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  اجملموعة ونشاطهاعن معلومات 
  

  المجموعة األهلية للتأمين
لـدى  ولدت فكرة تأسيس شركة المجموعة األهلية للتأمين 

المهجر، وعلى األراضي الفلسطينية  فلسطينيمجموعة من 
حيـث  المحررة سجلت وقائع ميالدها بأحرف من األمـل،  

حرصت أن يتزامن تأسيسها مع بداية دخول السلطة إلـى  
مـؤيدة بكل الحب ومعـززة   1994ض الوطن في عام أر

بثقة وخبرة شعبنا وِالتفافه حول هذه اإلنطالقة التي باركها 
أول رئيس لدولة فلسطين القائد الرمز/ أبو عمار رحمه اهللا 
وتمنى لها دوام التوفيق والتقدم والعمل مـن أجـل رفعـة    
االقتصاد الـوطني الفلسـطيني، وبـذلك تكـون "شـركة      

أول شركة مساهمة عامـة  هي ة األهلية للتأمين" المجموع
تؤسس في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية برأسمال وطني 

فلسطينية متخصصة تعمل على ترسـيخ  وخبرات وكفاءات 
مفاهيم روح العمل الجماعي الجاد والمتميز ووفق أفضل ما 

 ،العمل في العالم في مجال هذه الصناعة الهامة هتوصل إلي
  شركتنا شعارلذلك الزم 

  عالمية األداء.،،، فلسطينية الهوية،، األولى في فلسطين
  

  أهداف المجموعة
لقد وضع القائمون على المجموعة وهم من الغيورين على 
مصلحة وطنهم وشعبهم مجموعة من األهداف التي آمنـوا  
بها ونجحوا أيما نجاح في تحقيقها وما زالـوا رغـم كـل    

  ومن هذه األهداف: الصعوبات التي يمر بها الوطن،
توفير الحماية التأمينية للمحافظة على ثروات الـوطن   •

المادية والبشرية، تلبية الحتياجات العمـالء الحاليـة   
وتوقعاتهم المستقبلية من خالل كـوادر وطنيـة فنيـة    

  وإدارية مؤهلة.
االرتقاء بمستوى األداء في مختلف فروع التأمين فـي   •

  ا في دول العالم.السوق الفلسطيني لتحاكي مثيالته

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

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

مراعيـة  التأمينية المتميزة والخدمات  االستشاراتتقديم  •
 ذلك المصلحة المشتركة للمؤمن له والشركة والوطن في

تفعيل الدور الحيوي للتأمين في الحفاظ علـى األمـوال    •
والممتلكات واألرواح ضد كافة األخطار التي تتعـرض  
لها لضمان اسـتمرار نمـو المشـروعات اإلنتاجيـة     
والخدماتية والمؤسسات االقتصادية دون معوقات، كذلك 

ري وتنميته، والتركيز علـى  ضمان سالمة العنصر البش
أهمية توفير كافة االحتياطات وأنظمة السالمة للحد من 

 وقوع الحوادث أو منعها.
  

  مجال عمل المجموعة
لقد حدد عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة مجموعـة  

  من الغايات، ممكن تلخيصها في:
القيام بجميع أعمال التأمين وإعادة التأمين وأنواع الضمان 

تعويض واالستثمار في الموجودات المنقولـة والثابتـة   وال
لتحقيق أفضل النتائج وبأقل األخطار وإسـتثمار فـوائض   
األموال بالكيفية التي يقررها مجلـس اإلدارة بمـا فيهـا    
اإلقراض للغير وفقاً ألحكام السالمة وبما يحقـق عوائـد   

  أفضل مع مراعاة أحكام القانون.
من عمرها القصـير مـن   ولقد تمكنت المجموعة بالرغم 

تنفيذ جميع أعمالها باساليب علمية ومتميزة وكانت الرائدة 
في تقديم العديد من الخـدمات واإلستشـارات التأمينيـة    
المتطورة جعلتها محل ثقة كبار رجال األعمال والشركات 
ــلطة.  ــاالت الســـ ــات ورجـــ والمؤسســـ



 
 

  أعضاء جملس اإلدارة
  

  ◙ أخرى اإلدارة العليا مجلس اإلدارة تاريخ الميالد العضو اسم
 د. محمد مصطفى السبعاوي-1

  

رئيس مجلس إدارة شركة  المدير العام رئيس مجلس اإلدارة  1944
ــار   ــاد لإلعمـ االتحـ

 .واالستثمار
رجل أعمال معروف له خبـرة واسـعة فـي    
األعمال التجارية والمشاريع التنموية تزيد على 
االربعين عاماً فـي الخلـيج العربـي وكنـدا     

دكتوراه في  سطين، حاصل على أول درجةوفل
 العالم العربي في الطرق الكمية إلدارة الخطر

  .مؤلفات وكتب في التأمين واإلدارة وله عدة
  

 عمر يوسف السراج-2
  

مجلس إدارة شركة  عضو  -  نائب رئيس مجلس اإلدارة  1943
ــار   ــاد لإلعمـ االتحـ

  .واالستثمار
 رجــل أعمــال بخبــرة كبيــرة فــي اإلدارة

  والعالقات المتميزة واالستثمار
 

 إسحق أسعد الغصين-3
  

مجلس إدارة شركة  عضو نائب المدير العام عضو  1945
ــار   ــاد لإلعمـ االتحـ

 .واالستثمار

في كافـة جوانـب    واسعة رجل أعمال بخبرة
االدارة المالية والنظم شملت اوجـه النشـاط   
التأميني والعقاري، وتركـزت فـي الخلـيج    

  ردن وفلسطين.العربي واأل
  ودو ستيت لشركة-4

  نظمي شاكر أوجيمثلها السيد     

  

مجلس إدارة شـركة  نائب  - عضو 1937
ــار   ــاد لإلعمـ االتحـ

رجل أعمال معروف عالمياً ويترأس مجموعة  .واالستثمار
جنرال ميديتيريان القابضة التي تملك العديـد  
من االستثمارات الفندقية والسياحية والتجـارة  
العامة والبنوك ومحطات الكهربـاء، وتمتـد   
نشــاطها لتشــمل العــالم العربــي والــدول 

  االوروبية.

 كريم عبد المحسن العقابي-5
  

مجلس إدارة شركة  عضو - عضو 1933
ــار   ــاد لإلعمـ االتحـ

 .واالستثمار
مهندس ورجل أعمال بخبرات طويلة ومتميزة 
في النشاط الصناعي والعقاري امتدت الى عدد 
من دول الخلـيج العربـي واألردن والـدول    

  االوروبية.
  

  هيئة التأمين والمعاشات الفلسطينية  -6
  فاروق ممتاز اإلفرنجييمثلها السيد     

  

 - - عضو 1951

  
  
    حسن خليل عودة -7

مجلس إدارة شركة  عضو - عضو 1956
ــار   ــاد لإلعمـ االتحـ

 .واالستثمار
ـ  ل شـهادة  مهندس ومقاول ورجل أعمال يحم

الدكتوراه في أعمال الهندسة االنشائية، ولديـه  
عدد من الشركات التجارية والمقـاوالت فـي   

  دولة االمارات وأهمها مجموعة عسقالن.



 
 

  ◙ أخرى اإلدارة العليا مجلس اإلدارة تاريخ الميالد العضو اسم
 - - عضو  1944 احمد عوض الصالحات-8

رجل أعمال كبير في كافـة المجـاالت فـي    
  .والدول العربيةواالردن  فلسطين 

 
 بعاويخالد محمد الس-9

  

مجلس إدارة شركة  عضو - عضو  1983
ــار   ــاد لإلعمـ االتحـ

 .واالستثمار
مهندس وخبير في مجـال الطاقـة الجوفيـة    
الحرارية ورجل أعمال بخبرة عالمية، حاصل 
على شهادات تقدير وأوسمة مـن مؤسسـات   

  علمية ودولية.
 
  شركات مدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية. ◙

  

  اإلدارةجملس  اجتماعات
  

أهم االمور والقضايا التي تواجه الشركة واتخاذ القرارات ت فيها قام مجلس اإلدارة بعقد أربع اجتماعات طرح 2011خالل العام 
نظام اإلفصاح لكل من بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال وفق مجلس اإلدارة تم اإلفصاح عن جميع قرارات وقد الالزمة. 
  الساري.

  
  

  ر العام واإلدارة التنفيذيةاملدي يمساعد
 

  تاريخ التعيين المنصب االسم

  1995  مساعد المدير العام للشئون المالية   "محمد مجدي" حسن أبو ثريا

  2010  مساعد المدير العام للشئون الفنية  مصطفى محمد عبد القادر زايد

  2007  مساعد المدير العام لمنطقة الجنوب  رياض موسى محمد األطرش 
      

  1997  مدير فرع رام اهللا  تم عبد العفو مصطفى العلياتحا

  2010  مدير فرع نابلس  نضال يوسف عبد الفتاح زايد

  2010  مدير فرع جنين  تيسير صدقي أحمد نزال

  2005  قائم بأعمال مدير فرع غزة  أسعد اسحق عبد الرحمن الغصين

  2010  قائم بأعمال مدير فرع بيت لحم  أحمد محمد محمود المفرح

  1999  مساعد مدير فرع طولكرم  عماد ربحي محمود مصلح
      

  2002  مديرة دائرة التأمينات العامة  ريم اسحق عبد الرحمن الغصين

  2007  مدير دائرة المراجعة الداخلية  شرابمحمود  "محمد سالم"مريد 

  2010  مديرة مكتب المدير العام  نصر اهللامها يعقوب سمعان 

  2011  دائرة التطوير واالستثمار مدير  عايد محمد السبعاوي

  2011  االسترداددائرة مدير   عادل محمد محمود عساف

  1996  نائب مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات  ناهض موسى محمد أبو عوض

  2011  رئيس دائرة الموارد البشرية  هانية خليل فايز جالجل
  .حمد لمع مدير دائرة الشؤون االداريةمع السيد حمدي عطية أ 2012إنهاء عالقة العمل خالل عام * تم

  



 
 

  الشركةالعاملني يف 
    

عالية وهو من الكوادر الوظيفية الفلسطينية ذات الكفاءات الموظفاً،  )153( ،2011ديسمبر 31في  الشركةعدد العاملين في بلغ 
 فـي ومكتب فرع  )17(ين على ، وموزعالشركةومن حاملي الشهادات الجامعية المختلفة في جميع المجاالت التي تدعم وتقوي 

  ي:مؤهالتهم على النحو التال وذلك وفقالضفة الغربية وقطاع غزة. 
  

  2010  2011  المؤهل العلمي
  1  1  دكتوراه
  1  3  ماجستير

  90  97  بكالوريوس
  35  37  دبلوم

  17  15  ثانوية عامة وأقل
  144  153  اإلجمالي

    

  كبار املسامهني
    

 
  المساهم

2010  
  

2010  
 % عدد األسهم   %د األسهمعد

 10.00 3,349,934   10.00 3,349,934 ناهد كامل القيشاوى .1

 9.63 3,224,520   9.63 3,224,520 يمثلها السيد نظمي شاكر أوجيشركة لودو ستيت  .2

 8.20 2,745,603   8.20 2,745,603 الشركة الفلسطينية إلدارة صناديق اإلستثمار.3

 5.29 1,771,280   5.29 1,771,280  عقابيكريم عبد المحسن ال.4

 5.00 1,674,966  5.00 1,674,966 شركة اإلتحاد لإلعمار واإلستثمار.5

 5.00 1,674,963   5.00 1,674,963 فاروق اإلفرنجييمثلها السيد  الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.6

 3.39 1,135,053  3.43 1,149,338 عايد محمد السبعاوي.7

 3.37 1,128,452  3.41 1,142,738  د محمد السبعاويخال.8

 3.13 1,050,000   3.19 1,068,200 أحمد عوض الصالحات.9

 2.99 1,000,000  2.39 800,000 عمر يوسف السراج.10

 56.00 18,754,771  55.53 18,601,542  المجموع 

 مساهم 540  مساهم 558 بلغ عدد المساهمين في نهاية السنة 
  

  الوضع التنافسي للشركة
 

رغم دخول شركة جديدة لسوق التأمين خالل الفترة الماضية تعمل الشركة في السوق المحلي (الضفة الغربية و قطاع غزة)، و
تمكنت من االحتفـاظ بتـوازن   الشركة  إال أنوارتفاع حدة المنافسة لدرجة عالية مما أدى إلى دخول السوق بظروف صعبة 

مقارنـة   مليون دوالر 23.15حفظتها اإلنتاجية مقارنة بالسنوات السابقة إذ بلغت إجمالي اإلقساط المكتتبة خالل العام بقميه م
هذا وقد بلغت حصة  .محفظة مجموعة االتصاالت الفلسطينية عدم تجديدمليون دوالر للسنة الماضية وذلك رغم  24.65بمبلغ 

  .% من إجمالي السوق16 نسبتهما  2011عام  خاللالمجموعة من سوق التأمين الفلسطيني 
  



 

 
 

  اهليكل التنظيمي للمجموعة
  



 

 
 

  
 الشركةلتدريب والتأهيل ملوظفي ا

  
تؤمن الشركة بأن الكادر الوظيفي هو السالح األمثل لالرتقاء ولتنمية وتطوير أعمال الشركة، لـذلك فلقـد اولـت    

العنصر البشري اهتمام كبير وذلك من خالل سعيها الـدائم علـى تطـوير قـدراتهم     الشركة عملية تأهيل وتدريب 
وامكانياتهم وخبراتهم وذلك من خالل اشراكهم في الندوات والمؤتمرات وورشات العمل والدورات التدريبية المحلية 

