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األهلية للتأمين

الفلسطينية  األراضي  وعلى  املهجر،  لدى مجموعة من فلسطيني  للتأمني  األهلية  تأسيس شركة  ولدت فكرة 
إلى  السلطة  بداية دخول  تأسيسها مع  يتزامن  أن  األمل، حيث حرصت  بأحرف من  وقائع ميالدها  احملررة سجلت 
أرض الوطن في عام 1994 مـؤيدة بكل احلب ومعززة بثقة وخبرة شعبنا واِلتفافه حول هذه اإلنطالقة التي باركها 
أول رئيس لدولة فلسطني القائد الرمز/ أبو عمار رحمه اهلل ومتنى لها دوام التوفيق والتقدم والعمل من أجل رفعة 
أول شركة مساهمة عامة  للتأمني« هي  الفلسطيني، وبذلك تكون »شركة اجملموعة األهلية  الوطني  االقتصاد 
تؤسس في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية برأسمال وطني وكفاءات وخبرات فلسطينية متخصصة تعمل 
على ترسيخ مفاهيم روح العمل اجلماعي اجلاد واملتميز ووفق أفضل ما توصل إليه العمل في العالم في مجال هذه 

الصناعة الهامة، لذلك الزم شركتنا شعار:

األولى في فلسطني،، فلسطينية الهوية،،، عاملية األداء.

أهداف المجموعة

لقد وضع القائمون على اجملموعة وهم من الغيورين على مصلحة وطنهم وشعبهم مجموعة من األهداف التي 
آمنوا بها وجنحوا أميا جناح في حتقيقها وما زالوا رغم كل الصعوبات التي مير بها الوطن، ومن هذه األهداف:

• احلالية 	 العمالء  الحتياجات  تلبية  والبشرية،  املادية  الوطن  ثروات  على  للمحافظة  التأمينية  احلماية  توفير 
وتوقعاتهم املستقبلية من خالل كوادر وطنية فنية وإدارية مؤهلة.

• االرتقاء مبستوى األداء في مختلف فروع التأمني في السوق الفلسطيني لتحاكي مثيالتها في دول العالم.	

• تأهيل وتدريب كوادر فنية محلية تغني السوق التأميني في الوطن الفلسطيني وتفي باحتياجاته.	

• نشر الوعي التأميني والتركيز على أهمية دور التأمني في اإلسهام بنواحي النهضة االقتصادية وخدمة الوطن.	

• والشركة 	 له  للمؤمن  املشتركة  املصلحة  ذلك  في  مراعية  املتميزة  التأمينية  واخلدمات  االستشارات  تقدمي 
والوطن

• تفعيل الدور احليوي للتأمني في احلفاظ على األموال واملمتلكات واألرواح ضد كافة األخطار التي تتعرض لها 	
ضمان  كذلك  معوقات،  دون  االقتصادية  واملؤسسات  واخلدماتية  اإلنتاجية  املشروعات  منو  استمرار  لضمان 
سالمة العنصر البشري وتنميته، والتركيز على أهمية توفير كافة االحتياطات وأنظمة السالمة للحد من 

وقوع احلوادث أو منعها.
مجال عمل الشركة

مجال عمل الشركة

لقد حدد عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة مجموعة من الغايات ممكن تلخيصها في:

• املنقولة 	 املوجودات  في  واالستثمار  والتعويض  الضمان  وأنواع  التأمني  وإعادة  التأمني  أعمال  بجميع  القيام 
والثابتة لتحقيق أفضل النتائج وبأقل األخطار وإستثمار فوائض األموال بالكيفية التي يقررها مجلس اإلدارة 

مبا فيها اإلقراض للغير وفقاً ألحكام السالمة ومبا يحقق عوائد أفضل مع مراعاة أحكام القانون.

• ولقد متكنت اجملموعة بالرغم من عمرها القصير من تنفيذ جميع أعمالها باساليب علمية ومتميزة وكانت 	
الرائدة في تقدمي العديد من اخلدمات واإلستشارات التأمينية املتطورة جعلتها محل ثقة كبار رجال األعمال 

والشركات واملؤسسات ورجاالت السلطة.
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مجلس اإلدارة
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إجتماعات مجلس االدارة

خالل العام 2014 قام مجلس اإلدارة بعقد خمسه اجتماعات طرحت فيها أهم االمور والقضايا التي تواجه الشركة 
واتخاذ القرارات الالزمة. وقد مت اإلفصاح عن جميع قرارات مجلس اإلدارة لكل من بورصة فلسطني وهيئة سوق رأس 
املال وفق نظام اإلفصاح الساري، كذلك إهتم مجلس اإلدارة خالل العام 2014 وتعزيزاً لقواعد احلوكمة بتشكيل 

جلان منبثقة عن اجمللس ملتابعة األعمال التي تقوم بها الشركة والرقابة عليها.

يتكون مجلس اإلدارة من عدد ال يقل عن خمسة أعضاء من املساهمني، لتكون مهامهم متابعة أعمال الشركة 
وحتديد اخلطط املستقبلية لها وذلك ضمن الصالحيات التي خولهم بها النظام االساسي للشركة. 

