا ك الطأش
ك لياللنكو الد  دنملاي ك لي يأك لةامكلتشيونككمأد ك"محي كاالم"ك أ ب

كك

كم يأكد ئأسك لىةند افك ليأكزدنكاتيانكمأو كولل 
كم يأسك ل  ئأسك لخانننلنكارا ك بأ لل كبتل
كم يأكد ئأسك يادسك لى ملعكمحي كأحي كيعل 

 م يأكد ئأسكسةرنلنجلاك ليةتنمافكاامأكر ياكأبنكرأحن

ك لشيونك الد  دنكد ئأسكم يأكيعل كحللع ي نان
 م يأكد ئأسك لى ملرافك لةامن قىلعنك بأ لل كيزفكصالحاف

 م يأكد ئأسك لى ملعك لاحا أملكيتلانكطالمككةعا

كملئنلك لأقابنكو ليأ جةنك ل  ختلنكمةىا كصعأيكجأ د ف
ك ئليكد ئأسك يونك لرأ دك لوز لاكأحي كمحيند

 و لطندسكمليولكد ئأسك لىحل  ميد كيويانك حلانك لحطا 

كمليولكوح سك لىشوللكإايايللأحي كياامك
كقائ كب ييالكم يأك لىلندقكو النىاجكيع ك لةزدزكمر لكيا فكصن ن

ك ئليكقل ك لللا  فك يادكياالعكد ودك تن
 



 

 

 املستشارين
  

  االسم
كملىشا ك لى ملعكوإيادسك لى ملعكيةخنبك لةالنسا

كملىشا كقانننا  لاىال/كن الكطه
كملىشا كقاننناكمحيندك ليال ك الاىال/

كملىشا كقاننناك لاىال/كمحي كدحتن
كملىشا ك لىاندأكو الاىويا كياي ك للعةاويك

ك لتعلأك إل ىن  يك د.كحللعكيع ك لوفا 
 
 

  الكادر الوظيف

ك
من فدا  كولدنكمدعك لةدن د ك لن لفلدنك لفتلدالرلنكل فك لةفدا  فك لةاللدنكك(139) لشدأكنكيعتغكيد دك لةدامتلعكرداك

ومددعكحددامتاك لشدد اد فك لطامةلددنك ليتىتفددنكردداكجيلددعك ليطدداالفك لىدداكسدد ي كوسخددنيك لشددأكن كومددنثيلعكيتدد ك
ردددأوفكوملاسدددمك لشدددأكنك ليرىشدددأسكرددداككدددلكمدددعك ل دددفنك لوأ لدددنكوقادددافكمدددزس.كلدددذ كباال دددارنكإلددد كطددداق كمدددعك

 ليددديلالس  ك لةتيلدددنككرلدددلعكو لخدددانننللعكرددداكجيلدددعك ليطددداالفك لىددداكيحىاج ددداك لرشدددا ك لىددد ملع. ليلىشدددا دعك لف
كلتين فلعكورقك لىالا:

 العدد المؤهل العلمي
 1كدكىن  هك

 3كماجلىلأ

 91كبلالن دنس

 44كماكدونك لعلالن دنس

 139 اإلجمالي

 
  



 

 

 2017 ايلول 30حىت األوراق املالية 
 

 بيانات راس المال 

كدوال كأمأدلا كك10,000,000 راس المال

 ا   ك40,000,000 عدد األسهم

  دوال كأمأدلاكلتل   ك0.25 بقيمة اسمية

كملال  566 عدد المساهمين
   

 

    التداولنشاط 

 دوال كأمأدلا 0.24 سعر اإلغالق

 دوال كأمأدلا 7,348,765 حجم التداول

 ا   23,366,806 عدد األسهم المتداولة

 يخ  3,120 عدد العقود المنفذة
   

 

 مدققي احلساابت

 .2017 لشأكنكولل كيعك لةامك للادسك أكنكطاللكأبنكمز لنكو أكاهك ل وللنكلى قلقكحلابافك

 النشاطات الرئيسية

سيا سك لشأكنكنشاط اكورقك لروامك الااااكل ا كول كيى ك جأ  كأيكسة يالفكيت كطعلةنك لرشاطافك لىاك
ك. لشأكنكمعك جت اس كإنشا ك

 السيطرة على الشركة

كل كيأدكإل كإد  سك لشأكنكأيكمةتنمافكيعكوجندكنن ياكالاأسكيت ك لشأكنكمعكقعلكأيكمعك ليلاليلع.