  .ن ومجاالت أخرىوالعربية والدولية، وكذلك توفير مكتبة خاصة للشركة غنية بالكتب القيمة في مجال التأمي
تم البدء في دورة تدريبية متكاملة تشمل جميع مجاالت علم التأمين، ويحاضر فيها كل من السيد  2011وخالل العام 

المدير العام ونائبه ومساعدوه والمستشارون القانونيون وبعض مـدراء الـدوائر الرئيسـية بالشـركة، ويحضـر      
  .وشملت جميع المستويات اإلدارية ،ة وقطاع غزةالمحاضرات غالبية الموظفين في الضفة الغربي

  
  مدققي احلسابات

  

 .حسابات المجموعة وشركاتها التابعةشركة طالل أبو غزالة وشركاه مدققين ل
  

  العمليات الغري متكررة
  

  ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي
  

  حتليل املركز املايل للشركة
  

 مالحظات 2010 2011  النسبة
 دوالر أمريكي 0.25 0.25 القيمة االسمية للسهم   

 دوالر أمريكي 0.35 0.35 القيمة الدفترية للسهم الواحد  

 مرة 1.23 0.70 القيمة السوقية الى القيمة الدفترية

 - 0.26 0.11 معدل دوران السهم

 دوالر أمريكي 0.001 0.05 عائد السهم الواحد  

 - 0.001 0.03 العائد على مجموع الموجودات

 - 0.003 0.13 العائد على حقوق المساهمين

 مرة 0.01 0.01 معدل دوران الموجودات

 مرة 0.20 0.27 معدل دوران الموجودات الثابتة

 مرة 0.03 0.05 معدل دوران رأس المال العامل

 - 0.05 0.06 قساط المتحققة الى حقوق المساهمين صافي األ
  



 

 
 

  

  التطورات واخلطط املستقبلية
 

  .تتناسب ومتطلبات العملتحسين هامش المالءة واالحتفاظ بنسب سيولة  االستمرار في - 
 العمل على رفع االحتياطيات الفنية ودعمها بقدر اإلمكان لمواجهة أي التزامات قادمة. - 
 وات وأساليب ونظم العمل فيها، ورفع كفاءة أداء موظفيها لتحاكي أفضل المستويات.  االستمرار في تطوير أد - 
في مجاالت "التسـويق والعالقـات العامـة، المـوارد      الشركةتوظيف كفاءات عالية متخصصة تخدم في  االستمرار - 

 .  "البشرية والشؤون اإلدارية، اإلدارة المالية، تطوير دائرة نظم المعلومات
 تحقيق عوائد عالية للمستثمرين من حملة األسهم.التطلع إلى  - 

 
  

  

  املستشارون القانونيون
  األستاذ/ ناظم عويضة
  األستاذ/ علي الناعوق

  هــاألستاذ/ نضال ط
  األستاذ/ محمود المالح

  حوحالنائل األستاذ/ 
  

  

  من األوراق املالية العلياملكية أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة 
  

  الجنسية االسم
2011 

 
2010 

  %  األسهم  % األسهم
             مجلس اإلدارة

 0.38  128,571  0.30  100,000  آندي د. محمد مصطفى السبعاوي

 2.99 1,000,000   2.39 800,000 فلسطيني عمر يوسف السراج
 1.37  459,752  1.37  459,752 فلسطيني إسحق أسعد الغصين
  شركة لودو ستيت

 9.63  3,224,520  9.63  3,224,520 يطانيبر يمثلها السيد نظمي شاكر أوجي 

 5.29  1,771,280  5.29  1,771,280 بريطاني كريم عبد المحسن العقابي

  الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
 5.00  1,674,963  5.00  1,674,963 فلسطيني  يمتلها السيد فاروق ممتاز اإلفرنجي

 1.02  342,622  1.76  590,153 فلسطيني  حسن خليل عودة

 3.13  1,050,000  3.19  1,068,200 أردني  احمد عوض الصالحات 

 3.37 1,128,452  3.41 1,142,738  كندي  خالد محمد السبعاوي

            اإلدارة العليا
  0.77  256,657   0.77  256,657  فلسطيني  حسن أبو ثريا "مجدي"محمد 

  -  -   -  -  فلسطيني  مصطفى محمد زايد
  -  -   -  -  يفلسطين  رياض موسى األطرش 

 24.92% 8,346,330  33.11% 11,0882,263  المجموع
  



 

 
 

  ملكية أقارب جملس اإلدارة واإلدارة العليا
  

  الجنسية االسم
2011 

 
2010 

  %  األسهم  % األسهم
  ناهد كامل القيشاوي 

 (زوجة رئيس مجلس اإلدارة)
 10.00  3,349,934  10.00  3,349,934  آندية

  براهيم أبو ندىزين إ
 (زوجة عضو مجلس اإلدارة إسحق الغصين)

 0.35  117,820  0.35  117,820 أردنية

 10.35 3,467,754  10.35 3,467,754  المجموع
  

  

  عقود وصفقات ألطراف ذات عالقة
  

  2011  2010  
      

      تأمينات مع الشركات الحليفة:
  $  47,410  $  42,617  رشركة اإلتحاد لإلعمار واإلستثما  
  9,945  3,420  شركة مينا جيوثيرمال للطاقة  

  

  العليامنافع أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة 
  

 2011  2010  
      

  $  636,271  $  533,132  منافع اإلدارة العليا   

  45,510  43,557  تعويض نهاية الخدمة اإلدارة العليا   

  50,000  40,000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
      

  قواعد احلوكمة قاإللتزام بتطبي
 

 يتم اإلفصاح بشكل مستمر عن جميع المعلومات المتعلقة بالشركة ونتائج أعمالها وفق المواعيد والتعليمات المحددة لذلك. -
القانون وهو ما يتفق مع  ).مذكور سابقا(بند كبار المساهمين % فأعلى 3أسماء المساهمين الذي يملكون عن  باستمرارنوضح  -

  والنظام الداخلي للشركة وكذلك أسهم أعضاء مجلس اإلدارة وذويهم.
ة سواء في إجتماعـات مجلـس اإلدارة أو الهيئـة    قوديمقراطية مطل بحريةيتم طرح كافة المواضيع، وإجراء اإلنتخابات  -

 العامة، وتكون بحضور مسجل الشركات وهيئة سوق رأس المال.
 وجود نوايا سيطرة على الشركة من قبل أي من المساهمين.ال توجد لدينا أي معلومات نحو  -

 

  اإلجراءات القانونية والقضائية
  

الدعاوي القانونية المرفوعة ضد المجموعة ضمن النشاط الطبيعي لها، وفي اعتقاد إدارة المجموعة ورأي المستشار القـانوني  
  ع المالي للمجموعة ونتائج أعمالها.فإن النتائج التي قد تترتب عليها ليس لها تأثير جوهري على الوض

يوجد دعوة مرفوعة من قبل الصندوق الفلسطيني إللغاء اتفاق سابق، ويوجد محاوالت لتشكيل لجنة محايدة لحل الخـالف مـع   
ــة          ــا قانوني ــود مخالف ــع وج ــا م ــم دفعه ــي ت ــات الت ــة الملف ــات بقيم ــي مطالب ــندوق ف ــا الص .فيه



 

 
 

  

  الشركةنشاط التداول على سهم 
  2011سنة 

  األسهم
  

  التداول
  دوالر أمريكي 0.28  30.12.2011 سعر اإلغالق    دوالر أمريكي    8,374,837  راس المال

  سهم  3,746,968  عدد األسهم المتداولة   سهم  33,499,348  عدد األسهم

  دوالر أمريكي  1,351,861  قيمة األسهم المتداولة   سنت أمريكي للسهم   25  بقيمة إسمية

  عقد  1,503  عدد العقود المنفذه    مساهم  558  عدد المساهمين

  دوالر أمريكي  0.47  أعلى سعر تداول    2011ديسمبر  30في     

  دوالر أمريكي  0.25  أدنى سعر تداول    دوالر امريكي   9,379,817  القيمة السوقية للشركة

           

  

  2010سنة 
  األسهم

  

  التداول
  دوالر أمريكي 0.43  30.12.2010 سعر اإلغالق    دوالر أمريكي    8,374,837  راس المال

  سهم  8,808,805  عدد األسهم المتداولة   سهم  33,499,348  عدد األسهم

  دوالر أمريكي  5,613,389  قيمة األسهم المتداولة   سنت أمريكي للسهم   25  بقيمة إسمية

  عقد  2,710  المنفذةعدد العقود     مساهم  540  عدد المساهمين

  دوالر أمريكي  0.84  سعر تداولأعلى     2010ديسمبر  30في     

  دوالر أمريكي  0.43  أدنى سعر تداول    دوالر امريكي   14,404,720  القيمة السوقية للشركة

           
  
  

  

  التربعات واملنح
  

حيث بلغت إجمالي التبرعـات خـالل    2011بتقديم التبرعات لبعض الجهات والمؤسسات المحلية خالل عام  الشركة استمرت
  .واجتماعيةمساهمات في نشاطات مؤسسات خيرية وهي عبارة عن دوالر امريكي.  24,750العام مبلغ 

  
  جملتمعايف خدمة  الشركةمسامهة 

  

، فهي تسعى دائماً لتقديم كل ما بوسعها في هذا المجال ويبـدو ذلـك   الشركةان خدمة المجتمع المحلي هي من أولى اهتمامات 
  ذكر على سبيل المثال ال الحصر بعض هذه المساهمات:ونالشركة جلياً من خالل نشاطات ومعامالت 

وتنمية قدراتهم ومعلوماتهم وتقديم كافة الخدمات  الشركةالتعاون الكامل مع الجامعات الفلسطينية في تدريب طالبها في  
 الالزمة لهم في هذا المجال.

  الخاصة بمتطلبات التخرج. في إعداد األبحاث أو التقاريروطالب الدراسات العليا مساعدة طالب الجامعات  
 .بغزة - إشارة مرورية دولية على امتداد شارع الرشيد (البحر) 150رعاية مشروع لتركيب  
 العديد من الميادين والنصب التذكارية التي اضافت جماالً على المدن الفلسطينية. بإنشاءقامت الشركة  
 .للمدن مساحات الخضراءالمساهمة في مشاريع البلديات المتعلقة بتحسين الشوارع وال 



 

 
 

 

  دور الشركة يف محاية البيئة
  

 وهي أول شـركة فـي   س مالها نصف مليون دوالر أمريكي،أبلغ ر مينا جيوثيرمال في تأسيس شركة% 34بنسبة المساهمة 
لة حمايـة  وحسب وكا والتدفئة،  الشرق األوسط تستخدم نظام الطاقة الجوفية لباطن األرض في عملية التبريدالوطن العربي و
، بيئة نظيفـة المحافظة على استخدام الطاقة، وتوفير كفاءة في تعتبر أكثر النظم الطاقة الحرارية األرضية فان البيئة االمريكية 

هذا كما أن المقر الرئيسي للشركة في رام اهللا هو أول مبنى في الوطن العربي والشرق األوسط صديق للبيئة وطبق عليه هـذا  
  .النظام
  بمنع التدخين في جميع فروعها. 2009ومن بداية عام  ركةالشقامت 

  
    البحث والتطوير

 

طولكرم وجاري العمل على  –الشعراوية  ةفي ظل رؤية الشركة في التوسع األفقي تم فتح مكتب جديدة للشركة في منطق •
 تجهيز العديد من المكاتب في أماكن مختلفة من الضفة الغربية.

 ودائرة المراجعة الداخلية والتي تتبع مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة. التطوير واالستثماردائرة  ماتين جدد وهتم إنشاء دائر •
  موعة األهلية.أعمالها الرئيسية والقانونية من خالل شبكة نظم المجمعظم تطوير  استكمال •
صالحياتها وكافـة الـنظم   توثيق النظام اإلداري للشركة شامالً الهيكل التنظيمي وتوصيف جميع الوظائف و استكمالتم  •

  واعتماده من وزارة العمل الفلسطينية. اإلدارية األخرى.
توثيق وتجميع جميع القرارات الصادرة بآليات العمل للنظام المالي للشـركة وكافـة أنظمـة شـبكة     جاري العمل على  •

 المجموعة.
  

  اإلختالفات عن البيانات األولية
 

  دوالر أمريكي. 89,458الحليفة بواقع  تم تخفيض حصتنا من نتائج أعمال الشركات •
 

 إيصال املعلومات للمسامهني
 

ئة العامة بخمسة ياله انعقادسواء بالبريد أو الفاكس أو باليد وذلك قبل  عناوينهميتم إرسال دعوات لجميع المساهمين على  •
 عشر يوماً على األقل.

