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 السادة بورصة فلسطين المحترمين

 تحية طيبة وبعد،،،

 

 2018ن العام م للربع الثالثالبيانات المالية المرحلية الموضوع: 

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

مقارنة بنفس مراجعة من قبل المدقق الخارجي للشركة و 2018من العام  للربع الثالثللتأمين 

 :وهي وفق التالي، 2017الفترة من العام 

 معلومات حول الشركة. -
 المرحلي الموحد.بيان المركز المالي  -
 بيان الدخل المرحلي الموحد. -
 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد. -
 بيان التغير في حقوق الملكية الموحد. -
 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد. -
 ايضاحات حول البيانات المالية. -

 

 هذا وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 

 الرئيس التنفيذيمساعد 

 

 شرابمريد 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 اجملموعة االهلية للتامني
 املسامهة العامة احملدودة

 
 البياانت املالية املرحلية املوحدة

  2018 أيلول 30



 

 

 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

ولدد كمددعك ليلددن دعكيتدد كماددتحنكوطددر  كو ددةع  كمطينيددنكمددعكك لشددأكنلخدد كو ددعك لخددائيننكيتدد ك
 لل  فك لىاكآمرن كب اكونطحن كأيياكنطا كراكسحخلخ اكوماكث لدن ك مد ككدلك لادةن افك لىداكييدأكب داك

ك 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 كررلنكمحتلنكسيراك 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:
و الاددىويا كردداك لينجددند فك لخلددامكبطيلددعكأييددالك لىدد ملعكوإيددادسك لىدد ملعكوأنددن فك ل دديانكو لىةددند ك

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

كمأ ياسكأحلامك لخاننن.

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

كو لييالاف.

ك  



 

 

 
 أعضاء جملس االدارة

 

 المنصب العضو
ك ئليكمطتيك الد  سكد.كمحي ك للعةاويك
كي نكنال ككاملك لخلشاويك

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

 

 اإلدارة التنفيذية
 

 الوظيفة االسم
ك لأئليك لىرفلذيكد.كمحي كمااف ك للعةاويك
كملاي ك لأئليك لىرفلذيكمأد ك"محي كاالم"ك أ ب

كك

ك ليأكزدنم يأكد ئأسك لىةند افككاتيانكمأو كولل 
كم يأسك ل  ئأسك لخانننلنكارا ك بأ لل كبتل
كم يأكد ئأسك يادسك لى ملعكمحي كأحي كيعل 
كم يأك النىاجكو لىاندأكلأطاويك لخلأك ل يعكمحي ك

 م يأكد ئأسكسةرنلنجلاك ليةتنمافكاامأكر ياكأبنكرأحن

ك لشيونك الد  دنكد ئأسكم يأكيعل كحللع ي نان
 م يأكد ئأسك لى ملعك لاحا أملكيتلانكطالمككةعا

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

 مليولكد ئأسك لىحل كو لطندس ميد كيويانك حلانك لحطا 

كمليولكوح سك لىشيللكإايايللأحي كياامك
ك ئليكقل ك لللا  فك يادكياالعكد ودك تن

 

 



 

 

 
 املستشارين

  

  االسم
كملىشا كقانننا  لاىال/كن الكطه

كملىشا كقاننناك الاىال/كمحيندك ليال 
كملىشا كقاننناك لاىال/كمحي كدحتن

كملىشا ك لىاندأكو الاىويا كياي ك للعةاويك
كملىشا ك لى ملرافك لةامنكو يادسك لى مراكمااف كث ي 

ك لتعلأك إل ىن  يك د.كحللعكيع ك ليفا 
 

  الكادر الوظيف

 

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

قادددافكمدددزس.كلدددذ كباال دددارنكإلددد كطددداق كمدددعكردددأوفكوملاسدددمك لشدددأكنك ليرىشدددأسكرددداككدددلكمدددعك ل دددفنك ليأ لدددنكوك
 ليددديلالس  ك لةتيلدددنكك ليلىشدددا دعك لفرلدددلعكو لخدددانننللعكرددداكجيلدددعك ليطددداالفك لىددداكيحىاج ددداك لرشدددا ك لىددد ملع.

كلتين فلعكورقك لىالا:
 العدد المؤهل العلمي
 1كدكىن  هك

 4كماجلىلأ

 90كبلالن دنس

 44كماكدونك لعلالن دنس

 139 اإلجمالي

 
  



 

 

 

 على االدارة التنفيذية تغريات
 

 تعيينات جديدة
 

كملىشا ك لى ملرافك لةامنكو يادسك لى مراكمااف كمحي كث ي 
كم يأك النىاجكو لىاندأكلأطاويك لخلأك ل يعكمحي ك
كم يأكرأفكنابتيكمحي كنن يكين يص

 

 إهناء عالقة العمل

 

كنائمك لي يأك لةامك داضكمنا ك الطأش
كم يأكرأفكنابتيككيةلشكيع ك ل اديكناجحك

كقائ كب ييالكم يأك لىلندقكو النىاجكيع ك لةزدزكمر لكيا فكصن ن
 

 2018 أيلول 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  505 عدد المساهمين
   

 

    التداولنشاط 

 دوال كأمأدلا ك0.38 سعر اإلغالق

 دوال كأمأدلا ك4,816,399 حجم التداول

 ا   ك14,783,581 عدد األسهم المتداولة

 يخ  ك2,486 عدد العقود المنفذة
 

  

 

 مدققي احلساابت

 .السادة شركة طالل أبو غزالة وشركاه الدولية



 

 

 النشاطات الرئيسية

 لشأكنكنشاط اكورقك لروامك الااااكل ا كول كيى ك جأ  كأيكسة يالفكيت كطعلةنك لرشاطافك لىاكسيا سك
ك.س كإنشا ك لشأكنكمعك جت ا

 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.

 والتأهيل ملوظفي الشركةالتدريب 

 

سيمعك لشأكنكب نك لةاد ك لن لفاكلدنك للدال ك لمودلكلال سخدا كولىريلدنكوسادندأكأييدالك لشدأكن كلدذل كرتخد ك
 ولددتك لشددأكنكييتلددنكس للددلكوسدد  دمك لةراددأك لعشددأيك لىيددامككعلددأكوللدد كمددعكخدداللكاددةل اك لدد  ئ كيتدد ك

 ددأ    كردداك لردد و فكو ليدديسيأ فكوو  ددافك لةيددلكساددندأكقدد   س  كو ملانلدداس  كوخعددأ س  كوللدد كمددعكخدداللك 
و ل و  فك لى  دعلدنك ليحتلدنكو لةأ لدنكو ل وللدن كوكدذل كسدنرلأكملىعدنكخاصدنكلتشدأكنكمرلدنكبالةىدمك لخليدنكرداك

ك.مطالك لى ملعكومطاالفكأخأفك

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

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

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



 

 

 

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

 و لىةتليافك ليح دسكلذل .
%كردد يت كولددنكمدداكيىفددقكمددعك لخددانننكو لروددامك3نن ددحكبااددىيأ  كيددعكأادديا ك ليلدداليلعك لددذيكييتةددننك -

ك ل  ختاكلتشأكنكوكذل كأا  كأي ا كمطتيك إلد  سكولود  .
طدددأ ككاردددنك لين  دددلع كوإجدددأ  ك إلنىتابدددافكبحأددددنكودييخأ طلدددنكماتخدددنكادددن  كرددداكإجىيايدددافكمطتددديكيدددى ك -

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

 

 خدمة اجملتمعمسامهة الشركة يف 
 

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

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

 وسخ ي ككارنك لت مافك لالثمنكل  كراكلذ ك ليطال.
ملداي سكطددالبك لطامةددافكوطددالبك ل   اددافك لةتلدداكردداكإيدد  دك لبحدداثكأوك لىخددا دأك لتاصددنكبيىاتعددافك ▪

ك لىتأج.
 بيزس.ك-) لعحأ(كإ ا سكمأو دنكدوللنكيت ك مى  دك ا فك لأ ل 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. ▪
ك  



 

 

 
 

 دور الشركة يف محاية البيئة
 

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

كأولكمعر كراك لنطعك لةأ اكو لشأكك لواطكص يقكلتعلئنكوطعقكيتلهكلذ ك لروام.
ك.إاىيأفك لشأكنكراكساعلقك لىةتليافكوإجأ   فكمرعك لى خلعكراكجيلعك إلد   فكو لفأوف

 فروع 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 2252642-02ك ا فك للالمكك لتتلل

 2384686-09 2386231-09ك ا فكرلالككنابتي

 2675760-09 2675755-09ك ا فك ليرىزهكطنلةأم

 2770925-02 2770967-02ك ا فك لخ سك لتتللككبلتكلح 

ك2439263-04ك2439263-04ك ا فكحلفاكك-جرلعكجرلع

 2943333-09ك2943333-09ك ا فك للععكقتخلتلن
ك
ك
 

  



 

 

 الشركة مكاتب
 
ك

 رقم الفاكس رقم التليفون  العنـــوان المكتب

 2323865-02 2323865-02كواطك لعت كك  دحا
 09-2571455 09-2571466كواطك لعت ككطن اس

 09-2323132 09-2323132كك ليراخنك لشأقلنكنابتيك لشأقا
 2790870-02 2790870-02ك لشا فك لأئللاك لةلز دن
 2284660-02 2284660-02كد ئأسك لللأككدو  
 09-2994336 09-2994336ك لشا فك لأئللاككب يا

 02-2212549 02-2212554ك 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
 -  0599272123 واطك لعت  براكنةل كك
 -  0599933889 واطك لعت  بلتكأوال
 2521714-02 2521714-02  ولك لعت  بلتك مأك
 -  0598365825 بطانمكبر ك لخ س  لوالأدن
 -  0595350355ك لتتللك–اةلأك  اةلأ
 - 09-2515268 اتفلتكاتفلت
ك-ك0594101148كيزمن ك–نابتيككيزمن 
ك-ك04-2525204ك لشا فك لأئللاكقعاطلن
ك-ك0599927062كواطك لعت كبتةا

ك-ك0599117719ك لعت سك لخ يينك– لتتللكك لعت سك لخ يين
ك-ك0599366197كواطك لعت كسفن 

ك-ك0595342442كجرلعكملىمكجرلع
 -ك02-2471115كب وكب و
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  الفھــــرس

  

 

  صفحة  قائمة  
  1    الموحدة المختصرة المرحلیةالمالیة مراجعة القوائم حول تقریر -

  2  "أ"     2018أیلول  30كما في المختصره  المركز المالي الموحدة قائمة-

  3  "1- "ب  2018أیلول  30في  أشھر المنتھیة التسعةلفترة المختصره الدخل الموحد  قائمة-

  4  "2- "ب  2018أیلول  30 فيأشھر المنتھیة  التسعةلفترة المختصره الدخل الشامل الموحد  قائمة-

 30 فيأشھر المنتھیة  التسعةلفترة المختصره التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة  قائمة-

  5  "ج"  2018أیلول 

  6  "د"  2018أیلول  30في أشھر المنتھیة  التسعةلفترة المختصره التدفقات النقدیة الموحدة  قائمة-

  27-7   المختصرهالمالیة الموحدة  القوائمإیضاحات حول -
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  الموحدة المختصرة المرحلیةالمالیة مراجعة القوائم حول تقریر 
  

   أعضاء الھیئة العامة المحترمینالسادة/ 
 المجموعة األھلیة للتأمینشركة 

  ة المحدودةالمساھمة العام
  فلسطین

  

ا  د راجعن وائملق ة الق ة المرحلی دة المالی ركة  الموح ة لش رة المرفق أمین المختص ة للت ة األھلی المجموع
ن فلسطین –المساھمة العامة المحدودة، رام هللا  ز، والمكونة م ة المرك الي  قائم دالم  ة المختصرةالموح

دخل 2018 أیلول 30كما في  دخل الشامل وقائمة ال دالم وال رات ة المختصرةوح ة التغی وق  وقائم ي حق ف
رة الالمختصرة الموحدة النقدیة  وقائمة التدفقاتالمختصرة الملكیة الموحدة  ذلك  تسعةلفت ة ب أشھر المنتھی

  التاریخ واإلیضاحات حولھا. 
  

