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  30/04/2012 التاريخ :

  HQ--12-00613  رقم الصادر:

  
  
  

  المحترم  السيد/ أحمد عويضة
  صة فلسطينربوالرئيس التنفيذي 

  

  ،، وبعد،تحية طيبة 
  

  .2012البيانات المالية للربع األول الموضوع : 
  

   :يســـرنا أن نرفق لكم طيه التاليالموضوع أعاله باإلشارة إلى 
 اإلدارة العامة للتأمين على البيانات المالية. –المال الفلسطينية موافق هيئة سوق رأس  
 يشمل التالي: والذي 2012 مارس 31المنتهية في للفترة المالية البيانات  

o .بيان المركز المالي الموحد  
o .بيان الدخل الموحد 
o .بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  
o .بيان التدفقات النقدية الموحد 

 نموذج اإلفصاح اإللكتروني الموحد للتقارير المالية. 
  

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،
  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحترام

  

  
  رئيس مجلس اإلدارة / المدير العام

  
  د. محمد السبعاوي

  
  

  نسخة:
  .هيئة سوق رأس المــال -
  .إدارة الرقابة على األوراق المالية -
 .اإلدارة العامة للتأمين -
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  اإلجراءات القانونية والقضائية
  
  

الدعاوي القانونية المرفوعة ضد المجموعة ضمن النشاط الطبيعي لها، وفي اعتقـاد إدارة المجموعـة ورأي المستشـار    
 أعمالها.القانوني فإن النتائج التي قد تترتب عليها ليس لها تأثير جوهري على الوضع المالي للمجموعة ونتائج 

  
 

  الشركةاول على سهم نشاط التد
  2012الربع األول 

  األسهم
  

  التداول
  دوالر أمريكي 0.33  31.03.2012 سعر اإلغالق    دوالر أمريكي    8,374,837  راس المال

  سهم  642,148  عدد األسهم المتداولة   سهم  33,499,348  عدد األسهم

  دوالر أمريكي  216,292  قيمة األسهم المتداولة   سنت أمريكي للسهم  25  بقيمة إسمية

  عقد  389  المنفذةعدد العقود     دوالر أمريكي  11,054,785  القيمة السوقية للشركة

              

           

  
 

  حتليل املركز املايل للشركة
  

 مالحظات   النسبة
 دوالر أمريكي 0.25 القيمة االسمية للسهم   

 دوالر أمريكي 0.40 القيمة الدفترية للسهم الواحد  

 مرة 0.83 القيمة السوقية الى القيمة الدفترية

 مرة 0.02 معدل دوران السهم

 دوالر أمريكي 0.001 عائد السهم الواحد  

 دوالر أمريكي 0.001 العائد على مجموع الموجودات

 دوالر أمريكي 0.002 العائد على حقوق المساهمين
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  شركة المجموعة األهلية للتأمين
  فلسطين

  2012 مارس 31كما في  الموحدالمرحلي بيان المركز المالي 
  )العملة: دوالر أمريكي( 

    

 مارس 31   الموجودات 
ديسمبر  31  2012

2011 
      الموجودات غير المتداولة

  2,825,543   2,788,205   عقارات وآالت ومعدات بالصافي

 6,222,414  7,772,727   عقاريةاستثمارات 

 12,602,070  12,734,133   استثمارات في شركات حليفة

 381,163  285,873   موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 5,734,182  5,912,540   موجودات مالية متاحة للبيع

 27,765,372  29,493,478   مجموع الموجودات غير المتداولة

      ات المتداولةالموجود

 9,577,738  10,691,023   ذمم مدينة بالصافي

 5,718,668  6,592,994   موجودات عقود إعادة التأمين

 2,364,318  2,019,233   موجودات وحسابات مدينة أخرى

 2,776,307  3,148,796   شيكات برسم التحصيل

 125,209  500,199   موجودات مالية للمتاجرة

 1,313,557  1,317,537   استثمارية لدى البنوكودائع 

 1,729,617  983,115   النقد وأشباه النقد

 23,605,414  25,252,897   مجموع الموجودات المتداولة

 51,370,786  54,746,375   مجموع الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية

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

 75,000  75,000   عالوة إصدار

 1,690,680  1,690,680   احتياطي إجباري

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

 )213,253(  )213,253(   التغير المتراكم في القيمة العادلة

 1,769,387  1,798,518   أرباح مستبقاه

 13,312,666  13,341,797   مجموع حقوق الملكية

      المطلوبات غير المتداولة

  1,611,397   1,658,273   مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

  1,611,397   1,658,273   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة

 1,736,449   1,928,717   مخصصات مختلفة

 1,105,476  1,535,128   ذمم دائنة

 426,587  730,478   أمين وإعادة التأمينشركات الت

 4,694,799  4,161,899   أرصدة دائنة أخرى

  -  1,394,000    دائنةبنوك 

  26,768,131   28,378,116   مطلوبات عقود التأمين

 1,715,281  1,617,967   أوراق دفع  ( شيكات مؤجلة )

 36,446,723  39,746,305   مجموع المطلوبات المتداولة

 51,370,786  54,746,375   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  
المدير العامرئيس مجلس اإلدارة/  مساعد المدير العام للشئون المالية مدير المراجعة الداخلية 

 
 مجدي أبو ثريا مريد شراب د. محمد السبعاوي

 بيان ( أ )
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  شركة المجموعة األهلية للتأمين
  فلسطين