ن عن إجتماع الهيئة العامة من خالل الموقـع اإللكترونـي   يتم نشر الميزانية العمومية والحسابات الختامية وكذلك اإلعال •
الهيئة العامة، ولكل  اجتماعإضافة إلى طباعتها في كتيب خاص لتوزيعها على حاضري  www.aig.ps بالشركةالخاص 

  المنتشرة في جميع مدن الوطن. الشركةمن يطلبها من كافة فروع 



 

 
 

 

  الفروع
  

   المركز الرئيسي  
    مبنى مكاتب االتحاد – ونالمصي –رام اهللا   
    02 2986634ت:   
    02 2986636ف:   

  

  رام اهللا التحتا    رام اهللا
  عمارة الحرجة -رام اهللا     مبنى مكاتب االتحاد – المصيون –رام اهللا 

  02 2952206ت:     02 2986634ت: 
  02 2952206ف:     02 2986636ف: 

  هيمفريد كمال دار ابرا    حاتم عبد العفو العليات
      

  اريحا    غزة
  دار الفتياني -شارع المغطس     برج الجالء شارع احمد عبد العزيز -غزة 
  02 2323865ت:     08 2824035ت: 
  02 2323865ف:     08 2824015ف: 

  حاتم عبد العفو العليات    أسعد اسحق الغصين
      

  خانيونس    نابلس
  جاللشارع  –برج الفرا     عمارة االثيرة  -شارع سفيان 

  08 2052953ت:     09 2386231ت: 
  08 2069166ف:     09 2384686ف: 

  نضال خليل السعافين    نضال يوسف زايد
      

  شارع فيصل    الخليل
  شارع فيصل . -عمارة ظافر المصري     مجمع االنصار التجاري -شارع السالم 

  09 2399555ت:     02 2252642/3ت: 
  09 2399555ف:     02 2253923ف: 

  عرفات عبد القادر أبو شلهوب    رياض موسى األطرش
      

  العيزرية    طولكرم
  عمارة برج االسد -شارع البنك العربي     عمارة هاشم الكرمي -شارع المنتزه 

  02 2790870ت:     09 2675755ت: 
  02 2790870ف:     09 2675760ف: 

  نور ياسين خلف    عماد ربحي مصلح
      

  دورا    بيت لحم
  بالقرب من معسكر المجنونة –دائرة السير     عمارة علقم -قدس الخليل شارع ال

  02 2284660ت:     02 2770967ت: 
  02 2284660ف:     02 2770925ف: 

  رياض موسى األطرش    أحمد محمد المفرح
      

  طوباس    جنين
  مدخل طوباس الجنوبي    الميسلوني شارع ابو بكر/ عمارة الشيب

  09 2571466ت:     04 2439263ت: 
  09 2571455ف:     04 2439263ف: 

  علي أحمد دراغمة    تيسير صدقي نزال
      

  حوارة    قلقيلية
  الشارع الرئيسي مقابل بنك االستثمار الفلسطيني    مجمع أبو دير التجاري –شارع السبع 

  09 2591320ت:     09 2943333ت: 
  09 2591158ف:     09 2943333ف: 

  محمد عبد اللطيف زين الدين    محمد عبد اللطيف عبد اهللا
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجموعة األهلية للتأمينشركة 
  المساهمة العامة المحدودة

  فلسطين
  
  
  
  

  البيانات المالية الموحدة
  وتقرير مدقق الحسابات المستقل

  2011 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  لمجموعة األهلية للتأميناشركة 
  المساهمة العامة المحدودة

  فلسطين
  
  
  
  
  

  صفحة  فهرس
  

  بيان

        

  -    1   المستقل الحساباتقتقرير مدق

  )أ(    3  2011 ديسمبر 31 كما في الموحد بيان المركز المالي

  )1- ب(    4  2011 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية كما في  الموحد الدخل بيان

  )2- ب(    5  2011 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية كما في  الشامل الموحد الدخل بيان

  )ج(    6  2011 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية كما في  الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  )د(    7  2011 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية كما في  التدفقات النقدية الموحد بيان

  -    31-8  إيضاحات حول البيانات المالية
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  المدقق المستقلتقرير 

  رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة األهلية للتامين      المحترمين/ السادة
  المساهمة العامة المحدودة

  فلسطين

 والتي  فلسطين –المجموعة األهلية للتأمين المساهمة العامة المحدودة       المرفقة لشركة   البيانات المالية الموحدة      دققنا لقد
التغيرات في  وبيان   الموحدوالدخل الشامل    وبيان 2011 ديسمبر   31يان المركز المالي الموحد كما في       تتكون من ب  

للسنة المنتهية بذلك التـاريخ والـسياسات المحاسـبية الهامـة             الموحد التدفقات النقدية وبيان   الملكية الموحد حقوق  
  .واإليضاحات التفسيرية األخرى

      مالية  اإلدارة عن البيانات الةمسؤولي

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه البيانات المالية وفقا للمعايير الدوليـة إلعـداد التقـارير الماليـة،                    
تصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض بيانـات            : وتشتمل هذه المسؤولية على   

كانت بسبب الغش أو الخطأ؛ وكذلك اختيار وتطبيـق سياسـات محاسـبية             مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء       
  . مالئمة، وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمة

  

   المدققةمسؤولي

لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعـايير الدوليـة        . إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه البيانات المالية استنادا إلى تدقيقنا لها            
إن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نخطط وننفذ التدقيق بغرض التوصـل            .  قللتدقي

  .إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية

ات الواردة في البيانـات     إن عملية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واالفصاح            
تعتمد تلك اإلجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود اخطاء جوهرية في البيانات الماليـة                  . المالية

  .سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ

ض البيانـات  عند تقدير تلك المخاطر يأخذ المدقق بعين االعتبار إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عر     
المالية للمنشأة وذلك لتصميم إجراءات التدقيق المالئمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء رأي في مـدى                  
فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة، كما يشمل التدقيق تقييما لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية               

  . اإلدارة و كذلك تقييما عاما لعرض البيانات الماليةالتقديرات المحاسبية التي قامت بها

  .في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسا نعتمد عليه عند إبداء رأينا
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  الرأي

 األهليـة   المجموعةلشركة  برأينا أن البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد              
 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية       2011 ديسمبر   31 كما في    فلسطين –للتأمين المساهمة العامة المحدودة     

  .المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  

ها ضرورية ألداء مهمتنـا وبرأينـا فـإن         باإلضافة إلى ما تقدم فقد حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي رأينا          
الشركة تحتفظ بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية وهي متفقة مع البيانات المالية المرفقة فـي حـدود                  
المعلومات التي توفرت لنا، لم تقع مخالفات ألحكام قانون الشركات المعمول بـه فـي منـاطق الـسلطة الوطنيـة                     

اسي للشركة والتي قد تؤثر بشكل جوهري على المركز المالي الموحد للـشركة أو نتـائج                الفلسطينية أو النظام األس   
  .أعمالها

  

   ه وشركاهطالل أبو غزال

  
  

  مـال ملحـجم
  المدير التنفيذي

  2012 فبراير 9 في رام اهللا
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 3

  شركة المجموعة األهلية للتأمين
  فلسطين

  2011 ديسمبر 31كما في  بيان المركز المالي الموحد
  )دوالر أمريكي: العملة (

    

 ديسمبر 31  إيضاح الموجودات 
 ديسمبر 31  2011

2010 
      الموجودات غير المتداولة

 2,957,194   2,825,543  5 عقارات وآالت ومعدات بالصافي

 6,268,460  6,222,414  6 استثمارات عقارية

 11,419,978  12,602,070  7 استثمارات في شركات حليفة

 381,163  381,163  8 موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 2,158,557  5,734,182  9 موجودات مالية متاحة للبيع

 23,185,352  27,765,372   مجموع الموجودات غير المتداولة

      اولةالموجودات المتد

 9,674,264  9,577,738  10 ذمم مدينة بالصافي

 5,005,213  5,718,668  11 موجودات عقود إعادة التأمين

 2,021,429  2,364,318  12 موجودات وحسابات مدينة أخرى

 2,208,986  2,776,307  13 شيكات برسم التحصيل

 158,598  125,209  14 موجودات مالية للمتاجرة

 6,687,513  1,313,557  15  استثمارية لدى البنوكودائع

 944,731  1,729,617  16 النقد وأشباه النقد

 26,700,734  23,605,414   مجموع الموجودات المتداولة

 49,886,086  51,370,786   مجموع الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية

 8,374,837  8,374,837  17 رأس المال المدفوع

 75,000  75,000   عالوة إصدار

 1,513,545  1,690,680  18 احتياطي إجباري

 1,616,015  1,616,015  19 احتياطي اختياري

 )128,566(  )213,253(  9/1 التغير المتراكم في القيمة العادلة

 302,079  1,769,387   أرباح مستبقاه

 11,752,910  13,312,666   مجموع حقوق الملكية

      المطلوبات غير المتداولة

 1,613,741   1,611,397  20 مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

 1,613,741   1,611,397   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة

 1,257,706  1,556,449  21 مخصصات مختلفة

 778,398  1,105,476  22 ذمم دائنة

 723,613  426,587  23 شركات التأمين وإعادة التأمين

 4,919,454  4,874,799  24 أرصدة دائنة أخرى

 27,648,013   26,768,131  11 مطلوبات عقود التأمين

 1,192,251  1,715,281   )شيكات مؤجلة ( أوراق دفع  

 36,519,435  36,446,723   مجموع المطلوبات المتداولة

 49,886,086  51,370,786    مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 
   تشكل جزء ال يتجزأ من هذا البيان37-1إن اإليضاحات المرفقة من 

  

 )أ ( بيان 
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  شركة المجموعة األهلية للتأمين
  فلسطين

  2011 ديسمبر 31بيان الدخل الموحد للسنة المالية المنتهية في 
  )دوالر أمريكي: العملة (

  
  ديسمبر31   
 2010  2011  إيضاح 
      

      أرباح أنشطة التأمين 
 )150,976(   1,571,654  25 صافي ربح نشاط المركبات 

 59,398  61,810  25  نشاط النقل البحري ربحصافي

 292,274  )93,701(  25  نشاط الحريق والسرقة ربح) خسارة (صافي
 49,710  78,025  25 صافي ربح نشاط الهندسية

 120,762  163,043  25 صافي ربح نشاط حوادث عامة
  94,825  80,917  25 المدنية المسئوليةصافي ربح نشاط 

 81,281  )346,996(  25 ربح نشاط العمال )خسارة(صافي 
 )252,705(  )751,940(  25 نشاط الصحي) خسارة(صافي 
 294,569  762,812   ربح أنشطة التأمينصافي 

      
      إيرادات ومصروفات غير موزعة

  305,769   270,159   26  أرباح محفظة الموجودات المالية 

 )62,359(  1,182,092  7.1 أرباح شركات حليفه) خسائر(حصة المجموعه من 

 192,592  203,856   فوائد ودائع وقروض

 )9,010(  )9,736(   مصاريف شركات تابعه

 )662,350(  )648,869(   فروق عمالت

 37,648  11,033   إيرادات أخرى

 )60,208(  -  10.1 مصروف مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 )257,918(  1,008,535   قطاع االستثمار )خسارة  ( صافي ربح

  36,651  1,771,347  25 ربح السنة قبل الضرائب

 -   )86,904(  21/1 مخصص الضرائب

  36,651  1,684,443   ائبربح السنة بعد الضر

      : يعود الى

  36,651  1,684,443   مساهمي الشركة
      

 0.001  0.050  28 حصة السهم من ربح السنة بعد الضرائب
    تشكل جزء ال يتجزأ من هذا البيان37-1إن اإليضاحات المرفقة من 

  
  

 )1-ب(بيان 
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  شركة المجموعة األهلية للتأمين
  فلسطين

  2011 ديسمبر 31ل الموحد للسنة المالية المنتهية في بيان الدخل الشام
  )دوالر أمريكي: العملة (

  
  ديسمبر31   
 2010  2011  إيضاح 
      
      

  36,651  1,684,443   ربح السنة بعد الضرائب
      

      بنود الدخل الشامل األخر
      

 -  )84,687(   لمتوفر للبيعالتغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية ا

  -  )84,687(   إجمالي بنود الدخل الشامل األخر

  36,651  1,599,756    صافي الدخل الشامل للسنة
      
      

      : يعود الى

  36,651  1,599,756   مساهمي الشركة

  

      

      
      

 

  
  
  
  

  ا البيان  تشكل جزء ال يتجزأ من هذ37-1إن اإليضاحات المرفقة من 

 )2-ب(بيان 
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  شركة المجموعة األهلية للتأمين
  فلسطين

  2011 ديسمبر 31بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المالية المنتهية في 
  )دوالر أمريكي: العملة (

 البيان
عالوة   رأس المال 

احتياطي   إصدار
احتياطي   إجباري

التغير في   اختياري
أرباح مقترح   أرباح مستبقاة  القيمة العادلة

مجموع حقوق   توزيعها
 الملكية

  11,752,910    -    302,079   (128,566)  1,616,015  1,513,545   75,000   8,374,837  2011 يناير 1رصيد 
 1,684,443  -  1,684,443  -  -  -  -  -  ربح السنة بعد الضرائب

 -  -  )177,135(  -  -  177,135  -  -   الحتياطي اإلجباريا إلى محول

 )84,687(   -   -  )84,687(  -   -  -  -   التغير في القيمة العادلة للموجودات متوفرة للبيع

  )40,000(   -   )40,000(   -  -   -  -  -   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 13,312,666   -  1,769,387  )213,253(  1,616,015  1,690,680   75,000   8,374,837  )أ (  بيان – 2011  ديسمبر31الرصيد 

                 

                 2010  ديسمبر31للسنة المنتهية في 
  13,056,233    1,339,974   272,758   (128,566)  1,612,350  1,509,880   75,000   8,374,837  2010 يناير 1رصيد 

  )1,339,974(    )1,339,974(    -    -    -    -    -    -  توزيعات أرباح نقدية 
  36,651    -    36,651    -    -    -    -    -  ربح السنة بعد الضرائب

  -    -    )3,665(    -    -    3,665    -    -   محول لالحتياطي اإلجباري
  -    -    )3,665(    -    3,665    -    -    -   محول لالحتياطي االختياري

  11,752,910    -    302,079   (128,566)  1,616,015  1,513,545   75,000   8,374,837  )أ (  بيان – 2010  ديسمبر31الرصيد 
  

      
    تشكل جزء ال يتجزأ من هذا البيان37-1إن اإليضاحات المرفقة من 

)ج(بيان
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  شركة المجموعة األهلية للتأمين
  فلسطين