ر المختصرة وفقا لمعیاالموحدة المالیة المرحلیة  القوائمإن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض ھذه 
م  دولي رق ذه  34المحاسبة ال ى نتیجة حول ھ ة". إن مسؤولیتنا ھي التوصل إل ة المرحلی اریر المالی "التق

  المالیة المرحلیة المختصرة استنادا إلى مراجعتنا. القوائم
  

  نطاق المراجعة
ة  ات المراجع ق بعملی دولي المتعل ار ال ات الم 2410لقـد جرت مراجعتنا وفقاً للمعی ة المعلوم ة "مراجع الی

ل  ة تتمث ة المرحلی المرحلیة من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملیة مراجعة المعلومات المالی
ق  بیة وتطبی ة والمحاس ور المالی ن األشخاص المسؤولین عن األم في القیام باستفسارات بشكل أساسي م

ل  ة أق ال المراجع اق أعم رى. إن نط ة أخ راءات مراجع ة وإج راءات تحلیلی ال إج اق أعم ن نط ر م بكثی
ى  ول عل ن الحص ة م ال المراجع ا أعم الي ال تمكنن ة وبالت دقیق الدولی اییر الت ا لمع تم وفق ي ت دقیق الت الت
دي  ا ال نب ھ فإنن دقیق، وعلی تأكیدات حول كافة األمور الھامة التي من الممكن تحدیدھا من خالل أعمال الت

  رأي تدقیق حولھا.
  

  أساس التحفظ
 أرصدتھا یعزز وبما الخارجیة شركات التأمین المحلیة وشركات إعادة التأمین قبل من تمصادقا نستلم لم

 وجاري العمل على إعداد تسویات نھائیة لھذه الشركات. 2018 أیلول 30في  كما
  

  النتیجة
 القوائم بأن نعتقد تجعلنا أمور أیة انتباھنا یسترع لم ،وباستثناء ما تم اإلشارة إلیة أعالة مراجعتنا على بناء
  .34 رقم الدولي المحاسبة لمعیار وفقا الجوھریة النواحي كافة من إعدادھا یتم لم المرفقة المرحلیة یةالمال

  
  طالل أبو غزالھ وشركاه

  251/1997رخصة رقم 
  
  

  جمـال ملحـم
  )100/98محاسب قانوني مرخص رقم (

  2018تشرین االول  15في رام هللا 
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038201 

 

إیضاح
 

 أیلول 30
2018  
مراجعة

  كانون األول 31 
2017  
 مدققة

 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي   الموجودات
    الموجودات غیر المتداولة
 2,147,191 1,867,133 )5(بالصافيعقارات وآالت ومعدات 

 4,820,651 4,549,502 )6(  استثمارات عقاریة
 11,673,553 12,123,553 )7(استثمارات في شركات حلیفة

 56,950  56,950 )8(من خالل قائمة الدخل الشاملموجودات مالیة 
 4,862  59,874 )12(تستحق بعد عام شیكات برسم التحصیل

 18,703,207 18,657,012 لموجودات غیر المتداولةمجموع ا
     الموجودات المتداولة

 13,756,510 12,472,879 )9( ذمم مدینة بالصافي
 6,719,656 6,099,882 )10(موجودات عقود إعادة التأمین

 9,643,428 9,189,436 )11(موجودات وحسابات مدینة أخرى
 5,737,413 7,176,308 )12( شیكات برسم التحصیل

 52,515  45,265 )13(من خالل قائمة الدخلموجودات مالیة 
 7,073,286 7,285,264 )14(ودائع استثماریة لدى البنوك

 3,907,204 5,412,881 )15( النقد وأشباه النقد
 46,890,012 47,681,915 مجموع الموجودات المتداولة

 65,593,219 66,338,927  مجموع الموجودات
    حقوق الملكیة والمطلوبات

     حقوق الملكیة
 10,000,000 10,000,000 )16( رأس المال المدفوع

 75,000  75,000  عالوة إصدار
  2,573,246  2,683,704 )17( احتیاطي إجباري
 1,750,000 2,500,000 )18( احتیاطي اختیاري

 339,270  324,357   ةالتغیر في القیمة العادل
 )4,749( )408,935(  التغیر المتراكم لفروقات الترجمة

 6,163,987 6,348,108 (قائمة ج) –أرباح مستبقاه 
 20,896,754 21,522,234  مجموع حقوق الملكیة

    المطلوبات غیر المتداولة
 1,774,285 1,625,835 )19(مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین

 1,774,285 1,625,835 مجموع المطلوبات غیر المتداولة
     المطلوبات المتداولة
 2,706,944 2,576,313 )20( مخصصات مختلفة

 3,270,365 4,144,032 )21( ذمم دائنة
 61,634  58,925 )22(شركات التأمین وإعادة التأمین

 4,216,438 3,397,474 )23( أرصدة دائنة أخرى
 29,924,574 29,374,673 )10( مطلوبات عقود التأمین

 2,742,225 3,639,441 أوراق دفع (شیكات مؤجلة)
 42,922,180 43,190,858 مجموع المطلوبات المتداولة

 65,593,219 66,338,927 مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات
132 

 



3 

 

 
 

– 
3082011 

  

  
  أیلول 30

2018  
 مراجعة

  أیلول 30 
2017 
  مراجعة

  دوالر أمریكي   دوالر أمریكي
    إیرادات عقود التأمین

 21,575,203  21,310,564 )24( إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 )1,222,559(  )1,173,323( )24(حصة معیدي التأمین من أقساط التأمین المكتتبة

 20,352,644  20,137,241صافي أقساط التأمین المكتتب بھا
 )1,827,907( )229,749( )24(التغیر في احتیاطي األخطار الساریة

 18,524,737  19,907,492صافي أقساط التأمین المحققة
 224,795  125,132 )24(عموالت تأمین مقبوضة

 )151(  7,169 )25(محفظة الموجودات المالیة أرباح
 )823(  -- مخصص تدني إستثمارات

 202,696  450,000)7.1(نتائج شركات حلیفةصافي 
 205,196  346,794 )24( فوائد ودائع وقروض

 19,156,450  20,822,249إجمالي إیرادات قطاع األعمال
)13,973,004( )17,086,492( )24(  التعویضات المدفوعة

 814,561 1,177,430 )24(  ویضاتمستردات تع
 1,014,903 1,212,918 )24(حصة معیدي التأمین من التعویضات المدفوعة
 )831,156( )841,096( )24(صافي التغیر في مخصص اإلدعاءات القائمة

 )752,852( )979,681( )24(صافي العموالت المدفوعة
 )1,173,645(  )1,314,730( )24(مصاریف فروع تأمین مباشرة

 )400,000( )300,000()9.1(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 )638,765(  642,085 فروقات عملة

 2,748  2,860  إیرادات اخرى
 )1,757,123(  )2,136,342( )26(مصاریف إداریة وعمومیة

)17,694,333( )19,623,048(إجمالي مصروفات قطاع األعمال
 1,462,117 1,199,201أرباح قطاع األعمال قبل الضرائبصافي 

      
 )256,000(  )94,622()20.2( مخصص الضرائب

 1,206,117  1,104,579  بعد الضرائب الفترةربح 
     یعود إلى: 

 1,206,117  1,104,579 )27( مساھمي الشركة
     

        0.030  0.028 )27( بعد الضرائب الفترة حصة السھم من ربح
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  إیضاح 
  أیلول 30

2018  
  أیلول 30

2017 
  أمریكي دوالر   أمریكي دوالر   
 مراجعة  مراجعة   

 1,206,117  1,104,579   ) 1-(قائمة ب – بعد الضرائب الفترة ربح
      
      نود الدخل الشامل األخرب
      

  307,621   )404,186(    التغیر في فرق الترجمة
  --    )14,913(    للموجودات المالیة التغیر في القیمة العادلة

  307,621   )419,099(   إجمالي بنود الدخل الشامل األخر
  1,513,738   685,480   للفترةصافي الدخل الشامل 

      
      

      د إلى: یعو
  1,513,738   685,480   مساھمي الشركة
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   اختیاري احتیاطي  إجباري احتیاطي  عالوة إصدار  رأس المال القائمة
  التغیر في

 القیمة العادلة
  التغیر في  

  رباح مستبقاةأ  فروقات الترجمة
  مجموع حقوق

 الملكیة
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي   دوالر أمریكي دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  

 20,896,754  6,163,987   )4,749(    339,270  1,750,000   2,573,246  75,000  10,000,000 2017كانون األول  31رصید 
 1,104,579  1,104,579   --     --    --    --    --    --  بعد الضرائب الفترةربح 

  )419,099(   --    )404,186(    )14,913(   --    --    --    --   فروقات ترجمة 
 685,480  1,104,579   )404,186(    )14,913(   --    --   --   --   للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 --    )110,458(   --     --     --    110,458   --    --  إحتیاطي إجباري
 --   )750,000(   --     --    750,000   --    --    --  إحتیاطي إختیاري

 )60,000(  )60,000(   --     --   --    --    --    -- مكافاة أعضاء مجلس اإلدارة
 21,522,234  6,348,108   )408,935(    324,357   2,500,000  2,683,704  75,000  10,000,000 قائمة (أ) – 2018أیلول  30الرصید 

                
                

 17,249,189  4,815,044  )775,534(   --   825,184  2,309,495  75,000  10,000,000 2016كانون األول  31رصید 
 1,206,117  1,206,117   --     --    --    --    --    -- بعد الضرائب الفترةربح 

  307,621   --    307,621    --    --    - -   --    --   فروقات ترجمة 
 18,762,927  6,021,161   )467,913(    --    825,184  2,309,495  75,000  10,000,000  للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 --    )120,611(   --     --     --    120,611   --    -- إحتیاطي إجباري
 --   --    --     --    --    --    --    --  إحتیاطي إختیاري

 --  --    --     --   --    --    --    -- عضاء مجلس اإلدارةمكافاة أ
 18,762,927  5,900,550   )467,913(    --    825,184  2,430,106  75,000  10,000,000 قائمة (أ) – 2017أیلول  30الرصید 
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308201 
  

 

 أیلول 30إیضاح 
2018 

  أیلول 30
2017 

 دوالر أمریكي دوالر أمریكي التشغیلیةمن األنشطةالتدفقات النقدیة الناتجة 
  مراجعة  مراجعة  

 1,462,117 1,199,201 )1-(قائمة ب قبل الضرائب الفترةربح
 155,671 )68,989( التغیر في مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین

 153,482 222,780 )5(  الفترةاستھالك
  400,000  300,000 )9- 1( مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 لصافي التدفقات الفترةتعدیالت لمطابقة ربح 
   النقدیة من األنشطة التشغیلیة

    التغیر في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
)1,512,897( 983,631 التغیر في ذمم مدینة بالصافي

)2,164,963( 619,774 ات عقود إعادة التأمینالتغیر في موجود
 )451,312( 453,992 التغیر في الموجودات والحسابات المدینة األخرى

 6,743,748 )549,901( التغیر في مطلوبات عقود التأمین
 268,932 )211,407( التغیر في المخصصات المختلفة

 268,513 873,667  التغیر في الذمم الدائنة
 )12,077( )2,709( التغیر في شركات التأمین وإعادة التأمین

 95,911 )818,964( التغیر في األرصدة الدائنة األخرى
)1,753,357()1,493,907( التغیر في الشیكات برسم التحصیل

 308 897,216 التغیر في أوراق الدفع (شیكات مؤجلة السداد)
 3,654,076 2,404,384 األنشطة التشغیلیةدة منالوارصافي التدفقات النقدیة 

   
   التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة االستثماریة

 )132,252( )211,978(  التغیر في الودائع ألجل
 )68,652( 271,149  التغیر في االستثمارات

  --   )14,913(  التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة
 309,985 )450,000( تثمارات في الشركات الحلیفةاس

 104,971 7,250 من خالل قائمة الدخل موجودات مالیة
 )76,653( )32,930( إضافات على عقارات وآالت ومعدات

 137,399 )431,422( األنشطة االستثماریةمنالواردةفي)(المستخدمةصافي التدفقات النقدیة 
   

 3,791,475 1,972,962 الفترةدفقات النقدیة خالل صافي الت
  152,376  )467,285(   فروقات الترجمة

 1,342,949 3,907,204   الفترةالنقد والنقد المعادل في بدایة 
 5,286,800 5,412,881 )28(الفترةالنقد والنقد المعادل في نھایة
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  تأسیس ونشاط الشركة .1

تأسست شركة المجموعة األھلیة للتأمین (المجموعة) المساھمة العامة المحدودة (شركة غزة األھلیة للتأمین 
وسجلت لدى مسجل الشركات بالسلطة الوطنیة الفلسطینیة في مدینة غزة  1994 حزیران 10سابقا) بتاریخ 

 1929) بموجب قانون الشركات لسنة 563200856(في فلسطین كشركة مساھمة عامة محدودة تحت رقم 
  وتعدیالتھ الالحقة.