االسمية  )القيمة  األقل  على  سهم   400,000 ميلكون  الذين  للمساهمني  يحق  للشركة  االساسي  النظام  ووفق 
للسهم 0.25 دوالر أمريكي( الترشح لعضوية مجلس اإلدارة.

جلان مجلس اإلدارة
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تقريـــــر رئيـــــس مجلــــــــس االدارة العشرين للجمعية العامة العادية

حضرات اإلخوة واألخوات أعضاء اجلمعية العامة حفظهم اهلل السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، وبعد،،

في  بالشركة  التنفيذية  االدارة  وطاقم  االدارة  مجلس  اعضاء  باسم  و  باسمي  بكم  ارحب  ان  لي  اسمحوا  بداية 
مختلف مستوياتها، كما اتقدم بشكري وامتناني لكم على تشريفكم  بحضور هذا االجتماع لنستعرض معا 

نتائج اعمال شركتكم لعام 2014، وكذلك للتعرف على خطة االدارة لعام 2015.

ال يخفى على أحد ان عام 2014 كان عاما صعبا على شعبنا الفلسطيني من كافة النواحي سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا، ففيه تعرض قطاع غزة حيث يعيش حوالي %45 من شعبنا فيه حلرب شرسة وظاملة لم يسلم فيها 

بشرا وال شجر، وحولها الى ركام وحجر.

حدا  مما  الذروة  فيه  بلغت  املتردية  االقتصادية  االوضاع  ان  ذلك   ،2013 لعام  امتدادا  اال   2014 عام  يكن  لم  وهكذا 
مصير  على  خيفة  نتوجس  جعلنا  الذي  االمر  التناحر،  لدرجة  حدتها  وتزداد  تتصاعد  ان  الشركات  بني  باملنافسة 
صناعة التأمني في بلدنا. إال ان صبرنا ومتاسكنا وسمعتنا التي بنيت على مدى سنوات طويلة مكنتنا من التصدي 
للرياح العاتية واعادة هيكلة ادارات الشركة وتنظيم كوادرها واعدادهم خلوض الصراع نحو االفضل، وقد وفقنا اهلل 
فتمكنا من احراز تقدما يشار له بالبنان، وخطت الشركة خطوات واسعة نحو استعادة مركزها الريادي في سوق 
التأمني الفلسطيني، وليس أدل على ذلك من النتائج املشرفة التي حتققت خالل العام املنصرم، ونعدكم اننا سوف 

نواصل الصعود  حتى نصل القمة ونتربع عليها مستعيدين مجد الشركة التليد.

هذا ونعرض لكم أدناه، حتليل لنتائج األعمال واملركز املالي للشركة مقارنة بالعام املاضي 2013،،،
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اإلنتاج مقارن بالعام الماضي

بلغ انتاج الشركة لهذا العام ما قيمتة 10.4 مليون دوالر امريكي والذي يعادل اربعة اضعاف العام املاضي 2013، 
ذلك العام الذي التقطت فيه الشركة انفاسها في استراحة احملارب التي اخذتها طوعا، هذا وقد تضمنت محفظة 
الشركة  يعطي  مما  االجل،  اطار عقود طويلة  في  الوطن  في  االقتصادية  املؤسسات  العام كبرى  لهذا  شركتكم 
استقرارا على مستوى االنتاج في املستقبل ميكنها من االنطالق بأمان وبخطوات واثقة، ومينحها فرصة التخطيط 
عام  تقرير  في  جاء  الذي  بوعدها  أوفت  اإلدارة  ان  الى  هنا  أُشير  وعلني  جديدة.  ومؤسسات  شركات  الستقطاب 
2013 من عزمها على زيادة املبيعات ورفع حصتها السوقيه، ولسوف تواصل ذلك مع تطبيق سياسة االنتقاء في 

محفظتها االنتاجية. 

نوع التأمني
نسبة الزيادة/أقساط عام 2013أقساط عام 2014

النقصان النسبة لإلنتاجدوالر أمريكيالنسبة لإلنتاجدوالر أمريكي

328.6%64.9%73.11,772,482%7,597,021املركبات

)21.8%(1.0%0.228,054%21,930نقل البحري

93.2%5.4%2.7147,251%284,454حريق وسرقة

724.8%1.5%3.442,296%348,845هندسية

)15.7%(2.4%0.565,858%55,549حوادث عامة

830.8%1.1%2.629,267%272,403مسئولية مدنية

219.8%10.9%9.2299,053%956,377عمال

145.6%12.7%8.2348,121%854,998صحي

280.3%100.0%100.02,732,382%10,391,577اجمالي العام

توزيع اإلنتاج حسب نوع التأمني
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تطور اإلنتاج )املبالغ باملليون وبعملة الدوالر(

200320042005200620072008200920102011201220132014السنة

8.711.014.614.414.918.021.424.723.117.42.710.4اإلنتاج

التعويضامتقارنةبالعام املاضي
 

التعويضات مقارنة بالعام الماضي

نتيجة االستراحة التي أخذتها الشركة انخفضت أرقام االنتاج وتبع ذلك إنخفاض واضحاً في احلوادث جنم عنه 
انخفاضاً كبير في قيم التعويضات، حيث بلغت التعويضات املدفوعة للعام 2013 بواقع 11.95 مليون دوالر، بينما 
إنخفضت خالل العام 2014 إذ بلغت 6.30 مليون دوالر، أي أن التعويضات املدفوعة انخفضت هذا العام بنسبة 47% 

عن العام املاضي، موضح ادناه قيم التعويضات موزعة على فروع التأمني.