  2012مارس  31الموحد كما في المرحلي بيان الدخل 
  العملة: دوالر أمريكي)( 

  
 مارس 31   
   2012  2011 
      

      أرباح أنشطة التأمين 
  )60,234(   )98,120(   نشاط المركبات  (خسارة)  صافي ربح

 8,593  21,723   نشاط النقل البحري ربح صافي

 50,979  10,273   نشاط الحريق والسرقة  ربح صافي
 19,130  55,770   صافي ربح نشاط الهندسية

 41,502  23,910   صافي ربح نشاط حوادث عامة
 83,074  )118,098(    نشاط العمال (خسارة) ربح صافي

  49,228   47,254    المدنية  نشاط المسئوليةربح صافي 
 )60,716(  )3,185(   (خسارة) نشاط الصحي ربح صافي

 131,556  )60,473(   أنشطة التأمين خسارة)( ربحصافي 
      

      إيرادات ومصروفات غير موزعة

  82,217   )53,975(     أرباح محفظة الموجودات المالية 

 )18,554(  132,063   شركات حليفه أرباح من المجموعةحصة 

 60,329  7,673   وقروضفوائد ودائع 

 )2,557(  )1,575(   مصاريف شركات تابعه

 )34,217(  )14,286(   روق عمالتف

 510  19,704   إيرادات أخرى

 )17,351(  -   مصروف مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 70,377  89,604   قطاع االستثمار صافي ربح

  201,933  29,131   ربح السنة قبل الضرائب

 )34,379(      مخصص الضرائب

  167,554  29,131   ربح السنة بعد الضرائب

      يعود الى: 

  167,554  29,131   مساهمي الشركة
      

 
  

المدير العامرئيس مجلس اإلدارة/  مساعد المدير العام للشئون المالية مدير المراجعة الداخلية 

 
 مجدي أبو ثريا مريد شراب د. محمد السبعاوي

  
 
  

بيان (ب) 
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  شركة المجموعة األهلية للتأمين
  فلسطين

  2012 مارس 31في  كما الموحد المرحلي ات في حقوق الملكية بيان التغير
  )العملة: دوالر أمريكي( 

  

عالوة  رأس المال البيان
 إصدار

احتياطي
احتياطي  إجباري

التغير في  اختياري
مجموع حقوق  أرباح مستبقاة  القيمة العادلة

 الملكية

 13,312,666  1,769,387  )213,253(  1,616,015  1,690,680   75,000   8,374,837  2012يناير  1رصيد 

 29,131  29,131  -  -  -  -  -  ربح السنة بعد الضرائب

 13,341,797  1,798,518  )213,253(  1,616,015  1,690,680   75,000   8,374,837  بيان ( أ )–2012مارس 31الرصيد 

                       
 11,920,464  469,633  )128,566(  1,616,015  1,513,545   75,000   8,374,837  2011مارس 31الرصيد 

 
 
 

المدير العامرئيس مجلس اإلدارة/  مساعد المدير العام للشئون المالية مدير المراجعة الداخلية 

 
 مجدي أبو ثريا مريد شراب د. محمد السبعاوي

بيان (ج)
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  شركة المجموعة األهلية للتأمين
  فلسطين

  2012 مارس 31في  كما  الموحدالمرحلي لنقدية بيان التدفقات ا
  )العملة: دوالر أمريكي( 

  مارس 31    
    2012  2011 

           التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية
 201,933   29,131      السنة قبل الضرائب(خسارة) ربح 

          ت التشغيليةتعديالت لمطابقة ربح السنة لصافي التدفقات النقدية من العمليا
  60,320    62,552      استهالك السنة 

  (76,308)   (1,113,285)      التغير في ذمم مدينة بالصافي
  34,558   (874,326)      التغير في موجودات عقود إعادة التأمين

  298,459    345,085      التغير في الموجودات والحسابات المدينة األخرى
  (131,497)   1,609,984      التغير في مطلوبات عقود التأمين
  225,142    372,268      التغير في المخصصات المختلفة

  39,195    429,652      التغير في الذمم الدائنة
  (565,646)    303,891      التغير في شركات التأمين وإعادة التأمين

  -   1,394,000      التغير في بنوك دائنة
  (325,360)   (712,900)      التغير في األرصدة الدائنة األخرى
  (25,304)   (1,100,329)      التغير في الشيكات برسم التحصيل

  (114,834)    (97,313)      التغير في أوراق الدفع (شيكات مؤجلة السداد)
  39,265    46,876      التغير في مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

  (340,077)    695,286     صافي التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية
            

           التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات االستثمارية
  (1,286,987)    -      التغير في الودائع ألجل
  (188,946)   (2,140,434)      التغير في االستثمارات

  (49,189)    (25,214)      إضافات على عقارات وآالت ومعدات
  37,428    -      استبعادات على عقارات وآالت ومعدات

  (14,817)    -      استبعادات على مجمع عقارات وآالت ومعدات
  (1,502,511)   (2,165,648)     صافي التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات االستثمارية

            

           التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التمويلية
  (34,379)    -      صافي التغير في حقوق الملكية

  (34,379)    -     ي التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التمويليةصاف
  (1,876,967)   (1,470,362)      صافي التدفقات النقدية خالل السنة 

  4,828,331   4,324,335      النقد والنقد المعادل في بداية السنة   
  2,951,364   2,853,973     النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

  
 

المدير العاميس مجلس اإلدارة/رئ  مساعد المدير العام للشئون المالية مدير المراجعة الداخلية 

 
 مجدي أبو ثريا مريد شراب د. محمد السبعاوي

 

 بيان (د)