ویض  مان والتع واع الض ع أن أمین وجمی ادة الت أمین وإع ال الت ع أعم ام بجمی ة القی داف المجموع مل أھ تش
  واستثمار األموال في الموجودات المنقولة وغیر المنقولة.
ي  د ف ا المنعق ي اجتماعھ ة ف ة العادی ة العام ت الھیئ د  2008آذار  30وافق ن عق ة م ادة الثانی دیل الم ى تع عل

ز الرئیسي للمجموعة من غزة  ل المرك ىالتأسیس التي یقابلھا المادة السادسة من النظام الداخلي حیث نق  إل
  مؤقتا في مدینة رام هللا حالیاً. أن یكونمدینة القدس على 

ي بلغ رأس مال  امین ف ة للت ول  30شركة المجموعة األھلی غ  2018أیل ي 10,000,000مبل ، دوالر أمریك
  .2017كانون األول  31في  دوالر أمریكي كما 10,000,000مبلغ 
  ي فلسطین حسب ا المنتشرین ف ا ووكالءھ ا ومكاتبھ ھذا وتمارس المجموعة نشاطھا من خالل فروعھ

      القائمة التالي:
  أیلول 30 القائمة

2018 
 

  أیلول 30
2017 

 28  30 الفروع
 11  28 الوكالء

 140  139عدد الموظفین
 

  2018تشرین الثاني  4 على القوائم المالیة الموحدة المختصرة بتاریخالشركة تم موافقة إدارة. 
  دة ة الموح وائم المالی ى الق أمین عل ة للت طینیة اإلدارة العام ال الفلس وق رأس الم ة س ة ھیئ م موافق ت

 .PCMA/DIWAN/12211/2018رقم  بموجب كتاب 2018تشرین الثاني  4المختصرة بتاریخ 
   

  أھم السیاسات المحاسبیة .2
  المالیة القوائماإلطار العام إلعداد  2-1

ً المختصرة المالیة الموحدة  القوائمتم إعداد  م  للمجموعة وشركاتھا التابعة وفقا دولي رق بة ال ار المحاس لمعی
"34 ً   اریر المالیة. للمعاییر الدولیة إلعداد التق " التقاریر المالیة المرحلیة ووفقا
  

  المالیة القوائمأسس إعداد  2-2
داد  - م إع وائمت دة  الق ة الموح رة المالی اس المختص تم قی ث ی دل حی ة المع ة التاریخی دأ التكلف اً لمب وفق

المالیة  القوائمالموجودات المالیة للمتاجرة والموجودات المالیة المتوفرة للبیع بالقیمة العادلة في تاریخ 
  الموحدة.

 .المالیة بالدوالر األمریكي القوائماإلسرائیلي عملة األساس للشركة ویتم إعداد  یمثل الشیقل -
 

  المالیة  القوائمأسس توحید  2-3
ي القوائم المالیة للمجمالمــالیة الموحدة  القوائمتضم  - ـا ف ا كمــ وعة وشركاتھا التابعة التي تسیطر علیھ

ول  30 ن خ2018أیل ة م یطرة ورقاب ود س دى وج ى م تدل عل تحكم ، ویس ى ال درة عل ود الق الل وج
إن  ھ، ف ا. وعلی تثمر بھ ةبالسیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة المس امل الموحد و قائم دخل الش ةال  قائم

رةیتضمن نتائج عملیات امتالك أو استبعاد للشركات التابعة خالل  ةالتدفقات النقدیة الموحد ك  الفت وذل
  التاریخ الفعلي لالستبعاد.بدءاً من التاریخ الفعلي لالمتالك أو حتى 
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رةللمجموعة والشركات التابعة المختصرة المالیة الموحدة  القوائمتم إعداد  - ة  للفت ة المنتھی المالی
  بنفس السیاسات المحاسبیة المتبعة في المجموعة. 2018 أیلول 30في 

ائر  - اح والخس الیف واألرب رادات والتك امالت واإلی ین تم استبعاد كافة األرصدة والمع الناتجة ب
  الشركات التابعة.

 ملكیة المجموعة في رأس مال شركاتھا التابعة كما یلي: وكانت نسب  -
 رأس المال نسبة الملكیة % 
  أیلول 30 

2018 
 

كانون  31
  األول
2017 

 
  أیلول 30

2018 
 

كانون  31
  األول
2017 

 المدفوع  بھالمكتتب   %  % 

 3,000,000  3,000,000  100  100 الشركة األھلیة للعقارات

 100,000  100,000  100  100 الشركة المتحدة للتسویق والخدمات

 100,000  100,000  100  100 شركة أریك للھندسة واالستشارات

  3,200,000  3,200,000        اإلجمالي

ي  - جلة ف دودة مس یة مح اھمة خصوص ركة مس ي ش تثمار ھ ارات واالس ة للعق ركة األھلی الش
م فلس اوالت وا )563130962(طین تحت رق ال المق ي أعم ز نشاطھا ف  رأس إلنشاءاتویترك

  .سھم 3,000,000دوالر أمریكي وبعدد  3,000,000مالھا 
الشركة المتحدة للتسویق والخدمات ھي شركة مساھمة خصوصیة محدودة مسجلة في فلسطین  -

م  ت رق ال ال )563114941(تح ة أعم ة كاف ي مزاول اطھا ف ز نش دماتویترك ویق والخ  تس
 .سھم 100,000دوالر أمریكي وبعدد  100,000رأسمالھا 

شركة أریك للھندسة واالستشارات ھي شركة مساھمة خصوصیة محدودة مسجلة في فلسطین  -
م  ت رق ال الھندس )562496232(تح ي أعم اطھا ف ز نش ارات ویترك میم واالستش ة والتص

 .سھم 100,000دوالر أمریكي وبعدد  100,000رأسمالھا  الھندسیة
ام أكدت إدارة الشركة على  - ذ ع زاول أي نشاط من ة وال ت توقف العمل في ھذه الشركات الثالث

2008. 
  

  عقود التأمین 2-4
ھ والطرف  ؤمن ل ا الم ي یتعرض لھ ل المخاطر الت ا تحوی تم بموجبھ ود ی تقوم الشركة بإصدار عق

أمین وجداول و ائق ت ة وشروط الثالث إلى الشركة مقابل قسط محدد بموجب وث مالحق تحدد ماھی
  ھذه األخطار.

  
  االعتراف والقیاس 2-5

ة  ات والحوادث العام ات والممتلك أمین المركب ل  والمسؤولیاتتتمثل عقود التأمین في عقود ت والنق
ھ  ؤمن ل وعقود التأمین الھندسي. إن عقود التأمین یتم بموجبھا التعویض عن األضرار الجسدیة للم

م  ھعلیأو الطرف الثالث أو المؤمن  نة  20بموجب قانون التأمین رق م 2005لس ل رق انون العم , وق
ام  7 ھ أو  2000لع ھ أو ممتلكات ؤمن ل ا الم رض لھ ي یتع ة الت رار المادی ذلك األض ي ك وتغط

ؤولیاتھ د  مس ي عق دھا ف تم تحدی تثناءات ی دات واس روط وتحدی ق ش ك وف ث وذل رف الثال اه الط تج
  التأمین.

أمین الن اط الت جیل أقس تم تس إیرادات ی ذكورة ك أمین الم ود الت ن عق ة ع رةاتج أمین  للفت اط الت (أقس
ة) تم  المكتتب ة، وی ة التأمینی رة التغطی ع فت ب م ا یتناس تحقة وبم ة المس رات الزمنی اس الفت ى أس عل

ةتسجیل أقساط التأمین المكتتبة من خالل عقود التأمین والمتعلقة بأخطار ال زالت  اریخ  قائم ا بت كم
ي المركز المالي ض ات والت ل المطالب من المطلوبات كاحتیاطیات فنیھ لألخطار الساریة، ویتم تحمی

الغ الشركة  د إب تتمثل بالمبالغ المستحقة ألصحاب عقود التأمین واألطراف األخرى المتضررة عن
ذا  الفترةبھا باإلضافة إلي أخد نسبة إضافیة لمواجھة حوادث وقعت خالل  ولم یبلغ المؤمن عنھا. ھ

الدخل الشامل على أساس  قائمةراج االدعاءات ومصاریف تسویات الخسائر المتكبدة ضمن ویتم إد
  االلتزام المتوقع لتعویض حاملي عقود التأمین أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود.

ا خالل  غ عنھ ة عن الحوادث المبل ات المتوقع رةأما االلتزام ود  الفت ذه العق ة عن ھ ة والناجم المالی
  المالیة. القوائمساط التأمین غیر المكتتبة تدرج ضمن مطلوبات عقود التأمین في وأق
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  عقود إعادة التأمین 2-6
ادة  تقوم الشركة بالحد من المخاطر التي تلتزم بھا بموجب عقود تأمینھا مع المؤمن لھ من خالل إع

أمین  ادة ت ات إع ب اتفاقی ة بموج أمین قوی ادة ت ركات إع ى ش اطر عل ذه المخ ع ھ تم توزی نویة وی س
ھ  ؤمن ل ن األضرار المستحقة للم أمین بحصتھا م ادة الت بموجب ھذه االتفاقیات تحمیل شركات إع

  بموجب عقود التأمین المتفقة مع عقود إعادة التأمین.
غ  ر مبل دة والغی اءات المتكب ة أعاله، االدع اءات الموقوف ا یخص اإلدع أمین فیم ادة الت إن حصة إع

أمی اط الت ذلك أقس ا، وك من عنھ أمین ض ادة الت ود إع ودات عق ر كموج ا تظھ بة، فإنھ ر المكتس ن غی
  المالیة. القوائممجموعة الموجودات المتداولة في 

  

  مطلوبات عقود التأمین 2-7
ل أقساط  أمین، تمث ل أقساط الت یتم االعتراف بمطلوبات عقود التأمین عند توقیع عقد التأمین وتحمی

ائق التأمین غیر المكتسبة الجزء من أقساط ال تأمین المكتتبة المتعلق بالفترة المالیة الالحقة نتیجة وث
اطي األخطار الساریة)،  بة (احتی ر مكتس أمین غی تأمین ساریة وتسجل ضمن المطلوبات كأقساط ت

(إدعاءات تحت  قائمة. تمثل إجمالي اإلدعاءات البشكل تقدیري من قبل الخبیر اإلكتواريوتحتسب 
م التسویة) التكلفة التقدیریة  الي سواء ت ز الم اریخ المرك ي ت ا ف للمطالبات المتكبدة غیر المسددة كم

ر راف أخ أمین وأط ود الت املي عق ك لح ا أم ال وذل غ عنھ اریف إدارة  ىالتبلی ى مص افة إل باإلض
  المطالبات ذات الصلة، مطروح منھا قیمة المستردات من الحادث وأي مبالغ أخرى مستردة.