  2011 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في  بيان التدفقات النقدية الموحد
  )دوالر أمريكي: العملة( 

   ديسمبر31      
      2011    2010  

            التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية 
  36,651   1,771,347      ربح السنة قبل الضرائب

            تعديالت لمطابقة ربح السنة لصافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
  267,663    248,424      استهالك السنة 

  488,728    96,526      التغير في ذمم مدينة بالصافي
  )1,076,087(    (713,455)      التغير في موجودات عقود إعادة التأمين

  )310,548(    (342,889)      التغير في الموجودات والحسابات المدينة األخرى
  2,689,919    (879,882)      التغير في مطلوبات عقود التأمين
  )1,733,283(    298,743      التغير في المخصصات المختلفة

  )402,621(    327,078      الذمم الدائنةالتغير في 
  )437,126(    (297,026)      التغير في شركات التأمين وإعادة التأمين

  )173,170(    (44,655)      التغير في األرصدة الدائنة األخرى
  )227,755(    (204,807)      التغير في الشيكات برسم التحصيل

  672,991    523,030      )شيكات مؤجلة السداد(التغير في أوراق الدفع 
  265,230    (2,344)      التغير في مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

  60,592    780,090      صافي التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية 
            

            التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات االستثمارية 
  1,796,689    3,722,560      التغير في الودائع ألجل
  649,446    (4,678,282)      التغير في االستثمارات

  )531,001(    (144,813)      إضافات على عقارات وآالت ومعدات
  515,122    44,323      استبعادات على عقارات وآالت ومعدات

  )124,761(    (16,283)      استبعادات على مجمع عقارات وآالت ومعدات
  2,305,495    (1,072,495)      عمليات االستثمارية صافي التدفقات النقدية الناتجة عن ال

            

            التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التمويلية 
  )1,339,974(    (211,591)      صافي التغير في حقوق الملكية

  )1,339,974(    (211,591)      صافي التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التمويلية 
  1,026,113    (503,996)      نقدية خالل السنة صافي التدفقات ال

  3,802,218    4,828,331      النقد والنقد المعادل في بداية السنة   
  4,828,331    4,324,335       )29(  إيضاح –النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 

  
    تشكل جزء ال يتجزأ من هذا البيان37-1إن اإليضاحات المرفقة من 

 )د(بيان 
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  ة األهلية للتأمينشركة المجموع
  فلسطين

  2011 ديسمبر 31 في كما إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
   )دوالر أمريكي: العملة ( 

  

  معلومات عامة  .1
) شركة غزة األهلية للتأمين سابقا    (المساهمة العامة المحدودة    ) المجموعة(تأسست شركة المجموعة األهلية للتأمين      

 لدى مسجل الشركات بالسلطة الوطنية الفلسطينية في مدينة غزة فـي فلـسطين               وسجلت 1994 يوليو   10بتاريخ  
  . وتعديالته الالحقة1929بموجب قانون الشركات لسنة ) 563200856(كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم 

ثمار تشمل أهداف المجموعة القيام بجميع أعمال التأمين وإعادة التأمين وجميع أنواع الضمان والتعـويض واسـت               
  .األموال في الموجودات المنقولة وغير المنقولة

 على تعديل المادة الثانية من عقد التأسـيس         2008 مارس   30وافقت الهيئة العامة العادية في اجتماعها المنعقد في         
لى التي يقابلها المادة السادسة من النظام الداخلي حيث نقل المركز الرئيسي للمجموعة من غزة الى مدينة القدس ع                 

  .أن  يكون مؤقتا في مدينة رام اهللا حالياً
سمبر  31بلغ رأس مال شركة المجموعة األهلية للتامين في           دوالر أمريكي وهو نفس    8,374,837 مبلغ   2011  دي

  .2010 ديسمبر 31رأس المال في 
البيـان   هذا وتمارس المجموعة نشاطها من خالل فروعها ومكاتبها ووكالءها المنتشرين في فلـسطين حـسب                 -

  :التالي
  ديسمبر31  

  2010  2011  البيان
  14  17  الفروع
  56  46   الوكالء

  144  153  عدد الموظفين
سمبر    31 بلغ عدد مساهمي شركة المجموعة األهلية للتأمين كما في           - مساهم وكان حجم التداول    ) 558 (2011 دي

  : كما يلي2011لعام  انهايةعلى أسهم الشركة في سوق فلسطين لألوراق المالية 
   

 سهم 3,746,968  عدد األسهم المتداولة

 دوالر أمريكي 1,351,861 قيمة األسهم المتداولة

 عقد 1,503 عدد العقود المنفذة

 دوالر أمريكي 0.47 أعلى سعر إغالق

 دوالر أمريكي 0.25 أدنى سعر إغالق

 دوالر أمريكي 2011 0.28 ديسمبر 30سعر إغالق في 
  

  
 لشركة المجموعة األهلية للتأمين بتـاريخ        المرفقة الموحدة تمت موافقة اإلدارة العامة للتأمين على البيانات المالية          -

  ID/12/03/3542 بموجب كتابهم رقم  2012 مارس  28
 كتابهم  بموجب 2012 مارس 29 بتاريخ الموحدة تمت موافقة إدارة المجموعة األهلية للتأمين على البيانات المالية       -

  HQ /00453/12رقم 
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  أهم السياسات المحاسبية .2
   اإلطار العام إلعداد البيانات المالية1-2

 . تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وشركاتها التابعة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

   أسس إعداد البيانات المالية 2‐2
 قياس الموجودات المالية للمتـاجرة      حيث يتم الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل        ة تم إعداد البيانات المالي    −

  .والموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة في تاريخ البيانات المالية الموحدة
قبل مجلس معايير المحاسبية الدولية     تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المتبناة من              −

لم ينتج عن تطبيـق المعـايير       . والتفسيرات الصادرة عن لجنة التفسيرات التابعة لمجلس معايير المحاسبية الدولية         
 .للمجموعةالجديدة أي أثر على المركز المالي أو األداء المالي 

 .مثل العملة الرئيسية للمجموعة تم إعداد البيانات المالية الموحدة بالدوالر األمريكي الذي ي −
 

   أسس توحيد البيانات المالية  2‐3
تضم البيـــانات المــالية الموحدة البيانات المالية للمجمــــوعة وشركاتها التابعة التي تـسيطر عليهـا               −

، ويستدل على مدى وجود سيطرة ورقابة من خالل وجود القدرة علـى الـتحكم               2011 ديسمبر 31كمـــا في   
 الموحد وبيان التدفقات النقديـة     وعليه، فإن بيان الدخل الشامل    . ت المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها     بالسياسا

 وذلك بـدءاً مـن التـاريخ الفعلـي          السنةالموحد يتضمن نتائج عمليات امتالك أو استبعاد للشركات التابعة خالل           
  .لالمتالك أو حتى التاريخ الفعلي لالستبعاد

 بـنفس   2011 ديسمبر 31 المالية المنتهية في     للسنةانات المالية الموحدة للمجموعة والشركات التابعة       تم إعداد البي   −
  .السياسات المحاسبية المتبعة في المجموعة

  .تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واإليرادات والتكاليف واألرباح والخسائر الناتجة بين الشركات التابعة −
 :مجموعة في رأس مال شركاتها التابعة كما يلي و كانت نسب ملكية ال −

 رأس المال  %نسبة الملكية   

   ديسمبر31    ديسمبر31  
  2011  2010  2011  2010 
 المدفوع  المكتتب بة  %  %  

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

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

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

  
الشركة األهلية للعقارات واالستثمار هي شركة مساهمة خصوصية محـدودة مـسجلة فـي فلـسطين تحـت رقـم               

  . ويتركز نشاطها في أعمال المقاوالت واإلنشاءات563130962
مساهمة خصوصية محـدودة مـسجلة فـي فلـسطين تحـت رقـم              الشركة المتحدة للتسويق والخدمات هي شركة        

 . ويتركز نشاطها في مزاولة كافة أعمال التسويق والخدمات563114941
شركة أريك للهندسة واالستشارات هي شركة مساهمة خصوصية محـدودة مـسجلة فـي فلـسطين تحـت رقـم                     

 .ندسية ويتركز نشاطها في أعمال الهندسة والتصميم واالستشارات اله562496232
  .2008لقد توقف العمل في هذه الشركات الثالثة وال تزاول أي نشاط منذ عام  
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  عقود التأمين 2‐4
تقوم الشركة بإصدار عقود يتم بموجبها تحويل المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له والطرف الثالث إلى الـشركة             

  .روط هذه األخطارمقابل قسط محدد بموجب وثائق تأمين وجداول ومالحق تحدد ماهية وش
  

   االعتراف والقياس 2‐5
تتمثل عقود التأمين في عقود تأمين المركبات والممتلكات والحوادث العامة والمسئوليات والنقل وعقـود التـأمين                

إن عقود التأمين يتم بموجبها التعويض عن األضرار الجسدية للمؤمن له أو الطرف الثالث أو المـؤمن                 . الهندسي
 وتغطي كذلك األضرار الماديـة      2000 لعام   7وقانون العمل رقم    , 2005 لسنة   20لتأمين رقم   علية بموجب قانون ا   

التي يتعرض لها المؤمن له أو ممتلكاته أو مسئولياته تجاه الطرف الثالث وذلك وفق شروط وتحديدات واستثناءات                 
  .يتم تحديدها في عقد التأمين

على أسـاس   )أقساط التأمين المكتتبة  (ين المذكورة كإيرادات للسنة     يتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة عن عقود التأم       
الفترات الزمنية المستحقة وبما يتناسب مع فترة التغطية التأمينية، ويتم تسجيل أقساط التأمين المكتتبة مـن خـالل                  

يـات فنيـه    عقود التأمين والمتعلقة بأخطار ال زالت قائمة كما بتاريخ المركز المالي ضمن المطلوبـات كاحتياط              
لألخطار السارية، ويتم تحميل المطالبات والتي تتمثل بالمبالغ المستحقة ألصحاب عقود التأمين واألطراف األخرى              

 ولـم يبلـغ     السنةالمتضررة عند إبالغ الشركة بها باإلضافة إلي أخد نسبة إضافية لمواجهة حوادث وقعت خالل               
 تسويات الخسائر المتكبدة ضمن بيان الدخل الـشامل علـى           هذا ويتم إدراج االدعاءات ومصاريف    . المؤمن عنها 

  .أساس االلتزام المتوقع لتعويض حاملي عقود التأمين أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود
المالية والناجمة عن هذه العقود وأقساط التأمين غير        السنة  أما االلتزامات المتوقعة عن الحوادث المبلغ عنها خالل         

  .ة تدرج ضمن مطلوبات عقود التأمين في البيانات الماليةالمكتتب
 

   عقود إعادة التأمين6-2
تقوم الشركة بالحد من المخاطر التي تلتزم بها بموجب عقود تأمينها مع المؤمن له من خالل إعادة توزيـع هـذه                     

هذه االتفاقيات تحميـل    المخاطر على شركات إعادة تأمين قوية بموجب اتفاقيات إعادة تأمين سنوية ويتم بموجب              
شركات إعادة التأمين بحصتها من األضرار المستحقة للمؤمن له بموجب عقود التأمين المتفقة مع عقـود إعـادة                  

  .التأمين
إن حصة إعادة التأمين فيما يخص اإلدعاءات الموقوفة أعاله، االدعاءات المتكبدة والغير مبلغ عنها، وكذلك أقساط                

إنها تظهر كموجودات عقود إعادة التأمين ضمن مجموعـة الموجـودات المتداولـة فـي               التأمين غير المكتسبة، ف   
  .البيانات المالية

  

   مطلوبات عقود التأمين 2‐7
يتم االعتراف بمطلوبات عقود التأمين عند توقيع عقد التأمين وتحميل أقساط التأمين، تمثل أقساط التـأمين غيـر                  

المتعلق بالفترة المالية الالحقة نتيجة وثائق تأمين سارية وتسجل ضمن          المكتسبة الجزء من أقساط التأمين المكتتبة       
، وتحتسب على أساس عـدد األيـام المتبقيـة          ) األخطار السارية  احتياطي(المطلوبات كأقساط تأمين غير مكتسبة      

التكلفة ) حت التسوية إدعاءات ت (تمثل إجمالي اإلدعاءات القائمة     .  مدة وثيقة التأمين بعد تاريخ القوائم المالية       النتهاء
التقديرية للمطالبات المتكبدة غير المسددة كما في تاريخ المركز المالي سواء تم التبليغ عنها أم ال وذلـك لحـاملي                  
عقود التأمين وأطراف أخري باإلضافة إلى مصاريف إدارة المطالبات ذات الصلة، مطروح منها قيمة المستردات               

  .من الحادث وأي مبالغ أخرى مستردة
تحتسب المخصصات لالدعاءات المبلغ عنها غير المسددة كما في تاريخ المركز المالي على أساس تقدير كل حالة                 

 .بمفردها بناءاً على تقارير الخبراء والمحاميين وخبرة المجموعة وتقديراتها
  

تقـديراتها لـسداد    يتم تقدير وتسجيل مخصص اإلدعاءات غير المبلغ عنها بناءاً على خبرة المجموعة الـسابقة و              
  .تعويضات الحوادث التي حدثت ولم يبلغ عنها كما في تاريخ المركز المالي
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  األخطار الساريةاحتياطي  2‐7‐1
لفروع التأمين بنسبة عدد األيام المتبقية من كل وثيقة تأمين          السنة  األخطار السارية في نهاية     احتياطي  يتم احتساب   