  



 

 

 إجراءات قانونية رئيسية

 يعك لرشا ك لاعلةاكل ا.كوراكإيىخادك إلد  سكوورخا كك لشأكنيخامنك  ك لالكينج كأيكق اياكانفك لخ اياك
لأأيك ليلىشا ك لخاننناكرإنك ليعالغك ليىنقعكدرة اكيت كلذهك لخ اياكو لرىائوك لىاكسىأسمكيتل اكلليكل اك

كس الأكجنلأيكيت ك لن عك ليالاكلتشأكنكونىائوكأييال ا.

 التدريب والتأهيل ملوظفي الشركة

 

 لن لفاكلدنك للدال ك لمودلكلال سخدا كولىريلدنكوسادندأكأييدالك لشدأكن كلدذل كرتخد ككسيمعك لشأكنكب نك لةاد 
 ولددتك لشددأكنكييتلددنكس للددلكوسدد  دمك لةراددأك لعشددأيك لىيددامككعلددأكوللدد كمددعكخدداللكاددةل اك لدد  ئ كيتدد ك
ساددندأكقدد   س  كو ملانلدداس  كوخعددأ س  كوللدد كمددعكخدداللك  ددأ    كردداك لردد و فكو ليدديسيأ فكوو  ددافك لةيددلك

و  فك لى  دعلدنك ليحتلدنكو لةأ لدنكو ل وللدن كوكدذل كسدنرلأكملىعدنكخاصدنكلتشدأكنكمرلدنكبالةىدمك لخليدنكرداكو ل 
ك.مطالك لى ملعكومطاالفكأخأفك

 التطورات واخلطط املستقبلية
ك الاىيأ  كراكسحللعكلامشك ليال سكو الحىفاظكبرلمكالنلنكسىراامكومىاتعافك لةيل. -
 وديي اكبخ  ك إلملانكلين ج نكأيك لىز مافكقادمن.ك لةيلكيت ك رعك الحىلاطلافك لفرلن -
 الاددىيأ  كردداكساددندأكأدو فكوأادداللمكونودد ك لةيددلكرل ددا كو رددعككفددا سكأد  كمن فل دداكلىحددا اكأر ددلك -

  ليلىنداف.ك
 الاددىيأ  كردداكسن لدددلككفددا  فكياللدددنكمىتااددنكستدد مك لشدددأكنكردداكمطددداالفك" لىلددندقكو لةالقدددافك -

 نك إلد  دن ك إلد  سك لياللن كساندأكد ئأسكنو ك ليةتنماف".كك لةامن ك لين  دك لعشأدنكو لشيوك
 . لىاتعكإل كسحخلقكين ئ كياللنكلتيلىويأدعكمعكحيتنك لا   -

ك
ك

ك  



 

 

ك

 اإللتزام بتطبيق قواعد احلوكمة
يدددى ك إلرادددا كبشدددللكملدددىيأكيدددعكجيلدددعك ليةتنمدددافك ليىةتخدددنكبالشدددأكنكونىدددائوكأييال ددداكوردددقك لين يلددد ك -

 لذل .و لىةتليافك ليح دسك
%كردد يت كولددنكمدداكيىفددقكمددعك لخددانننكو لروددامك3نن ددبكبااددىيأ  كيددعكأادديا ك ليلدداليلعك لددذيكييتةددننك -

ك ل  ختاكلتشأكنكوكذل كأا  كأي ا كمطتيك إلد  سكولود  .
يدددى كطدددأ ككاردددنك لين  دددلع كوإجدددأ  ك إلنىتابدددافكبحأددددنكودييخأ طلدددنكماتخدددنكادددن  كرددداكإجىيايدددافكمطتددديك -

 وسةننكبح ن كملطلك لشأكافكوللئنكانكك أسك ليال. إلد  سكأوك ل لئنك لةامن ك
 الكسنج كل يراكأيكمةتنمافكنحنكوجندكنن ياكالاأسكيت ك لشأكنكمعكقعلكأيكمعك ليلاليلع. -

 

 مسامهة الشركة يف خدمة اجملتمع
 

 نكخ مدنك ليطىيدعك ليحتداكلدداكمدعكأولد ك لىيامدافك لشددأكن كر داكسلدة كد ئيدا كلىخدد ي ككدلكمداكبنادة اكردداك
 ليطالكودعد وكللد كجتلدا كمدعكخداللكنشداطافكومةدامالفك لشدأكنكوندذكأكيتد كادعللك ليودالكالك لحادأكلذ ك

كبة كلذهك ليلالياف:
 لىةدداونك لةامددلكمددعك لطامةددافك لفتلددالرلنكردداكسدد  دمكطالب دداكردداك لشددأكنكوسريلددنكقدد   س  كومةتنمدداس  ك 

 وسخ ي ككارنك لت مافك لالثمنكل  كراكلذ ك ليطال.
 امةددافكوطددالبك ل   اددافك لةتلدداكردداكإيدد  دك لبحدداثكأوك لىخددا دأك لتاصددنكبيىاتعددافكملداي سكطددالبك لط

ك لىتأج.
 بوزس.ك-إ ا سكمأو دنكدوللنكيت ك مى  دك ا فك لأ ل ك) لعحأ(كك150 ياينكمشأوفكلىأكلمك 
 قامددددتك لشددددأكنكبإنشددددا ك لة يدددد كمددددعك ليلدددداديعكو لراددددمك لىذكا دددددنك لىدددداك  ددددارتكجيدددداال كيتدددد ك ليدددد نك

  لفتلالرلن.

