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 البيانات المالية المرحلية الموحدة
  2015 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 



 

 

 

 

 األهلية للتأمينالمجموعة 

ولدت فكرة تأسيس األهلية للتأمين لدى مجموعة من فلسطيني المهجر، 
وعلى  األرايىىي الطلسىىطينية المسىىررة سىىجلت وهى بأ مي دهىى  لىىأسر  مىىن األمىى ، 

تأسيسىىه  مىىأ لدايىىة دسىىو  السىىلطة ولىى  تر  الىىوطن سيىىح سر ىىت تن يتىى امن 
مىؤيدة لك  السى  ومزى  ة لة ىة وسلىرة اىزلن  وافلتط فىه سىو  هى    1994في ع م 

االنط هة التي ل ركه  تو  ربىيس لدولىة فلسىطين ال  بىد الرمى   تلىو عمى ر رسمىه 
اهلل وتمنىىى  لهىىى  دوام التوفيىىى  والت ىىىدم والزمىىى  مىىىن تجىىى  رفزىىىة االهت ىىى د الىىىوطني 
الطلسىىىطيني، ولىىى ل  تكىىىون جاىىىركة المجموعىىىة األهليىىىة للتىىىأمينج هىىىي تو  اىىىركة 
مسىىى همة ع مىىىة تؤسىىىس فىىىي وىىى  السىىىلطة الوطنيىىىة الطلسىىىطينية لرتسىىىم   وطنىىىي 
وكطىى تات وسلىىرات فلسىىطينية متس  ىىة تزمىى  علىى  ترسىىيل مطىى هيم رو  الزمىى  
الجمىىى عي الجىىى د والمتميىىى  ووفىىى  تفيىىى  مىىى  تو ىىى  وليىىىه الزمىىى  فىىىي الزىىى لم فىىىي 

 .مج   ه   ال ن عة اله مة
 

 الشركةأهداف 
وهم من الغيورين عل  م لسة وطىنهم  الاركةل د ويأ ال  بمون عل  

واىىزلهم مجموعىىة مىىن األهىىدا  التىىي ومنىىوا لهىى  ونجسىىوا تيمىى  نجىى   فىىي تس ي هىى  
 وم   الوا رغم ك  ال زول ت التي يمر له  الوطن، ومن ه   األهدا :

  للمس فوىىىة علىىى  ةىىىروات الىىىوطن الم ديىىىة واللاىىىرية، تىىىوفير السم يىىىة التأمينيىىىة
تلليىىىة الستي جىىى ت الزمىىى ت الس ليىىىة وتوهزىىى تهم المسىىىت للية مىىىن سىىى   كىىىوادر 

دارية مؤهلة.  وطنية فنية وا 
  االرت ىىى ت لمسىىىتوى األدات فىىىي مستلىىى  فىىىروس التىىىأمين فىىىي السىىىو  الطلسىىىطيني

 لتس كي مةي ته  في دو  الز لم.
 سليىىىىىة تغنىىىىىي السىىىىىو  التىىىىىأميني فىىىىىي الىىىىىوطن تأهيىىىىى  وتىىىىىدري  كىىىىىوادر فنيىىىىىة م

 الطلسطيني وتطي ل ستي ج ته.



 

 

  نار الوعي التأميني والتركي  عل  تهمية دور التأمين فىي اسسىه م لنىواسي
 النهية االهت  دية وسدمة الوطن.

  ت ىىديم االستاىى رات والسىىدم ت التأمينيىىة المتميىى ة مراعيىىة فىىي  لىى  الم ىىلسة
 لوطنالماتركة للمؤمن له والاركة وا

   تطزي  الدور السيوي للتأمين فىي السطى و على  األمىوا  والممتلكى ت واألروا
يىىد ك فىىة األسطىى ر التىىىي تتزىىر  لهىى  ليىىىم ن اسىىتمرار نمىىو الماىىىروع ت 
اسنت جيىىة والسدم تيىىة والمؤسسىى ت االهت ىى دية دون مزوهىى ت، كىى ل  يىىم ن 
سىىىىى مة الزن ىىىىىر اللاىىىىىري وتنميتىىىىىه، والتركيىىىىىى  علىىىىى  تهميىىىىىة تىىىىىوفير ك فىىىىىىة 

 االستي ط ت وتنومة الس مة للسد من وهوس السوادح تو منزه .
 

 الشركةمجال عمل 
ل ىىد سىىدد ع ىىد التأسىىيس والنوىى م الىىداسلي للاىىركة مجموعىىة مىىن الغ يىى ت، 

 ممكن تلسي ه  في:
عىىىىى دة التىىىىىأمين وتنىىىىىواس اليىىىىىم ن والتزىىىىىوي   ال يىىىىى م لجميىىىىىأ تعمىىىىى   التىىىىىأمين وا 

لتىىىىة لتس يىىىى  تفيىىىى  النتىىىى ب  ولأهىىىى  واالسىىىىتةم ر فىىىىي الموجىىىىودات المن ولىىىىة والة 
األسط ر واستةم ر فواب  األموا  ل لكيطية التي ي ررهى  مجلىس اسدارة لمى  فيهى  
اسهرا  للغير وف ً  ألسك م الس مة ولم  يس   عوابد تفي  مىأ مراعى ة تسكى م 

 ال  نون.

مىىن تنطيىى  جميىىأ تعم لهىى  لأسىى لي  علميىىة ومتميىى ة وك نىىت  الاىىركةول ىىد تمكنىىت 
الرابىىدة فىىي ت ىىديم الزديىىد مىىن السىىدم ت واالستاىى رات التأمينيىىة المتطىىورة جزلتهىى  

 مس  ة ة كل ر رج   األعم   والارك ت والمؤسس ت ورج الت السلطة.

  



 

 

 

 أعضاء مجلس االدارة
 

 المنصب العضو
 ربيس مجلس االدارة د. مسمد السلز وي

 عيو تسمد عو  ال  س ت
 عيو ن هد ك م  ال يا وي
 عيو س لد مسمد السلز وي

 عيو ف رو  ممت   اسفرنجي
 

 اإلدارة التنفيذية
 

 الوظيفة االسم
 المدير الز م د. مسمد م طط  السلز وي

 ن ب  المدير الز م ري   موس  االطرش
 ما ر  االدارة الم ليةمدير مدير التدهي  الداسلي  مريد جمسمد س مج ارا 

 مدير دابرة التزويي ت المرك ية مسمود ع يد سمدان
 مدير دابرة تكنولوجي  المزلوم ت س مر فهمي تلو فرسة

  

 

 المستشارين
  

  االسم
ع دة التأمين يز و  الك لوتي  مستا ر التأمين وا 

 مستا ر ه نوني األست    ني   طه
 ه نونيمستا ر  األست    مسمد دسلة
 مستا ر ه نوني األست    ن ف  اللسوس

 مستا ر ه نوني األست    مسمود الم  
 السلير اسكتواري د. سسين علد الغط ر



 

 

 
 

الكادر الوظيفي
  

مووطىىً ، وهىىو مىىن الكىىوادر الوويطيىىة الطلسىىطينية  (131( يللى  عىىدد الزىى ملين فىىي الاىىركة 
 ات الكطىى تات الز ليىىة ومىىن سىى ملي الاىىه دات الج مزيىىة المستلطىىة فىىي جميىىأ المجىى الت 
التىي تىىدعم وت ىىوي الاىركة، ومىىو عين علىى  فىروس ومك تىى  الاىىركة المنتاىرة فىىي كىى  مىىن 

 الي فة ول  ط هم من المستاى رين الطنيىين وال ى نونيين اليطة الغرلية وهط س غ ة. ه ا ل
المىؤه تهم الزلميىة للمىووطين وفىى   فىي جميىأ المجى الت التىي يست جهى  الناىى ط التىأمين.

 الت لي:
 العدد المؤهل العلمي

 1 دكتورا 

 3 م جستير

 97 لك لوريوس

 30 م  دون اللك لوريوس

 131 اإلجمالي

 

 2015 الربع الثالثحتى األوراق المالية 
 

 بيانات راس المال 

 دوالر تمريكي   10,000,000 راس المال

 سهم  40,000,000 عدد األسهم

  دوالر تمريكي للسهم  0.25 بقيمة اسمية

 مس هم 562 عدد المساهمين
   

 

    التداولنشاط 

 دوالر تمريكي 0.13 سعر اإلغالق

 دوالر تمريكي 539,466 حجم التداول

 سهم 4,196,647 عدد األسهم المتداولة

 ع د 324 عدد العقود المنفذة
   

 



 

 

 مدققي الحسابات

الاركة و ل  عن الز م الس دة اركة ط   تلو غ الة وارك   الدولية لتدهي  سس ل ت 
2015. 

 النشاطات الرئيسية

عل  تم رس الاركة نا طه  وف  النو م االس سي له ، ولم يتم اجرات تي تزدي ت 
 .طليزة النا ط ت التي تم ونا ت الاركة من اجله 

 السيطرة على الشركة

لم يرد ول  ودارة الاركة تي مزلوم ت عن وجود نواي  سيطرة عل  الاركة من هل  تي 
 من المس همين.

 إجراءات قانونية رئيسية

يمن النا ط الطليزي له . وفي  الاركةم  مة يد الال يوجد تي هي ي  سوى ال ي ي  
وعت  د اسدارة ووف ً  لرتي المستا ر ال  نوني فإن المل ل  المتوهأ دفزه  عل  ه   ال ي ي  
والنت ب  التي تترت  عليه  ليس له  تأةير جوهري عل  الويأ الم لي للاركة ونت ب  

 تعم له .

 التدريب والتأهيل لموظفي الشركة

 

الوويطي هو الس   األمةى  ل رت ى ت ولتنميىة وتطىوير تعمى    تؤمن الاركة لأن الك در
الاىىركة، لىى ل  فل ىىد اولىىت الاىىركة عمليىىة تأهيىى  وتىىدري  الزن ىىر اللاىىري اهتمىى م كليىىر 
و لىى  مىىىن سىى   سىىىزيه  الىىدابم علىىى  تطىىىوير هىىدراتهم وامك نيىىى تهم وسلىىراتهم و لىىى  مىىىن 

ورات التدريليىىىة المسليىىىة سىىى   ااىىىراكهم فىىىي النىىىدوات والمىىىؤتمرات ووراىىى ت الزمىىى  والىىىد
والزرليىىة والدوليىىة، وكىى ل  تىىوفير مكتلىىة س  ىىة للاىىركة غنيىىة ل لكتىى  ال يمىىة فىىي مجىى   

 .التأمين ومج الت تسرى



 

 

 

 التطورات والخطط المستقبلية
االستمرار في تسسين ه مش الم تة واالستط و لنسى  سىيولة تتن سى  ومتطللى ت  -

 الزم .
ة ودعمهى  ل ىدر اسمكى ن لمواجهىة تي الت امى ت الزم  عل  رفأ االستي طي ت الطني -

 ه دمة.
االسىىىىتمرار فىىىىىي تطىىىىىوير تدوات وتسىىىىى لي  ونوىىىىم الزمىىىىى  فيهىىىىى ، ورفىىىىىأ كطىىىىى تة تدات  -

 مووطيه  لتس كي تفي  المستوي ت. 
االسىىىتمرار فىىىي توويىىى  كطىىى تات ع ليىىىة متس  ىىىة تسىىىدم الاىىىركة فىىىي مجىىى الت  -

ون اسداريىىىة، اسدارة الم ليىىىة، جالتسىىىوي  والز هىىى ت الز مىىىة، المىىىوارد اللاىىىرية والاىىىؤ 
 تطوير دابرة نوم المزلوم تج.  

 .التطلأ ول  تس ي  عوابد ع لية للمستةمرين من سملة األسهم -
 

 اإللتزام بتطبيق قواعد الحوكمة
يىىتم اسف ىى   لاىىك  مسىىتمر عىىن جميىىأ المزلومىى ت المتزل ىىة ل لاىىركة ونتىى ب  تعم لهىى   -

 ل ل .وف  المواعيد والتزليم ت المسددة 
% فىأعل  وهىو مى  يتطى  مىأ 3نويح ل ستمرار عن تسىم ت المسى همين الى ي يملكىون  -

 ال  نون والنو م الداسلي للاركة وك ل  تسهم تعي ت مجلس اسدارة و ويهم.
جىىىرات اسنتس لىىى ت لسريىىىة وديم راطيىىىة مطل ىىىة سىىىوات فىىىي  - يىىىتم طىىىر  ك فىىىة الموايىىىيأ، وا 

وتكىىون لسيىىور مسىىج  الاىىرك ت وهيبىىة وجتم عىى ت مجلىىس اسدارة تو الهيبىىة الز مىىة، 
 سو  رتس الم  .