  :بعد نهاية السنة على النحو التالي
 ديسمبر 31  
  2011  2010 

 8,198,615  7,196,653  احتياطي األخطار السارية لتأمينات المختلفة

     يطرح

 )458,696(  )277,275(   األخطار الساريةاحتياطيحصة معيدي التامين من 

 7,739,919  6,919,378   )11(  إيضاح –صافي احتياطي األخطار السارية 
 

  سويةتعويضات تحت التاحتياطي  2‐7‐2
 كوادر فنيه ومحققين ومستـشارين لتقـدير        من تعويضات تحت التسوية مبني على إدعاءات مبلغ عنها،          احتياطي

المطالبات المبلغ عنها، تقوم هذه الكوادر بالتحقيق ورفع التوصيات، حيث يتم مراجعة المخاطر بشكل دوري فـي                 
ئق الكامنة، والقوانين المرعية والشروط واألحكـام       نهاية كل فترة ويتم تعديلها لتعكس أحدث المعلومات عن الحقا         

  . التعاقدية
 
  ديسمبر31  

  2011  2010 
 19,449,398  19,571,478  تعويضات تحت التسوية للتأمينات المختلفة احتياطي 

     يطرح
 )4,546,517(  )5,441,393(  تعويضات تحت التسوية للتأمينات المختلفة احتياطيحصة معيدي التامين من 

 14,902,881  14,130,085   )11(  إيضاح –صافي احتياطي تعويضات تحت التسوية 

  
    المستردات 2‐8

يتم األخذ في االعتبار عند قياس االلتزام لمقابلة اإلدعاءات، العائد المتوقع من المستردات الناجمة عن المشاركات                 −
 .القانونية

 .نه يتم إثباتها بالمبالغ المحصلة عند تحصيلهاأما المستردات من الحطام أو الطرف الثالث فإ −
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    االعتراف باإليرادات 2‐9
  إيرادات عقود التأمين −

يتم قياس إيرادات عقود التأمين بموجب معايير االعتراف باإليرادات المحددة في عقود التأمين والمدرجة ضـمن                
 .هذه اإليضاحات حول البيانات المالية

  إيرادات الفوائد −
 .ساب إيرادات الفوائد المستحقة على أساس الفترات الزمنية والمبالغ األصلية ومعدل سعر الفائدة المكتسبيتم احت

  إيرادات التوزيع −
  .يتم تحقق إيرادات التوزيعات من االستثمارات عندما ينشا حق للمساهمين باستالم دفعات عن توزيعات األرباح

 

  المصاريف العمومية واإلدارية 2‐10
 المالية على قطاعات التأمين المختلفة وذلك بنسبة صافي األقساط          للسنةصاريف العمومية واإلدارية    يتم توزيع الم  

  . عدا التامين الصحيللسنة األساسية لكل دائرة منسوبة لصافي األقساط األساسية
 

  المعامالت بعمالت أجنبية 2‐11
  . األمريكييتم تسجيل المعامالت المالية في الدفاتر والسجالت المحاسبية بالدوالر −
حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ حـدوث تلـك          السنة  يتم قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى خالل          −

المالية تحويل الموجودات والمطلوبات القائمة بالعمالت األخـرى إلـى الـدوالر            السنة  المعامالت ويتم في نهاية     
 المالي ويسجل الفرق في حساب فروقات عمـالت أجنبيـة           األمريكي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المركز      

أما البنود غير المالية المحددة بالعمالت األجنبية والتي تظهر بالتكلفة التاريخية           .  الموحد ضمن بيان الدخل الشامل   
 . إعادة تحويلهاال يتمفإنه 

  

  عملة النشاطات اليومية وعملة اإلفصاح 2‐12

يتم احتسابها باستخدام العملة االقتصادية األساسية التي تـستخدمها المجموعـة           إن بنود البيانات المالية للمجموعة       −
أما عملة اإلفصاح التي تستخدمها المجموعة لعرض البيانات المالية هـي           ) الشيكل اإلسرائيلي (لممارسة نشاطاتها   

  :ا يلي كم2011  ديسمبر31الدوالر اإلمريكى، أما أسعار التحويل للعمالت األجنبية فقد كانت في 
 

  شيكل3.8076 : الدوالر األمريكي

 دينار أردني      0.71 : الدوالر األمريكي
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  ومخصص إجازات الموظفين 2‐12

قرارات التعيين مع مراعاة الحد األدنى البالغ شهرا عن         ل اًيتم احتساب مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين وفق       
 ضوء آخر راتب تقاضاه الموظف وفقاً لقانون العمل الفلسطيني كما يـتم تكـوين               كل سنة خدمة ، وتحسب على     

  .مخصص إجازات الموظفين المستحقة حتى تاريخ البيانات المالية
 

   إجبارياحتياطي 2‐13
 بالمائة من األرباح الصافية لحساب االحتياطي اإلجباري وال يجوز وقف هذا االقتطاع قبل أن               10يقتطع كل سنة    

 المبالغ المجمعة لهذا الحساب ربع رأسمال الشركة ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس اإلدارة                يبلغ مجموع 
  .إلى أن تبلغ المبالغ المجمعة لهذا الحساب ما يعادل رأس المال وعندئذ يجب وقفها
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   اختيارياحتياطي 2‐14
ة بناء على توصـيات مجلـس اإلدارة        يتم تكوين االحتياطي االختياري وذلك بتحويل بعض المبالغ من ربح السن          

يستعمل هذا االحتياطي في األغراض التي      . وموافقة المساهمين خالل االجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية       
  .يقررها مجلس اإلدارة والتي من ضمنها إمكانية إعادتها إلى المساهمين بشكل أرباح

 

  عقارات وآالت ومعدات 2‐15
ات المحتفظ بها لالستخدام بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم وأيـة خـسائر             تظهر العقارات وآالت والمعد    −

، ويتم احتساب    الموحد يتم االعتراف بمصاريف االستهالك في بيان الدخل الشامل       . ناتجة عن االنخفاض في القيمة    
ة المستقبلية المتوقعة لألصل    االستهالك على أساس القسط الثابت والذي يتوقع أن تستهلك الشركة المنافع االقتصادي           

 .خالل العمر اإلنتاجي
مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول والقيمة المتبقية وطريقة االستهالك الحتـساب           السنة  يتم في نهاية كل      −

 .أثار التغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي
متلكات والمعدات المحتفظ بها لالستخدام، والتي      يظهر الربح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو حذف جزء من الم            −

  .رية لألصل في بيان الدخل الشامل الموحدتمثل الفرق بين صافي عوائد االستبعاد والقيمة الدفت
  

 استثمار في أراضي وعقارات 2‐16

 .تظهر االستثمارات في األراضي والعقارات بالتكلفة
 .مها لغرض التأجير أو الزيادة الرأسمالية في قيمة العقارتعامل األراضي والعقارات كاستثمارات في حالة استخدا

 

 المخصصات  2‐17

المخصصات هي التزامات مالية على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل تسوية هذه االلتزامـات                
وتمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل قيمة محتملة والزمـة مـن            . وتقدير قيمها المحتملة بطريقة موثوقة    

النفقات لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ المركز المالي، أي القيمة التي من المرجح أن تدفعها الـشركة لتـسوية                   
  .التزام بتاريخ المركز المالي أو تحويله إلى طرف ثالث

إذا كان من غير المحتمل حصول تـدفقات نقديـة          . يتم مراجعة المخصصات وتعديلها في تاريخ كل مركز مالي        
وذلك لتسوية المخصصات، يتم عكس المخصص ويسجل كدخل، وتستخدم المخصـصات فقـط لـنفس               خارجية  

 .األغراض التي تم االعتراف بها باألساس
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  استثمارات في موجودات مالية 2‐18
كموجودات ماليه بالقيمة العادلـة مـن       ) 39(تصنف المجموعة استثماراتها الخاضعة لمعيار المحاسبة الدولي رقم         

هذا وال يجوز إعادة تصنيف     .  أو كموجودات ماليه متوفرة للبيع أو محتفظ بها لتاريخ االستحقاق            خالل بيان الدخل  
  .أية موجودات ماليه من أو إلى موجودات ماليه أخرى إال في الحاالت المحددة في معايير التقارير المالية الدولية

 

    االستثمار في شركات حليفة19-2
 يكـون الشركة الحليفة هـي تلـك التـي         . الحليفة باستخدام طريقة حقوق الملكية    يتم قيد االستثمار في الشركات      

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

يتم قيد حصة المجموعة مـن نتـائج أعمـال          . في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الحليفة       الالحقة  
يتم قيد حصة المجموعة في التغيرات التي تقيد مباشرة في حقوق مساهمي            . الشركة الحليفة في بيان الدخل الشامل     
 المتحققة الناتجة عن المعامالت بـين       ويتم استبعاد األرباح والخسائر غير    . الشركة الحليفة في بيان حقوق الملكية     

  .المجموعة والشركة الحليفة إلى حد حصة المجموعة في الشركة الحليفة
  

   النقد والنقد المعادل 2‐20
لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد يتمثل النقد والنقد المعادل في النقد وأشباه النقد والودائع الثابتـة والـشيكات                  

  . الل فترة ثالثة أشهر أو اقل بعد تنزيل األرصدة مقيدة السحببرسم التحصيل التي تستحق خ
 

 االستثمارات 2‐21

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  −
و خسائرها ضمن بيـان الـدخل الـشامل         وهي تمثل االستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة، ويتم إثبات أرباحها أ         

 .الموحد
مالية بغرض المتاجرة إذا تم اقتنائها مبدئياً بهدف بيعها في المستقبل القريب، أو كانت تمثـل                وتعتبر الموجودات ال  

جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها الشركة وتشتمل على نموذج فعلي ألداه مالية تحقـق أربـاح علـى                    
 .المدى القصير

  

  الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع −
 في األسهم المملوكة للشركة والتي يتم تداولها في سوق مالي نشط ويتم إدراجها بالقيمة العادلة ويـتم إدراج                   تتمثل

األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة مباشرة ضمن حقـوق الملكيـة كاحتيـاطي إعـادة تقيـيم                    
بعاد االستثمار أو وجود تدني في القيمـة بـشكل          االستثمارات باستثناء خسائر االنخفاض في القيمة وفي حال است        

ـ                  ا محدد فان األرباح أو الخسائر نتيجة تقييمه سابقاً والمثبتة ضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمارات يـتم إدراجه
 .ضمن بيان الدخل الشامل الموحد

تلك العملة ويتم تحويلها حسب سعر      إن القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع بعمالت أجنبية، يتم تحديدها ب           
إن التغير في القيمة العادلة الناشئ عن تغير أسعار الصرف والـذي يعـود     . الصرف السائد بتاريخ المركز المالي    

إلى التغير في قيمة إطفاء تكلفة تلك الموجودات يتم إثباته ضمن بيان الدخل، أما التغيرات األخرى فيـتم إثباتهـا                    
 . ضمن حقوق الملكية

  
   تدني قيمة الموجودات المالية 2‐22

يتم مراجعة القيم الحالية للموجودات المالية بهدف تحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على انخفاض قيمة تلك                   
  .الموجودات المالية في تاريخ المركز المالي

حـصلت الحقـاً    يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود دليل موضوعي، كنتيجة لحدث أو أحـداث قـد                 
فيمـا  . لالعتراف المبدئي بتلك الموجودات المالية يشير إلى تأثر التدفق النقدي المتوقع مستقبالً لتلك االستثمارات             
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يتعلق بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن قيمة االنخفاض تتمثل في الفرق ما بين القيمـة الدفتريـة                  
ة الحالية للتدفق النقدي المتوقع مستقبالً من تلك الموجودات المالية بعد خصم الفوائد             لتلك الموجودات المالية والقيم   

 .المتكبدة حسب أسعار الفائدة الفعلية
يتم تخفيض القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خسائر االنخفاض في القيمة مباشـرة، باسـتثناء ذمـم                  

فـي حـال عـدم      . ها الدفترية بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها         التأمين المدينة والتي يتم تخفيض قيمت     
تحصيل ذمم تأمين مدينة، يتم إقفال تلك الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها وفي حال استرداد ذمم                  

ثبـات  يتم إ . تأمين مدينة قد تم إقفالها من قبل فيتم إثباتها كمتحصالت مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها               
  .التغير في القيم الدفترية لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ضمن بيان الدخل الشامل

  

   القيمة العادلة لألدوات المالية  2‐23
  :.يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي

 أسواق مالية نشطة بالرجوع إلـى       يتم تحديد القيمة العادلة لموجودات مالية مرتبطة بشروط معينة ويتم تداولها في            −
 .أخر سعر طلب تم إدراجه في السوق المالي في تاريخ المركز المالي

يتم تحديد القيه العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقأ لنماذج التسعير المتعارف عليها والمعتمدة على                −
  .ها في األسواق الماليةتحليل التدفق النقدي باستخدام األسعار الدارجة والمعمول ب

  

  المطلوبات المالية 2‐24

  .ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة" كمطلوبات مالية أخرى"األخرى والذمم يتم تصنيف ذمم التأمين الدائنة 
 

   مخصصات الضرائب 2‐25
يتمثل هذا البند في قيمة الضريبة المستحقة على الربح الخاضع للضرائب لفروع المجموعـة التـي تعمـل فـي                    

فقط وال يتضمن الضرائب المستحقة على فروع قطـاع غـزة اسـتنادا  إلـى        ) الضفة الغربية (ت الشمال   محافظا
 والخاص بإعفاء كافة مكلفي الـضرائب فـي المحافظـات           2007 حزيران   26المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ     

  .من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة) قطاع غزة(الجنوبية 
 

  طيني لتعويض ضحايا الطرق ومخصص هيئة سوق رأس المال مخصص الصندوق الفلس 2‐26
% 15 تم احتساب مخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق بنسبة            2006 مايو   1 من   اعتبارا