اءات الم ات لالدع ب المخصص ى تحتس الي عل ز الم اریخ المرك ي ت ا ف ددة كم ر المس ا غی غ عنھ بل
 أساس تقدیر كل حالة بمفردھا بناءاً على تقاریر الخبراء والمحامیین وخبرة المجموعة وتقدیراتھا.

ابقة  ة الس رة المجموع ى خب اءاً عل ا بن غ عنھ ر المبل اءات غی ص اإلدع جیل مخص دیر وتس تم تق ی
  التي حدثت ولم یبلغ عنھا كما في تاریخ المركز المالي. وتقدیراتھا لسداد تعویضات الحوادث

  

  احتیاطي األخطار الساریة 2-7-1
ة  ي نھای رةیتم احتساب احتیاطي األخطار الساریة ف أمین  الفت روع الت نلف دیري م ل  بشكل تق قب

ة الفترة (في  الخبیر اإلكتواري ى أساس  30/09/2018المنتھی اطي عل م إحتساب اإلحتی بة ت نس
  النحو التالي: علىالمالیة)  الفترةلمتبقیة من كل وثیقة تأمین بعد نھایة عدد األیام ا

 أیلول 30  
 كانون األول 31  2018

2017 
  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي   

 7,203,599  7,120,050 احتیاطي األخطار الساریة
     یطرح

 )291,303(  )286,892( حصة معیدي التامین من احتیاطي األخطار الساریة
 6,912,296  6,833,158 )10إیضاح (–صافي احتیاطي األخطار الساریة

 

  احتیاطي تعویضات تحت التسویة 2-7-2
ین  ھ ومحقق وادر فنی ن ك ا، م غ عنھ اءات مبل ى إدع ي عل ویة مبن ت التس ات تح اطي تعویض احتی

ع التوص التحقیق ورف وادر ب ذه الك وم ھ ث ومستشارین لتقدیر المطالبات المبلغ عنھا، تق یات، حی
ات عن  یتم مراجعة المخاطر بشكل دوري في نھایة كل فترة ویتم تعدیلھا لتعكس أحدث المعلوم

ام  روط واألحك ة والش وانین المرعی ة، والق ائق الكامن ة،الحق اطي  التعاقدی اب إحتی تم إحتس ا ی كم
ألخطار  اإلدارةتقدیر  إلى باإلضافة ،تعویضات تحت التسویة من قبل الخبیر اإلكتواري للشركة

  المالیة ولم یتم التبلیغ عنھا.  الفترةالحوادث المحتملة والتي وقعت قبل نھایة 
 أیلول 30 

  كانون األول 31  2018
2017 

  دوالر أمریكي   دوالر أمریكي  
 22,720,975 22,254,623احتیاطي تعویضات تحت التسویة للتأمینات المختلفة

   یطرح
اطي تعویضات تحتحصة معیدي التامین من احتی

التسویة للتأمینات المختلفة
)5,812,990()6,428,353( 

 16,292,622 16,441,633)10إیضاح (–صافي احتیاطي تعویضات تحت التسویة
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  المستردات 2-8
ن المستردات  - ع م د المتوق اءات، العائ ة اإلدع زام لمقابل اس االلت د قی ار عن ي االعتب یتم األخذ ف

 ن المشاركات القانونیة.الناجمة ع
 أما المستردات من الحطام أو الطرف الثالث فإنھ یتم إثباتھا بالمبالغ المحصلة عند تحصیلھا. -

  
  االعتراف باإلیرادات 2-9

  إیرادات عقود التأمین -
یتم قیاس إیرادات عقود التأمین بموجب معاییر االعتراف باإلیرادات المحددة في عقود التأمین 

 المالیة. القوائماإلیضاحات حول والمدرجة ضمن ھذه 
  إیرادات الفوائد -

دل  الغ األصلیة ومع ة والمب رات الزمنی ى أساس الفت د المستحقة عل یتم احتساب إیرادات الفوائ
 سعر الفائدة المكتسب.

  إیرادات التوزیع -
ات عن  ینشأیتم تحقق إیرادات التوزیعات من االستثمارات عندما  حق للمساھمین باستالم دفع

  ات األرباح.توزیع
 

  المصاریف العمومیة واإلداریة 2-10
بة  للفترةیتم توزیع المصاریف العمومیة واإلداریة  ك بنس ة وذل أمین المختلف المالیة على قطاعات الت

  عدا التامین الصحي. للفترةصافي األقساط األساسیة لكل دائرة منسوبة لصافي األقساط األساسیة 
  

  المعامالت بعمالت أجنبیة 2-11
المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غیر الشیقل اإلسرائیلي (العملة األساس) خالل یتم تحویل 

ً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ المعاملة. یتم تحویل  الفترة إلى الشیقل اإلسرائیلي وفقا
الموجودات والمطلوبات النقدیة وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نھایة 

المالیة الموحدة. تظھر  القوائملى الشیقل اإلسرائیلي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ إ الفترة
  الدخل الموحد.  قائمةفروقات التحویل من ربح أو خسارة في 

المالیة الموحدة بعملة الدوالر األمریكي، تم تحویل بنود الموجودات  القوائمألغراض إعداد 
سرائیلي إلى عملة الدوالر األمریكي وفقاً ألسعار الصرف السائدة والمطلوبات من عملة الشیقل اإل

المالیة الموحدة وتم تحویل بنود حقوق الملكیة بإستخدام أسعار الصرف  القوائمفي تاریخ 
. الفترةالدخل الموحد بإستخدام معدل أسعار الصرف خالل  قائمةالتاریخیة. وكذلك تم تحویل بنود 

  .ة في بند مستقل ضمن حقوق الملكیةلعمالت األجنبییتم إظھار فروقات ترجمة ا
   

  المالیة على النحو التالي: الفترة في نھایةوكانت أسعار الصرف مقابل الشیقل الجدید كما 

 
  أیلول 30
8201 

  كانون األول 31
  النسبة 7201

  %  شیقل جدید  شیقل جدید  
 )%4.6(  3.480  3.64 الدوالر األمریكي

 )%5.4(  4.91  5.134  الدینار األردني
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 إجازات الموظفین الخدمة ومخصصمخصص مكافأة نھایة  2-12
ى  اة الحد األدن ع مراع ین م رارات التعی یتم احتساب مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین وفقاً لق

ل البالغ شھرا عن كل سنة خدمة ، وتحسب على ضوء آخر راتب تقاضاه الموظف وفقاً لقانون العم
  المالیة. القوائمین مخصص إجازات الموظفین المستحقة حتى تاریخ الفلسطیني كما یتم تكو

 

  احتیاطي إجباري 2-13
ذا  10یقتطع كل سنة  ف ھ اري وال یجوز وق اطي اإلجب بالمائة من األرباح الصافیة لحساب االحتی

ذه  االقتطاع قبل أن یبلغ مجموع المبالغ المجمعة لھذا الحساب ربع رأسمال الشركة ویجوز زیادة ھ
ال  النسبة ادل رأس الم ا یع ذا الحساب م ة لھ الغ المجمع غ المب ى أن تبل س اإلدارة إل ن مجل رار م بق

  وعندئذ یجب وقفھا.
 

  احتیاطي اختیاري 2-14
ى توصیات  اء عل نة بن ح الس ن رب الغ م ل بعض المب ك بتحوی اري وذل یتم تكوین االحتیاطي االختی

ذا مجلس اإلدارة وموافقة المساھمین خالل االجتماع السنوي العا ة. یستعمل ھ ة العمومی دي للجمعی
ى  ا إل ة إعادتھ منھا إمكانی ن ض ي م س اإلدارة والت ا مجل ي یقررھ راض الت ي األغ اطي ف االحتی

  المساھمین بشكل أرباح.
 

  عقارات وآالت ومعدات 2-15
تھالك  - ا االس اً منھ ة مطروح تخدام بالتكلف ا لالس تفظ بھ دات المح ارات وآالت والمع ر العق تظھ

ي المتراكم وأیة خسا ئر ناتجة عن االنخفاض في القیمة. یتم االعتراف بمصاریف االستھالك ف
ة ع أن  قائم ذي یتوق ت وال ط الثاب اس القس ى أس تھالك عل اب االس تم احتس د، وی دخل الموح ال

 تستھلك الشركة المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتوقعة لألصل خالل العمر اإلنتاجي.
ة األع - نة مراجع ل س ة ك ي نھای تم ف ة ی ة وطریق ة المتبقی درة لألصول والقیم ة المق ار اإلنتاجی م

 االستھالك الحتساب أثار التغیرات في التقدیرات على أساس مستقبلي.
تفظ  - دات المح ات والمع ن الممتلك یظھر الربح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو حذف جزء م

 قائمةالقیمة الدفتریة لألصل في بھا لالستخدام، والتي تمثل الفرق بین صافي عوائد االستبعاد و
 الدخل الموحد.

  

 استثمار في أراضي وعقارات 2-16
 .بالقیمة السوقیةتظھر االستثمارات في األراضي والعقارات  -
رأس - ادة ال  تعامل األراضي والعقارات كاستثمارات في حالة استخدامھا لغرض التأجیر أو الزی

 مالیة في قیمة العقار.
 

 المخصصات  2-17
ل تسویة المخصصات ھي ال ن المحتم ابقة، وم ى المجموعة ناتجة عن أحداث س تزامات مالیة عل

ص  ا كمخص رف بھ ة المعت ل القیم ة. وتمث ة موثوق ة بطریق ا المحتمل دیر قیمھ ات وتق ذه االلتزام ھ
ة  الي، أي القیم أفضل قیمة محتملة والزمة من النفقات لتسویة االلتزام الحالي في تاریخ المركز الم

  أن تدفعھا الشركة لتسویة التزام بتاریخ المركز المالي أو تحویلھ إلى طرف ثالث.التي من المرجح 
ر المحتمل حصول  ن غی ان م الي. إذا ك ز م ل مرك یتم مراجعة المخصصات وتعدیلھا في تاریخ ك
دخل، وتستخدم  تدفقات نقدیة خارجیة وذلك لتسویة المخصصات، یتم عكس المخصص ویسجل ك

  اض التي تم االعتراف بھا باألساس.المخصصات فقط لنفس األغر
 

  استثمارات في موجودات مالیة 2-18
م ( دولي رق بة ال ار المحاس عة لمعی تثماراتھا الخاض ة اس نف المجموع ھ 39تص ودات مالی ) كموج

الل  ن خ ة م ة العادل ةبالقیم اریخ  قائم ا لت تفظ بھ ع أو مح وفرة للبی ھ مت ودات مالی دخل أو كموج ال
دة تصنیف أیة موجودات مالیھ من أو إلى موجودات مالیھ أخرى إال االستحقاق. ھذا وال یجوز إعا

  في الحاالت المحددة في معاییر التقاریر المالیة الدولیة.
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  االستثمار في شركات حلیفة 2-19
یتم قید االستثمار في الشركات الحلیفة باستخدام طریقة حقوق الملكیة. الشركة الحلیفة ھي تلك التي 

  ثراً علیھا والتي لیست شركة تابعة أو مشروعاً مشتركاً.یكون للمجموعة نفوذا مؤ
ة، مضافاً  وفقاً لطریقة حقوق الملكیة، یظھر االستثمار في الشركة الحلیفة في المركز المالي بالتكلف
د حصة  تم قی ة. ی إلیھا التغیرات الالحقة في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الحلیف

رات  قائمةشركة الحلیفة في المجموعة من نتائج أعمال ال ي التغی الدخل. یتم قید حصة المجموعة ف
اح  قائمةالتي تقید مباشرة في حقوق مساھمي الشركة الحلیفة في  تبعاد األرب حقوق الملكیة. ویتم اس

ة  د حص ى ح ة إل ركة الحلیف ة والش ین المجموع امالت ب ن المع ة ع ة الناتج ر المتحقق ائر غی والخس
  لحلیفة.المجموعة في الشركة ا

  
  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 یتمث ة الموح دفقات النقدی الت
  الثابتة التي تستحق خالل فترة ثالثة أشھر أو اقل بعد تنزیل األرصدة مقیدة السحب. 