ال توجىىد لىىدين  تي مزلومىى ت نسىىو وجىىود نوايىى  سىىيطرة علىى  الاىىركة مىىن هلىى  تي مىىن  -
 المس همين.

 

 مساهمة الشركة في خدمة المجتمع
 

ان سدمىة المجتمىىأ المسلىي هىىي مىن تولىى  اهتم مى ت الاىىركة، فهىي تسىىز  دابمىً  لت ىىديم 
المج   ويلدو  ل  جليً  من سى   ناى ط ت ومزى م ت الاىركة ك  م  لوسزه  في ه ا 

 ون كر عل  سلي  المة   ال الس ر لز  ه   المس هم ت:



 

 

  التزىى ون الك مىى  مىىأ الج مزىى ت الطلسىىطينية فىىي تىىدري  ط لهىى  فىىي الاىىركة وتنميىىة
 هدراتهم ومزلوم تهم وت ديم ك فة السدم ت ال  مة لهم في ه ا المج  .

 مزى ت وطى   الدراسى ت الزليى  فىي وعىداد األلسى ح تو الت ى رير مسى عدة طى   الج 
 الس  ة لمتطلل ت التسرج.

   وا رة مرورية دوليىة على  امتىداد اى رس الراىيد راللسىر   150رع ية ماروس لتركي
 لغ ة. -

  ه مىىت الاىىركة لإناىى ت الزديىىد مىىن الميىى دين والن ىى  الت ك ريىىة التىىي ايىى فت جمىى اًل
 عل  المدن الطلسطينية.

  المسىىى همة فىىىي ماىىى ريأ الللىىىدي ت المتزل ىىىة لتسسىىىين الاىىىوارس والمسىىى س ت السيىىىرات
   للمدن.

 

 دور الشركة في حماية البيئة
 

للى  رتس م لهى  ن ى  مليىون  مين  جيوةيرمى   في تأسيس اركة% 34لنسلة المس همة 
الاىىىر  األوسىىىط تسىىىتسدم نوىىىى م الىىىوطن الزرلىىىي و  وهىىىي تو  اىىىركة فىىىي دوالر تمريكىىىي،

وسسى  وك لىة سم يىة الليبىة  والتدفبىة،  الجوفيىة للى طن األر  فىي عمليىة التلريىد الط هة
اسىىتسدام تىىوفير كطىى تة فىىي تزتلىىر تكةىىر الىىنوم الط هىىة السراريىىة األريىىية فىى ن االمريكيىىة 
، ه ا كم  تن الم ر الربيسي للاىركة فىي رام اهلل هىو ليبة نويطةالمس فوة عل  الط هة، و 

 والار  األوسط  دي  للليبة وطل  عليه ه ا النو م. تو  ملن  في الوطن الزرلي

جىىىراتات منىىىأ التىىىدسين فىىىي جميىىىأ اسدارات  وسىىىتمرت الاىىىركة فىىىي تطليىىى  التزليمىىى ت وا 
 .والطروس

 

  



 

 

 فروع ومكاتب الشركة
 

 رقم الفاكس رقم التليفون العنـــوان الفرع
 02-2986636 02-2986634 الم  يون -رام اهلل  المرك  الربيسي

 2253923-02 2252642-02 مجمأ االن  ر التج ري  -ا رس الس م  السلي 
 2824015-08 08-2824035 ا رس الوسدة  غ ة

 2384686-09 2386231-09 عم رة سموية  -ا رس في    ن للس
 2675760-09 2675755-09 عم رة ه ام الكرمي -ا رس المنت    طولكرم
 2770925-02 2770967-02 عم رة الو سرس ن  –ا رس ال دس السلي   ليت لسم

 2439263-04 2439263-04 ا رس سيط   -جنين جنين
 2943333-09 2943333-09 مجمأ تلو دير التج ري –ا رس السلأ  هل يلية

 
 رقم الفاكس رقم التليفون العنـــوان المكتب

 2323865-02 2323865-02 عم رة الي سيني  –وسط الللد  اريس 
 09-2571455 09-2571466 مجمأ طول س التج ري –وسط الللد  طول س

 09-2323132 09-2323132 فو  لن  فلسطين   المنط ة الارهية ن للس الارهي
 2790870-02 2790870-02 عم رة  كري  الو الريش  الا رس الربيسي الزي رية

 2284660-02 2284660-02 المجنونة ل ل ر  من مزسكر –دابرة السير  دورا
 - - لج ن  لن  ال دس –الا رس الربيسي  لدي 

 02-2212549 02-2212554 لج ن  لن  فلسطين –الا رس الربيسي  مكت  السرس
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  الفهــــرس

  

 

 صفحة قائمة  
 1  مراجعة القوائم المرحليةتقرير  -

 2 "أ" 2015أيلول  30 المركز المالي الموحد كما في قائمة  -

 3 "1-ب" 2015أيلول  30 المنتهية في للفترة الدخل الموحد قائمة  -

 4 "2-ب" 2015أيلول  30المنتهية في للفترة لموحد  الدخل الشامل اقائمة  -

 5 "ج" 2015أيلول  30 المنتهية في للفترة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة قائمة  -

 6 "د" 2015أيلول  30 المنتهية في للفترة التدفقات النقدية الموحدة قائمة  -

 28-7  المالية الموحدة        القوائم إيضاحات حول  -
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   المرحليةالقوائمتقرير مراجعة 
  

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

  فلسطين
  

لشركة المجموعة األهلية للتـأمين المـساهمة    المختصرة المرفقة  الموحدة المالية المرحلية القوائملقد راجعنا   
 2015أيلـول    30كما في   الموحد   المركز المالي    قائمة  ، والمكونة من     فلسطين -رام اهللا   العامة المحدودة،   

 قائمة والملكية الموحدة    التغيرات في حقوق     قائمة   والخسائر المتراكمة و    الموحد  الدخل والدخل الشامل   قائمة  و
  . ت حولهالفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحاالموحدة التدفقات النقدية 

المختصرة وفقـا لمعيـار     الموحدة   المالية المرحلية    القوائمإن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه         
 القـوائم إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هـذه  ". التقارير المالية المرحلية "34المحاسبة الدولي رقم   

  .المالية المرحلية المختصرة استنادا إلى مراجعتنا
  ق المراجعةنطا

مراجعة المعلومات المالية المرحلية  "2410لقـد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة 
إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثـل فـي القيـام            ". من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة     

عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليليـة  باستفسارات بشكل أساسي من األشخاص المسؤولين      
إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير              . وإجراءات مراجعة أخرى  

التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من 
  .ممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولهاال

  أساس التحفظ
 2015أيلول  30لم نستلم مصادقة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية لتأكيد صحة رصيدها الدائن كما في             -

 ).25(ح رقم والظاهر ضمن النفقات المستحقة لهيئات ومؤسسات صحية في األرصدة الدائنة األخرى إيضا
لم نستلم مصادقات أو تسويات من قبل شركات التأمين المحلية أو الخارجية وبما يعزز أرصدتها كما في                  -

 .2015أيلول  30
لم نستلم مصادقة أو تسوية من قبل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وبما يعزز رصيد  -

 .2015أيلول  30الصندوق كما في 
 دوالر أمريكي كإيرادات أخرى ضمن صافي ربح نشاط المركبـات  1,578,423 مبلغ قامت الشركة بقيد   -

في قائمة الدخل، وفي حال عدم تحقق صحة تلك اإليرادات ستؤثر على قائمة الدخل وتخفض صافي الربح 
بنفس المبلغ، ويمثل هذا المبلغ عكس قيد حصة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق من               

، 2015 إلى نيسان 2007 تموز 14تأمين المكتتبة عن التأمينات الصادرة في قطاع غزة للفترة من أقساط ال
كما توقفت الشركة عن قيد حصة الصندوق من أقساط التأمين المكتتبة عن التأمينات الصادرة في قطـاع            

 . 2015غزة منذ أيار 
  النتيجة

 القـوائم  بـأن  نعتقد تجعلنا أمور أية نتباهناا يسترع لم ، وباستثناء ما تم اإلشارة إلية أعالة      مراجعتنا على بناء
  .34 رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقا الجوهرية النواحي كافة من إعدادها يتم لم المرفقة المرحلية المالية

  
  طالل أبو غزاله وشركاه

  251/1997رخصة رقم 
  
  

  جمـال ملحـم
  )100/98(محاسب قانوني مرخص رقم 

  2015 لاألوتشرين  28رام اهللا في 
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 أيلول 30   
   كانون األول 31  2015

2014 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

 مدققة  غير مدققة   الموجودات
      وجودات غير المتداولةالم

 3,105,431  2,841,311  5 عقارات وآالت ومعدات بالصافي
 4,458,441  4,433,117  6 استثمارات عقارية

 11,281,048  11,825,487  7 استثمارات في شركات حليفة
 185,872  110,872  8 موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 56,950  56,950  9 ل قائمة الدخل الشاملمن خالموجودات مالية 
 1,111,252  633,425   شيكات برسم التحصيل تستحق بعد عام

 20,198,994  19,901,162   مجموع الموجودات غير المتداولة
      الموجودات المتداولة

 10,420,969  10,013,379  10 ذمم مدينة بالصافي
  -   1,000,000  11  قةذمم أطراف ذات عال

 4,092,193  3,958,983  12 موجودات عقود إعادة التأمين
 2,645,053  4,339,654  13 موجودات وحسابات مدينة أخرى

 2,851,008  3,365,648  14 شيكات برسم التحصيل
 2,552,490  1,628,836  15 من خالل قائمة الدخلموجودات مالية 

 417,488  355,165  16 وكودائع استثمارية لدى البن
 2,941,045  2,482,973  17 النقد وأشباه النقد

 25,920,246  27,144,638   مجموع الموجودات المتداولة
 46,119,240  47,045,800   مجموع الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

 10,000,000  10,000,000  18 رأس المال المدفوع
 75,000  75,000   عالوة إصدار

  2,121,882   2,229,141  19 احتياطي إجباري
 520,170  747,217  20 احتياطي اختياري

 )794,436(  )884,852(   التغير المتراكم لفروقات الترجمة
 3,481,546  4,219,829   "ج" قائمة – ح مستبقاهأربا

 15,404,162  16,386,335   مجموع حقوق الملكية
      المطلوبات غير المتداولة

 1,320,768  1,357,792  21 مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
  250,000  ـ    قروض  تستحق خالل اكثر من سنة
 1,570,768   1,357,792   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة
 2,541,997  1,225,491  22 مخصصات مختلفة

 2,588,914  1,814,993  23 ذمم دائنة
 410,539  911,686  24 شركات التأمين وإعادة التأمين

 3,742,594  4,318,600  25 أرصدة دائنة أخرى
 17,966,517  19,534,539  12 مطلوبات عقود التأمين

 208,333  279,038    قروض تستحق خالل سنة 
 1,685,416  1,217,326   )شيكات مؤجلة(أوراق دفع 

 29,144,310  29,301,673   مجموع المطلوبات المتداولة
 46,119,240  47,045,800   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 أيلول 30   
 أيلول 30  2015

2014 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 
 غير مدققة  غير مدققة   

      أرباح أنشطة التأمين 
         

 199,982  1,166,115  26 نشاط المركبات  صافي ربح
 3,812  9,290  26 صافي ربح نشاط النقل البحري

 345,952  150,043  26 يق والسرقة نشاط الحرصافي ربح 
 20,764  114,000  26 نشاط الهندسية صافي ربح

 56,561  34,961  26 نشاط حوادث عامة ربح صافي
 )13,716(  )67,300(  25 نشاط المسئولية المدنية )خسارة(صافي 
 )595,573(  )16,178(  26 نشاط العمال) خسارة(صافي 
 225,894  321,478  26 نشاط الصحيربح  صافي
 243,676  1,712,409   أنشطة التأمين ربحصافي 

      
      إيرادات ومصروفات غير موزعة

 208,148  )228,294(  27 محفظة الموجودات المالية  أرباح )خسائر(
  -   )175,313(     مخصص تدني إستثمارات

 194,226  44,970  7.1 حليفةحصة المجموعة من أرباح شركات 
 2,382  40,673   فوائد ودائع وقروض
 )52,842(  -   حليفةمصاريف شركات 

 445,123  )121,856(   فروق عمالت
 56,681  -   إيرادات أخرى

 853,718  )439,820(   قطاع االستثمارربح صافي 
 1,097,394  1,272,589  26 الفترةربح 

 121,115  )50,000(   تعديالت سنوات سابقة
 1,218,509  1,222,589    الضرائبقبل  الفترةبحر

 )169,941(  )150,000(  1-22 مخصص الضرائب
 1,048,568  1,072,589    بعد الضرائب الفترةربح