نوع التأمني

أقساط عام 2013أقساط عام 2014
نسبة الزيادة/

النقصان النسبة لإلنتاجدوالر أمريكيالنسبة لإلنتاجدوالر أمريكي

)49.7%(531.0%62.49,412,630%4,738,895املركبات

)100.0%(53.1%0.014,889%-               نقل البحري

32.3%36.6%25.153,960%71,389حريق وسرقة

19.2%166.5%24.170,439%83,949هندسية

)87.7%(110.4%16.172,725%8,944حوادث عامة

20.4%244.5%31.671,556%86,160مسئولية مدنية

)32.6%(436.6%92.11,305,743%880,423عمال

)54.7%(273.3%50.4951,425%431,123صحي

)47.3%(437.5%60.611,953,367%6,300,883اجمالي العام
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التعويضات)املبالغ باملليون وبعملة الدوالر(

200320042005200620072008200920102011201220132014السنة

3.54.96.16.06.27.89.713.812.812.112.06.3التعويضات

اإلستثمارات

بلغت إجمالي قيمة إستثمارات الشركة كما في نهاية العام احلالي مبلغ 18.95 مليون دوالر أمريكي موزعة على 
قطاعات اإلستثمار اخملتلفة وفق التالي:

نوع
االستثمار

عام
2014

عام
2013

4,458,4414,605,296عقارية

11,281,04811,196,479في شركات حليفة

موجودات محتفظ بها لتاريخ 
االستحقاق

185,872285,873

2,609,4404,521,307موجودات ماليه للمتاجره

417,488686,646ودائع لدى البنوك

18,952,28921,295,601اإلجمالي

للشركة سواء بشكل  العقارية  اإلستثمارات  قيمة  يشكل 
خالل  من  أو  الشركة  تديرها  إستثمارات  خالل  من  مباشر 
دوالر  مليون   15.73 بواقع  احلليفة  الشركة  في  اإلستثمار 
حيث  الشركة،  إستثمارات  من   83.04% نسبتة  ما  ومتثل 

تعتبر االستثمارات العقارية األقل خطورة واألكثر عائداً، هذا وال زالت بعض االستثمارات العقارية مقيمة بالقيمة 
الدفترية والتي تعتبر القيمة العادلة احلالية لها تزيد بشكل كبير عن الظاهر في سجالت الشركة.
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تطور االستثمارات)املبالغ باملليون وبعملة الدوالر(

200320042005200620072008200920102011201220132014السنة

23.225.627.725.926.426.628.527.126.526.721.319.0االستثمارات

مشروع اإلستثمار العقاري في قبرص الشمالية

حصد  قد  مبوجبه  الذي  كارينيا  مدينة  في  القضائي  احلكم  بصدور  وذلك  إجنازاً  العام  هذا  خالل  الشركة  حققت 
االستثمار املشترك )الكونسورتيوم Consortium(للشركة على عدد 20 فيال سكنية منها اربع بحمامات سباحة، 
كما حصل املشروع على قطعة ارض في مدينة فاماجوستا مساحتها 14.7 دومن على شاطئ البحر االبيض. والذي 
يبلغ تكلفته اإلستثمارية 1.12 مليون دوالر، واملبوب ضمن إستثمارات عقارية في البيانات املالية والذي متوقع أن 

يحقق عائد جيد خالل العام 2015 بعد إنتهاء عمليات البيع اخلاصة بهذه الفلل.
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استثمارات خارجية
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الموجودات

بلغت إجمالي أصول الشركة كما في نهاية العام 46.12 مليون دوالر امريكي وبإستبعاد قيمة فروق الترجمة فإن 
إجمالي األصول 46.9 مليون دوالر أمريكي، حيث تراجعت قيمة إجمالي األصول عن العام املاضي بواقع 2.66 مليون 
دوالر أمريكي وذلك يعود إلى إهتمام إدارة الشركة بالعمل على تخفيض إلتزاماتها جتاه الغير سواء الذمم الدائنة أو 

تسديد جزء كبير من التعويضات والتي كانت عبء على الشركة.

تطور املوجودات )املبالغ باملليون وبعملة الدوالر(

200320042005200620072008200920102011201220132014السنة

28.933.337.341.943.446.549.448.9051.551.249.646.9االستثمارات

• وقد بلغت قيمة املوجودات الغير متداولة كما في نهاية العام احلالي 20.20 مليون دوالر أمريكي مقارنة مببلغ 	
املوجودات اإلستثمارات  %4، حيث متثل هذه  زيادة  وذلك بقيمة   2013 العام  أمريكي نهاية  دوالر  19.35 مليون 

طويلة األجل للشركة والتي ترتكز عليها في اخلطط االستراتيجية للشركة.