 
 االستثمارات 2-21

  قائمة الدخل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل -
 قائمةوھي تمثل االستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة، ویتم إثبات أرباحھا أو خسائرھا ضمن 

 الدخل.
تقبل  ي المس ا ف دف بیعھ دئیاً بھ ا مب م اقتنائھ اجرة إذا ت ة بغرض المت ودات المالی ر الموج وتعتب

دیرھا الشرك ة ت ة معلوم ن محفظة أدوات مالی ل جزء م ت تمث ى القریب، أو كان ة وتشتمل عل
 نموذج فعلي ألداه مالیة تحقق أرباح على المدى القصیر.

  الموجودات المالیة المصنفة كموجودات مالیة متاحة للبیع -
ة  ا بالقیم تم إدراجھ تتمثل في األسھم المملوكة للشركة والتي یتم تداولھا في سوق مالي نشط وی

وق العادلة ویتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغ یر في القیمة العادلة مباشرة ضمن حق
ال  ي ح ة وف ي القیم اض ف ائر االنخف تثناء خس تثمارات باس یم االس ادة تقی اطي إع ة كاحتی الملكی
ھ  ائر نتیجة تقییم اح أو الخس ان األرب استبعاد االستثمار أو وجود تدني في القیمة بشكل محدد ف

ةات یتم إدراجھا ضمن سابقاً والمثبتة ضمن احتیاطي إعادة تقییم االستثمار دخل الشامل  قائم ال
 الموحد.

تم  إن القیمة العادلة للموجودات المالیة المتاحة للبیع بعمالت أجنبیة، یتم تحدیدھا بتلك العملة وی
ة الناشئ  تحویلھا حسب سعر الصرف السائد بتاریخ المركز المالي. إن التغیر في القیمة العادل

ود ذي یع تم  عن تغیر أسعار الصرف وال ك الموجودات ی ة تل اء تكلف ة إطف ي قیم ر ف ى التغی إل
 الدخل، أما التغیرات األخرى فیتم إثباتھا ضمن حقوق الملكیة.  قائمةإثباتھ ضمن 

  تدني قیمة الموجودات المالیة -
دل  اك أي مؤشر ی ان ھن ا إذا ك د فیم دف تحدی ة بھ ة للموجودات المالی یم الحالی ة الق یتم مراجع

  ك الموجودات المالیة في تاریخ المركز المالي.على انخفاض قیمة تل
د  ل موضوعي، كنتیجة لحدث أو أحداث ق یتم تخفیض قیمة الموجودات المالیة عند وجود دلی
ع  دي المتوق حصلت الحقاً لالعتراف المبدئي بتلك الموجودات المالیة یشیر إلى تأثر التدفق النق

ة مستقبالً لتلك االستثمارات. فیما یتعلق بالموجو إن قیم أة، ف دات المالیة المدرجة بالتكلفة المطف
ة  ة الحالی ة والقیم ودات المالی ك الموج ة لتل ة الدفتری ین القیم ا ب رق م ي الف ل ف اض تتمث االنخف
دة حسب  د المتكب د خصم الفوائ ة بع ك الموجودات المالی ن تل تقبالً م ع مس دي المتوق للتدفق النق

 أسعار الفائدة الفعلیة.
یض القیم تم تخف ة ی ي القیم اض ف ائر االنخف ة خس ة بقیم ودات المالی ع الموج ة لجمی ة الدفتری

ذمم  ة بأخذ مخصص لل ا الدفتری یض قیمتھ تم تخف مباشرة، باستثناء ذمم التأمین المدینة والتي ی
ي  ل  تحصیلھا.المشكوك ف ذمم مقاب ك ال ال تل تم إقف ة، ی أمین مدین م ت ي حال عدم تحصیل ذم ف

یلھا وفي حال استرداد ذمم تأمین مدینة قد تم إقفالھا من قبل مخصص الذمم المشكوك في تحص
ي  ر ف ات التغی تم إثب ي تحصیلھا. ی ذمم المشكوك ف ل مخصص ال فیتم إثباتھا كمتحصالت مقاب

  الدخل الشامل. قائمةالقیم الدفتریة لمخصص الذمم المشكوك في تحصیلھا ضمن 
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  القیمة العادلة لألدوات المالیة  2-22
  یلي:یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة كما 

ة  - ي أسواق مالی داولھا ف تم ت یتم تحدید القیمة العادلة لموجودات مالیة مرتبطة بشروط معینة وی
 نشطة بالرجوع إلى أخر سعر طلب تم إدراجھ في السوق المالي في تاریخ المركز المالي.

موجودات والمطلوبات المالیة األخرى وفقأ لنماذج التسعیر المتعارف یتم تحدید القیمھ العادلة لل -
ي  ا ف ول بھ ة والمعم عار الدارج تخدام األس دي باس دفق النق ل الت ى تحلی دة عل ا والمعتم علیھ

  األسواق المالیة.
  
 المطلوبات المالیة 2-23

ھ تم قیاس رى" وی ة أخ ات مالی رى "كمطلوب ذمم األخ ة وال أمین الدائن م الت نیف ذم تم تص ة ی ا بالتكلف
  المطفأة.

 
  مخصصات الضرائب 2-24

ي  روع المجموعة الت ربح الخاضع للضرائب لف یتمثل ھذا البند في قیمة الضریبة المستحقة على ال
تعمل في محافظات الشمال (الضفة الغربیة) فقط وال یتضمن الضرائب المستحقة على فروع قطاع 

اریخ  استنادا إلىغزة  وی 26المرسوم الرئاسي الصادر بت ي  2007 ونی ة مكلف اء كاف والخاص بإعف
  الضرائب في المحافظات الجنوبیة (قطاع غزة) من ضریبة الدخل وضریبة القیمة المضافة.

  
  مخصص الصندوق الفلسطیني لتعویض ضحایا الطرق ومخصص ھیئة سوق رأس المال 2-25

ن  ارا م ایو  1اعتب ویض ضحایا حوادث 2006م م احتساب مخصص الصندوق الفلسطیني لتع  ت
بة  رق بنس بة  %15الط ال بنس وق رأس الم ة س ص ھیئ امین  %3ومخص اط الت افي أقس ن ص م

  .اإللزامي للسیارات حسب تعلیمات اإلدارة العامة للتامین
  

  مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 2-26
تم احتساب مخصص  دیون، وی ار ال اً ألعم ي تحصیلھا وفق یتم تكوین مخصص الدیون المشكوك ف

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

  
  المحتملة /االفتراضات المحاسبیة الھامة والتقدیرات غیر المؤكدة .3

اح ( ي إیض ا ورد ف بیة كم ات المحاس ة للسیاس ق المجموع الل تطبی ن خ ة 2م وم إدارة المجموع ) تق
ي بتاریخ المركز المالي ب ات ف یم المدرجة للموجودات والمطلوب ى الق تقدیرات لھا تأثیر جوھري عل

ى مخاطر  القوائم ؤدي إل دة ت ر مؤك المالیة وكذلك تقوم بتطبیق افتراضات معینة وتوقعات أخرى غی
ة خالل  ات المالی رةجوھریة فیما یتعلق بتغیر القیم المدرجة للموجودات والمطلوب ة ال الفت ةالمالی  قائم

  كما یلي:
  االفتراضات المحاسبیة الھامة 3-1

  تصنیف االستثمارات  -
ك  م شراء ذل اجرة إذا ت تثمارات بغرض المت تثمارات كاس تقوم إدارة المجموعة بتصنیف االس
تثمارات  ا االس اجرة، أم الل المت ن خ یر م دى القص ى الم اح عل ق أرب دف تحقی تثمار بھ االس

  مارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق.استث أواألخرى فیتم تصنیفھا كاستثمارات متاحة للبیع 
 
  تقییم االستثمارات غیر المدرجة -

واق  ي األس رى ف داول األخ ات الت ى عملی اء عل ادة بن ة ع ر المدرج تثمارات غی یم االس تم تقی ی
ك  ن ذل ة م دفقات المتوقع المالیة، أو القیم العادلة ألداة مالیة مماثلة بصورة كبیرة أو بطریقة الت

یم االستثمار بعد خصمھ اذج تقی ى نم اء عل ابھة، أو بن ة مش ا حسب معدل سعر الفائدة ألداة مالی
  أخرى.



  

  المساھمة العامة المحدودة -تابع: إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة لشركة المجموعة األھلیة للتأمین 
  2018أیلول  30في أشھر المنتھیة  التسعةلفترة 

 

14

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة -
اض جوھري  د وجود انخف ع عن ة المتاحة للبی تقوم المجموعة بتخفیض قیمة الموجودات المالی

اض الجوھري یتطل ذا االنخف اد ھ ة. إن إیج ة في قیمتھا العادلة إلى ما دون التكلف رة عالی ب خب
تثمر،  ة للمس درة المالی ي السعر، والق في التقدیر، حیث تقوم المجموعة بتقییم التغیر الطبیعي ف

  والسوق وأداء القطاع التجاري، والتغیرات في التدفق المالي والتشغیلي والتقني.
 
 المحتملة /التوقعات غیر المؤكدة 3-2

  عقود التأمینتقییم االلتزامات الناتجة عن االدعاءات الموقوفة ل -
بیة  ات المحاس ر التوقع أمین ھي أكث ود الت ة لعق اءات الموقوف تعتبر االلتزامات الناتجة عن االدع
ي  درة الت ات المق ى االلتزام ؤثر عل ي ت دة الت حساسیة وذلك لوجود العدید من العوامل غیر المؤك

ر ا اءات غی ات الناشئة عن االدع دیر االلتزام تم تق ذا وی تم تسدیدھا. ھ م سوف ی ي ت لمدفوعة الت
اإلبالغ عنھا كما في تاریخ المركز المالي استنادا إلى المعلومات والتقدیرات لكل حالة مبلغ عنھا 
ة والمستشار  بة العجز المتوقع د نس ي لتحدی رة الشركة والمستشار الطب ى خب على حدة وبناء عل

دیر  تم تق ا ی رتھم. كم انون وخب ق الق الغ الضرر وف ات الناشئة عن القانوني في تقدیر مب االلتزام
دل  ى مع الرجوع إل ة ب ة العمومی اریخ المیزانی ي ت ا ف ا كم غ عنھ ر المبل دة وغی اءات المتكب االدع
ات المحسوبة  یم االلتزام ادة تقی الي إع ز الم اریخ المرك ي ت م ف االدعاءات للفترات السابقة. كما ت

 سابقا وتعدیل المخصص بناء على ذلك.
 

 لمدینة انخفاض قیمة ذمم التأمین ا -
ذمم  ك ال ة تحصیل تل یتم تقدیر القیمة القابلة للتحصیل من ذمم التأمین المدینة في حال عدم إمكانی
یم  ن اإلدارة تقی ب م ة یتطل أمین المدین م الت ة ذم ي قیم اض ف ود انخف د وج ل. ان تحدی كل كام بش

أمین و ركات الت ذلك لش أمین وك والص الت املي ب ة لح یولة المالی الءة والس توى الم تم مس ذلك ی ك
ي تمت  مراجعة نسب التحصیل بناء على المعلومات التاریخیة للشركة والدراسات التفصیلیة الت
خالل العام ورأي اإلدارة القانونیة للشركة. یتم إثبات الفرق بین المبالغ المتوقع تحصیلھا والقیمة 

م  قائمةالدفتریة كمصاریف في  ي ت الغ الت اً خالل الدخل ویتم إثبات الفرق بین المب تحصیلھا فعلی
  الدخل في الفترة التي یتم بھا التحصیل. قائمةالفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في 

  
  اختبار كفایة االلتزامات -

ق  أمین للتحق ود الت ة عن عق ات الناجم بتاریخ كل مركز مالي یتم تطبیق اختبارات كفایة االلتزام
 من كفایتھا.