      : يعود إلى
 1,048,568  1,072,589   مساهمي الشركة

      
 0.026  0.027  29  بعد الضرائبالفترةحصة السهم من ربح 
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 أيلول 30   
 أيلول 30  2015

2014 
 أمريكي دوالر  أمريكي دوالر  إيضاح 

 غير مدققة  غير مدققة   
      
 1,048,568  1,072,589    بعد الضرائبالفترةبح ر
      

      بنود الدخل الشامل األخر
      

 )875,225(  )90,416(   التغير في فرق الترجمة
 )875,225(  )90,416(   إجمالي بنود الدخل الشامل األخر

 173,343  982,173   للفترةصافي الدخل الشامل 
      
      

      : يعود إلى
 173,343  982,173   مساهمي الشركة
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 القائمة 
 

 رأس المال
 

  عالوة إصدار
ياطي احت

  إجباري
احتياطي 
  اختياري

  
  فروقات ترجمة
  عمالت أجنبية

  
  أرباح مستبقاه

  مجموع حقوق 
 الملكية

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   أمريكيدوالر  
 غير مدققة  مدققةغير   غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  

 15,404,162  3,481,546  )794,436(  520,170  2,121,882  75,000  10,000,000  2015الثاني  كانون 1رصيد 
 1,072,589  1,072,589  -  -  -  -  -  الفترة بعد الضرائب ربح

 -  )107,259(  -  -  107,259  -  -  اإلحتياطي اإلجباري
  -   )227,047(   -   227,047   -   -   -   االحتياطي االختياري

 )90,416(  -  )90,416(    -  -  -  بنود الدخل الشامل األخرى
 982,173  738,283  )90,416(  227,047  107,259  -  -  للفترة ملإجمالي الدخل الشا

 16,386,335  4,219,829  )884,852(  747,217  2,229,141  75,000  10,000,000  )أ (  قائمة  – 2015أيلول  30الرصيد 
               

 15,979,644  1,438,122  1,051,517  1,520,170  1,894,835  75,000  10,000,000  2014  كانون الثاني1رصيد 
 )1,000,000(  -  -  )1,000,000(  -  -  -  دعم إحتياطي إدعاءات تحت التسوية

 1,048,568  943,711  -  -  104,857  -  -  الفترة بعد الضرائب ربح
 )875,225(  -  )875,225(  -  -  -  -  بنود الدخل الشامل األخرى

 173,343  943,711  )875,225(  -  104,857  -  -  للفترةإجمالي الدخل الشامل 
 15,152,987  2,381,833  176,292  520,170  1,999,692  75,000  10,000,000  )أ (  قائمة  – 2014أيلول  30الرصيد 
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 أيلول 30  
  2015  2014 

 أمريكي دوالر  أمريكي دوالر  ية التشغيلمن األنشطة التدفقات النقدية الناتجة 
 1,097,394  1,222,589   قبل الضرائبفترة الربح

 121,115  50,000  تعديالت سنوات سابقة
 252,570  268,415  فترةاستهالك ال
 73,650  -   استثماراتخسائر بيع 

  تعديالت لمطابقة ربح السنة لصافي التدفقات 
     النقدية من األنشطة التشغيلية
 841,312  407,590  التغير في ذمم مدينة بالصافي

 785,311  133,210  التغير في موجودات عقود إعادة التأمين
 215,513  )1,694,601(  التغير في الموجودات والحسابات المدينة األخرى

  -   )1,000,000(    ذمم أطراف ذات عالقةالتغير في 
 12,662  1,568,022  التغير في مطلوبات عقود التأمين
 326,281  )1,316,506(  التغير في المخصصات المختلفة

 )657,356(  )773,921(  التغير في الذمم الدائنة
 )179,249(  501,147  التغير في شركات التأمين وإعادة التأمين

 )470,239(  576,006  التغير في األرصدة الدائنة األخرى
 )2,280,813(  )36,813(  صيلالتغير في الشيكات برسم التح

 )606,432(  )468,090(  )شيكات مؤجلة السداد(التغير في أوراق الدفع 
 90,321  37,024  التغير في مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

 )377,960(  )525,928(   األنشطة التشغيلية المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 
     

     اتجة عن األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية الن
 254,821  62,323  التغير في الودائع ألجل
 )2,699(  25,324  التغير في االستثمارات

 )227,462(  )544,439(  استثمارات في الشركات الحليفة 
 -  75,000  موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 )4,147,703(  923,654   محتفظ بها للمتاجرةاستثمارات
 3,991,785  -  استثماراتالعائد من بيع 

 )205,732(  )18,046(  إضافات على عقارات وآالت ومعدات
األنشطة ) المستخدمة في( الواردة منصافي التدفقات النقدية 

 )336,990(  523,816  االستثمارية 
     

     التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التمويلية 
 )1,000,000(  -  حقوق الملكيةصافي التغير في 

 -   )179,295(   قروض
 )1,000,000(   )179,295(   األنشطة التمويلية المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

 )1,714,950(  )181,407(  فترةصافي التدفقات النقدية خالل ال
 )990,548(  )441,665(  فروقات الترجمة

 3,699,560  3,106,045  فترةلمعادل في بداية الالنقد والنقد ا
 994,062  2,482,973  )30( إيضاح – فترةالنقد والنقد المعادل في نهاية ال
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  ت عامة معلوما .1
شـركة غـزة    (المساهمة العامة المحـدودة     ) المجموعة(تأسست شركة المجموعة األهلية للتأمين      

 وسجلت لدى مسجل الشركات بالـسلطة الوطنيـة         1994 يوليو   10بتاريخ  ) األهلية للتأمين سابقا  
) 563200856(الفلسطينية في مدينة غزة في فلسطين كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقـم              

  . وتعديالته الالحقة1929ب قانون الشركات لسنة بموج
  

تشمل أهداف المجموعة القيام بجميع أعمال التأمين وإعـادة التـأمين وجميـع أنـواع الـضمان       
  .والتعويض واستثمار األموال في الموجودات المنقولة وغير المنقولة

  

لى تعديل المادة الثانية من  ع2008 مارس 30وافقت الهيئة العامة العادية في اجتماعها المنعقد في 
عقد التأسيس التي يقابلها المادة السادسة من النظام الداخلي حيث نقل المركز الرئيسي للمجموعة              

  .من غزة إلى مدينة القدس على أن  يكون مؤقتا في مدينة رام اهللا حالياً
  

دوالر  10,000,000مبلـغ    2015أيلول   30بلغ رأس مال شركة المجموعة األهلية للتامين في         
  .2014 ديسمبر 31 في  دوالر أمريكي كما10,000,000، مبلغ أمريكي

             هذا وتمارس المجموعة نشاطها من خالل فروعها ومكاتبها ووكالءها المنتشرين في فلسطين
  : التاليقائمة حسب ال

 كانون األول  31  أيلول 30  
 2014  2015  قائمة ال

 14  14  الفروع
 4  6  الوكالء

 133  131  د الموظفينعد
       المالية الموحدة المرفقـة لـشركة المجموعـة    القوائم تمت موافقة اإلدارة العامة للتأمين على

ــاريخ    ــأمين بت ــة للت ــاني  5األهلي ــشرين الث ــم    2015 ت ــابهم رق ــب كت بموج
PCMA/DIWAN/4513/2015  

         تـشرين   5 ة بتـاريخ  المالية الموحد القوائم  تمت موافقة إدارة المجموعة األهلية للتأمين على 
   .2015الثاني 

  

  أهم السياسات المحاسبية .2
  الماليةالقوائم اإلطار العام إلعداد  2-1

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

  الماليةالقوائم أسس إعداد  2-2
ة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيـة المعـدل حيـث يـتم قيـاس              المالية الموحد القوائم  تم إعداد    -

 من خالل قائمة الدخل الشامل    والموجودات المالية    من خالل قائمة الدخل   الموجودات المالية   
  .المالية الموحدةالقوائم بالقيمة العادلة في تاريخ 

ة المتبناة من قبل مجلـس      تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالي          -
معايير المحاسبية الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة التفسيرات التابعة لمجلس معـايير            

لم ينتج عن تطبيق المعايير الجديدة أي أثر على المركز المالي أو األداء             . المحاسبية الدولية 
 .المالي للمجموعة
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 .األمريكي بالدوالر الماليةالقوائم  إعداد مويت للشركة األساس عملة اإلسرائيلي الشيقل يمثل -
 
  المالية القوائم أسس توحيد  2-3

المالية للمجمــــوعة وشركاتها التابعـة التـي       القوائم  المــالية الموحدة   القوائم  تضم   -
، ويستدل على مدى وجود سيطرة ورقابة مـن         2015 أيلول 30تسيطر عليها كمـــا في     

وعليـه،  . ياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بهاخالل وجود القدرة على التحكم بالس     
 التدفقات النقدية الموحد يتضمن نتـائج عمليـات         قائمة   الدخل الشامل الموحد و    قائمة  فإن  

السنة وذلك بدءاً مـن التـاريخ الفعلـي          \الفترة  امتالك أو استبعاد للشركات التابعة خالل       
  .ادلالمتالك أو حتى التاريخ الفعلي لالستبع

 30 المالية المنتهية فـي    للفترةالمالية الموحدة للمجموعة والشركات التابعة      القوائم  تم إعداد    -
  .بنفس السياسات المحاسبية المتبعة في المجموعة 2015أيلول

تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واإليرادات والتكاليف واألرباح والخسائر الناتجة بين            -
  .الشركات التابعة

 :نت نسب ملكية المجموعة في رأس مال شركاتها التابعة كما يلي و كا -
 رأس المال  %نسبة الملكية   
 أيلول 30  أيلول 30  
  2015  2014  2015  2014 
 المدفوع  المكتتب به  %  %  

 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      -

  . ويتركز نشاطها في أعمال المقاوالت واإلنشاءات563130962فلسطين تحت رقم 
دمات هي شركة مساهمة خصوصية محـدودة مـسجلة فـي           الشركة المتحدة للتسويق والخ    -

 ويتركز نشاطها في مزاولـة كافـة أعمـال التـسويق            563114941فلسطين تحت رقم    
 .والخدمات

شركة أريك للهندسة واالستشارات هي شركة مساهمة خصوصية محـدودة مـسجلة فـي               -
 ويتركـز نـشاطها فـي أعمـال الهندسـة والتـصميم             562496232فلسطين تحت رقم    

 .الستشارات الهندسيةوا
 وحتى تاريخ   2008لقد توقف العمل في هذه الشركات الثالثة وال تزاول أي نشاط منذ عام               -

 .إعداد القوائم المالية
  

  عقود التأمين 2-4
تقوم الشركة بإصدار عقود يتم بموجبها تحويل المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له والطـرف               

ب وثائق تأمين وجداول ومالحق تحدد ماهية وشروط        الثالث إلى الشركة مقابل قسط محدد بموج      
  .هذه األخطار

  
  االعتراف والقياس 2-5

تتمثل عقود التأمين في عقود تأمين المركبات والممتلكات والحوادث العامة والمسئوليات والنقـل      
إن عقود التأمين يتم بموجبها التعويض عن األضرار الجسدية للمـؤمن      . وعقود التأمين الهندسي  

وقانون العمل  , 2005 لسنة   20لطرف الثالث أو المؤمن علية بموجب قانون التأمين رقم          له أو ا  
 وتغطي كذلك األضرار المادية التي يتعرض لها المؤمن له أو ممتلكاتـه أو              2000 لعام   7رقم  

مسئولياته تجاه الطرف الثالث وذلك وفق شروط وتحديدات واستثناءات يتم تحديدها فـي عقـد               
  .التأمين
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أقـساط التـأمين    (للفترة  سجيل أقساط التأمين الناتجة عن عقود التأمين المذكورة كإيرادات          يتم ت 
على أساس الفترات الزمنية المستحقة وبما يتناسب مع فترة التغطيـة التأمينيـة، ويـتم              )المكتتبة

تسجيل أقساط التأمين المكتتبة من خالل عقود التأمين والمتعلقة بأخطار ال زالـت قائمـة كمـا             
تاريخ المركز المالي ضمن المطلوبات كاحتياطيات فنيه لألخطـار الـسارية، ويـتم تحميـل               ب

المطالبات والتي تتمثل بالمبالغ المستحقة ألصحاب عقود التأمين واألطراف األخرى المتضررة           
 ولـم   الفترة نسبة إضافية لمواجهة حوادث وقعت خالل        ذبالغ الشركة بها باإلضافة إلي أخ     عند إ 

 قائمة هذا ويتم إدراج االدعاءات ومصاريف تسويات الخسائر المتكبدة ضمن          . ؤمن عنها يبلغ الم 
الدخل الشامل على أساس االلتزام المتوقع لتعويض حاملي عقود التـأمين أو أطـراف أخـرى         