من صافي أقساط التامين اإللزامي للسيارات حسب تعليمـات اإلدارة  % 3ومخصص هيئة سوق رأس المال بنسبة       
  .العامة للتامين

 

   الديون المشكوك في تحصيلها مخصص 2‐27
للديون ما  % 100يتم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفقاً ألعمار الديون، ويتم احتساب مخصص              

   ..للسنة السابقة% 20للسنة الثانية و% 40للسنة الثالثة و% 60للسنة الرابعة و% 80أربع سنوات وقبل 
  
  

  غير المؤكدة االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات  .3
تقوم إدارة المجموعة بتـاريخ المركـز       ) 2(من خالل تطبيق المجموعة للسياسات المحاسبية كما ورد في إيضاح           

المالي بتقديرات لها تأثير جوهري على القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات في البيانات المالية وكـذلك تقـوم                 
 تؤدي إلى مخاطر جوهرية فيما يتعلق بتغير القيم المدرجـة           بتطبيق افتراضات معينة وتوقعات أخرى غير مؤكدة      

  :للموجودات والمطلوبات المالية خالل السنة المالية القائمة كما يلي
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   االفتراضات المحاسبية الهامة1-3
  تصنيف االستثمارات  −

تقوم إدارة المجموعة بتصنيف االستثمارات كاستثمارات بغرض المتاجرة إذا تم شراء ذلك االستثمار بهدف تحقيق               
أرباح على المدى القصير من خالل المتاجرة، أما االستثمارات األخرى فيتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيـع او           

  .استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
 

  ارات غير المدرجةتقييم االستثم −
يتم تقييم االستثمارات غير المدرجة عادة بناء على عمليات التداول األخرى في األسواق المالية، أو القيم العادلـة                  
ألداة مالية مماثلة بصورة كبيرة أو بطريقة التدفقات المتوقعة من ذلك االستثمار بعد خصمها حسب معـدل سـعر                   

  .اء على نماذج تقييم أخرىالفائدة ألداة مالية مشابهة، أو بن
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية −

تقوم المجموعة بتخفيض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع عند وجود انخفاض جوهري في قيمتها العادلة إلى                
م إن إيجاد هذا االنخفاض الجوهري يتطلب خبرة عالية في التقدير، حيث تقوم المجموعـة بتقيـي               . ما دون التكلفة  

التغير الطبيعي في السعر، والقدرة المالية للمستثمر، والسوق وأداء القطاع التجاري، والتغيرات في التدفق المـالي             
  .والتشغيلي والتقني

 

  التوقعات غير المؤكدة2-3

  تقييم االلتزامات الناتجة عن االدعاءات الموقوفة لعقود التأمين −
وقوفة لعقود التأمين هي أكثر التوقعات المحاسبية حساسية وذلك لوجود          تعتبر االلتزامات الناتجة عن االدعاءات الم     

هـذا ويـتم تقـدير      . العديد من العوامل غير المؤكدة التي تؤثر على االلتزامات المقدرة التي سوف يتم تـسديدها              
ي اسـتنادا إلـى     االلتزامات الناشئة عن االدعاءات غير المدفوعة التي تم اإلبالغ عنها كما في تاريخ المركز المال              

المعلومات والتقديرات لكل حالة مبلغ عنها على حدة وبناء على خبرة الشركة والمستشار الطبـي لتحديـد نـسبة                   
كما يـتم تقـدير االلتزامـات       . العجز المتوقعة والمستشار القانوني في تقدير مبالغ الضرر وفق القانون وخبرتهم          

نها كما في تاريخ الميزانية العمومية بالرجوع إلى معدل االدعاءات          الناشئة عن االدعاءات المتكبدة وغير المبلغ ع      
 إعادة تقييم االلتزامات المحسوبة سابقا وتعديل المخصص بنـاء          المركز المالي كما تم في تاريخ     . للفترات السابقة 

 .على ذلك
 

 انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة  −

ان . ن المدينة في حال عدم إمكانية تحصيل تلك الذمم بشكل كامـل           يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمي       
تحديد وجود انخفاض في قيمة ذمم التأمين المدينة يتطلب من اإلدارة تقييم مستوى المالءة والسيولة المالية لحاملي                 

ية للـشركة  بوالص التأمين وكذلك لشركات التأمين وكذلك يتم مراجعة نسب التحصيل بناء على المعلومات التاريخ           
يتم إثبات الفرق بين المبـالغ المتوقـع   . والدراسات التفصيلية التي تمت خالل العام ورأي اإلدارة القانونية للشركة    

تحصيلها والقيمة الدفترية كمصاريف في بيان الدخل الشامل ويتم إثبات الفرق بين المبالغ التي تم تحصيلها فعليـاً                  
 .المتوقعة في بيان الدخل الشامل في الفترة التي يتم بها التحصيلخالل الفترات المستقبلية والمبالغ 

 

  اختبار كفاية االلتزامات −
 .بتاريخ كل مركز مالي يتم تطبيق اختبارات كفاية االلتزامات الناجمة عن عقود التأمين للتحقق من كفايتها

بلة، االدعاءات المـستلمة، المـصاريف      وتقوم الشركة باستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستق        
اإلدارية وكذلك إيرادات االستثمارات من األصول التي تدعم تلك االلتزامات وذلك بهدف تقييم كفاية االلتزامـات                

 .ويتم إثبات أي نقص مباشرة في بيان الدخل الشامل
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  )IFRSs(تطبيق المعاير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة  .4
 اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لم يكن لها تأثير مادي علـى البيانـات                   4-1

  .المالية الموجزة الموحدة
 إن تطبيـق    ،تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية في البيانات المالية الموحـدة                

 على المبالغ المدرجة في الفترة الحالية       هامر الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة لم يكن لها تأثير            المعايي
 .والفترات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على األساليب المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية

يطبق للفترات المحاسبية التي تبـدأ       ة والمعدلةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديد
 من أو بعد

 ( – اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة       – 24المعيار المحاسبي الدولي رقم     
  )  2009تم تعدليه في عام 

  2011 يناير 1

الدفع المسبق : 14تعديالت على تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
  لمتطلبات التمويلللحد األدنى

  2011 يناير 1

 تـشمل   2010التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة في عام          
 ومعايير المحاسبة   7،  3،  1التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام        

  .13 وتفسير لجنة التقارير المالية رقم 34، 27، 1الدولة أرقام 

 ، باسـتثناء المعيـار      2011 يناير   1
 ومعيار  3الدولي للتقارير المالية رقم     

 التي يسري   27المحاسبة الدولي رقم    
  2010 يوليو 1تطبيقهما في 

 –العرض  :  األدوات المالية    – 32تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم       
 .التعديالت المتعلقة بتصنيف حقوق اإلصدار 

  2010 فبراير 1

  

لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن                ا 4-2
  .موعد تطبيقها بعد

لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقرير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولم يحن موعد تطبيقهـا                  
 :.بعد

يطبق للفترات المحاسبية التي تبـدأ        عداد التقارير المالية الجديدة والمعدلةالمعايير الدولية إل
 من أو بعد

 –اإلفـصاحات   :  األدوات المالية  7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم        
 .المتعلق حول البيانات وتحويالت الموجودات المالية

  2011 يوليو 1 

 )2010كما تم تعديله في سنة (  األدوات المالية 9الية رقم المعيار الدولي للتقارير الم
 .الخاص بتصنيف االستثمارات

 2013 يناير 1 

 تعديالت على المعيار المحاسبة     – استرداد الموجودات ذات الصلة      :المؤجلةالضريبة  
 ضرائب الدخل: 12الدولي رقم 

 2012 يناير 1 

إلغاء التواريخ المحددة عند اعتماده : 1 رقم تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية    
 للمرة األولى

 2011 يوليو 1

 2011 يوليو 1  معدل التضخم المرتفع الحاد: 1تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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  عقارات وآالت ومعدات .5

 البيان
 

  ديكورات   عقارت
اجهزة 
 كهربائية

 
اثاث 

 وتجهيزات
 

اجهزة 
 حاسوب

 
ت اعالنا
 ثابتة

 المجموع  سيارات 

                 التكلفة

 3,792,787  216,593  63,292  660,976  224,251  155,575  96,613  2,375,487  2011 يناير 1في 

 144,813  16,193  6,527  31,374  9,875   31,140   26,536   23,168  اإلضافات 

 )44,323(  )37,428(  -   -  -  )6,895(   -   -  االستبعادات 

 3,893,277  195,358  69,819  692,350  234,126  179,820  123,149  2,398,655  2011  ديسمبر31الرصيد في 

                 مجمع اإلستهالك

 835,593  102,455  23,754  418,738  69,907  56,813  30,154  133,772  2011ر  يناي1في 

 248,424 19,537 19,724 87,047 21,705 16,592 12,086 71,733  *إستهالك السنة 

 )16,283( )14,817( - - - )1,466( - -  االستبعادات

 1,067,734  107,175  43,478  505,785  91,612  71,939  42,240  205,505  2011  ديسمبر31الرصيد في 

 2,825,543  88,183  26,341  186,565  142,514  107,881  80,909  2,193,150  )أ (بيان - 2011  ديسمبر31صافي القيمة الدفترية في 

 2,957,194  114,138  39,538  242,238  154,344  98,762  66,459  2,241,715  )أ (بيان - 2010 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 -  %10  %33.3  %20  %10  %10  %10  %3  نسبة اإلستهالك
 
 

  :ما يلييتمثل إستهالك الفترة في*
   ديسمبر31 

2011 
 242,107 إستهالكات المجموعة االهلية للتأمين

 6,316 إستهالكات الشركات التابعة
 248,423 
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  استثمارات عقارية .6
  ديسمبر31   

 2010  2011  2المساحة م 

 1,630,990  1,630,990  5,053 * البيرة–ارض اإلرسال 

 1,173,909  1,173,909  13,686  دير البلح-ارض الشاليه 

 1,074,324  1,074,324  23,630  غزة-أرض غزال 

 1,389,291  1,389,291  56,550   *أرض خان يونس

 613,900  613,900  20,537  بيت الهيا- أرض شمال غزة 

 300,000  300,000  660  رام اهللا-أرض الماصيون 

 40,000  40,000  326  مدخل ابراج الكرامة-شقتان بعمارة األندلس 

 46,046  -  73 شارع النصر - غزه- مكتب في المجمع اإليطالي 

 6,268,460  6,222,414   )أ (   بيان –المجموع   

  
  يتم إثبات قيمة االستثمارات العقارية في المركز المالي بالتكلفة، ويتم استخدام القيمة العادلة ألغـراض تطبيقـات هـامش                     -

  .المالءة
 31 دوالر أمريكـي كمـا فـي         14,473,099  بلغت القيمة العادلة لهذه االستثمارات وفقاً لتخمينات الخبراء العقاريين مبلغ           -

  . دوالر أمريكي8,250,685، وبلغت فروق القيمة العادلة 2011ديسمبر 
  

 مرفوع بها دعـوى     2004توبر   أك 19  إن أرض اإلرسال التي تملكها الشركة بموجب سند تسجيل ومستخرج طابو بتاريخ               -
 وقد صدر    لدى محكمة بداية رام اهللا إلبطال سند التسجيل،        267/2006قضائية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية تحت رقم         

علما بأنه سبق للشركة بأن كسبت القـضايا التـى          ، حكم ضد الشركة، وقامت الشركة بتقديم استئناف لدى محكمة االستئناف         
لدى محكمة بداية رام اهللا هذا وحتى تاريخ         ) 133/2005 – 92/2005 – 17/2005( لطة وتحمل األرقام    رفعتها على الس  

ويؤكد المستشار القانوني للمجموعة بأن القضية ال تستند        . هذه القوائم المالية الموحدة ال تزال القضية قيد اإلجراءات القانونية         
  .ألساس قانوني

  

 دونم والمسجلة باسم الشركة في سجالت الطابو في غزة وبها مخطط من دائـرة               56,550غة  بالنسبة ألرض خان يونس البال    * 
مساحة األراضي التابعة لسلطة األراضي والتي كان أصلها إجراء مبادلة بين الشركة وسلطة األراضي قبل األحداث األخيرة                 

صات التي تمت مـن     يغزة بإلغاء التخص   من مساحة األرض المستبدلة فلقد صدر قرار من مجلس الوزراء فى             %20بواقع  
قبل سلطة األراضي بحجة عدم وجود تفويض لدى رئيس سلطة األراضي السابق ويؤكد مستشارنا القانوني أن هذا القـرار                   
غير قانوني بالنسبة ألرضنا حيث أنها تمت بوجود تفويض رسمي من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والذي هو المفوض                  

 صاحب الصالحية في التصرف باألراضي الحكومية للسيد رئيس سلطة األراضي بإجراء هذه المبادلة بسبب               الرسمي الوحيد 
 وعلية فإن موقفنا القـانوني صـحيح         ،  السعودية العربية يد مشاريع إسكانية بدعم من المملكة     ياستخدام األرض المستبدلة لتش   

ي لمكتب الرئيس ، وأنة ال يمكن بأي حال من األحوال إلغاء طـابو              حسب إفادة المستشار القانوني للشركة والمستشار القانون      
  .صدر إال بقرار من المحكمة
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  استثمارات في شركات حليفة .7

 القيمة الدفترية %نسبة الملكية  عدد األسهم                       

  ديسمبر31  

بلد  
 2010 2011 2010  2011 2010 2011 التأسيس

 11,238,886 12,458,613 29.13  29.13 11,653,00011,653,000 فلسطين شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار

 181,092 143,457 34.00  34.00 170,000 170,000 فلسطين شركة مينا جيوثيرمال للطاقة الجوفية 

 11,419,978 12,602,070       )أ (  بيان –المجموع 
  
  

م في مجال إنشاء المجمعات التجارية واألسـواق والمجمعـات الـسكنية والفندقيـة              .ع.تعمل شركة اإلتحاد لإلعمار واالستثمار م     
  .ذلك تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء وإدارة المدن الصناعية والسياحيةوالسياحية بكافة أنواعها وك

تعمل شركة مينا جيوثيرمال للطاقة الجوفية واالستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة في مجال عـرض وإدارة وبيـع خـدمات                   
  .الطاقة الجوفية الحرارية وتقديم االستشارات الفنية الخاصة بتخفيض تكاليف استهالك الطاقة

  

  السنةالشركات الحليفة خالل ) خسائر (أرباح حركة حصة المجموعة من 7.1

  
  بداية

  السنة 
 

  نهاية
 السنة 

  المتراكم في 
  االستثمار

 1,164,562  1,219,727  )55,165(  شركة االتحاد لألعمار واالستثمار

 )26,543(  )37,635(  11,092  شركة مينا جيوثيرمال للطاقة الجوفية 

 1,138,019  1,182,092  )44,073(   مجموع ال
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  موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق .8
 2011 ديسمبر 31       

  قيمة المحفظة 
الحصة 
  المملوآة
 من المحفظة

  المسدد 
رصيد أول   من الحصة

التغير في   المدة
  رصيد أخر  القيمة العادلة

 المدة

Canaan Equity Offshore CV II 4,900,000  500,000  500,000  223,474  -  223,474 
Canaan Equity Offshore CV III 5,000,000  500,000  300,000  157,689  -  157,689 

 381,163  -  381,163  800,000  1,000,000  9,900,000 )أ (   بيان –المجموع 
  

 

  مالية متاحة للبيعموجودات .9

 2011 ديسمبر 31      

  عدد أسهم 
عدد األسهم   الشرآة

التغير المتراآم في  التكلفة  المملوآة
رصيد أول   القيمة العادلة

إضافات   المدة
  في التغير  )استبعادات(

  رصيد أخر  العادلة القيمة 
 المدة

 197,601  )84,687(  -  282,288  )128,566(  410,854  1,036,000  2,500,000,000  اإلمارات العربية المتحدة–شركة منازل العقارية 
 100,000  -  )500,000(  600,000  -  600,000  100,000  8,500,000 شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

AKA Investment Capital LTD6,000,000  700,000  1,184,502  -  1,184,502  17,324  -  1,201,826 
  Interactive Broker -  -  -  -  -   315,934   -  315,934محفظة سندات 
  UBS  -   -   -   -   -   3,819,554   -  3,819,554    محفظة سندات

 99,267  -  7,500  91,767  -  91,767  -  -أخرى
  5,734,182  )84,687(   3,660,312  2,158,557  )128,566(  2,287,123     )أ (   بيان –المجموع 

 

  ديسمبر31 حركة التغير المتراكم في القيمة العادلة 9/1
 2011  2010 

 )128,566(  )128,566( رصيد بداية السنة 

 -  )84,687( التغير في القيمة العادلة خالل السنة

 )128,566(  )213,253( )أ (  بيان –رصيد نهاية السنة 
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 ذمم مدينة بالصافي .10

  ديسمبر31 
 2011  2010 

 10,796,724  9,933,410 ذمم وثائق تأمين 

 84,268  129,744  ذمم الوكالء

 566,304  1,159,231 ذمم معيدي تأمين

 358,577  486,962 ذمم شركات تأمين
 11,709,347  11,805,873 

 )2,131,609(  )2,131,609(  )10.1إيضاح * ( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 9,674,264  9,577,738 )أ ( بيان  –المجموع  
  
 

  

   حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها- 1-10
  ديسمبر31 
 2011  2010 

 2,071,401  2,131,609 رصيد بداية السنة 

 60,208  - إضافات 

 2,131,609  2,131,609  )10(  إيضاح  –رصيد نهاية السنة 
  

  
  

 موجودات ومطلوبات عقود التأمين وإعادة التأمين .11

  ديسمبر31 
 2011  2010 

    موجودات عقود إعادة التأمين

 4,546,517  5,441,393 اإلدعاءات تحت التسوية

 458,696  277,275  األخطار الساريةاحتياطي

 5,005,213  5,718,668 )أ (  بيان -مجموع موجودات عقود إعادة التأمين 

    مطلوبات عقود التأمين

 19,046,590  19,147,568 اإلدعاءات تحت التسوية

 402,808  423,910 احتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها

 8,198,615  7,196,653 احتياطي األخطار السارية

 27,648,013  26,768,131 )أ (  بيان –مجموع مطلوبات عقود التأمين 

    الصافي

 14,500,073  13,706,175 اإلدعاءات تحت التسوية

 402,808  423,910 احتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها

 7,739,919  6,919,378 احتياطي األخطار السارية

 22,642,800  21,049,463 اإلجمالي
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  موجودات وحسابات مدينة أخرى .12
  ديسمبر31 
 2011  2010 

 483,928  635,926 إيرادات مستحقة 

 204,946  78,421 مصاريف مدفوعة مقدما

 281,569  155,863 ذمم موظفين

 16,028  2,014 تأمينات مسترده

 719,100  979,161 مستردات من شركات تأمين وإعادة تأمين

 56,378  23,730 مستحقات من شركة حليفة

 197,548  427,271 المخازن وأخرى 

 61,932  61,932 الشركات تابعة  

 2,021,429   2,364,318 )أ (  بيان –المجموع 
  

 

  

 شيكات برسم التحصيل .13

  ديسمبر31 
 2011  2010 

 1,170,022  1,532,536 شيكات تستحق خالل ثالثة أشهر

 692,287  779,243 شيكات تستحق من ثالثة إلى ستة أشهر

 346,677  464,528   شيكات تستحق من ستة أشهر وأقل من سنة

 2,208,986  2,776,307 )أ (  بيان –المجموع 
  

 

  

 موجودات مالية للمتاجرة .14

تتمثل الموجودات المالية للمتاجرة في االستثمارات المالية في أسهم الشركة العربية لمراكز التسوق المدرجة في سـوق                 
 :فلسطين لألوراق المالية حسب األتي

 2011 ديسمبر 31      

 أسهم عدد 
 الشرآة

عدد 
األسهم 
 المملوآة

  التكلفة 
  التغير

 في القيمة 
 العادلة

  رصيد
 )خسائر  (   إضافات  أول المدة

  رصيد
   أخر
  المدة

 125,209 )33,389(  - 158,598 )50,084 ( 208,682 148,000 7,000,000الشركة العربية لمراكز التسوق

 125,209 )33,389(  - 158,598 )50,084(  208,682    )أ (   بيان –المجموع 
 

  

  ودائع استثمارية لدي البنوك .15
  ديسمبر31 
 2011  2010 

 2,277,578  773,133  تستحق خالل ثالثة أشهر–ودائع لدى بنك االستثمار 

 436,000  289,049  تستحق خالل ثالثة أشهر–ودائع لدى بنك القدس 

  2,713,578  1,062,182 ل ثالثة أشهرمجموع الودائع التي تستحق خال

 3,723,935  -  تستحق خالل فتره تزيد عن ثالثة أشهر–ودائع لدى البنك التجاري الدولي 

 250,000  251,375 * نقد مقيد السحب –ودائع لدى البنك العربي 

 6,687,513  1,313,557 )أ (  بيان -المجموع  

دوالر أمريكي لدي البنك العربي محجوزة ألمر هيئة سـوق رأس            )251,375( السحب في ودائع بمبلغ      يتمثل النقد مقيد  * 
  .2012مايو  27فلسطيني حسب المتطلبات القانونية حتى المال ال
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 النقد وأشباه النقد .16
  ديسمبر31 
 2011  2010 

 98,884  69,624 نقد في الصندوق 

 845,847  1,659,993  نقد لدى البنوك

 944,731  1,729,617 )أ (  بيان -المجموع  
 

  

 رأس المال المدفوع .17

 دوالر أمريكي لكل سهم، وقـد       0.25 سهما بقيمة اسمية قدرها      33,499,348يتكون رأس المال المصرح به والمدفوع من        
سمبر    31بلغ رأس المال المدفوع حتى        31مـدفوع فـي      دوالر أمريكي وهو نفس المبلـغ ال        8,374,837 مبلغ   2011 دي

  .2010ديسمبر 
  
  

  االحتياطي اإلجباري .18
من صافي أرباح المجموعة سنويا وفقاً لقـانون الـشركات والنظـام            % 10يتمثل هذا البند في قيمة ما يتم اقتطاعة بنسبة          

  .الداخلي للمجموعة
  

  
  

  االحتياطي االختياري .19
ية مجلس اإلدارة وموافقة المـساهمين خـالل االجتمـاع          يتمثل هذا البند في قيمة ما يتم تكوينه من األرباح بناء على توص            

 . العمومية السنوي العادي للجمعية 
  

  
  

  مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين .20
  ديسمبر 31 
 2011  2010 

 1,348,511  1,613,741 رصيد بداية السنة 

 231,014  100,475 اإلضافات خالل السنة

 )120,455(  )145,014( االستخدامات خالل السنة

 154,671  42,195 فروق عمله

 1,613,741  1,611,397 )أ (  بيان –المجموع 

  
 مخصصات مختلفة .21

  ديسمبر31 
 2011  2010 

 747,067  1,066,757 مخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

 134,163  106,312 مخصص إجازات موظفين

 376,476  383,380  )21/1 (  إيضاح-مخصص الضرائب 

 1,257,706  1,556,449 )أ (  بيان –المجموع 
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   مخصص الضرائب21/1
  ديسمبر31 
 2011  2010 

 635,157  376,476 رصيد بداية السنة

 -  86,904 التخصيص السنة

 )258,681(  )80,000( تسديدات خالل السنة

 376,476  383,380 )21إيضاح (رصيد نهاية السنة 
  

 ذمم دائنة .22
  ديسمبر31 
 2011  2010 

 322,039  581,386 ذمم دائنة متنوعة 

 456,359  489,079 مستحقات لصندوق االدخار

  -  35,011  مستحقات لشركه حليفه

 778,398  1,105,476 )أ (  بيان –المجموع  
  

 شركات التأمين وإعادة التامين .23
  ديسمبر31 
 2011  2010 
 718,635  412,025  عقود إعادة التأمين ذمم

 4,978  14,562 مستحقات لشركات التأمين

 723,613  426,587 )أ (  بيان –المجموع  
  
 

  أرصدة دائنة أخرى .24
  ديسمبر31 
 2011  2010 

 506,070  753,569 مصاريف مستحقة

 1,299,762  298,919 نفقات مستحقه لهيئات طبية

 318,221  424,918 ةعموالت وكالء موقوف

 161,978  165,129 مستحقات للمساهمين

 2,473,236  3,007,391 ضرائب ورسوم مستحقة 

 82,778  81,778 شركات تابعة

 77,409  143,095 حسابات دائنة تحت التسوية وأخرى

 4,919,454  4,874,799 )أ (  بيان –المجموع  
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 معلومات قطاع األعمال .25

. تشكل هذه القطاعات األساس للتقارير التحليلية للمجموعة.  يتم تنظيم أعمال المجموعة ألغراض إدارية لتشمل ثمانية قطاعات أعمال تأمين هي المركبات والحوادث العامة والهندسية والحريق والسرقة والنقل البحري                    : أعمال المجموعة  معلومات قطاع 
  .يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ومصروفات ونتائج أعمال القطاعات التشغيلية للمجموعة. ألموال النقدية الخاصة بالمجموعة وأعمال الشركات التابعة، وال توجد معامالت بين القطاعاتكما يقوم قطاع االستثمار بإدارة االستثمارات وا

 
  ديسمبر 31 

 حوادث عامة هندسية حريق وسرقة نقل بحري المركبات 
مسئولية 
 مدنية

 2010  2011 قطاع االستثمار صحي العم

                      إيرادات عقود التأمين

 24,649,326  23,144,475  -  1,185,910  2,007,185  172,053  559,800  379,846  577,271  297,090  17,965,320 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )2,623,861(  )2,592,095(  -    )320,192(  )3,577(  )388,091(  )194,284(  )298,014(  )194,694(  )1,193,243( كتتبةحصة معيدي التأمين من أقساط التأمين الم

 22,025,465  20,552,380  -  1,185,910  1,686,993  168,476  171,709  185,562  279,257  102,396  16,772,077 صافي أقساط التأمين المكتتب بها

 )815,662(  820,541  -  1,182,243  )12,533(  5,305  6,062  )4,333(  39,887  )1,854(  )394,236( غير في احتياطي األخطار الساريةالت

 21,209,803  21,372,921  -  2,368,153  1,674,460  173,781  177,771  181,229  319,144  100,542  16,377,841 صافي أقساط التأمين المحققة 

 457,926  329,624  -  -  5,687  254  94,566  54,507  63,285  108,410  2,915 عموالت تأمين مقبوضة

 305,769  270,159  270,159  -  -  -  -  -  -  -  - أرباح محفظة الموجودات المالية 

 192,592  203,856  203,856  -  -  -  -  -  -  -  - فوائد ودائع وقروض

 )62,359(  1,182,092  1,182,092  -  -  -  -  -  -  -  - صافي نتائج شركات حليفة 

 22,103,731  23,358,652  1,656,107  2,368,153  1,680,147  174,035  272,337  235,736  382,429  208,952  16,380,756 إجمالي إيرادات قطاع األعمال