ل ا تخدام أفض ركة باس وم الش اءات وتق تقبلة، االدع ة المس ة التعاقدی دفقات النقدی دیرات للت لتق
ك  دعم تل ي ت ول الت ن األص تثمارات م رادات االس ذلك إی ة وك اریف اإلداری تلمة، المص المس

ي  ات أي نقص مباشرة ف تم إثب ات وی ة االلتزام یم كفای دف تقی ك بھ ات وذل ةااللتزام دخل  قائم ال
 الشامل.

  
  )IFRSالتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ( تطبیق المعایر الدولیة إلعداد .4

  التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات 
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامھا 

دلة التالیة خالل إلعداد القوائم المالیة للسنة السابقة، باستثناء قیام الشركة بتطبیق المعاییر المع
  السنة:

  : اإلفصاح عن الجھات ذات العالقة (المعدل) 24معیار المحاسبة الدولي رقم 
  العرض (المعدل) –: األدوات المالیة 32معیار المحاسبة الدولي رقم 

 ) عرض بنود الدخل الشامل األخرى (المعدل)*1معیار المحاسبة الدولي رقم (  
 إفصاحات القوائم المالیة (المعدل)7رقم ( معیار التقاریر المالیة الدولیة ( 
 ) القوائم المالیة الموحدة 10معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم ( 
 ) اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى12معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (  
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 ) قیاس القیمة العادلة13معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (  
) إلى تغییر طریقة عرض بنود الدخل الشامل 1في معیار المحاسبة الدولي رقم (* یقضي التغیر 

األخرى في مجموعات، بأن یتم فصل تلك البنود التي یمكن قیدھا أو إعادة تصنیفھا في قائمة 
الدخل في المستقبل عن البنود األخرى التي ال یمكن إعادة تصنیفھا. سیؤثر ھذا التعدیل على 

  لى أداء الشركة أو مركزھا المالي. العرض ولن یؤثر ع
  
 ) األدوات المالیة **9معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم ( 

) بصیغتھ الحالیة المرحلة األولى لإلحالل محل معیار 9یمثل معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (  **
أثر على تصنیف  ). سیكون لتطبیق المرحلة األولى من ھذا المعیار39المحاسبة الدولي رقم (

وقیاس الموجودات المالیة للشركة، ومن غیر المحتمل أن یكون لتطبیقھ أثر على المطلوبات 
المالیة. ستعمل الشركة على تحدید أثر التطبیق بالتزامن مع صدور المراحل التالیة من المعیار 

شكلھ النھائي وذلك إلظھار صورة شاملة عن أثر التطبیق. سیصبح ھذا المعیار نافذ المفعول ب
  .2018كانون الثاني  1للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
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 عقارات وآالت ومعدات .5
  یتألف ھذا البند مما یلي:

 قائمةال
 

  دیكورات  تاعقار
 أجھزة

  كھربائیة
 أثاث

  وتجھیزات
 أجھزة
 المجموع  برمجیات  سیارات  ثابتة إعالنات  حاسوب

 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي  دوالر أمریكي أمریكيدوالر   دوالر أمریكي  التكلفة
 4,760,379  981,773  163,619  102,509  959,515  554,880  280,533  200,074  1,517,476  2017كانون األول  31في 

 32,930  --  --  3,147  17,590  8,139  3,576  478  --  اإلضافات 
 )209,971(  )43,155(  )7,192(  )4,575(  )42,563(  )24,569(  )12,410(  )8,805(   )66,702(   فرق ترجمة
 4,583,338  938,618  156,427  101,081  934,542  538,450  271,699  191,747  1,450,774  2018أیلول  30الرصید في 

                   
                   االستھالكع مجم
  2,613,188  692,635  130,744  89,079  874,806  330,970  179,950  124,227  190,777  2017كانون األول  31في 

 222,780  99,244  6,041  5,567  769,20  833,32  13,769  10,453  34,104  اإلضافات 
 )119,763(  )32,627(  )5,880(  )4,038(  )38,910(  )15,270(  )8,212(  )5,690(  )9,136(   فرق ترجمة
  2,716,205  759,252  130,905  90,608  856,665  348,533  185,507  128,990  215,745  2018أیلول  30الرصید في 

 30صافي القیمة الدفتریة في 
 (أ) قائمة-2018أیلول 

 
1,235,029  62,757  86,192  189,917  77,877  10,473  25,522  179,366  1,867,133 

 31صافي القیمة الدفتریة في 
 (أ) قائمة- 2017كانون األول 

 1,326,699  75,847  100,583  223,910  84,709  13,430  32,875  289,138  2,147,191 

   %15  %10  %33.30  %20  %10  %10  %10  %3  نسبة االستھالك
 
 
 



  

  المساھمة العامة المحدودة -تابع: إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة لشركة المجموعة األھلیة للتأمین 
  2018أیلول  30في أشھر المنتھیة  التسعةلفترة 

 

17

 
 یةاستثمارات عقار .6

  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

 
    .ب

 كانون األول 31   أیلول 30 
  2018   2017 
  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  

 300,000  1,969,840 2017كانون الثاني  1في 
 -  عقاریةإعادة تصنیف جزء من المبنى إلى إستثمارات 

  بالصافي
-   

1,060,634 
 )111,142(   - تصنیف حصة العقارات من االرضإعادة 

 684,854   -  فرق القیمة العادلة للمبنى
  35,494   -  فرق الترجمة
 1,969,840   1,969,840 قائمة (أ)  –المجموع   

  

ة  %50تمثل االستثمارات العقاریة  ركة الحلیف ع الش ترك م ى المش ة المبن اد  –من قیم شركة االتح
اریخ لالعمار واالستثما ة بت ر عادی ة والغی ة العادی رار الجمعی ى ق اًء عل ك بن تشرین أول  19ر وذل

2017.  
 

تثمارات   .ج ركة  AKAإن اس ع ش مالیة م رص الش ي قب اري ف تثمار عق ن اس ارة ع  AKA"عب
Investment Capital  ك ة وذل د المشاریع العقاری ي أح ا ف تثمار معھ م االس وھي شركة تركیة ت

ل  39من  إلنشاء مجمع سكني راقي مكون ة، وتمث ي التركی ي قبرص ا ف فیال سكنیة في مدینة كارین
 .AKA Investmentمن أصل االستثمار الذي تم مع شركة  1/3حصة االھلیة للتأمین ما نسبتھ 

في مدینة كارینا والذي بموجبة حكمت المحكمة للشركاء  5/2015وقد صدر حكم قضائي في شھر 
دد  تمالك ع ل  20باس ن أص كنیة م یال س ة  39ف ي منطق ة ارض ف ى قطع افة إل ذا باإلض یال ھ ف

ل إضافیة  الث فل ى ث م الحصول عل ذلك ت فاماجوستا مطلة مباشرة على شاطئ البحر." باإلضافة ل
فیال التي تم الحصول علیھا من خالل قرار المحكمة وذلك مقابل  20إضافة إلى  2016خالل العام 

أم 117,504مبلغ  ام دوالر امریكي حصة االھلیة للت ي منتصف ع ك ف لیصبح عدد  2016ین وذل
غ  23الفیلل حالیاً  یانة بمبل الیف ص ى تك افة إل یال باإلض الي  10,674ف بح إجم ي لیص دوالر أمریك

  .2016كانون االول  31دوالر أمریكي كما في  2,051,692االستثمار بمبلغ 
  

انون األ 31في  العادلة كماوقد تم إعادة تقییم اإلستثمارات بالقیمة  غ  2017ول ك  2,161,930بمبل
  امریكي.دوالر 

  

 بمبلغبیع جزء من قیمة االستثمار العقاري في قبرص  2018تم خالل الربع الثاني من العام 
 دوالر أمریكي، 64,490دوالر أمریكي كما تم عمل إضافات على الفلل السكنیة مبلغ  335,639

  .2018 أیلول 30ي كما في دوالر أمریك 1,890,781لیصبح إجمالي االستثمار بمبلغ 
 

  2المساحة م 
 أیلول 30

2018 
  كانون األول 31

2017 
  دوالر أمریكي دوالر أمریكي    

 688,881  688,881  20,537 الھیا بیت –أرض شمال غزة 
 1,969,840  1,969,840  660  ب – هللا رام –أرض الماصیون 

Aka Investment Capital Ltd – 
  ج 

  
1,890,781 

 2,161,930 
 4,820,651  4,549,502   (أ) قائمة –المجموع 
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 استثمارات في شركات حلیفة .7

  یتألف ھذا البند مما یلي:
ریةالقیمة الدفتنسبة الملكیة %عدد األسھم                     

  أیلول30 بلد التأسیس 
2018 

 كانون31
2017األول

 أیلول30
2018

 كانون31
 2017األول

  أیلول 30
2018 

  كانون31
  2017األول

 دوالر أمریكيدوالر أمریكي     
11,628,919 12,078,919 30 30 9,600,000 9,600,000 فلسطین شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار

 44,634 44,634 34 34 170,000 170,000 فلسطینشركة مینا جیوثیرمال للطاقة الجوفیة 
12,123,55311,673,553    قائمة (أ) –المجموع 

   
 لك كما یلي:تمثل االستثمارات في شركة االتحاد لالعمار واالستثمار إجمالي االستثمارات الخاصة بالشركة األم والشركات التابعة وذ -

  القیمة الدفتریة نسبة الملكیة%  عدد األسھم 
 أیلول30 

2018
 كانون 31

2017األول 
 أیلول30

2018
 كانون31
 2017األول

  أیلول30
 كانون 31  2018

 2017األول 
 دوالر أمریكي   دوالر أمریكي      

 3,876,307  4,026,307  %10 %3,200,0003,200,00010 شركة المجموعة االھلیة للتأمین
 3,876,306  4,026,306  %10 %3,200,0003,200,00010الشركة األھلیة للعقارات واالستثمارات

 3,876,306  4,026,306  %10 %3,200,0003,200,00010 الشركة المتحدة للتسویق والخدمات
11,628,919 12,078,919  %30 %9,600,0009,600,00030  المجموع

 
یاحیة بكا - ة والس ات السكنیة والفندقی ة واألسواق والمجمع ات التجاری اء المجمع ي مجال إنش تثمار م.ع.م ف ار واالس اد لإلعم ذلك تخطیطتعمل شركة اإلتح ا وك ة أنواعھ  ،ف

  إنشاء وإدارة المدن الصناعیة والسیاحیة.، تنفیذ، تصمیم
فیة واالستثمار المساھمة الخصوصیة المحدودة في مجال عرض وإدارة وبیع خدمات الطاقة الجوفیة الحراریة وتقدیم االستشارات تعمل شركة مینا جیوثیرمال للطاقة الجو -

  الفنیة الخاصة بتخفیض تكالیف استھالك الطاقة.
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  الفترةحركة حصة المجموعة من أرباح (خسائر) الشركات الحلیفة خالل  1.7

  یتألف ھذا البند مما یلي:

  ركة االتحادش  
 واالستثمارلألعمار

 شركة مینا
المجموعجیوثیرمال

 دوالر أمریكي دوالر أمریكي  دوالر أمریكي
2,365,102 )125,366( 2,490,468الفترةبدایةاالستثمارالمتراكم في

450,000-- 450,000الفترةحصة الشركة من أرباح (خسائر)
 2,815,102   )125,366(  2,940,468  الفترةنھایة  اراالستثمالمتراكم في 

 
 من خالل قائمة الدخل الشاملموجودات مالیة  .8

 یتألف ھذا البند مما یلي:
 2018 أیلول 30      

 
 عدد أسھم
 الشركة

عدد األسھم 
 المملوكة

  التكلفة
التغیر المتراكم 

  في القیمة 
العادلة

  رصید أول 
 المدة

 
  إضافات 

 دات)(استبعا
  التغیر في

 القیمة العادلة 
 

  رصید 
 المدة أخر

 دوالر أمریكي     دوالر أمریكي   دوالر أمریكي     
 56,950  --  --   56,950 --   99,267 --  -- مصنع میاة أریحا