  .متضررة من حاملي تلك العقود
اجمة عن هذه العقـود      المالية والن  الفترةأما االلتزامات المتوقعة عن الحوادث المبلغ عنها خالل         

  .الماليةالقوائم وأقساط التأمين غير المكتتبة تدرج ضمن مطلوبات عقود التأمين في 
 

  عقود إعادة التأمين 2-6
تقوم الشركة بالحد من المخاطر التي تلتزم بها بموجب عقود تأمينها مع المؤمن له مـن خـالل            

ب اتفاقيات إعادة تأمين سـنوية      إعادة توزيع هذه المخاطر على شركات إعادة تأمين قوية بموج         
ويتم بموجب هذه االتفاقيات تحميل شركات إعادة التأمين بحصتها من األضرار المستحقة للمؤمن 

  .له بموجب عقود التأمين المتفقة مع عقود إعادة التأمين
إن حصة إعادة التأمين فيما يخص اإلدعاءات الموقوفة أعاله، االدعاءات المتكبدة والغير مبلـغ              

نها، وكذلك أقساط التأمين غير المكتسبة، فإنها تظهر كموجودات عقود إعادة التـأمين ضـمن       ع
  .الماليةالقوائم مجموعة الموجودات المتداولة في 

  
  مطلوبات عقود التأمين 2-7

يتم االعتراف بمطلوبات عقود التأمين عند توقيع عقد التأمين وتحميل أقساط التأمين، تمثل أقساط  
كتسبة الجزء من أقساط التأمين المكتتبة المتعلق بالفترة المالية الالحقـة نتيجـة             التأمين غير الم  

احتيـاطي األخطـار    (وثائق تأمين سارية وتسجل ضمن المطلوبات كأقساط تأمين غير مكتسبة           
، وتحتسب على أساس عدد األيام المتبقية النتهاء مدة وثيقة التأمين بعد تـاريخ القـوائم     )السارية
التكلفة التقديريـة للمطالبـات     ) إدعاءات تحت التسوية  (ثل إجمالي اإلدعاءات القائمة     تم. المالية

المتكبدة غير المسددة كما في تاريخ المركز المالي سواء تم التبليغ عنها أم ال وذلك لحاملي عقود 
التأمين وأطراف أخري باإلضافة إلى مصاريف إدارة المطالبات ذات الصلة، مطروح منها قيمة      

  .ستردات من الحادث وأي مبالغ أخرى مستردةالم
تحتسب المخصصات لالدعاءات المبلغ عنها غير المسددة كما في تاريخ المركز المـالي علـى          
أساس تقدير كل حالة بمفردها بناءاً على تقـارير الخبـراء والمحـاميين وخبـرة المجموعـة                 

 .وتقديراتها
  

نها بناءاً على خبـرة المجموعـة الـسابقة    يتم تقدير وتسجيل مخصص اإلدعاءات غير المبلغ ع 
  .وتقديراتها لسداد تعويضات الحوادث التي حدثت ولم يبلغ عنها كما في تاريخ المركز المالي

  
  احتياطي األخطار السارية 2-7-1

يتم احتساب احتياطي األخطار السارية في نهاية السنة لفروع التأمين بنسبة عدد األيام المتبقية     
  :عد نهاية السنة على النحو التاليمن كل وثيقة تأمين ب

 كانون األول 31  أيلول 30  
  2015  2014 

 3,042,057  3,633,012  احتياطي األخطار السارية 
     يطرح

 )96,546(  )274,944(  حصة معيدي التامين من احتياطي األخطار السارية
 2,945,511  3,358,068  )12( إيضاح –صافي احتياطي األخطار السارية 
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  احتياطي تعويضات تحت التسوية 2-7-2
احتياطي تعويضات تحت التسوية مبني على إدعاءات مبلغ عنها، من كوادر فنيـه ومحققـين         
ومستشارين لتقدير المطالبات المبلغ عنها، تقوم هذه الكوادر بالتحقيق ورفع التوصيات، حيث            

يلها لتعكس أحدث المعلومـات     يتم مراجعة المخاطر بشكل دوري في نهاية كل فترة ويتم تعد          
إلـى تقـدير     باإلضافة, عن الحقائق الكامنة، والقوانين المرعية والشروط واألحكام التعاقدية       

  . اإلدارة ألخطار الحوادث المحتملة والتي وقعت قبل نهاية السنة المالية ولم يتم التبليغ عنها
  

   
 2014  2015أيلول  30  

 14,924,460  15,901,527   للتأمينات المختلفة احتياطي تعويضات تحت التسوية
     يطرح

حصة معيدي التامين من احتياطي تعويـضات تحـت         
 التسوية للتأمينات المختلفة

 
)3,684,039(  )3,995,647( 

 10,928,813  12,217,488  )12(إيضاح  – التسوية تحت تعويضات احتياطي صافي
  
  المستردات 2-8

ند قياس االلتزام لمقابلة اإلدعاءات، العائد المتوقع من المـستردات          يتم األخذ في االعتبار ع     -
 .الناجمة عن المشاركات القانونية

 .أما المستردات من الحطام أو الطرف الثالث فإنه يتم إثباتها بالمبالغ المحصلة عند تحصيلها -
  
  االعتراف باإليرادات 2-9

  إيرادات عقود التأمين -
موجب معايير االعتراف باإليرادات المحددة فـي عقـود         يتم قياس إيرادات عقود التأمين ب     

 .الماليةالقوائم التأمين والمدرجة ضمن هذه اإليضاحات حول 
  إيرادات الفوائد -

يتم احتساب إيرادات الفوائد المستحقة على أساس الفترات الزمنية والمبالغ األصلية ومعدل            
 .سعر الفائدة المكتسب

  إيرادات التوزيع -
ت التوزيعات من االستثمارات عندما ينشا حق للمساهمين باستالم دفعات عن يتم تحقق إيرادا

  .توزيعات األرباح
 

  المصاريف العمومية واإلدارية 2-10
يتم توزيع المصاريف العمومية واإلدارية للسنة المالية على قطاعات التأمين المختلفة وذلك بنسبة          

  .ط األساسية للسنة عدا التامين الصحيصافي األقساط األساسية لكل دائرة منسوبة لصافي األقسا
  

  المعامالت بعمالت أجنبية 2-11
 خالل) األساس العملة (اإلسرائيلي الشيقل غير األخرى بالعمالت تتم التي المعامالت تحويل يتم

 تحويل يتم. المعاملة تاريخ في السائدة الصرف ألسعار وفقاً اإلسرائيلي الشيقل إلى  السنة\الفترة 
 نهاية في األخرى بالعمالت الدفع أو القبض تستحق التي وتلك النقدية طلوباتوالم الموجودات

 الماليةالقوائم  تاريخ في السائدة الصرف ألسعار وفقاً اإلسرائيلي الشيقل إلى السنة \الفترة 
  . الموحد الدخل قائمة  في خسارة أو ربح من التحويل فروقات تظهر. الموحدة

 الموجودات بنود تحويل تم األمريكي، الدوالر بعملة الموحدة يةالمالالقوائم  إعداد ألغراض
 الصرف ألسعار وفقاً األمريكي الدوالر عملة إلى اإلسرائيلي الشيقل عملة من والمطلوبات
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 الصرف أسعار باستخدام الملكية حقوق بنود تحويل وتم الموحدة الماليةالقوائم  تاريخ في السائدة
 خالل الصرف أسعار معدل باستخدام الموحد الدخل قائمة  بنود تحويل تم وكذلك. التاريخية

 وكانت الملكية، حقوق ضمن مستقل بند في ةاألجنبي العمالت ترجمة فروقات إظهار يتم. الفترة
  :التالي النحو على المالية الفترة نهاية في كما الجديد الشيقل مقابل الصرف أسعار

   كانون األول31 أيلول 30 
 النسبة 4201 2015 
 % شيقل جديد شيقل جديد 

الدوالر 
 األمريكي

3.93  3.91  5.7 

 5.9  5.52  5.54 الدينار األردني
  

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  ومخصص إجازات الموظفين 2-12
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين وفقاً لقرارات التعيين مع مراعاة الحد األدنى              

دمة ، وتحسب على ضوء آخر راتب تقاضاه الموظف وفقاً لقـانون            البالغ شهرا عن كل سنة خ     
  .الماليةالقوائم العمل الفلسطيني كما يتم تكوين مخصص إجازات الموظفين المستحقة حتى تاريخ 

 
  احتياطي إجباري 2-13

 بالمائة من األرباح الصافية لحساب االحتياطي اإلجباري وال يجوز وقف هذا  10يقتطع كل سنة    
 أن يبلغ مجموع المبالغ المجمعة لهذا الحساب ربع رأسمال الشركة ويجوز زيـادة             االقتطاع قبل 

هذه النسبة بقرار من مجلس اإلدارة إلى أن تبلغ المبالغ المجمعة لهذا الحساب ما يعـادل رأس                 
  .المال وعندئذ يجب وقفها

 
  احتياطي اختياري 2-14

 ربح السنة بناء على توصـيات       يتم تكوين االحتياطي االختياري وذلك بتحويل بعض المبالغ من        
يستعمل هذا . مجلس اإلدارة وموافقة المساهمين خالل االجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية   

االحتياطي في األغراض التي يقررها مجلس اإلدارة والتي من ضمنها إمكانيـة إعادتهـا إلـى     
  .المساهمين بشكل أرباح

  
  عقارات وآالت ومعدات 2-15

ت والمعدات المحتفظ بها لالستخدام بالتكلفة مطروحاً منها االسـتهالك          تظهر العقارات وآال   -
يتم االعتراف بمصاريف االسـتهالك     . المتراكم وأية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة       

 الدخل الموحد، ويتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت والذي يتوقع أن     قائمة  في  
 .صادية المستقبلية المتوقعة لألصل خالل العمر اإلنتاجيتستهلك الشركة المنافع االقت

يتم في نهاية كل سنة مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول والقيمة المتبقية وطريقـة               -
 .االستهالك الحتساب أثار التغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي

لممتلكات والمعدات المحتفظ يظهر الربح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو حذف جزء من ا    -
بها لالستخدام، والتي تمثل الفرق بين صافي عوائد االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل فـي              

 . الدخل الموحدقائمة 
  

 استثمار في أراضي وعقارات 2-16
  AKA Investment باستثناءبالقيمة العادلة تظهر االستثمارات في األراضي والعقارات  -

 .وأرض اإلرسال
ألراضي والعقارات كاستثمارات في حالة استخدامها لغـرض التـأجير أو الزيـادة      تعامل ا  -

 .الرأسمالية في قيمة العقار
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 المخصصات  2-17
المخصصات هي التزامات مالية على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل تـسوية      

عترف بهـا كمخـصص     وتمثل القيمة الم  . هذه االلتزامات وتقدير قيمها المحتملة بطريقة موثوقة      
أفضل قيمة محتملة والزمة من النفقات لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ المركـز المـالي، أي                
القيمة التي من المرجح أن تدفعها الشركة لتسوية التزام بتاريخ المركز المالي أو تحويلـه إلـى        

  .طرف ثالث
ن من غير المحتمل حصول     إذا كا . يتم مراجعة المخصصات وتعديلها في تاريخ كل مركز مالي        

تدفقات نقدية خارجية وذلك لتسوية المخصصات، يتم عكس المخصص ويسجل كدخل، وتستخدم            
 .المخصصات فقط لنفس األغراض التي تم االعتراف بها باألساس

 
  استثمارات في موجودات مالية 2-18

ت ماليـه   كموجـودا ) 39(تصنف المجموعة استثماراتها الخاضعة لمعيار المحاسبة الدولي رقم         
 الدخل أو كموجودات ماليه متوفرة للبيع أو محتفظ بهـا لتـاريخ      قائمة  بالقيمة العادلة من خالل     

هذا وال يجوز إعادة تصنيف أية موجودات ماليه من أو إلى موجودات ماليه أخـرى   . االستحقاق
  .إال في الحاالت المحددة في معايير التقارير المالية الدولية

 
  ت حليفةاالستثمار في شركا 2-19

الشركة الحليفة هي تلـك     . يتم قيد االستثمار في الشركات الحليفة باستخدام طريقة حقوق الملكية         
  .التي يكون للمجموعة نفوذا مؤثراً عليها والتي ليست شركة تابعة أو مشروعاً مشتركاً

تكلفـة،  وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يظهر االستثمار في الشركة الحليفة في المركز المـالي بال              
يتم قيد  . مضافاً إليها التغيرات الالحقة في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الحليفة           