راس المال وحقوق الملكية

• بلغ راس مال الشركة كما في نهاية العام احلالي 10 مليون دوالر أمريكي موزعة على 40 مليون سهم وبقيمة 	
إسمية 0.25 دوالر أمريكي للسهم، هذا وقد مر راس املال مبراحل تطور كبيرة عبر تاريخ الشركة، إذ تضاعف منذ 

تأسيس الشركة حيث بلغ راس املال عند التأسيس عام 1994 ما قيمتة 5 مليون دوالر أمريكي

• هذا وقد بلغت إجمالي حقوق امللكية كما في نهاية العام احلالي 15.40 مليون دوالر أمريكي مقارنة بـ 15.98 	
مليون دوالر في نهاية العام 2013، هذا وبإستبعاد تأثير قيمة فروق الترجمة عن حقوق  امللكية تبلغ كما في 
نهاية العام احلالي 16.20 مليون دوالر مقارنة 14.93 مليون دوالر كما في نهاية العام 2013 وذلك بزيادة بواقع 
%9، تأتي هذه الزيادة رغم قيام الشركة بإستخدام مبلغ 1 مليون دوالر امريكي من قيمة اإلحتياطي اإلختياري 

وذلك لدعم وتعزيز قيمة اإلحتياطيات الفنية للشركة.
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تطور راس املال وحقوق امللكية )املبالغ باملليون وبعملة الدوالر(

200320042005200620072008200920102011201220132014السنة

5.86.17.67.68.18.48.48.48.4101010راس املال

6.97.110.110.712.212.013.111.813.412.716.015.4حقوق امللكية

المصروفات اإلدارية والعمومية

• خالل العام احلالي متكنت الشركة ومن ضمن خطة 	
تخفيض  على  بالعمل   2014 العام  خالل  اإلدارة 
العمل  ومتطلبات  يتالئم  مبا  وترشيدها  النفقات 
والعمومية  اإلدارية  املصاريف  تخفيض  مت  حيث 
الغير مباشرة بواقع 825 ألف دوالر أمريكي مقارنة 
بالعام 2013 وذلك بنسبة %25، إذ بلغت في العام 
2014  مبلغ 2.46 مليون دوالر امريكي مقارنة 3.29 

مليون دوالر أمريكي خالل العام 2013.

• كذلك بلغت املصاريف اإلدارية والعمومية املباشرة 	
1.13 مليون دوالر خالل  بـ  1.38 مليون دوالر مقارنة 
العام 2013 أي بزيادة بواقع 247 ألف دوالر أمريكي، 

منت  التي  و  للشركة  اإلنتاجية  احملفظة  على  حدث  بالتطورالذي  مقارنة  متواضعة  زيادة  تعتبر  الزيادة  وهذه 
بنسبة 280%.

• إنتاج 	 إجمالي  %37 من  والغير مباشرة  املباشرة  والعمومية  اإلدارية  املصاريف  إجمالي  بلغت نسبة  وقد  هذا 
العام 2014 مقارنة بنسبة %162 خالل العام 2013.

• التي 	 االرباح  قيمة  في  الرئيسي  الدور  لها  مباشرة  والغير  املباشرة  املصاريف  على  التخفيضات  هذه  تعتبر 
حققتها الشركة خالل العام 2014 والبالغ قيتها 2.27 مليون دوالر بعد الضرائب.
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األرباح
• حققت الشركة أرباحاً قبل الضرائب بواقع 2.42 مليون دوالر منها أرباح بواقع 1.54 مليون دوالر أمريكي أرباح 	

النشاط التأميني، والتي متثل ما نسبتة %68 من صافي أرباح العام 
احلالي بعد الضرائب وتعتبر األعلى بني شركات التأمني في السوق 
احمللي، وهذه النسبة تقترب من املستوى القياسي في بلد ظروفه 

في منتهى الصعوبة وتزداد فيه درجة اخلطر حدة وشدة.

• هذا وقد بلغت صافي االرباح بعد الضرائب 2.27 مليون دوالر أمريكي 	
حيث بلغت حصة السهم من هذه االرباح بواقع 0.057 دوالر لكل 

سهم )القيمة االسمية للسهم 0.25 دوالر أمريكي(.

اإلحتياطيات الفنية
• هذا ومن خالل سعي االدارة املستمر في تعزيز املركز املالي للشركة قامت بدعم االحتياطات الفنية لالدعاءات 	

حتت التسوية مببلغ 2 مليون دوالر أمريكي، هذا باالضافة إلى مليون دوالر أمريكي كانت قد دعمت فيها االحتياطات 
لالدعاءات حتت التسوية في نهاية العام 2013، وقد جاءت شهادة اخلبير االكتواري في تقريره املعد عن السنة 

املالية املنتهية في 31/12/2014 بأن االحتياطات الفنية للشركة كافية ملواجهة االلتزامات املستقبلية.