 )16,840,807(  )17,398,292(  -  )2,841,699(  )1,708,973(  )31,844(  )2,533(  )183,913(  )1,633,482(  )106,805(  )10,889,043( التعويضات المدفوعة

 2,620,882  2,584,651  -  -  261,732    6,910  147,848  1,423,228  88,226  656,707 حصة معيدي التأمين من التعويضات المدفوعة

 )798,170(  772,796  -  -  9,638  )10,242(  )37,319(  )10,762(  )63,782(  )13,977(  899,240  اإلدعاءات القائمةصافي التغير في مخصص

 )1,260,294(  )1,380,351(  -  -  )96,893(  )8,387(  )5,248(  )8,717(  )33,645(  )20,684(  )1,206,777(  صافي العموالت المدفوعة

 )2,243,466(  )2,390,069(  -  )278,394(  )222,088(  )19,225(  )35,931(  )48,530(  )80,361(  )44,228(  )1,661,312( مباشرةمصاريف فروع تأمين 

 )60,208(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 )662,350(  )648,869(  )648,869(  -  -  -  -  -  -  -  - فروقات عملة

 )9,010(  )9,736(  )9,736(  -  -  -  -  -  -  -  - مصاريف شركات تابعه

 37,648  11,033  11,033  -  -  -  -  -  -  -  - إيرادات أخرى

 )2,851,305(  )3,128,468(  -  -  )270,559(  )23,420(  )35,173(  )53,637(  )88,088(  )49,674(  )2,607,917(  )27(  إيضاح –مصاريف إدارية وعمومية 

 )22,067,080(  )21,587,305(  )647,572(  )3,120,093(  )2,027,143(  )93,118(  )109,294(  )157,711(  )476,130(  )147,142(  )14,809,102( إجمالي مصروفات قطاع األعمال 

 36,651  1,771,347  1,008,535  )751,940(  )346,996(  80,917  163,043  78,025  )93,701(  61,810  1,571,654 )ب(  بيان–صافي أرباح قطاع األعمال قبل الضرائب

  معلومات التوزيع الجغرافي -
  .تعمل المجموعة في مناطق السلطة الفلسطينية فقط وعلية لم يتم عرض معلومات قطاع أعمال ثانوي
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  أرباح محفظة الموجودات المالية .26
ستثمار في محفظة الموجودات المالية للمتاجرة والموجودات المالية المتاحة للبيـع والموجـودات             يشمل هذا البند أرباح اال    

  :المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي
   ديسمبر31  
  2011    2010  

  234,139    314,621  عوائد توزيعات أسهم

  -    )11,073(  استثماراتبيع ) خسائر(

  12,521    )33,389(   )14(  إيضاح –دلة للموجودات المالية للمتاجرة التغيرات في القيمة العا

  59,109    -   التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق

  305,769    270,159  )ب (  بيان –المجموع 

  
  مصاريف إدارية وعمومية .27

   ديسمبر31  
  2011    2010  

  1,474,959    1,597,506  ة بهارواتب ومصاريف متعلق
  38,161    48,069  تأمين 

  32,351    86,846  الدعاية واإلعالن
  227,352    245,139  مصاريف وتنقالت وسفر

  129,709    164,355  إيجارات 
  91,618    88,370  استشارات وأتعاب مهنية

  145,000    152,399  هاتف وبريد
  59,197    53,040  ضيافة
  115,249    127,614  صيانة

  67,905    62,407  كهرباء ومياه 
  46,930    78,151  رسوم وترخيص

  261,347    242,107  استهالكات
  36,898    58,454  قرطاسيه ومطبوعات

  66,487    42,413  مستلزمات مكتبية
  58,142    81,598  أخرى

  2,851,305    3,128,468  إجمالي المصاريف اإلدارية والعمومية
  )2,851,305(    )3,128,468(  )25 ( إيضاح–ف إدارية وعمومية موزعة على قطاعات األعمال مصاري

  -    -  
 

  بعد الضرائبالسنةحصة السهم من ربح  .28
  ديسمبر31 
 2011  2010  

  36,651  1,684,443 ربح السنة بعد الضرائب

  33,499,348  33,499,348 المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة

  0.001  0.050 )ب (  بيان -حصة السهم من ربح السنة بعد الضرائب 
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 النقد والنقد المعادل .29

  ديسمبر31 
 2011  2010  

  944,731  1,729,617  النقد أشباه النقد

  2,713,578  1,532,536 شيكات برسم التحصيل تستحق خالل ثالثة أشهر

  1,170,022  1,062,182  لدي البنوك تستحق خالل ثالثة أشهر ودائع

  4,828,331   4,324,335 ) د (   بيان –مجموع النقد والنقد المعادل 

  
 أرباح مقترح توزيعها .30

ير عادية في برفع توصية الي الهيئة العامة الغ )األردن (  المنعقد في عمان 2011 سبتمبر 21قرر مجلس االدارة بتاريخ 
اجتماعها القادم بالموافقة على توزيع أسهم منحة مجانية على مساهمي الشركة كالً حسب نسبته ليصبح رأسمال الـشركة                  

  .عشرة ماليين دوالر
  

  الشركات التابعة .31
  :.2011 ديسمبر 31فيما يلي بيان بالشركات التابعة لشركة المجموعة األهلية للتأمين كما في 

  اسم الشركة
بلد 

 التأسيس
 

حقوق 
 الملكية

 النشاط الرئيسي 

 أعمال المقاوالت واإلنشاءات  100  فلسطين  الشركة األهلية للعقارات

 أعمال التسويق والخدمات  100  فلسطين  الشركة المتحدة للتسويق والخدمات

 لهندسيةأعمال الهندسة والتصميم واالستشارات ا  100  فلسطين  شركة أريك للهندسة واالستثمارات
 .2008لقد توقف العمل في هذه الشركات الثالثة وال تزاول أي نشاط منذ عام  

  
 إدارة مخاطر التأمين والمخاطر المالية .32

 

 )حصة الشركة (  تطور االدعاءات للتأمينات العامة 32 -1
  

   السنة التي وقع بها الحادث
  2011  2010  2009  2008     وما قبلها2007

 المجموع

  يكيدوالر أمر
 50,829,787   5,411,348   4,775,027   3,048,022   2,230,706   35,364,684    كما في نهاية السنة

 46,884,320   -   5,082,547   3,324,353   2,460,819   36,016,601    بعد سنة 
 45,844,654   -   -   3,419,426   2,676,115   39,749,113    بعد سنتين

 46,684,720   -   -   -   2,827,831   43,856,889    بعد ثالث سنوات 
 46,021,072   -   -   -   -   46,021,072    بعد أربع سنوات 

  62,762,224   5,411,348   5,082,547   3,419,426   2,827,831   46,021,072    التوقعات الحالية لالدعاءات المتراكمة

  )48,632,139(   -   )2,784,505(   )2,525,345(   )2,136,180(    )41,186,109(    تسديدات 

  14,130,085   5,411,348   2,298,042   894,081   691,651   4,834,963   )11( إيضاح -الصافي 
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  إدارة مخاطر إعادة التأمين 2-32
تقوم الشركة في كل عام بعقد اتفاقيات مع شركات إعادة تأمين عالمية مصنفة بما يتفق ومتطلبات اإلدارة العامة للتـأمين                     -1

  .كد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتهاوذلك للتأ
  :تعقد الشركة نوعين من إعادة التأمين -2
   اتفاقيات فائض الخسارة لإلضرار الجسدية والمادية لحوادث المركبات والعمال والمسئولية المدنية والتقصيرية -
  . االتفاقيات النسبية لباقي أنواع التأمينات-
  .في الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائقإن عقود إعادة التأمين الصادرة ال تع -3
  

 

 المخاطر المالية 3-32

 الفائدةمخاطر أسعار  1-3-32

إن مخاطر سعر الفائدة تتعلق بأسعار الفائدة على الودائع والسحب على المكشوف وال تتعرض الشركة لمخاطر السحب علـى                   
 المكشوف

  

  مخاطر أسعار تحويل العمالت 2-3-32
مركز متوازن في العمالت في كل من الموجودات والمطلوبات المالية والمتمثلة بالـشيكل الجديـد والـدوالر                 تحتفظ الشركة ب  

  . األمريكي مما يجنبها التعرض لمخاطر تحويل العمالت األجنبية
  

  مخاطر االئتمان 3-3-32
لتعاقدية مما ينتج عنه خـسائر ماليـة        تشير مخاطر االئتمان إلى تلك المخاطر التي تظهر عندما يتخلف المدين عن التزاماته ا             

و تملك الشركة سياسات ائتمانية توضح كيفية التعامل مع األطراف القادرة على سداد الـديون و الحـصول علـى                    .  للشركة
وتراقـب الـشركة    . كوسيلة لتقليل مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن العجز في تسديد الـديون           , ضمانات مالئمة عند اللزوم   

و يتم القيام بتقييم مستمر لالئتمان من . السنة م بمعدالت االئتمان للجهات المدينة و حجم المعامالت مع هذه الجهات خاللبانتظا
و تمثل القيم   . ال تعتبر أخطار االئتمان ذات أهمية     ,  على الرغم من ذلك   . ناحية األوضاع و الظروف االقتصادية للجهة المدينة      

بدون األخـذ   , ية في البيانات المالية الحد األقصى من  نسب  تعرض الشركة  لمخاطر  االئتمان               التي تظهر بها األصول المال    
  .بعين االعتبار  قيمة أي ضمانات تم الحصول عليها 

  .هذا وال يوجد كما بتاريخ المركز المالي أية مخاطر ائتمان متعلقة بتركيز ذمم التأمين جغرافيا داخل األراضي الفلسطينية
  

  مخاطر السوق 4-3-32
تمثل هذه المخاطر احتمال التقيد في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق والتي تعود إلى أداه ماليـة معينـة أو                       

الشركة معرضة لمخاطر السوق نتيجة الستثمارها في أدوات ماليـة          . للجهة المصدرة لها أو لسوق األوراق المالية بشكل عام        
  .ديري المحافظتحتفظ بها أو لدى م

  

   إدارة مخاطر رأس المال-
  .إن رأس مال الشركة يتفق ومتطلبات قانون الشركة وقانون التأمين والقرارات المنظمة ألنظمة التأمين في فلسطين

  

  مخاطر السيولة  5-3-32
جدارة ائتمانيـة مرتفعـة     ن مخاطر السيولة التي قد تتعرض لها الشركة محدودة الن األطراف المقابلة تتمثل في البنوك ذات                 إ

وتتمتع الشركة بمركز ائتماني قوي حيث تستحق كل الودائع الثابتة خالل فترات مختلفة ال تتعدى السنة من تاريخ الميزانيـة                    
  . العمومية

عنـد  تراقب المجموعه احتياجاتها للسيوله على أساس شهري وتقوم اإلداره بالتأكد من توفر أموال كافيه لمقابلة أي إلتزامات                  
  .نشوئها
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على أساس الفترة المتبقية لإلستحقاق مـن تـاريخ         (ويلخص الجدول أدناه إستحقاقات اإللتزامات المالية غير المخصومة         
  ):القوائم المالية

   ديسمبر31     خاضعة لمخاطر السيولة  

  بدون    أكثر من سنة    خالل سنة  
  2011  استحقاق

  
2010  

  27,356,293   26,768,131 6,919,378 7,828,591  12,020,162   )11( ضاح إجمالي مطلوبات عقود التأمين إي

  7,022,915   9,574,708 284,418 5,200,006  4,090,284  مخصصات والتزامات تأمين وحسابات دائنة أخرى 

  16,110,446  13,028,597  7,203,796  36,342,839   34,379,208  
  

 اف ذات عالقةمعامالت مع أطر .33

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

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

  ديسمبر 31      
      2011    2010  

  56,378   23,730      مستحق من شركات حليفة

  -   35,011      مستحق لشركات حليفة
  -   40,000      مكافآت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة

  

  :إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان الدخل الشامل هي كما يلي
   ديسمبر31      
      2011    2010  

  636,271    533,132      ع قصيرة األجل   مناف

  45,510    43,557         تعويض نهاية الخدمة
 

 ارتباطات والتزامات محتملة .34

تتمثل االرتباطات والتزامات المحتملة في االلتزامات الناتجة عن الكفاالت القائمة والجزء غير المسدد من االستثمار في أسهم                 
  بعض الشركات

  ديسمبر31      

      2011   2010 

  460,454   92,627      كفاالت قائمة

  200,000   -      أقساط أسهم غير مسددة

      92,627   660,454  
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  الدعاوى القانونية .35
الدعاوى القانونية المرفوعة ضد المجموعة ضمن النشاط الطبيعي لها، وفي اعتقاد إدارة المجموعة ورأى المستشار القانوني 

 .لتي قد تترتب عليها ليس لها تأثير جوهري على الوضع المالي للمجموعة ونتائج أعمالهافإن النتائج ا
 

  إلتزامات محتملة .36
تقوم اإلدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية حالياً بالتواصل مع شركات التأمين حول نتائج الدراسة 

ت وتأمين العمال، لقد أتاحت اإلدارة العامة للتأمين للشركات التي أبدت اإلكتوارية الخاصة بالتأمينات اإللزامية للمركبا
 من خالل خبراء اكتواريين تعتمدهم الهيئة على أن يتم تزويد اإلدارة إكتواريةمالحظات على نتائج الدراسة تقديم دراسات 

 . الفنية للشركةويجري وضع خطة متفق عليها مع الشركة لرفع االحتياطيات العامة للتأمين بنتائجها 
 

 األرقام المقارنة .37

 .2011 لجعلها تتطابق مع التصنيف المعتمد في عام 2010تم إعادة تصنيف أرصدة عام 
 

 