يتم قيد حصة المجموعة في     .  الدخل قائمة  حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الحليفة في         
 ويـتم  . حقوق الملكيـة قائمة  التغيرات التي تقيد مباشرة في حقوق مساهمي الشركة الحليفة في           

استبعاد األرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الحليفـة      
  .إلى حد حصة المجموعة في الشركة الحليفة

  
  النقد والنقد المعادل 2-20

 التدفقات النقدية الموحد يتمثل النقد والنقد المعادل في النقد وأشباه النقد والودائـع              قائمة  لغرض  
  .  التي تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو اقل بعد تنزيل األرصدة مقيدة السحبالثابتة

 
 االستثمارات 2-21

   قائمة الدخلالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  -
وهي تمثل االستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة، ويتم إثبات أرباحها أو خـسائرها ضـمن      

 . الدخلقائمة 
ة بغرض المتاجرة إذا تم اقتنائها مبدئياً بهدف بيعها في المـستقبل            وتعتبر الموجودات المالي  

القريب، أو كانت تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها الشركة وتشتمل علـى               
 .نموذج فعلي ألداه مالية تحقق أرباح على المدى القصير

  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملالموجودات المالية  -
 األسهم المملوكة للشركة والتي يتم تداولها في سوق مالي نـشط ويـتم إدراجهـا                تتمثل في 

بالقيمة العادلة ويتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلـة مباشـرة        
ضمن حقوق الملكية كاحتياطي إعادة تقييم االستثمارات باستثناء خسائر االنخفاض في القيمة  

د االستثمار أو وجود تدني في القيمة بشكل محدد فان األرباح أو الخـسائر             وفي حال استبعا  
 قائمة نتيجة تقييمه سابقاً والمثبتة ضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمارات يتم إدراجها ضمن             

 .الدخل الشامل الموحد
لك العملـة   إن القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع بعمالت أجنبية، يتم تحديدها بت           

إن التغير في القيمة العادلة     . ويتم تحويلها حسب سعر الصرف السائد بتاريخ المركز المالي        
الناشئ عن تغير أسعار الصرف والذي يعود إلى التغير فـي قيمـة إطفـاء تكلفـة تلـك                   
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 الدخل، أما التغيرات األخرى فيتم إثباتها ضمن حقـوق          قائمة  الموجودات يتم إثباته ضمن     
  .الملكية

  
  تدني قيمة الموجودات المالية -

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

يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود دليل موضوعي، كنتيجة لحدث أو أحداث قد              
حصلت الحقاً لالعتراف المبدئي بتلك الموجودات المالية يشير إلى تـأثر التـدفق النقـدي               

فيما يتعلق بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة،       . المتوقع مستقبالً لتلك االستثمارات   
ـ      ة فإن قيمة االنخفاض تتمثل في الفرق ما بين القيمة الدفترية لتلك الموجودات المالية والقيم

الحالية للتدفق النقدي المتوقع مستقبالً من تلك الموجودات المالية بعد خصم الفوائد المتكبـدة        
 .حسب أسعار الفائدة الفعلية

يتم تخفيض القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خسائر االنخفاض فـي القيمـة              
ها الدفترية بأخذ مخصص للذمم     مباشرة، باستثناء ذمم التأمين المدينة والتي يتم تخفيض قيمت        

في حال عدم تحصيل ذمم تأمين مدينة، يتم إقفال تلك الذمم مقابـل          . المشكوك في تحصيلها    
مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها وفي حال استرداد ذمم تأمين مدينة قد تم إقفالها مـن         

ثبات التغيـر  يتم إ. قبل فيتم إثباتها كمتحصالت مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها     
  . الدخل الشاملقائمة في القيم الدفترية لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ضمن 

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية  2-22

  :.يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي
ي أسواق مالية   يتم تحديد القيمة العادلة لموجودات مالية مرتبطة بشروط معينة ويتم تداولها ف            -

 .نشطة بالرجوع إلى أخر سعر طلب تم إدراجه في السوق المالي في تاريخ المركز المالي
 العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخـرى وفقـأ لنمـاذج التـسعير             القيمةيتم تحديد    -

 بها المتعارف عليها والمعتمدة على تحليل التدفق النقدي باستخدام األسعار الدارجة والمعمول
  .في األسواق المالية

  
 المطلوبات المالية 2-23

ويتم قياسـها بالتكلفـة     " كمطلوبات مالية أخرى  "يتم تصنيف ذمم التأمين الدائنة والذمم األخرى        
  .المطفأة

 
  مخصصات الضرائب 2-24

يتمثل هذا البند في قيمة الضريبة المستحقة على الربح الخاضع للضرائب لفروع المجموعة التي       
فقط وال يتضمن الضرائب المستحقة علـى فـروع   ) الضفة الغربية(ت الشمال تعمل في محافظا  

 والخاص بإعفاء   2007 حزيران   26قطاع غزة استنادا  إلى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ          
من ضريبة الدخل وضريبة القيمـة      ) قطاع غزة (كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية       

  .المضافة
  

  يني لتعويض ضحايا الطرق ومخصص هيئة سوق رأس المالمخصص الصندوق الفلسط 2-25
 تم احتساب مخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حـوادث         2006 مايو   1اعتبارا من   

من صافي أقـساط التـامين      % 3ومخصص هيئة سوق رأس المال بنسبة       % 15الطرق بنسبة   
  .اإللزامي للسيارات حسب تعليمات اإلدارة العامة للتامين

 
  .لديون المشكوك في تحصيلهامخصص ا 2-26

يتم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وفقاً ألعمار الديون، ويتم احتساب مخصص             
للـسنة  % 40للسنة الثالثـة و   % 60للسنة الرابعة و  % 80 أربع سنوات و   بعدللديون ما   % 100

 .للسنة السابقة% 20الثانية و
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  لمؤكدة االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير ا .3
تقوم إدارة المجموعـة    ) 2(من خالل تطبيق المجموعة للسياسات المحاسبية كما ورد في إيضاح           

بتاريخ المركز المالي بتقديرات لها تأثير جوهري على القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات في             
المالية وكذلك تقوم بتطبيق افتراضات معينة وتوقعات أخرى غير مؤكدة تؤدي إلى مخاطر             القوائم  

جوهرية فيما يتعلق بتغير القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية خالل السنة المالية القائمة             
  :كما يلي

  
  االفتراضات المحاسبية الهامة 3-1

  تصنيف االستثمارات  -
 االستثمارات كاستثمارات بغرض المتاجرة إذا تم شراء ذلك         تقوم إدارة المجموعة بتصنيف   

االستثمار بهدف تحقيق أرباح على المدى القصير من خالل المتاجرة، أمـا االسـتثمارات              
  .األخرى فيتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع أو استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 
  تقييم االستثمارات غير المدرجة -

 االستثمارات غير المدرجة عادة بناء على عمليات التداول األخرى فـي األسـواق    يتم تقييم 
المالية، أو القيم العادلة ألداة مالية مماثلة بصورة كبيرة أو بطريقة التدفقات المتوقعة من ذلك 
االستثمار بعد خصمها حسب معدل سعر الفائدة ألداة مالية مشابهة، أو بناء على نماذج تقييم               

  .أخرى
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية -
تقوم المجموعة بتخفيض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع عند وجود انخفاض جوهري            

إن إيجاد هذا االنخفاض الجوهري يتطلب خبرة عالية        . في قيمتها العادلة إلى ما دون التكلفة      
 والقدرة المالية للمستثمر،    في التقدير، حيث تقوم المجموعة بتقييم التغير الطبيعي في السعر،         

  .والسوق وأداء القطاع التجاري، والتغيرات في التدفق المالي والتشغيلي والتقني
 
 التوقعات غير المؤكدة 3-2

  تقييم االلتزامات الناتجة عن االدعاءات الموقوفة لعقود التأمين -
توقعات المحاسبية  تعتبر االلتزامات الناتجة عن االدعاءات الموقوفة لعقود التأمين هي أكثر ال          

حساسية وذلك لوجود العديد من العوامل غير المؤكدة التي تؤثر على االلتزامات المقدرة التي              
هذا ويتم تقدير االلتزامات الناشئة عن االدعاءات غير المدفوعة التي تـم            . سوف يتم تسديدها  

يرات لكل حالة مبلـغ     اإلبالغ عنها كما في تاريخ المركز المالي استنادا إلى المعلومات والتقد          
عنها على حدة وبناء على خبرة الشركة والمستشار الطبي لتحديـد نـسبة العجـز المتوقعـة      

كما يتم تقدير االلتزامـات     . والمستشار القانوني في تقدير مبالغ الضرر وفق القانون وخبرتهم        
مومية بـالرجوع  الناشئة عن االدعاءات المتكبدة وغير المبلغ عنها كما في تاريخ الميزانية الع           

كما تم في تاريخ المركز المالي إعادة تقييم االلتزامات         . إلى معدل االدعاءات للفترات السابقة    
 .المحسوبة سابقا وتعديل المخصص بناء على ذلك

 
 انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة  -

حـصيل تلـك    يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمين المدينة في حال عدم إمكانية ت             
ان تحديد وجود انخفاض في قيمة ذمم التأمين المدينة يتطلب مـن اإلدارة             . الذمم بشكل كامل  

تقييم مستوى المالءة والسيولة المالية لحاملي بوالص التأمين وكذلك لشركات التأمين وكـذلك             
التي يتم مراجعة نسب التحصيل بناء على المعلومات التاريخية للشركة والدراسات التفصيلية            

يتم إثبات الفرق بين المبالغ المتوقع تحصيلها       . تمت خالل العام ورأي اإلدارة القانونية للشركة      
 الدخل ويتم إثبات الفرق بين المبالغ التي تم تحـصيلها           قائمة  والقيمة الدفترية كمصاريف في     

التـي يـتم بهـا       الدخل في الفترة     قائمة  فعلياً خالل الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في        
  .التحصيل
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  اختبار كفاية االلتزامات -

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

وتقوم الشركة باستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقديـة المـستقبلة، االدعـاءات             
ية وكذلك إيرادات االستثمارات من األصول التـي تـدعم تلـك            المستلمة، المصاريف اإلدار  

 الـدخل   قائمة  االلتزامات وذلك بهدف تقييم كفاية االلتزامات ويتم إثبات أي نقص مباشرة في             
 .الشامل

  
  )IFRSs(تطبيق المعاير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة  .4

  المحاسبية السياسات في التغيرات
 المالية للشركة مطابقة لتلك التي تم القوائماسات المحاسبية المتبعة في إعداد إن السي

للسنة السابقة، باستثناء قيام الشركة بتطبيق المعايير  \للفترة  المالية القوائماستخدامها إلعداد 
  :السنة \الفترة المعدلة التالية خالل 

  ) المعدل(ت العالقة اإلفصاح عن الجهات ذا: 24معيار المحاسبة الدولي رقم 

  )المعدل( العرض -األدوات المالية : 32معيار المحاسبة الدولي رقم 

  المعدل(عرض بنود الدخل الشامل األخرى ) 1(معيار المحاسبة  الدولي رقم*(  
 المعدل( المالية القوائمإفصاحات ) 7( رقم ةمعيار التقارير المالية الدولي( 
 المالية الموحدة القوائم) 10(رقم  ةمعيار التقارير المالية الدولي  
 اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى) 12( رقم ةمعيار التقارير المالية الدولي  
  قياس القيمة العادلة ) 13(معيار التقارير المالية الدولية رقم 
  األدوات المالية ) 9(معيار التقارير المالية الدولية رقم** 
إلى تغيير طريقة عرض بنود الدخل ) 1(سبة الدولي رقم يقضي التغير في معيار المحا  *

الشامل األخرى في مجموعات، بأن يتم فصل تلك البنود التي يمكن قيدها أو إعادة 
. تصنيفها في قائمة الدخل في المستقبل عن البنود األخرى التي ال يمكن إعادة تصنيفها

  .  أو مركزها الماليسيؤثر هذا التعديل على العرض ولن يؤثر على أداء الشركة

بصيغته الحالية المرحلة األولى لإلحالل ) 9(يمثل معيار التقارير المالية الدولية رقم   **
عيار مسيكون لتطبيق المرحلة األولى من هذا ال). 39(محل معيار المحاسبة الدولي رقم 

أثر على تصنيف وقياس الموجودات المالية للشركة، ومن غير المحتمل أن يكون 
ستعمل الشركة على تحديد أثر التطبيق بالتزامن مع . طبيقه أثر على المطلوبات الماليةلت

. صدور المراحل التالية من المعيار وذلك إلظهار صورة شاملة عن أثر التطبيق
  .2015 كانون الثاني 1سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في 
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 عقارات وآالت ومعدات .5
  :لف هذا البند مما يلييتأ