 .ك ليلالينكراكمشا دعك لعت يافك ليىةتخنكبىحللعك لشن  فكو ليلاحافك لت أ  كلتي ن 
 

 دور الشركة يف محاية البيئة
 

كبتددغك أسكمال دداكناددلكمتلددننكدوال كأمأدلددا كملردداكجلنالأمددالكردداكس اددليك ددأكن%ك34برلددعنك ليلددالينك
 لطنرلدنكلعداطعك ل ضكرداكييتلدنك لشأكك لواطكسلىت مكنوامك لااقدنك لنطعك لةأ اكوككولاكأولك أكنكرا

كفدا سكسةىعأكأ ودأك لدرو ك لااقنك لحأ  دنك ل  لنكرانكوكالنكحياينك لعلئنك المأدللنككو لى رئن كوحلمك لىعأد 



 

 

 كلدذ ككيداكأنك ليخدأك لأئللداكلتشدأكنكرداك  مكهللاكلدنكبلئنكنولفن ليحارونكيت ك اىت  مك لااقن كوكسنرلأكراك
ك لشأكك لواطكص يقكلتعلئنكوطعقكيتلهكلذ ك لروام.أولكمعر كراك لنطعك لةأ اكوك

ك.إاىيأفك لشأكنكراكساعلقك لىةتليافكوإجأ   فكمرعك لى خلعكراكجيلعك إلد   فكو لفأوف

 فروع ومكاتب الشركة
ك

 رقم الفاكس رقم التليفون  العنـــوان الفرع
 02-2986636 02-2986634ك لياصلننكك-  مكهللاكك ليأكزك لأئللا

ك2824015-08ك08-2824035ك ا فك لنح سككمزس
 2253923-02 2252642-02كمطيعك الناا ك لىطا يكك- ا فك للالمكك لتتلل
 2384686-09 2386231-09كييا سكحين نكك- ا فكرلالككنابتي
 2675760-09 2675755-09كييا سكلا  ك لةأماك- ا فك ليرىزهككطنلةأم
 2770925-02 2770967-02كييا سك بنكاأحانكك– ا فك لخ سك لتتللككبلتكلح 
ك2439263-04ك2439263-04ك ا فكحلفاكك-جرلعكجرلع
 2943333-09ك2943333-09كمطيعكأبنكديأك لىطا يكك– ا فك للععككقتخلتلن

ك

 رقم الفاكس رقم التليفون  العنـــوان المكتب
 2323865-02 2323865-02كييا سك للاالراكك–واطك لعت كك  دحا
 09-2571455 09-2571466كمطيعكطن اسك لىطا يكك–واطك لعت ككطن اس

 09-2323132 09-2323132كرنككبر كرتلالع/كك ليراخنك لشأقلنكنابتيك لشأقا
 2790870-02 2790870-02كييا سكثكأداك بنك لأدشك/ لشا فك لأئللاك لةلز دن
 2284660-02 2284660-02ك ليطرنننكبالخأبكمعكمةللأك–د ئأسك لللأككدو  
 09-2994336 09-2994336كبطانمكبر ك لخ سك– لشا فك لأئللاككب يا

 02-2212549 02-2212554كبطانمكبر كرتلالعك– لشا فك لأئللاككملىمك لحأس
 28972390-2 28972390-2 ديأكدبن ن ديأكدبن نك
ك-  0592232323 شا فك لأئللال  2ملىمكدو  كك
 2661631-09 2661631-09 باقنك لشأقلن باقنك لشأقلنك
ك-  5699907690 يىللك ملىمكيىللك

 270143-02 270143-02 بطانمكبر ككرتلالعك ياا
 -  0599272123 واطك لعت  براكنةل كك
 -  0599933889 واطك لعت  بلتكأوال
 2521714-02 2521714-02  ولك لعت  بلتك مأك
 -  0598365825  لخ سكبطانمكبر   لوالأدن
 -  5953563600 كواطك لعت  حناانك
 -  0595350355ك لتتللك–اةلأك  اةلأ

 



 

 

 

 ة العامة المدرجةاألولية للشركات المساهمالختامية المالية النتائج ملخص 

 