• كل ذلك جاء بالتوازي مع سعي إدارة الشركة من أجل إنهاء اإلدعاءات القائمة على الشركة حيث قامت خالل 	
العام 2014 بتسديد جزء كبير من هذه املطالبات واملتراكمة من األعوام السابقة األمر الذي نتج عنه تخفيض 
قيمة هذه اخملصصات بحجم املطالبات املسددة، هذا وقد إنخفضت مطلوبات عقود التأمني بقيمة 2.07 مليون 
دوالر أمريكي إذ بلغت في نهاية العام احلالي 17.97 مليون دوالر مقارنة بـ 20.04 مليون دوالر نهاية العام 2013.

حقائق جدير ذكرها 
هذا وبحمد اهلل يعتبر العام 2014 هو العام العشرين على تاسيس الشركة، حيث إستمرت الشركة خالل هذه 

الفترة في التقدم والنمو ونلخص أهم اإلجنازات التي حققتها الشركة خالل عمرها املمتد منذ عام 1994:

	 تعتبر األهلية للتأمني هي الشركة األولى في حجم التعويضات التي مت تسديدها إذ بلغت إجمالي التعويضات
املسددة منذ تاريخ تأسيس الشركة وحتى االن ما يزيد عن 500 مليون شيكل.

	 تضاعف راس مال الشركة منذ التأسيس من 5 مليون دوالر إلى 10 مليون دوالر، وهذا النمو إمنا جاء من خالل
أموال جديدة  أو ضخ  إكتتاب إضافية  أي عمليات  إلى  اإلحتياج  دون  العينية على املساهمني  االرباح  توزيعات 

خالف التي مت اإلكتتاب بها قبل عشرين عام.

	 185% تطور حقوق امللكية من السنة االولى للتأسيس من 5.4 مليون دوالر إلى 15.4 مليون دوالر وذلك بنسبة
من حقوق امللكية سنة التأسيس وجاء هذا النمو من خالل االرباح التي حققتها الشركة خالل العشرين عام 

املاضية.

	 حافظت إدارة الشركة ومنذ التأسيس على اإلهتمام بحقوق امللكية واملستثمرين في الشركة، حيث عملت
به في  قاموا  الذي  االستثمار  اجليد مقارنة بحجم  العائد  لهم  يحقق  مبا  املساهمني  االرباح على  توزيع  على 
الشركة، هذا إذ بلغ إجمالي األرباح املوزعة نقداً منذ التأسيس ما قيمتة 6.77 مليون دوالر أمريكي حيث بلغت 
نسبة العائد على اإلستثمار للمؤسس ما نسبتة %129 من راس املال املدفوع عند التأسيس، هذا باإلضافة إلى 
ما قيمتة 4.75 مليون دوالر امريكي أرباح مت توزيعها بشكل عيني كأسهم مجانية والتي متثل ما نسبتة 90% 
من رأس املال التأسيسي وبذلك يكون إجمالي االرباح التي حققها املستثمرون في الشركة ومنذ التأسيس ما 

نسبتة %219 من راس املال التأسيسي للشركة.
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مقترح مجلس اإلدارة فيما يخص أرباح العام الحالي

وإمياناً مبا قاله من سبقونا، ان القرش االبيض ينفع في اليوم االسود، ومن هذا املنطق ستواصل االدارة دعم 
مركزها املالي ملواجهة االحداث املستقبلية املتوقعة، وحفاظا على حقوق امللكية ملساهميها وضمانا حلملة 

وثائقها، يقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح السنة احلالية وفق التالي:

اإلجمالي دوالر

2,420,471أرباح العام قبل الضرائب

150,000مخصصات ضرائب

2,270471صافي االرباح بعد الضرائب

%10 من االرباح املعلنة227,047تخصيص لإلحتياطي اإلجباري

%10 من االرباح املعلنة227,047تخصيص لإلحتياطي اإلختياري

50,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1,766,377األرباح املرحلة

ظنكم،،  حسن  عند  دائما  نبقي  أن  آملني  هذا،،  لتقريرنا  واستماعكم  حضوركم  لكم  أشكر  خــتاما،،،، 
ونعاهدكم باستمرار بذل املزيد من اجلهد والعطاء والصبر،، واسمحوا لي أن أشكر وأقدر باسمكم وباسمي 

جميع أبناء أسرة الشركة إلخالصهم وعطاءهم.

وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام،،،
رئيس مجلس اإلدارة

د. محمد مصطفى السبعاوي
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المساهمين واألسهم

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم الشركة
ملكية أعضاء مجلس اإلدارة من األوراق املالية

اجلنسيةاالسم
20142013

%األسهم%األسهم

%2,160,2615.40%2,409,3576.02كنديد. محمد مصطفى السبعاوي

%1,582,1853.96%1,900,0004.75أردنيأحمد عوض الصالحات

%4,000,00010.00%4,000,00010.00كنديةناهد كامل القيشاوي

%1,700,0004.25%1,700,0004.25كنديخالد محمد السبعاوي

شركة سكاي الين
و ميتلها السيد فاروق ممتاز اإلفرجني

%1,550,0003.88%1,550,0003.88فلسطيني

%10,992,44627.49%11,559,35728.90اجملموع

كبار مساهمني الشركة والذين ميلكون %2.5 وأكثر من أسهم الشركة

االسم
20142013

%األسهم%األسهم

10.00%10.004,000,000%4,000,000ناهد كامل القيشاوي

9.63%9.633,850,238%3,850,238شركة لودو ستيت

5.40 %6.022,160,261%2,409,357محمد مصطفى السبعاوي

5.29%5.292,114,996%2,114,996كرمي عبد احملسن العقابي

5.00%5.002,000,000%2,000,000شركة اإلحتاد لإلعمار واإلستثمار

4.75%4.751,900,000%1,900,000احمد عوض الصالحات

4.25%4.251,700,000%1,700,000خالد محمد السبعاوي

4.25%4.251,700,000%1,700,000عايد محمد السبعاوي

3.88%3.881,550,000%1,550,000شركة سكاي الين م.خ

2.68%2.681,070,757%1,070,757ص ا. موظفي شركة اجملموعةاالهليةللتأمني

--2.50%1,000,000منير ايليا سالم وهاب

5.00 %2.501,999,989%999,989هيئة التقاعد الفلسطينية

%24,046,24160.13%24,295,33760.75اجملموع



1

التقرير السنوي 2014

17

نشاط التداول واألوراق المالية كما في نهاية العام 2014

بيانات راس املال

دوالر أمريكي10,000,000راس املال

سهم40,000,000عدد األسهم

دوالر أمريكي للسهم0.25 بقيمة اسمية

موزعة األسهم وفق الفئات التالية

20142013الفئة

1413ميلكون أقل من 99 سهم 

4839من 100 حتى 499

3536من 500 حتى 999

169177من 1,000 حتى 4,999

9582من 5,000 حتى 9,999

10,000208211 فأكثر

569558اجملموع

20142013نشاط التداول 

دوالر أمريكي0.140.16سعر اإلغالق

دوالر أمريكي544,3131,556,245حجم التداول

سهم3,855,6668,176,105عدد األسهم املتداولة

عقد677847عدد العقود املنفذة

أسعار السهم خالل العام 2014
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اإلدارة العليا

اإلدارة التنفيذية

المستشارين القانونيينالمستشارين الفنيين

األستاذ/ نضال طه

األستاذ/ محمد دحلة

األستاذ/ نافذ البسوس

األستاذ / محمد املالح

الضفة الغربية

القدس

قطاع غزة

الضفة الغربية

د. محمد السبعاوي
رياض األطرشرئيس مجلس اإلدارة - املدير العام

نائب املدير العام

مريد شراب

مدير التدقيق الداخلي / مدير 
مشارك اإلدارة املالية

محمود حمدان

مدير ادارة التعويضات املركزية

سامر أبو فرخة

مدير دارة تكنولوجيا املعلومات
عصام اسماعيل

رئيس قسم الشؤون االداريه

عبد العزيز صوان

قتيبة صالحاتقائم باعمال مدير التسويق

مدير دائرة التامينات العامه

يعقوب الكالوتي

مستشار التأمني وإعادة التأمني
د.حسني عبد الغفار

اخلبير اإلكتواري
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بعض أقسام الشركة ودوائرها

ال
قب

ست
اإل

املكــتبـة سنتر
ول 

لك
ا

دائرة التدقيق

الدائرة القانونية
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الكادر الوظيفي 
يبلغ عدد العاملني في الشركة  )133( موظفاً، وهو من الكوادر الوظيفية الفلسطينية ذات الكفاءات العالية 
ومن حاملي الشهادات اجلامعية اخملتلفة في جميع اجملاالت التي تدعم وتقوي الشركة، وموزعني على فروع ومكاتب 
الفنيني  املستشارين  من  طاقم  إلى  باالضافة  هذا  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  من  كل  في  املنتشرة  الشركة 

والقانونيني في جميع اجملاالت التي يحتاجها النشاط التأميني.

املؤهالت العلمية للموظفني وفق التالي:

العدداملؤهل العلمي

1دكتوراه

3ماجستير

97بكالوريوس

32ما دون البكالوريوس

133اإلجمالي

التدريب والتأهيل لموظفي الشركة
تؤمن الشركة بأن االهتمام بالكادر الوظيفي هو االسلوب األمثل لالرتقاء ولتنمية وتطوير أعمال الشركة، لذلك 
فلقد اولت الشركة عملية تأهيل وتدريب العنصر البشري اهتمام كبير وذلك من خالل سعيها الدائم على تطوير 
قدراتهم وامكانياتهم وخبراتهم وذلك من خالل اشراكهم في الندوات واملؤمترات وورشات العمل والدورات التدريبية 
احمللية والعربية والدولية، وكذلك توفير مكتبة خاصة للشركة غنية بالكتب القيمة في مجال التأمني ومجاالت 

أخرى.