  ديكورات  عقارات  قائمة ال
أجهزة 
  كهربائية

أثاث 
  وتجهيزات

أجهزة 
  حاسوب

إعالنات 
  سيارات  ثابتة

  
 المجموع  برمجيات

                   التكلفة
 4,966,135  827,750  145,602  71,818  781,758  471,200  233,890  136,634  2,297,483  2015كانون الثاني  1في 

 18,046  3,328  -  -  5,977  3,349  5,392  -  -  اإلضافات 
 )28,686(  )4,770(  )810(  )399(  )4,425(  )3,397(  )1,329(  )761(  )12,795(  فرق ترجمة
 4,955,495  826,308  144,792  71,419  783,310  471,152  237,953  135,873  2,284,688  2015أيلول  30الرصيد في 

                   
                   مجمع االستهالك

  1,860,704  245,565  93,243  71,795  706,050  169,026  99,610  77,410  398,005  2015 كانون الثاني 1في 
  268,415   126,144   6,085   23   22,907   34,203   17,405  9,268  52,380  *استهالك السنة

 )14,935(  )3,357(  )615(  )399(  )4,337(  )1,777(  )828(  )577(  )3,045(  رق ترجمةف
 2,114,184  368,352  98,713  71,419  724,620  201,452  116,187  86,101  447,340  2015أيلول  30الرصيد في 

 30صافي القيمة الدفترية في 
 2,841,311  457,956  46,079  -  58,690  269,700  121,766  49,772  1,837,348  )أ (قائمة  -  2015أيلول 

 31صافي القيمة الدفترية في 
 3,105,431  582,185  52,359  23  75,708  302,174  134,280  59,224  1,899,478  )أ (قائمة  -  2014 األولكانون 

 -  %20  %10  %33.3  %20  %10  %10  %10  %3  نسبة االستهالك
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 استثمارات عقارية .6
  :يتألف هذا البند مما يلي
    

 كانون 31  2015أيلول  30  2المساحة م 
2014األول   

 1,665,340  1,665,340  5,053 * البيرة–ارض اإلرسال 
 688,881  688,881  20,537 *** بيت الهيا-أرض شمال غزة 
 300,000  300,000  660  رام اهللا-أرض الماصيون 

Aka Investment Capital Ltd**   1,778,896  1,804,220 
 4,458,441  4,433,117   )أ  ( قائمة   –المجموع   

  
ورغم ، 2014 شباط 3إن أرض اإلرسال التي تملكها الشركة بموجب سند تسجيل ومستخرج طابو بتاريخ *  

-92/2005-17/2005 (رقـام األانه سبق للشركة بأن كسبت القضايا التي رفعتها على السلطة وتحمل            
 فان السلطة الوطنية الفلسطينية قامت برفع دعوى قضائية تحت          ،لدى محكمة بداية رام اهللا    ) 133/2005
 محكمة بداية رام اهللا بتاريخ أصدرت لدى محكمة بداية رام اهللا إلبطال سند التسجيل، وقد 267/2006رقم 

 موضوع الدعوى األرض عقد البيع لقطعتي بإبطال قرارها في الدعوى سالفة الذكر والقاضي    4/1/2012
 تـسجيل  وإعادة واإلسكان، العامة األشغال عقد التفويض بين الشركة الفلسطينية للخدمات ووزارة        وإبطال
 من صحيفة   األهليةوشطب اسم المجموعة     )وزارة المالية / خزينة السلطة الوطنية    (  باسم األرضقطعتي  

اسـتئناف رقـم   (ركة بتسجيل اسـتئناف لـدى محكمـة االسـتئناف        وقامت الش . األرضتسجيل قطعتي   
هذا وقد بلغت القيمة العادلة ألرض اإلرسال وفقـاً لتخمينـات الخبـراء العقـاريين مبلـغ           .)68/2012

 4,684,596 وبلغت فروق القيمة العادلة مبلغ 2013 كانون األول 31 دوالر أمريكي كما في 6,349,936
  .دوالر أمريكي

 AKA باستثناء االسـتثمار فـي  بالقيمة العادلة ات قيمة االستثمارات العقارية في المركز المالي يتم إثب** 
INVESTMENT CAPITAL LTD(وأرض اإلرسال  .  

 
 استثمارات في شركات حليفة .7

  :يتألف هذا البند مما يلي
 القيمة الدفترية  %نسبة الملكية   عدد األسهم  

بلد   
 التأسيس

أيلول  30
أيلول  30  2014  2015

أيلول  30  2014  2015
 كانون األول 31  2015

2014 
 11,210,039  11,269,946  29.13 29.13 9,322,400  9,322,400 فلسطين شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار

 71,009  55,541  34 34 170,000  170,000 فلسطين شركة مينا جيوثيرمال للطاقة الجوفية 
Predacity Retail Services LP   USA 1,122,750   - 49.9 -  500,000  -  

 11,281,048  11,825,487        )أ  ( قائمة  –المجموع 
  
م في مجال إنشاء المجمعات التجارية واألسـواق والمجمعـات          .ع.تعمل شركة اإلتحاد لإلعمار واالستثمار م      -

تخطيط وتصميم وتنفيـذ وإنـشاء وإدارة المـدن الـصناعية     السكنية والفندقية والسياحية بكافة أنواعها وكذلك  
  .والسياحية

تعمل شركة مينا جيوثيرمال للطاقة الجوفية واالستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة في مجال عرض وإدارة  -
  .وبيع خدمات الطاقة الجوفية الحرارية وتقديم االستشارات الفنية الخاصة بتخفيض تكاليف استهالك الطاقة

 شراكة محدودة في خدمات البيع بالتجزئة حيـث أن حـصة   Predacity Retail Services LPمل شركة تع -
 دوالر امريكي للسهم وقد تم تـسديد  1 سهم بقيمة إسمية    1,122,750وبعدد  % 49.9المجموعة األهلية بنسبة    

  .من قيمة الشراكةأمريكي  دوالر 500,000مبلغ 
  

  الشركات الحليفة خالل السنة) خسائر(حركة حصة المجموعة من أرباح  7.1
  :يتألف هذا البند مما يلي

شركة االتحاد   
شركة مينا جيوثيرمال   لألعمار واالستثمار

 للطاقة الجوفية
   

 المجموع
 2,147,597  )98,991(  2,246,588  الفترةالمتراكم في االستثمار بداية 

 44,439  )15,468(  59,907  الفترة) خسائر(حصة الشركة من أرباح 
 2,192,036  )114,459(  2,306,495  الفترةالمتراكم في االستثمار نهاية 
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 موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق .8
  :يتألف هذا البند مما يلي

 2015أيلول  30       

  قيمة المحفظة 
  الحصة المملوكة

  من المحفظة
  المسدد

  من الحصة
رصيد أول 

  المدة
 التغير في
القيمة 
 العادلة

 
  رصيد أخر

 المدة

Canaan Equity Offshore CV II 4,900,000  500,000  500,000  167,606  -  167,606 
Canaan Equity Offshore CV III 5,000,000  500,000  300,000  118,266   -  118,266  

 )175,000(   -   )100,000(    -   -   - مخصص تدني قيمة اإلستثمارات
 110,872  -  185,872  800,000  1,000,000  9,900,000 )أ  ( قائمة   –جموع الم

 
 من خالل قائمة الدخل الشاملموجودات مالية  .9

 :يتألف هذا البند مما يلي
 2015أيلول  30      

 
  عدد أسهم
  الشركة

  عدد األسهم 
  التكلفة  المملوكة

  التغير المتراكم 
  في القيمة 

 العادلة
 

  رصيد أول 
  المدة

  إضافات 
  )استبعادات(

  التغير في
   القيمة العادلة

  رصيد 
 أخرالمدة

 56,950  ـ  -  56,950  ـ  99,267  ـ  ـمصنع مياه أريحا 
 56,950  -  -  56,950    99,267     )أ  ( قائمة   –المجموع 
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 ذمم مدينة بالصافي .10
 :يتألف هذا البند مما يلي

 ولاألكانون  31  أيلول 30 
 2015  2014 

 8,633,747  8,142,717 ذمم وثائق تأمين 
  1,346,773   1,653,894 ذمم الوكالء

 3,627,840  3,386,408 ذمم معيدي تأمين
 13,183,019  13,608,360 

 )3,187,391(  )3,169,640( )10.1إيضاح (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
 10,420,969  10,013,379 )أ (قائمة  –المجموع

  

  حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها10-1
  :يتألف هذا البند مما يلي

 ولاألكانون  31  أيلول 30 
 2015  2014 

 3,427,905  3,187,391  الفترةرصيد بداية 
 150,000  - إضافات

 )390,514(  )17,751( فروقات ترجمة
 3,187,391  3,169,640  )10(  إيضاح  – الفترةرصيد نهاية 

  

 أطراف ذات عالقةذمم  .11
 :يتألف هذا البند مما يلي

 2014  2015  كانون األول 31   أيلول 30
  -   1,000,000  )نظمي أوجي (General Mediterranean Holdingذمة شركة 
 -   1,000,000 )أ  ( قائمة  –المجموع  

  

 دوالر 1,000,000 بمبلـغ  General Mediterranean Holdingتمثل هذة الذمة قيمة قرض ممنوح لشركة 
وذلك بضمان رهن أسهم السيد     % 6.7 وبمعدل فائدة سنوي     2015 أذار   10أمريكي لمدة ستة اشهر إبتداء من       

 سهم ورهن أسهم شركة اإلتحاد      800,000نظمي أوجي الشخصية في شركة اإلتحاد لإلعمار واإلستثمار بعدد          
 سهم وكذلك رهـن أسـهم   3,200,000 بعدد General Mediterranean Holdingالمملوكة من قبل شركة 

 هذا وقد قامت . سهم3,850,238 بعدد Ludo Estates Incشركة المجموعة االهلية المملوكة من قبل شركة 
 دوالر أمريكي مـن أصـل   500,000بتسديد ) نظمي أوجي (General Mediterranean Holdingشركة 

 2015 وعلى أن يسدد باقي القرض في منتصف شهر تشرين الثـاني     2015القرض خالل شهر تشرين األول      
  .بناء على موافقة رئيس مجلس اإلدارة

  

 موجودات ومطلوبات عقود التأمين وإعادة التأمين .12
 :يتألف هذا البند مما يلي

 ولاألكانون  31 أيلول 30 
 2015  2014 

    موجودات عقود إعادة التأمين
 3,995,647  3,684,039 يةاإلدعاءات تحت التسو

 96,546  274,944 احتياطي األخطار السارية
 4,092,193  3,958,983 )أ  ( قائمة  -مجموع موجودات عقود إعادة التأمين 

    مطلوبات عقود التأمين
 14,494,914  15,474,373 اإلدعاءات تحت التسوية

 429,546  427,154 احتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها
 3,042,057  3,633,012 احتياطي األخطار السارية

 17,966,517  19,534,539 )أ  ( قائمة  –مجموع مطلوبات عقود التأمين 
    الصافي

 10,499,267  11,790,334 اإلدعاءات تحت التسوية
 429,546  427,154 احتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها

 2,945,511  3,358,068 األخطار الساريةاحتياطي 
 13,874,324  15,575,556 اإلجمالي
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 موجودات وحسابات مدينة أخرى .13
  :يتألف هذا البند مما يلي

 ولاألكانون  31   أيلول30 
 2014  2014 

 16,537  41,767 إيرادات مستحقة 
 118,533  396,379 مصاريف مدفوعة مقدما

 528  525  مستردهتأمينات
 2,187,020  2,174,841 مستردات من شركات تأمين 
 154,339  153,480 مستحقات من شركات حليفة

 980  975 المخازن وأخرى 
 25,006  24,869 الشركات تابعة  

 -  1,408,695 مستردات من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
 142,110  138,125 أخرى

 2,645,053  4,339,654 )أ  ( قائمة  –جموع الم
  

 شيكات برسم التحصيل .14
 :يتألف هذا البند مما يلي

 ولاألكانون  31   أيلول30 
 2015  2014 

 1,566,791  1,383,158 شيكات تستحق خالل ثالثة أشهر
 698,905  761,524 شيكات تستحق من ثالثة إلى ستة أشهر

 585,312  1,220,966 ل من سنة شيكات تستحق من ستة أشهر وأق
 2,851,008  3,365,648 )أ  ( قائمة  –المجموع 

 
 من خالل قائمة الدخلموجودات مالية  .15

 :يتألف هذا البند مما يلي
 2015 أيلول 30       

 
  عدد أسهم 

 الشركة

عدد 
  األسهم 
 التكلفة  المملوكة

  رصيد
 أول المدة

  التغير
  في القيمة

 إضافات استبعادات ادلةالع
  )خسائر(

 أرباح
  رصيد أخر

 المدة
الشركة العربية لمراكز 

 111,718 - - - )35( 111,753 208,682  54,643 7,000,000 التسوق

UBS  341,103 - - )240,249( )230,674( 812,026 -    سندات 

 Pradicity    1,700,000  1,628,712 )27,322( )425,375( - - 1,176,015سندات 
 1,628,836 - - )665,624( )258,031( 2,552,490 208,682    )أ (قائمة   –المجموع 