 أواًل: المعلومات العامة األساسية عن الشركة:
 المجموعة االهلية للتأمين اسم الشركة:

 التأمين القطاع:
 AIG رمز تداولها:

 ISIN: PS3003112946رقم 

 1997 تاريخ التسجيل:
 ثانية(: نوع السوق )أولى/

 10,000,000 رأس المال المصرح به:

 10,000,000 رأس المال المكتتب به:

 10,000,000 رأس المال المدفوع:

 د. محمد السبعاوي رئيس مجلس اإلدارة:

 د. محمد السبعاوي الرئيس التنفيذي/ المدير العام:

 معتصم جرادات :ةاسم المدقق الداخلي للشرك

 مطالل ابو غزالة وشركاه اسم المدقق الخارجي المستقل للشركة:

 رام هللا مركز الشركة:
 022986634 رقم الهاتف:

 info.ramallah@ahlia.ps البريد اإللكتروني:
 

 ثانيًا: معلومات عن التقرير السنوي واجتماع الهيئة العامة القادم:
 2018 اذارهر مطلع ش الموعد التقريبي لنشر التقرير السنوي:

 المكان الذي سيوضع فيه التقرير
 / فروع الشركة بورصة فلسطين / موقع الشركة االلكتروني السنوي إلطالع الجمهور عليه: 

 الموعد المقترح لعقد اجتماع الهيئة
 العامة العادي السنوي:

 2018 اذارخالل شهر 

 

 

 لى ما يلي:ع 2004( لسنة 12والصادرة إلى قانون األوراق المالية رقم ) 2006( من تعليمات اإلفصاح لسنة 3نصت الفقرة )أ( من المادة )
مًا من تاريخ انتهاء يو  خمسة وأربعين (45"اإلفصاح للسوق عن البيانات الختامية األولية مدققة من المدقق الداخلي بأسرع وقت ممكن خالل فترة )

 "السنة المالية.

 

أولي 



 

 

 

 دوالر أمريكي ملة:الع                                                                                ةثالثًا: النتائج األولية المقارن
 31/12/2017 البند

 مدققة()غير 
31/12/2016 

 مدققة()
 مجموع الموجودات  (1

 موجودات غير متداولة -أ

 موجودات متداولة -ب

65,531,585 

18,703,207 

46,828,378 

55,020,157 

16,847,441 

38,172,716 

 مجموع المطلوبات( 2
 مطلوبات غير متداولة -أ

 مطلوبات متداولة -ب

 )للمصارف اإلسالمية( حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة -ت

 )للمصارف اإلسالمية( حساب االستثمار المخصص -ث

44,133,027 

1,774,285 
42,358,742 

- 
- 

37,770,968 

1,535,327 

36,235,641 

- 
- 

 

 ( مجموع حقوق الملكية3
 حقوق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة  -أ

 حقوق ملكية جهات غير مسيطرة -ب

21,398,558 
21,398,558 

- 

17,249,189 
17,249,189 

- 

 2,392,221 3,207,540 )الخسائر( التشغيلية / األرباح( 4

 1,857,627 3,699,972 ( ربح/ )خسارة( السنة قبل ضريبة الدخل5

 (298,281) (577,385) ( مخصص ضريبة الدخل على األرباح6

 ( ربح/ )خسارة( السنة بعد ضريبة الدخل7
 حقوق مساهمي الشركة في الربح/ )الخسارة( -أ

 حقوق الجهات غير المسيطرة في الربح/ )الخسارة( -ب

3,122,587 

      

      

1,559,346 

      

      

 (2,871) 1,126,782 ( مجموع بنود الدخل الشامل األخرى 8

 (8+7( إجمالي الدخل الشامل )9
 حقوق مساهمي الشركة في الدخل الشامل -أ

 حقوق الجهات غير المسيطرة في الدخل الشامل -ب

4,249,369 

4,249,369 

- 

1,556,475 

1,556,475 

- 

 :1( ملخص عن أداء الشركة المالي خالل السنة المالية10
 %19بواقع  2016ارتفاع الموجودات عن العام 

 .2016% مقارنة بالعام 24تفاع في حقوق الملكية بواقع إر
 2016% مقارنة العام 44بنسبة لي انتاج الشركة إجماع رتفاا

     
 

 

   لتاريخ:ا مساعد المدير العام
 

 مريد شراب
13/02/2018 

  
 

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

تم تحقيق صافي ارباح بعد الضرائب بواقع 3.12 مليون دوالر وبنسبة زيادة بواقع 100% عن العام 2016. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة المجموعة األهلية للتأمين
 المساهمة العامة المحدودة

 فلسطين –رام الله 
 
 

 الموحدةاالوليةالقوائم المالية  
 2017كانون األول  31للسنة المالية المنتهية في 

  
