اإللتزام بتطبيق قواعد الحوكمة

يتم اإلفصاح بشكل مستمر عن جميع املعلومات املتعلقة بالشركة ونتائج أعمالها وفق املواعيد والتعليمات 	 
احملددة لذلك.

نوضح باستمرار عن أسماء املساهمني الذي ميلكون %2.5 فأعلى )بند كبار املساهمني مذكور سابقا(. وهو ما 	 
يتفق مع القانون والنظام األساسي للشركة وكذلك أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وذويهم.

أو 	  اإلدارة  اإلنتخابات بحرية ودميقراطية مطلقة سواء في إجتماعات مجلس  املواضيع، وإجراء  يتم طرح كافة 
اجلمعية العامة، وتكون بحضور مراقب الشركات وهيئة سوق رأس املال. 

ال توجد لدينا أي معلومات نحو وجود نوايا سيطرة على الشركة من قبل أي من املساهمني.	 
تتيح الشركة اجملال ملساهمني ميلكون أكثر من 10 % من اسهم الشركة اضافة بنود جديدة على جدول أعمال 	 

إجتماع اجلمعية العامة.

مدققي الحسابات
السادة شركة طالل أبو غزالة وشركاه الدولية لتدقيق حسابات اجملموعة وشركاتها التابعة.

النشاطات الرئيسية
متارس الشركة نشاطها وفق النظام االساسي لها، ولم يتم اجراء أي تعديالت على طبيعة النشاطات التي مت 

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

إجراءات قانونية رئيسية
ال يوجد أي قضايا سوى القضايا املقامة ضد الشركة ضمن النشاط الطبيعي لها. وفي إعتقاد اإلدارة ووفقاً لرأي 
املستشار القانوني فإن املبالغ املتوقع دفعها على هذه القضايا والنتائج التي تترتب عليها ليس لها تأثير جوهري 

على الوضع املالي للشركة ونتائج أعمالها.

مساهمة الشركة في خدمة المجتمع
ان خدمة اجملتمع احمللي هي من أولى اهتمامات الشركة، فهي تسعى دائماً لتقدمي كل ما بوسعها في هذا اجملال 

ويبدو ذلك جلياً من خالل نشاطات ومعامالت الشركة ونذكر على سبيل املثال ال احلصر بعض هذه املساهمات:

	 ومعلوماتهم قدراتهم  وتنمية  الشركة  في  طالبها  تدريب  في  الفلسطينية  اجلامعات  مع  الكامل  التعاون 
وتقدمي كافة اخلدمات الالزمة لهم في هذا اجملال.

	.مساعدة طالب اجلامعات وطالب الدراسات العليا في إعداد األبحاث أو التقارير اخلاصة مبتطلبات التخرج

	.رعاية مشروع لتركيب 150 إشارة مرورية دولية على امتداد شارع الرشيد )البحر( - بغزة

	.قامت الشركة بإنشاء العديد من امليادين والنصب التذكارية التي اضافت جماالً على املدن الفلسطينية

	.املساهمة في مشاريع البلديات املتعلقة بتحسني الشوارع واملساحات اخلضراء للمدن

هذا وخالل احلرب األخيرة على غزة، لم تتوقف الشركة عن القيام مبساعدة أهلنا هناك، فقد مت تقدمي املعونة 
إلى العديد من األسر كذلك وفرت الشركة اإليواء للعديد من العائالت التي نزحت من املناطق املنكوبة خالل 

العداون.

دور الشركة في حماية البيئة
املساهمة بنسبة %34 في تأسيس شركة مينا جيوثيرمال حيث بلغ رأس مالها نصف مليون دوالر أمريكي، وهي 
أول شركة في الوطن العربي والشرق األوسط تستخدم نظام الطاقة اجلوفية لباطن األرض في عملية التبريد 
والتدفئة،  وحسب وكالة حماية البيئة االمريكية فان الطاقة احلرارية األرضية تعتبر أكثر النظم كفاءة في توفير 
استخدام الطاقة، واحملافظة على بيئة نظيفة، هذا كما أن املقر الرئيسي للشركة في رام اهلل هو أول مبنى في 

الوطن العربي والشرق األوسط صديق للبيئة وطبق عليه هذا النظام.

إستمرت الشركة في تطبيق التعليمات وإجراءات منع التدخني في جميع إدارات وفروع الشركة.

التطورات والخطط المستقبلية
االستمرار في حتسني هامش املالءة واالحتفاظ بنسب سيولة تتناسب ومتطلبات العمل.	 

العمل على رفع االحتياطيات الفنية ودعمها بقدر اإلمكان ملواجهة أي التزامات قادمة.	 

االستمرار في تطوير أدوات وأساليب ونظم العمل فيها، ورفع كفاءة أداء موظفيها لتحاكي أفضل املستويات. 	 

االستمرار في توظيف كفاءات عالية متخصصة تخدم الشركة في مجاالت “التسويق والعالقات العامة، 	 
املوارد البشرية والشؤون اإلدارية، اإلدارة املالية، تطوير دائرة نظم املعلومات”.  