قيمـة  الدوالر أمريكي تمثل     1,176,015  في سندات مالية للمتاجرة  مبلغ        االستثماراتتتضمن  *
وهي شـركة  )  Predacity EMHY Bond Fund( من خالل شركة أجنبية ستثماراتالعادلة ال
  .قبل اطراف ذات عالقةن مملوكة م

 
 ودائع استثمارية لدي البنوك .16

  :يتألف هذا البند مما يلي
 ولاألكانون  31   أيلول30 
 2015  2014 

 165,000  - ثالثة أشهر  تستحق خالل–ودائع لدى بنك االستثمار 
 165,000  - مجموع الودائع التي تستحق خالل ثالثة أشهر

  -   101,289   ثالثة أشهر أكثر منستحق خالل ت–ودائع لدى بنك االستثمار 
  252,488  253,876 * نقد مقيد السحب –ودائع لدى البنك العربي 

  417,488  355,165 )أ  ( قائمة  -المجموع  
دوالر أمريكي لدى البنك العربي قيمة ) 253,876(يتمثل النقد مقيد السحب في ودائع بمبلغ * 

  .أس المال الفلسطيني حسب المتطلبات القانونيةوديعة محجوزة ألمر هيئة سوق ر
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 النقد وأشباه النقد .17
 :يتألف هذا البند مما يلي

 ولاألكانون  31   أيلول30 
 2015  2014 

 10,112  218,758 نقد في الصندوق 
 2,930,933  2,264,215 نقد لدى البنوك

  2,941,045  2,482,973 )أ  ( قائمة  -المجموع  

 
 رأس المال المدفوع .18

 دوالر 0.25سهما بقيمة اسمية قدرها  40,000,000 يتكون رأس المال المصرح به والمدفوع من
 دوالر 10,000,000 مبلغ 2015 أيلول 30كما في أمريكي لكل سهم، وقد بلغ رأس المال المدفوع 

  .أمريكي
  

  االحتياطي اإلجباري .19
من صافي أرباح المجموعة سنويا وفقاً لقـانون  % 10ة بنسبة يتمثل هذا البند في قيمة ما يتم اقتطاع  
  .الشركات والنظام الداخلي للمجموعة

  
  االحتياطي االختياري .20

يتمثل هذا البند في قيمة ما يتم تكوينه من األرباح بناء علـى توصـية مجلـس اإلدارة وموافقـة                    
وافقت الجمعيـة العامـة فـي       قد  هذا و .  السنوي العادي للجمعية العمومية    المساهمين خالل االجتماع  

 على توصية مجلس اإلدارة برفع االحتياطي االختياري للشركة         2015 نيسان   14اجتماعها المنعقد بتاريخ    
 .2014من أرباح سنة % 10بنسبة 

  
 مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين .21

  :يتألف هذا البند مما يلي
 ولاألكانون  31  أيلول 30 
 2015  2014 

 1,505,558  1,320,768  الفترةة رصيد بداي
 190,858  101,202 الفترةاإلضافات خالل 

 )211,683(  )56,823( الفترةاالستخدامات خالل 
 )163,965(  )7,355(  وترجمةفروق عمله
  1,320,768   1,357,792 )أ  ( قائمة  –المجموع 

 
 مخصصات مختلفة .22

 :يتألف هذا البند مما يلي
 ولاألكانون  31  أيلول 30 
 2015  2014 

 2,390,421  1,006,081 مخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
 106,713  102,356 مخصص إجازات موظفين

 44,863  117,054 )22/1( إيضاح -مخصص الضرائب 
 2,541,997  1,225,491 )أ  ( قائمة  –المجموع 
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  مخصص الضرائب22-1
  :يتألف هذا البند مما يلي

 كانون األول 31   أيلول30 
 2015  2014 

 )60,295(  44,863 للفترةرصيد بداية 
 )100,000(  )80,809( رةتللفتسديدات خالل 

  150,000  150,000 مخصص ضرائب للفترة
  57,882  -  إعادة تصنيف مخصصات

  )2,724(  3,000  فرق الترجمة

 44,863  117,054 )22إيضاح ( نهاية السنة رصيد
  

لم تتوصل الشركة حتى تاريخ إصدار التقرير إلى تسويات نهائية مع دائرتي ضـريبة الـدخل والقيمـة       
لم نستطع من خالل إجراءات التـدقيق       . 2014 كانون األول    31 وحتى   2005المضافة للفترة منذ عام     

حيث أن المبلغ الفعلي لـضريبة     . ريبة القيمة المضافة  التأكد من مدى كفاية مخصص ضريبة الدخل وض       
 بشكل نهائي بعد المفاوضات مع دائرة       إقرارهالدخل وضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشركة يتم         

  .ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة
 

 ذمم دائنة .23
 :يتألف هذا البند مما يلي

 كانون األول 31   أيلول30 
 2015  2014 

 1,130,588  7,435  دائنة متنوعة ذمم
 78,029  152,559 مستحقات لصندوق االدخار

 655,690  434,561 االتحاد لإلعمار واالستثمار مستحقات لشركه 
  231,744   225,584 ذمم  محاميين
  377,205   829,171 ذمم موردين

  100,319   155,214 ذمم كراجات 

  15,339   10,469 ذمم أطباء

 2,588,914  1,814,993 )أ  ( قائمة  –المجموع  
  
 شركات التأمين وإعادة التامين .24

 :يتألف هذا البند مما يلي
 كانون األول 31   أيلول30 
 2015  2014 

 410,539  911,686 مستحقات لشركات التأمين
 410,539  911,686 )أ  ( قائمة  –المجموع  
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 خرىأرصدة دائنة أ .25
  :يتألف هذا البند مما يلي

 كانون األول 31   أيلول30 
 2015  2014 

 789,418  959,207 مصاريف مستحقة
 808,026  922,867 نفقات مستحقه لهيئات طبية
 2,029,897  2,078,920 ضرائب ورسوم مستحقة 

 1,054  1,048 شركات تابعة
 64,844  310,167 ذمم موظفين

 49,355  46,392  التسوية وأخرىحسابات دائنة تحت
 3,742,594  4,318,600 )أ (  قائمة  –المجموع  
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 معلومات قطاع األعمال .26
 يتم تنظيم أعمال المجموعة ألغراض إدارية لتشمل ثمانية قطاعات أعمال تأمين هي المركبات والحوادث العامة والهندسية والحريـق                   :معلومات قطاع أعمال المجموعة   

كما يقوم قطاع االستثمار بإدارة االستثمارات واألموال النقدية الخاصـة بالمجموعـة   . تشكل هذه القطاعات األساس للتقارير التحليلية للمجموعة  . نقل البحري والسرقة وال 
  .اعات التشغيلية للمجموعةيمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ومصروفات ونتائج أعمال القط. وأعمال الشركات التابعة، وال توجد معامالت بين القطاعات

 أيلول 30  `

قطاع  صحي مسئولية مدنية عمال حوادث عامة هندسية حريق وسرقة نقل بحري المركبات  
 2014 2015 االستثمار

دوالر  دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  
 دوالر أمريكي والر أمريكيد دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي أمريكي

             إيرادات عقود التأمين
 7,908,286 8,890,363 - 1,174,875 389,529 622,568 102,495 431,247 342,176  23,565  5,803,908  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )825,813( (1,654,700) - (848,763) (58,318) - (27,392)  (208,757) (195,794) (11,188) (304,488)  حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين المكتتبة
 7,082,472 7,235,663 - 326,112 331,211 622,568 75,103 222,490 146,382 12,377 5,499,420  إيردات عقود التأمين

 )2,356,994( (434,089) - (37,483) (48,087) (176,387) (1,310) 4,868 7,018 2,013 (184,721)  التغير في احتياطي األخطار السارية
 4,725,479 6,801,574 - 288,629 283,124 446,181 73,793 227,358 153,400 14,390 5,314,699  صافي أقساط التأمين المحققة

 58,420 465,382 - 331,116 9,746 - 8,171 63,418 50,341 2,590 -  عموالت تأمين مقبوضة
 208,148 (228,294) (228,294) - - - - - - - -  دات الماليةأرباح محفظة الموجو

 - (175,313) (175,313) - - - - - - - -   مخصص تدني إستثمارات
 2,382 40,673 40,673 - - - - - - - -  فوائد ودائع وقروض

 194,226 44,970 44,970 - - - - - - - -  صافي نتائج شركات حليفة
 5,188,655 6,948,992 (317,964) 619,745 292,870 446,181 81,964 290,776 203,741 16,980 5,314,699   األعمالإجمالي إيرادات قطاع
 )4,506,449( (5,873,061) - (806,918) (39,187) (422,338) (1,962) (138,066) (30,345) - (4,434,245)  التعويضات المدفوعة
 - 583,986 - - 10,550 138,985 - 4,016 51 - 430,384  مستردات تعويضات

 877,391 1,726,875 - 580,761 - 102,003 1,577 109,289 15,220 - 918,025  حصة معيدي التأمين من التعويضات المدفوعة
 1,708,666 (1,365,672) - - (174,271) (41,424) (2,606) 4,122 70,778 1,428 (1,223,699)  صافي التغير في مخصص االدعاءات القائمة

 )119,356( (719,761) - - (31,712) (48,313) (8,875) (31,485) (22,061) (1,839) (575,476)  صافي العموالت المدفوعة
 )1,008,990( (845,541) - (72,110) (34,077) (51,915) (9,537) (33,833) (23,706) (1,976) (618,387)  مصاريف فروع تأمين مباشرة

 445,123 (121,856) (121,856) - - - - - - - -  ةفروقات عمل
 56,681 1,589,232 - - - - - - - - 1,589,232  إيرادات أخرى 

 - 1,425,537 - - - - - - - - 1,425,537  مستردات من الصندوق الفلسطيني
 )1,491,485( (2,076,142) - - (91,473) (139,357) (25,600) (90,819) (63,635) (5,303) (1,659,955)  مصاريف إدارية وعمومية 

 )4,091,261( (5,676,403) (121,856) (298,267) (360,170) (462,359) (47,003) (176,776) (53,698) (7,690) (4,148,584)  إجمالي مصروفات قطاع األعمال
 1,097,394 2721,,589 )820,439( 321,478 )67,300( )16,178( 961,34 114,000 150,043 9,290 1,166,115   قبل الضرائب األعمال قطاعاتصافي أرباح 

  
  معلومات التوزيع الجغرافي-

  .تعمل المجموعة في مناطق السلطة الفلسطينية فقط وعليه لم يتم عرض معلومات قطاع أعمال ثانوي
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  أرباح محفظة الموجودات المالية) خسائر( .27
الموجودات المالية للمتاجرة والموجودات المالية المتاحة للبيع    يشمل هذا البند أرباح االستثمار في محفظة        

  :والموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي
 أيلول 30 
 2015  2014 

 )73,650(  2,315 بيع استثمارات) خسائر(أرباح 
 116,366  )258,031( )15( إيضاح –التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة 

 165,432  27,422 إيرادات السندات
 208,148  )228,294( )ب  ( قائمة  –المجموع 

 
   إدارية وعموميةمصاريف .28

  :يتألف هذا البند مما يلي
 أيلول 30 
 2015  2014 

 607,018  971,601 رواتب ومصاريف متعلقة بها
 23,253  10,138 تأمين 

 48,260  45,722 الدعاية واإلعالن
 85,061  107,039 مصاريف وتنقالت وسفر

 86,678  106,253 إيجارات 
 98,534  160,231 استشارات وأتعاب مهنية

 131,068  107,454 هاتف وبريد
 18,515  22,435 ضيافة
 31,530  56,818 صيانة

 26,419  36,349 كهرباء ومياه 
 20,714  20,201 رسوم وترخيص

 252,570  271,324 استهالكات
 35,787  32,615 قرطاسيه ومطبوعات ومستلزمات مكتبية

 26,078  127,962 أخرى
 1,491,485  2,076,142 )26( إيضاح –إجمالي المصاريف اإلدارية والعمومية

 
 حصة السهم من ربح السنة بعد الضرائب .29

 :يتألف هذا البند مما يلي
  أيلول30 
 2015  2014 

 1,048,568   1,072,589  بعد الضرائبالفترةربح 
 40,000,000  40,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة

 0.026  0.027 )ب  ( قائمة  - السنة بعد الضرائب ) خسارة(حصة السهم من ربح 
 

 النقد والنقد المعادل .30
 :يتألف هذا البند مما يلي

 ولاألانون ك 31  أيلول 30 
 2015  2014 

 720,756  2,482,973 أشباه النقدوالنقد 
 273,306  - ودائع لدي البنوك تستحق خالل ثالثة أشهر 

 994,062  2,482,973 ) د  ( قائمة   –مجموع النقد والنقد المعادل 
  الشركات التابعة .31
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  :2015 أيلول 30 للتأمين كما في وعة األهلية بالشركات التابعة لشركة المجمقائمة فيما يلي 

  اسم الشركة
بلد 

  التأسيس
حقوق 
 النشاط الرئيسي  الملكية

 أعمال المقاوالت واإلنشاءات  100  فلسطين  الشركة األهلية للعقارات
 أعمال التسويق والخدمات  100  فلسطين  الشركة المتحدة للتسويق والخدمات

 أعمال الهندسة والتصميم واالستشارات الهندسية  100  فلسطين  تثماراتشركة أريك للهندسة واالس
  2008لقد توقف العمل في هذه الشركات الثالثة وال تزاول أي نشاط منذ عام. 