 56,950  -- --  56,950--  99,267  قائمة (أ) –المجموع 
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 ذمم مدینة بالصافي .9
 البند مما یلي:یتألف ھذا 

 
 أیلول 30

2018 
 

  كانون  31
 2017 األول

  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 
 14,587,772  13,812,815 ذمم وثائق تأمین 

  756,071   589,174 ذمم الوكالء
  1,112,924   959,528  ذمم شركات تأمین

  2,482,850   2,360,046 ذمم معیدي تأمین
 18,939,617  17,721,563 المجموع

 )5,183,107(  )5,248,684( )1.9ن مشكوك في تحصیلھا (إیضاح مخصص دیو
 13,756,510  12,472,879 قائمة (أ) – المجموع

  
  حركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 1.9

  یتألف ھذا البند مما یلي:

 
 أیلول 30

2018 
 

  كانون  31
 2017األول 

  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 
 4,453,537  5,183,107 / السنة الفترةة رصید بدای

 250,000  300,000  خالل الفترة/ السنة إضافات
 479,570  )234,423( فروقات ترجمة خالل الفترة/ السنة

 5,183,107  5,248,684 )9إیضاح ( – الفترة/ السنةرصید نھایة 
  

 موجودات ومطلوبات عقود التأمین وإعادة التأمین .10
 مما یلي:یتألف ھذا البند   .أ

 
 أیلول 30

2018 
 

  كانون  31
 2017األول 

  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 
    موجودات عقود إعادة التأمین

 6,428,353  5,812,990 اإلدعاءات تحت التسویة
 291,303  286,892 احتیاطي األخطار الساریة

 6,719,656  6,099,882 (أ) قائمة-مجموع موجودات عقود إعادة التأمین 
    مطلوبات عقود التأمین

 21,752,750  21,286,398 اإلدعاءات تحت التسویة
 498,132  498,132 احتیاطي ادعاءات غیر مبلغ عنھا

  470,093   470,093  إحتیاطي مصاریف تسویة المطالبات
 7,203,599  7,120,050 احتیاطي األخطار الساریة

 29,924,574  29,374,673 (أ) قائمة –مجموع مطلوبات عقود التأمین 
    الصافي

 15,324,397  15,473,408 اإلدعاءات تحت التسویة
 498,132  498,132 احتیاطي ادعاءات غیر مبلغ عنھا

  470,093   470,093  إحتیاطي مصاریف تسویة المطالبات
 6,912,296  6,833,158 احتیاطي األخطار الساریة

 23,204,918  23,274,791 اإلجمالي
  .تقییمھا من قبل الخبیر اإلكتواري في نھایة السنة المالیةبشكل نھائي بعد اإلحتیاطیات الفنیة  یتم إقرار  .ب
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 موجودات وحسابات مدینة أخرى .11
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

 
  أیلول 30

2018 
 

  كانون األول 31
2017 

  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 

 85,137  33,507 إیرادات مستحقة 
 148,070  205,011 اریف مدفوعة مقدمامص

 593  --  تأمینات مسترده
مستردات من الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث 

 5,015,884  ب  –الطرق 
 

5,246,499  
 1,980,349  1,893,301 ج  –بالصافي  –مستردات من شركات تأمین 

 171,127  163,605 الشركات تابعة  
 28,100  26,865 ةمستحقات من شركات حلیف

 1,901,345  1,817,770  د -أرض اإلرسال –ذمم قضایا حكومیة 
 82,208  33,493 أخرى

 9,643,428  9,189,436 )أقائمة ( –المجموع 
  

  مستردات من الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق   .ب
ل ذا یمث غ ھ ة المبل تردات قیم ن المس ندوق م طیني الص ویض الفلس اب لتع وادث يمص رق ح الغ الط  والب

ا مخصوم) امریكي دوالر 8,716,899( شیقل 31,729,512 ة منھ ي التحوط قیم م الت ابھ ت اءً  احتس ى بن  عل
ار راي انوني المستش ركة الق دائرة للش ة وال ركة، وإدارة القانونی ك الش ة وذل یقل 13,471,696 بقیم د ش  جدی

  :ھي كالتالي المستردات على الحركة ان .2018 أیلول 30كما في  )أمریكي دوالر 3,701,912(
  أیلول 30 

2018 
 

  كانون األول 31
2017 

  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 
 5,010,876   5,246,499 الفترة / السنةاول رصید 
 )284,454(  --  خالل الفترة/ السنة التحوط

 520,077  )230,615( خالل الفترة/ السنة فرق ترجمة
 5,246,499  5,015,884 ة الفترة/ السنةفي نھای صافي الرصید

  
 مستردات من شركات التأمین (بالصافي):  .ج

  أیلول 30 
2018 

 
  كانون األول 31

2017 
  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 

 2,035,931   2,035,931 مستردات من شركات التأمین
 )262,566(  )262,566( مخصص مستردات من شركات التأمین

  206,984  119,936 فرق ترجمة
 1,980,349  1,893,301 صافي المستردات من شركات التأمین

 
ل   .د غ یمث الي  1,817,770مبل ي إجم ي دوالر أمریك الغ الت م دفعھالمب ت  ات ث قض ال حی ك أرض اإلرس لتمل

م  رار رق ب الق نقض بموج ة ال اریخ  327/2015محكم ة  17/1/2016بت لطة الوطنی ة األرض للس بملكی
ة ووزارة الفلسطینیة ع قضیة المالی دورھا قامت الشركة برف م (، ب ة رق اریخ  )509/2017مدنی نیسان  30بت

ي لح ،أرض اإلرسال في حینھلتملك  ھمن أجل استرداد ما تم دفع 2017 ائر الت ع الخس ت قباإلضافة إلى جمی
  وال زالت القضیة منظورة أمام القضاء.بالشركة 
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 شیكات برسم التحصیل .12
 ي:یتألف ھذا البند مما یل

 
  أیلول 30

2018 
 

  كانون األول 31
2017 

  دوالر أمریكي   دوالر أمریكي 
 3,415,567  3,460,880 شیكات تستحق خالل ثالثة أشھر

 1,744,036  2,192,509 شیكات تستحق من ثالثة إلى ستة أشھر
 577,810  1,522,919 شیكات تستحق من ستة أشھر وأقل من سنة 

 5,737,413  7,176,308 أ)(قائمة  –المجموع 
  4,862   59,874  قائمة (أ) – شیكات تستحق بعد سنة

  
 موجودات مالیة من خالل قائمة الدخل .13

 یتألف ھذا البند مما یلي:
 2018 أیلول 30   

 
  عدد أسھم
الشركة

عدد
  األسھم

التكلفةالمملوكة
  رصید

 أول المدة
التغیر في 

 (استبعادات)  القیمة العادلة
  رصید أخر

 مدةال
  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي         

 43,188  - )7,312( 50,500 ـ  ـ ـ UBSسندات 

  2,077 - 62  2,015  ـ  1,550 60,000,000 الفلسطینیة للكھرباء

  45,265 - )7,250( 52,515     (أ) قائمة –المجموع 

    
 ودائع استثماریة لدي البنوك .14

  مما یلي: یتألف ھذا البند

  أیلول 30 
2018 

 
 كانون األول 31

2017 
  دوالر أمریكي   دوالر أمریكي 

  5,307,999   5,468,931   القدسودائع لدى بنك 
  1,513,575   1,564,621  البنك التجاري االردنيودائع لدى 

 251,712  251,712 نقد مقید السحب* –ودائع لدى البنك العربي 
 7,073,286  7,285,264 (أ) قائمة-المجموع 

دوالر أمریكي لدى البنك العربي قیمة ودیعة  251,712* یتمثل النقد مقید السحب في ودائع بمبلغ 
  حسب المتطلبات القانونیة. ةمحجوزة ألمر ھیئة سوق رأس المال الفلسطینی

 
 النقد وأشباه النقد .15

 یتألف ھذا البند مما یلي:

 
  أیلول 30

2018 
 

 كانون األول 31
2017 

  دوالر أمریكي   دوالر أمریكي 
 2,468  6,372 نقد في الصندوق 

 3,904,736  5,406,509  نقد لدى البنوك
  3,907,204   5,412,881 (أ) قائمة-المجموع 

 
 رأس المال المدفوع .16

ل  0.25سھما بقیمة اسمیة قدرھا  40,000,000 یتكون رأس المال المصرح بھ والمدفوع من ي لك دوالر أمریك
  دوالر أمریكي. 10,000,000 مبلغ 2018 أیلول 30، وقد بلغ رأس المال المدفوع حتى سھم
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  االحتیاطي اإلجباري .17
انون الشركات  %10یتمثل ھذا البند في قیمة ما یتم اقتطاعة بنسبة  اً لق نویا وفق اح المجموعة س من صافي أرب

  والنظام الداخلي للمجموعة.
  

  االحتیاطي االختیاري .18
اع یتمثل ھذا ال ة المساھمین خالل االجتم س اإلدارة وموافق بند ما یتم تكوینھ من األرباح بناًء على توصیة مجل

 السنوي العادي للجمعیة العمومیة.
  

 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین .19
  یتألف ھذا البند مما یلي:

  أیلول 30 
2018 

 
 كانون األول 31

2017 
  دوالر أمریكي   دوالر أمریكي 

 1,535,327  1,774,285  الفترة / السنةة رصید بدای
 76,602  254,315 الفترة/ السنةاإلضافات خالل 

)323,303( الفترة/ السنةاالستخدامات خالل    (13,438) 
 175,794  )79,462( الفترة/ السنة فروق عملھ وترجمة

 1,774,285  1,625,835 قائمة (أ) –المجموع 
 

 مخصصات مختلفة .20
 بند مما یلي:یتألف ھذا ال

  أیلول 30 
2018 

 
 كانون األول 31

2017 
  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 

مخصص الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث
 2,238,141  2,148,791 )20/1( الطرق

 141,154  139,041 مخصص إجازات موظفین
 327,649  288,481 )20/2( إیضاح-مخصص الضرائب 

 2,706,944  2,576,313أ)قائمة ( –المجموع 
  

  مخصص الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق 1.20
مل  .أ ندوق یش ة الص ید حص ذا الرص رق ھ وادث الط ابي ح ویض مص طیني لتع أمین  الفلس اط الت ن أقس م

ن  رة م ي للفت ى  14/06/2007اإللزام زة 30/09/2017وحت ي غ ركة ف روع الش ك لف ة  وذل والبالغ
ام الصندوق مریكيدوالر أ 1,869,048 الغ رغم عدم قی االعتراف ، حیث قامت الشركة بقید ھذه المب ب

ن التعویضات التزاماتھ ب د حصتھ م انونحسب وقی ي  للحوادث الق ى قطاع غزةف ة عل ت الحرك ، وكان
  المالیة كما یلي: الفترةرصید الصندوق خالل 

  أیلول 30 
2018 

 
 كانون األول 31

2017 
  أمریكيدوالر   دوالر أمریكي 

    1,842,384  2,238,141 الفترة / السنةرصید بدایة 
 1,537,084  1,198,476 خالل الفترة/ السنة حصة الصندوق من األقساط

)1,342,851(  )1,189,243( خالل الفترة/ السنةمبالغ مسددة 
 201,524   )(98,583 خالل الفترة/ السنة فرق ترجمة

 2,238,141  2,148,791 فترة/ السنةرصید الصندوق في نھایة ال
د  .ب ات یوج تردات مطالب ركة مس ى للش ندوق عل طیني الص ویض الفلس ابي لتع وادث مص غ الطرق ح  بمبل

ن) امریكي دوالر 8,716,899( شیقل 31,729,512 ابقة سنوات م ل س م 31/12/2014 قب  تسجیلھا ت
د أخرى، مدینة وحسابات موجودات ضمن المالیة البیانات في م وق ا الخاص التحوط احتساب ت اءً  بھ  بن

یقل 13,471,696 بلغت والتي الشركة وإدارة القانونیة والدائرة للشركة القانوني المستشار راي على  ش
  ).امریكي دوالر 3,701,015( تعادل والتي
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  مخصص الضرائب 2.20
  یتألف ھذا البند مما یلي:

  أیلول 30 
  كانون األول 31  2018

2017 
  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 

 78,863  327,649الفترة/ السنةرصید بدایة 
 )193,181(  )119,944(الفترة/ السنةتسدیدات خالل 

 425,613  94,622/ السنةللفترةمخصص ضرائب
 16,354  )13,346(  فرق الترجمة
 327,649  288,481 )20(إیضاحالفترة/ السنةرصید نھایة 

خ إصدار التقریر إلى تسویات نھائیة مع دائرتي ضریبة الدخل والقیمة المضافة لم تتوصل الشركة حتى تاری
ة 2018 أیلول 30وحتى  2005للفترة منذ عام  دى كفای ن م د م دقیق التأك . لم نستطع من خالل إجراءات الت

ة  دخل وضریبة القیم ي لضریبة ال غ الفعل ث أن المبل ة المضافة. حی دخل وضریبة القیم مخصص ضریبة ال
رة ضریالم ع دائ د المفاوضات م ائي بع دخل وضریبة ضافة المستحقة على الشركة یتم إقراره بشكل نھ بة ال

  القیمة المضافة.
  