التطلع إلى حتقيق عوائد عالية للمستثمرين من حملة األسهم.	 
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تحليل المركز المالي للشركة

مالحظات20142013النسبة

دوالر أمريكي0.250.25القيمة االسمية للسهم   

دوالر أمريكي0.390.399القيمة الدفترية للسهم الواحد  

مرة0.360.401القيمة السوقية الى القيمة الدفترية

-0.100.204معدل دوران السهم

دوالر أمريكي0.050.05عائد السهم الواحد  

-0.050.04العائد على مجموع املوجودات

-0.140.128العائد على حقوق املساهمني

مرة0.030.03معدل دوران املوجودات

مرة0.400.50معدل دوران املوجودات الثابتة

مرة0.070.10معدل دوران رأس املال العامل

-0.0820.10صافي األقساط املتحققة الى حقوق املساهمني 

إيصال المعلومات للمساهمين
يتم إرسال دعوات جلميع املساهمني على عناوينهم سواء بالبريد أو الفاكس أو باليد وذلك قبل انعقاد اجلمعية 	 

العامة بخمسة عشر يوماً على األقل.
يتم نشر امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية وكذلك اإلعالن عن إجتماع اجلمعية العامة من خالل املوقع 	 

اإللكتروني اخلاص بالشركة www.ahlia.ps إضافة إلى طباعتها في كتيب خاص لتوزيعها على حاضري اجتماع 
اجلمعية العامة، ولكل من يطلبها من كافة فروع الشركة املنتشرة في جميع مدن الوطن.

فروع الشركة

رقم الفاكسرقم التليفونالعنـــواناملديرالفرع

2986636-2986634/502-02رام اهلل - املاصيون-املركز الرئيسي

2253923-2252642/302-02شارع السالم - مجمع االنصار التجاري أشرف بدر قرجةاخلليل

مريد »محمد سالم« شرابغزة
شارع الوحدة - عمارة الشوا مقابل عيادة 

الرمال
08-2824035/4508-2824015

نضال محمد سلطي زوانةنابلس
شارع فيصل - عمارة حموضة 

بجانب بنك القاهرة عمان والداخلية 
القدمية

09-2386231/209-2384686

2675760-267575509-09شارع املنتزه - عمارة هاشم الكرميعماد ربحي محمود مصلحطولكرم

أحمد محمد محمود املفرحبيت حلم
شارع القدس اخلليل – عمارة ابو سرحان 

ط2 قرب من مطعم ميالنو 
02-277096702-2770925

تيسير صدقي أحمد نزالجنني
جنني- شارع حيفا – عمارة السمودي2  

ط2 بجانب احملافظة
04-243926304-2439263

2943333-294333309-09شارع السبع – مجمع أبو دير التجاريمعزوز عبد اللطيف أحمد عليقلقيلية
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مكاتب الشركة

رقم الفاكسرقم التليفونالعنـــواناملسئولاملكتب

وسط البلد – عمارة الياسيني نور صبري ياسني مكياريحا
الطابع االرضي مقابل الطحان 

لألجهزة الكهربائية

02-232386502-2323865

وسط البلد – مجمع طوباس ثائر سعيد صالح دراغمةطوباس
التجاري

مقابل بنك القدس

09-257146609-2571455

املنطقة الشرقية / فوق بنك راني جمال محمد دويكاتنابلس الشرقي
فلسطني

09-2323132 09-2323132 

عمارة زكريا ابو الريشنور ياسني خلفالعيزرية
الشارع الرئيسي – بجانب بنك االردن

02-279087002-2790870

دائرة السير – بالقرب من معسكر هدى سليم إبراهيم دوديندورا
اجملنونة

مثلث خرسة الطرما

02-228466002-2284660

الشارع الرئيسي – بجانب بنك محمد طهبديا
القدس

--

الشارع الرئيسي – بجانب بنك أماني عالمةمكتب احلرس
فلسطني

فوق معرض سيارات نيسان

02-221255402-2212549

حمالت 
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الحمالت التسويقية للشركة
بعد احلملة الناجحة التي قامت بها الشركة خالل العام املاضي واخلاص بتقدمي كوبونات لغسيل السيارات التي 
تؤمن لديها، أطلقت حملة جديدة وذلك للدخول بالسحب على  سيارات من نوع كيا – بيكانتو، حيث مت السحب 
على سياراتني من أصل اربع سيارات، وقد فاز كل من السيد/ مراد محمد غيث من منطقة اخلليل، و السيد/ عثمان 

أبو السعود من منطقة جنني.
هذا ولم تكن هذه أول حملة سحوبات على السيارات تطلقها الشركة، فاألهلية للتامني تعتبر اول شركة قامت 

بعمل سحوبات على سيارات وذلك منذ إنطالقها عالم 1995.

الفائز قبل عشرين عام
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
والبيانــــات المـاليـــــة الموحــــدة
للسنــة المـاليــــة المنتهيـة فــي

31 كانون األول 2014
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