  
 إدارة مخاطر التأمين والمخاطر المالية .32
  مخاطرالإدارة  32-2

 شاملة إستراتيجية لخال من وذلك متعددة بوسائل المتنوعة المخاطر بإدارة المجموعة تقوم
 للمجموعة العليا اإلدارة خالل من وذلك وتخفيفها مواجهتها وسبل المخاطر تحدد موضوعة

 مراجعة يتم حيث التقارير وأنظمة المجموعة إدارة مجلس عن المنبثقة االستثمار ولجنة
 إلى فةإضا. منها والحد تخفيضها على والعمل لمواجهتها الضرورية اإلجراءات وتبني المخاطر

 الرقابية الضوابط ووضع بنشاطهم المتعلقة المخاطر تحديد عن مسؤولة العمل مراكز كافة أن
  .فعاليتها استمرارية ومراقبة المناسبة

 عملية إدارة المخاطر  32-2-1
 ذلك إلى باإلضافة المخاطر ومراقبة تحديد عن المسؤول هو المجموعة إدارة مجلس يعتبر
  .المجموعة مخاطر إدارة عملية عن مسؤولة أخرى جهات عدة يوجد

  قياس المخاطر وأنظمة التقارير  32-2-2
 من نوع لكل بها المسموح الحدود مراقبة خالل من يتم عليها والسيطرة المخاطر مراقبة إن

 المختلفة السوق وعوامل المجموعة عمل إستراتيجية تعكس الحدود هذه وأن المخاطر أنواع
  .المحيطة

 المخاطر على للتعرف وتحليلها المجموعة لدى المختلفة راتاإلدا من المعلومات جمع يتم
  .المجموعة إدارة مجلس على المعلومات هذه وشرح عرض يتم .عنها تنجم قد التي المتوقعة
 السوق مخاطر في تتمثل والتي المالية والمخاطر التأمين لمخاطر المجموعة تتعرض
 المجموعة تواجهها التي مخاطرلل ملخص يلي فيما. السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر
  .المخاطر هذه آثار من للتخفيف اإلدارة قبل من المستخدمة والطرق

 مخاطر التأمين  32-2-3
 للتعويضات الفعلية المبالغ اختالف خطر هو المجموعة تواجهه الذي الرئيسي التأمين خطر

  المبالغ زيادة أو المطالبات تكرار حال في يتأثر والذي المجموعة، توقعات عن دفعها ومواعيد
 فان وبالتالي األجل طويلة للمطالبات المستقبلية والتطورات المدفوعة والمنافع بها المطالب

  .المطالبات هذه لتغطية كافية احتياطيات وجود ضمان هو األساسي المجموعة هدف
 من التنويع أن وكما لديها، التأمين عقود بتنويع المخاطر من التخفيف على المجموعة تعمل

 بعناية، وتنفيذها التأمين وموجهات الستراتيجيات الدقيق االختيار خالل من يحسن المخاطر
  .التأمين إعادة اتفاقيات في الدخول خالل من وأيضا

 المطالبات ودرجة شدة تكرار  32-2-4
 الخبرة وهي االعتبار في عوامل عدة وضع بعد المطالبات شدة ودرجة تكرار تحديد يمكن

 لدى العام والوعي والقوانين والتشريعات االقتصادي والمستوى تالمطالبا عن السابقة
 والنقل المركبات مخاطر ضد التأمين هي للمجموعة الرئيسية التأمين أعمال إن. الجمهور
 . والصحي والعمال المدنية والمسؤولية العامة والحوادث والهندسية والسرقة والحريق البحري

 تاريخ من واحدة سنة خالل العادة في سدادها ويتم جلاأل قصيرة هذه التأمين عقود تعتبر
  .التأمين خطر من التقليل في يساعد وهذا المؤمن، الحادث وقوع

  
 مخاطر إعادة التأمين  32-2-5
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 التأمين إعادة ألغراض أخرى أطراف مع العادي نشاطها خالل اتفاقيات في المجموعة تدخل
 الخسارة لمخاطر التعرض احتمال للتقلي ذلكو األخرى التأمين شركات لدى متبع هو كما

 األعمال في أكبر تنوعا توفر تلك التأمين إعادة ترتيبات إن .كبيرة تأمينية مطالبات عن الناتجة
 فرصاً وتوفر الكبيرة المخاطر من الناتجة المحتملة الخسائر على السيطرة من اإلدارة وتمكن
 االتفاقيات بموجب انجازها يتم تأمينال إعادة معامالت من كبيراً جزءاً إن . للنمو إضافية
  .المجموعة تقديرات عن الزائدة الخسائر تأمين وإعادة االختيارية التأمين إعادة وعقود

 من للحد المجموعة معهم تتعامل الذين التأمين لمعيدي المالية األوضاع بتقييم المجموعة تقوم
 وكذلك االئتمان، مخاطر ومن مينالتأ معيدي مالءة لعدم نتيجة كبيرة لخسائر تعرضها مخاطر

 تركز بمراقبة المجموعة وتقوم التأمين معيدي من مجموعة على التامين إعادة عقود توزيع يتم
  .االئتمان مخاطر

 المؤمنين تجاه التزاماتها من المجموعة تعفي ال التأمين معيدي إلى المحولة التأمين عقود إن
 فشل بقدر عليه التأمين المعاد الجزء عن وثائقها حاملي أمام مسؤولة المجموعة وتظل لديها،
   .التأمين إعادة عقد بموجب بالتزاماتها الوفاء في التأمين إعادة شركة

  
   الماليةالمخاطر 32-2-6

تتبع المجموعة سياسات مالية إلدارة المخاطر المختلفة ضمن إستراتيجية محددة وتتولى إدارة 
وزيع االستراتيجي األمثل لكل من الموجودات المجموعة رقابة وضبط المخاطر وإجراءات الت

مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر (مخاطر السوق : المالية والمطلوبات المالية، وتشمل المخاطر
  .ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان) التغير بأسعار األسهم، ومخاطر العمالت األجنبية

  
 مخاطر أسعار الفائدة 32-3-1

ار الفائدة على الودائع والسحب على المكـشوف وال تتعـرض   إن مخاطر سعر الفائدة تتعلق بأسع    
 الشركة لمخاطر السحب على المكشوف

  
  مخاطر أسعار تحويل العمالت 32-3-2

تحتفظ الشركة بمركز متوازن في العمالت في كل من الموجودات والمطلوبات المالية والمتمثلـة              
  . ويل العمالت األجنبيةبالشيقل الجديد والدوالر األمريكي مما يجنبها التعرض لمخاطر تح

  
  مخاطر االئتمان 32-3-3

تشير مخاطر االئتمان إلى تلك المخاطر التي تظهر عندما يتخلف المدين عن التزاماته التعاقدية مما 
و تملك الشركة سياسات ائتمانية توضـح كيفيـة التعامـل مـع             .  ينتج عنه خسائر مالية للشركة    

كوسيلة لتقليـل   , ى ضمانات مالئمة عند اللزوم    األطراف القادرة على سداد الديون و الحصول عل       
وتراقب الشركة بانتظـام بمعـدالت      . مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن العجز في تسديد الديون        

و يتم القيام بتقييم مـستمر      . االئتمان للجهات المدينة و حجم المعامالت مع هذه الجهات خالاللسنة         
ال تعتبر  ,  على الرغم من ذلك   . قتصادية للجهة المدينة  لالئتمان من ناحية األوضاع و الظروف اال      

المالية الحـد   القوائم  و تمثل القيم التي تظهر بها األصول المالية في          . أخطار االئتمان ذات أهمية   
بدون األخذ بعـين االعتبـار  قيمـة أي    , األقصى من  نسب  تعرض الشركة  لمخاطر  االئتمان        

  .ضمانات تم الحصول عليها
 يوجد كما بتاريخ المركز المالي أية مخاطر ائتمان متعلقة بتركيز ذمم التأمين جغرافيـا               هذا وال 

  .داخل األراضي الفلسطينية
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  مخاطر السوق 32-3-4
تمثل هذه المخاطر احتمال التقيد في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق والتي تعود                

الشركة معرضة  . ا أو لسوق األوراق المالية بشكل عام      إلى أداه مالية معينة أو للجهة المصدرة له       
  .لمخاطر السوق نتيجة الستثمارها في أدوات مالية تحتفظ بها أو لدى مديري المحافظ

  
  مخاطر السيولة  32-3-5

ن مخاطر السيولة التي قد تتعرض لها الشركة محدودة الن األطراف المقابلة تتمثل في البنوك إ
تمتع الشركة بمركز ائتماني قوي حيث تستحق كل الودائع الثابتة ذات جدارة ائتمانية مرتفعة وت

  . المركز الماليخالل فترات مختلفة ال تتعدى السنة من تاريخ 
تراقب المجموعة احتياجاتها للسيولة على أساس شهري وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر أموال كافيه 

  .لمقابلة أي التزامات عند نشوئها
 

  المالإدارة مخاطر رأس  32-4
إن رأس مال الشركة يتفق ومتطلبات قانون الشركة وقانون التأمين والقرارات المنظمـة ألنظمـة               

  .التأمين في فلسطين
  
 التنظيمية المخاطر 32-5

 الحقوق هذه بمراجعة وتقوم التأمين وثائق حاملي حقوق بحماية أساسا التنظيمية السلطات تهتم
 بالتأكد السلطات تهتم الوقت ذات وفي . لمصلحتهم اءةبكف األمور بإدارة  تقوم المجموعة أن لضمان

  .المتوقعة غير االلتزامات لمقابلة السيولة من مالئمة بنسبة تحتفظ المجموعة أن من
تستوجب  هذه النظم ال. تخضع المجوعة كذلك لمتطلبات تنظيمية داخل المناطق التي تعمل بها 

 ولكنها تنص أيضا على بعض األحكام المقيدة المصادقة والمراقبة على أنشطة المجموعة فحسب،
وذلك للتقليل من مخاطر التقصير واإلعسار من قبل شركات التأمين  في ) مثل، كفاية رأس المال(

  .الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند نشوئها
 

  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .33
 الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق  مذكرة تفاهم مع2005وقعت الشركة في العام 

 شيقل جديد، حيث يتم 19,537,833لتسوية رصيد حساب الشركة المستحق لدى الصندوق بمبلغ 
بموجب هذا التفاهم نقل محفظة مطالبات، وملفات قضايا إلى مسؤولية الشركة مقابل مبلغ 

تأمين بتسديد الرصيد المتبقي بمبلغ  شيقل جديد، وقامت شركة المجموعة األهلية لل13,037,833
  . 2005 أيار 31 شيقل جديد كتسوية لمستحقات الصندوق حتى تاريخ 6,500,000

 أقام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق دعوى يطالب من خاللها 2011وفي عام 
تم توقيعها في سنة  شيقل جديد على أساس عدوله عن مذكرة التفاهم التي كان قد 13,037,833بمبلغ 
 فيما بين الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وشركة المجموعة األهلية 2005

  .2005 أيار 31للتأمين لتسوية رصيد الشركة حتى تاريخ 
وقد أظهر المستشار القانوني لشركة المجموعة األهلية للتأمين بشكل واضح عدم وجود أساس في 

ية، وكذلك عدم احتمال أن يترتب على المجموعة أي استحقاق مالي نتيجة الواقع أو القانون للقض
  .الدعوى

  
 األرقام المقارنة .34

العرض الحالي للقوائم المالية للفترة  لجعلها تتطابق مع أرقام المقارنةأرصدة بعض تم إعادة تصنيف 
 .2015 أيلول 30المنتهية في 

  