 ذمم دائنة .21
 یتألف ھذا البند مما یلي:

  أیلول 30 
  كانون األول 31  2018

2017 
  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 

 1,020,074  1,667,555ذمم دائنة متنوعة
 218,673  228,127لشركھ االتحاد لإلعمار واالستثمارمستحقات 

 193,208  268,242  ذمم محامیین
 1,719,414  1,453,182  ذمم موردین

 117,680  526,135  ذمم كراجات 
 1,316  791  ذمم أطباء
 3,270,365  4,144,032قائمة (أ) –المجموع 

 

 شركات التأمین وإعادة التامین .22
 ما یلي:یتألف ھذا البند م

  أیلول 30 
  كانون األول 31  2018

2017 
  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 

 61,634  58,925مستحقات لشركات التأمین
 61,634  58,925قائمة (أ) –المجموع 

 
 أرصدة دائنة أخرى .23

  یتألف ھذا البند مما یلي:

  أیلول 30 
  كانون األول 31  2018

2017 
  كيدوالر أمری  دوالر أمریكي 

 1,521,773  903,591مصاریف مستحقة
 1,136,650  1,185,508نفقات مستحقھ لھیئات ومؤسسات صحیة

 1,416,523  1,173,539ضرائب ورسوم مستحقة
 1,185  1,133 شركات تابعة
 77,669  50,446  ذمم موظفین

 62,638  83,257حسابات دائنة تحت التسویة وأخرى
 4,216,438  3,397,474 قائمة (أ) –المجموع 
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 معلومات قطاع األعمال .24
ل یتم تنظیم أعمال المجموعة ألغراض إداریة لتشمل ثمانیة قطاعات أعمال تأمین ھي المركبات والحوادث العامة والھندسیة والحریق والسرقة  معلومات قطاع أعمال المجموعة: والنق

ة، وال للمجموعة. كما یقوم قطاع االستثمار بإدارة  البحري. تشكل ھذه القطاعات األساس للتقاریر التحلیلیة ال الشركات التابع ة الخاصة بالمجموعة وأعم وال النقدی تثمارات واألم االس
  توجد معامالت بین القطاعات. یمثل الجدول التالي ملخص إیرادات ومصروفات ونتائج أعمال القطاعات التشغیلیة للمجموعة.

نقل بحريالمركبات 
حریق
 قطاع االستثمارصحيمسئولیة مدنیةعمالحوادث عامة ھندسیةقةوسر

 أیلول30
2018 

  أیلول 30
2017 

  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي  دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
    دات عقود التأمینإیرا

 21,575,203 21,310,564  -- 130,3311,065,717329,685879,198 18,027,14824,993323,831529,661 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
حصة معیدي التأمین من

 )1,222,559( )1,173,323(  -- --)50,502()86,511()51,237(  )385,947()232,083()21,000()346,043(أقساط التأمین المكتتبة
صافي أقساط التأمین المكتتب

 20,352,644 20,137,241  -- 79,094979,206279,183879,198 17,681,1053,99391,748143,714 بھا
التغیر في احتیاطي األخطار

 )1,827,907( )229,749(  -- 9,959)6,634(22,790155,815 8,092)8,429(7,899)419,241( الساریة
 18,524,737 19,907,492  -- 101,8841,135,021272,549889,157 17,261,86411,89283,319151,806صافي أقساط التأمین المحققة

 224,795 125,132  -- --2,0146,506 34029,25987,013--عموالت تأمین مقبوضة
محفظة الموجودات أرباح

 )151( --  -- ---------------- المالیة 
 )823( )7,169(  )7,169(----------------مخصص تدني إستثمارات

 202,696 450,000  450,000----------------نتائج شركات حلیفةصافي 
 205,196 346,794  346,794فوائد ودائع وقروض

 19,156,450 20,822,249  103,8981,135,021279,055889,157789,625 17,261,86412,232112,578238,819إجمالي إیرادات قطاع األعمال
 )13,973,004( )17,086,492(  -- )823,591()94,157()739,569()746( )390,654()184,691()22,501( )14,830,583( التعویضات المدفوعة
 814,561 1,177,430  -- --50619,711-- 1,153,9401,1424191,712 مستردات تعویضات

حصة معیدي التأمین من
 1,014,903 1,212,918  -- ----681124,653 656,7611,73274,603354,488التعویضات المدفوعة

صافي التغیر في مخصص
 )831,156( )841,096(  -- --)53,096(1,39493,116 18,088142,26456,293)1,099,155(اإلدعاءات القائمة

 )752,852( )979,681(  -- --)15,808()51,101()6,249(  )25,397()15,528()1,198()864,400(صافي العموالت المدفوعة
 )1,173,645( )1,314,730(  -- )54,241()20,340()65,748()8,041( )32,677()19,978()1,542()1,112,163(مصاریف فروع تأمین مباشرة

مخصص دیون مشكوك في
 )400,000( )300,000(  )300,000(---------------- تحصیلھا 

 )638,765( 642,085  642,085----------------فروقات عملة
 2,748 2,860  2,860---------------- إیرادات اخرى

–مصاریف إداریة وعمومیة
 )1,757,123( )2,136,342(  -- )88,140()33,050()106,836()13,065( )53,097()32,463()2,505()1,807,186()26إیضاح (

إجمالي مصروفات قطاع
 17,694,333 )19,623,048(  344,945)965,972()196,740()744,979()26,026( )89,332()35,374()6,784()17,902,786( األعمال 

صافي أرباح قطاع األعمال
 1,462,117 1,199,201  1,134,570)76,815(77,872390,04282,315 5,44877,204149,486)640,921(قائمة(ب)–بقبل الضرائ

  معلومات التوزیع الجغرافي
  لم یتم عرض معلومات قطاع أعمال ثانوي. وعلیھتعمل المجموعة في مناطق السلطة الفلسطینیة فقط 
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  لیةمحفظة الموجودات الما خسائر .25
ع  ة للبی ة المتاح ودات المالی اجرة والموج ة للمت ودات المالی ة الموج ي محفظ تثمار ف اح االس د أرب ذا البن مل ھ یش

  والموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق كما یلي:
 أیلول30 

2018 
 أیلول 30

2017 
  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 

إیضاح  –من خالل قائمة الدخلودات المالیةالتغیرات في القیمة العادلة للموج
)13( )7,169(  )151( 

 )151(  )7,169((ب)قائمة –المجموع 
  

 مصاریف إداریة وعمومیة .26
  یتألف ھذا البند مما یلي:

أیلول 30 
2018 

أیلول  30
2017 

  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 
 527,083  940,380رواتب ومصاریف متعلقة بھا

 50,097  53,036 تأمین 
 32,852  9,212الدعایة واإلعالن

 83,441  74,143مصاریف وتنقالت وسفر
 73,892  95,427 إیجارات 

 260,846  250,553استشارات وأتعاب مھنیة
 112,776  116,925 ھاتف وبرید

 28,887  31,519 ضیافة
 73,956  58,014 صیانة

 43,902  39,446 كھرباء ومیاه 
 39,790  42,637وترخیص رسوم

 230,661  222,780 استھالكات
 59,298  56,018مستلزمات مكتبیةوقرطاسیھ ومطبوعات

 139,642  146,252 أخرى
 1,757,123  2,136,342إجمالي المصاریف اإلداریة والعمومیة

 1,757,123  2,136,342 )24إیضاح (–مصاریف إداریة وعمومیة موزعة على قطاعات األعمال
 

 بعد الضرائب الفترةحصة السھم من ربح  .27
 یتألف ھذا البند مما یلي:

 أیلول30 
2018 

 أیلول 30
2017 

  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 
 1,206,117  1,104,579بعد الضرائب الفترة ربح

 40,000,000  40,000,000 الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسھم المكتتب بھا خالل
 0.030  0.028 (ب)قائمة-بعد الضرائبالفترةسھم من ربححصة ال

    
 النقد والنقد المعادل .28

 یتألف ھذا البند مما یلي:

  أیلول30 
2018 

كانون األول  31
2017 

  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 
 3,907,204  5,412,881أشباه النقدوالنقد 

 --  --البنوك تستحق خالل ثالثة أشھر ىودائع لد
 3,907,204  5,412,881(د)قائمة–مجموع النقد والنقد المعادل

  
  



27  

  العامة المحدودة المساھمة-لشركة المجموعة األھلیة للتأمین موحدة إیضاحات حول القوائم المالیة التابع: 
  2018أیلول  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

  الشركات التابعة .29
  :2018 أیلول 30للتأمین كما في  بالشركات التابعة لشركة المجموعة األھلیة قائمةفیما یلي 

 اسم الشركة
بلد 

 التأسیس
 

حقوق 
 الملكیة

 النشاط الرئیسي 

 أعمال المقاوالت واإلنشاءات  100  فلسطین  الشركة األھلیة للعقارات
 أعمال التسویق والخدمات  100  فلسطین  الشركة المتحدة للتسویق والخدمات
 أعمال الھندسة والتصمیم واالستشارات الھندسیة  100  فلسطین  شركة أریك للھندسة واالستثمارات

 ى ركة عل دت إدارة الش ة و أك ركات الثالث ذه الش ي ھ ل ف ف العم ا توق ام الأنھ ذ ع اط من زاول أي نش  ت
2008. 

  
 معامالت مع أطراف ذات عالقة .30

ة  یتمثل ھذا البند في المعامالت التي تمت مع الشركات الحلیفة والمساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وأی
  شركات مسیطرة علیھا أو ھناك قدرة على التأثیر علیھا.

  في المركز المالي الموحدة ھي كما یلي: إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة

  أیلول 30  
2018 

 
كانون األول  31

2017 
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  

 77,669  50,446  التنفیذیة والموظفیناإلدارة  –ذمم دائنة 
 5,183,107  5,248,684  مخصص تدني ذمم مدینة 

 28,100  26,865  ذمم مدینة شركات حلیفة
 218,673  228,127   شركات حلیفةذمم دائنة 

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة الدخل الموحدة ھي كما یلي:

  أیلول 30  
2018 

  كانون  31
 2017األول 

 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 
 21,327   9,017 إیرادات 

 100,000   60,000 مصاریف مجلس االدارة
  

  أیلول 30  
2018 

  كانون  31
 2017األول 

  832,177   512,954  رواتب ومنافع اإلدارة العلیا والرؤساء التنفیذیین
 

 ارتباطات والتزامات محتملة .31
  

والجزء غیر المسدد من  قائمةتتمثل االرتباطات والتزامات المحتملة في االلتزامات الناتجة عن الكفاالت ال
  االستثمار في أسھم بعض الشركات

  لولأی 30 
2018 

 
  كانون  31

 2017األول 
 47,401  33,131 كفاالت قائمة

 33,131  47,401 
 

 األرقام المقارنة .32
 .المالیة للقوائممع العرض الحالي  لتتالئمتم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة 


