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  : في سطور لسطين للتأمينف شركة

غزة تحت  مدينةلدى مسجل الشركات في  عامة كشركة مساهمة ، 0994تأسست شركة فلسطين للتأمين في عام 

  اعتبارا من تاريخه ..حصلت على رخصة مزاولة العمل  563711916رقم 

بعد مسيرة ثالث وعشرون عام يبقى برأسمال وطني و . شركة نخبة من رجال األعمال الفلسطينيينأسس ال

مكانياتها في وضع جميع خبراتها واوهدف فلسطين للتأمين دائما تقديم أفضل الخدمات التأمينية ألبناء الشعب الفلسطيني 

 ستثمار في العديد من المشاريع االقتصادية وتوفيرخدمة االقتصاد الوطني الفلسطيني من خالل التوسع في أعمالها واال

 فرص العمل للعديد من األيدي العاملة من الخريجين وذوي الخبرة والكفاءة.

تنتشر شركة فلسطين للتأمين في كافة محافظات الوطن من خالل فروعها ومكاتبها ووكالءها المنتشرين في الضفة 

 سهيل على المواطنين في حصولهم على خدمات التامين. الغربية وقطاع غزة، والتي وجدت من أجل الت

 رؤية الشركة

وأن تكون خيار كل مواطن فلسطيني يرغب الحصول على مركز متقدم في قطاع التأمين الفلسطيني 

تعزز  و أنتأمينية متميزة و بأفضل التغطيات التأمينية المناسبة للعمالء. بالحصول على خدمات 

 (.شعارها )أنتم معنا بأمان

 رسالة الشركة

سواء  عمالء الشركةالحماية واألمان من مختلف المخاطر التي يمكن أن تواجه  أقصى درجاتتوفير

كانوا أفراد أو مؤسسات، والعمل المستمرعلى ابتكار منتجات تأمينية جديدة تلبي مختلف احتياجاتهم 

 ومع عمالء الشركة لقائمة العالقة امن خالل تعزيز و بأفضل الشروط األكتتابية وذلك  ورغباتهم

  االستمرار في بناء الكوادر المؤهلة 

 قيم الشركة

تلتزم شركة فلسطين للتأمين بمجموعة من القيم والمبادئ تجاه كافة األطراف والتي تتمثل بعمالءها وموظفيها ومساهميها 

 والجهات الرقابية والمجتمع المحلي وتتمثل فيما يلي:

 عمالء الشركة 

جاه عمالؤنا ينبع من كونهم محور اهتمامنا، نلتزم بتقديم أفضل الخدمات لعمالءنا والمصداقية العالية في التعامل التزامنا ت

 معهم وتحمل المسؤولية تجاههم.

 تعزيز القدرات والكفاءات الداخلية 

لى عالتزامنا تجاه موظفينا ينبع من كونهم رأس المال الحقيقي، حيث تلتزم الشركة بالعمل المستمر 

تدريب وتطوير قدرات ومهارات موظفيها، والعمل على توفير بيئة عمل مريحة ومشجعة لالبداع 

 واالبتكار.
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 المساهمين

التزامنا أمام المساهمين يتمثل بالسعي المتواصل لتحقيق أفضل العوائد على استثماراتهم، من خالل االستمرار في تطوير 

 اطر  قد تؤدي لخسارتها.اعمال الشركة وعدم تعريض الشركة ألية مخ

 الجهات الرقابية

تقديم أفضل معايير الحوكمة والشفافية واالفصاح وتطبيق كافة النظم والتعليمات والقوانين التي من شأنها تحقيق المصلحة 

 العامة.

 اإللتزام بالمسؤولية االجتماعية والوطنية 

بدعم وتشجيع المبادرات والمشاريع المجتمعية التنموية  ويتمثل بتعزيز مبدأ المسؤولية االجتماعية من خالل التزامها

 وتقديم المساعدة للمجتمع المحلي .

 للتامين شركة فلسطيناستراتيجية 

قصة نجاح جديدة تضاف الى دارة التنفيذية للشركة مصممون على المضي قدما في تحقيق دارة و اإلن مجلس اإلإ

 كل ستغاللاو حقق رسالتها والتزامها بتطوير االقتصاد الفلسطيني، سجل الشركة الحافل بالنجاحات وذلك من خالل ت

 توفير خالل نم التأمينيةالشركة رائدة في مجال االشغال  جعل في االمكانيات كل واستنفاذ لديها المتوفرة القوة عناصر

 ماتخد تطويرو ، هاعوأسر  الخدمات أنواع وبأجودوانسبها  الطرق بأسهل العمالء حتياجاتال المطلوبة الخدمات كافة

 تعزيز رارواالتصال، واستم الحوار على قدرتها وتعزيز البشرية الموارد في واالستثمار الفروع شبكة توسيعو  الشركة

كة ، وتحرص الشر السوق من وحصتها للشركة التأمينية القاعدة لزيادة اخرين عمالء واستهداف العمالء مع العالقة

 بدورها تساهم في النهوض باألقتصاد الوطني .ن والتي في فلسطيعلى تنويع استثماراتها 

 شركة فلسطين للتامينالحوكمة الرشيدة في 

وفقًا لنظام حوكمة تتبعه ادارتها في كافة شؤون عمل الشركة، وقد عززت التزامها  شركة فلسطين للتامينتعمل 

 الممارسات الدولية المثلى على مستوى الشركة.بمعايير وضوابط تتوافق مع 

لس االدارة من مج فلسطين للتامينوستواصل الشركة االلتزام بالمعايير التي تحدد مجاالت عمل كل فرد من اسرة شركة 

الستثمارية االذي يتابع سير اعمال الشركة واستراتيجياتها وخططها المستقبلية واقرار الموازنات واالنظمة والسياسات 

م سير اعمال الشركة الحالية وتبحث عن الفرص الجديدة في سبيل التوسع والمالية، الى االدارة التنفيذية التي تدع

مهامه  ن تنفيذمهذه العائلة  فيكل فرد ليتمكن السوق الفلسطيني،  فيالجديدة  التأمينيةواالنتشار في طرح المنتجات 
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لمسؤوليات والمهمات وامدفوعًا بروح الفريق الواحد من خالل هيكل تنظيمي يوضح بسهولة ويسر التراتبية الوظيفية 

 والواجبات.

خالل ، وتقريرها السنوي و عية الرب  باالفصاح عن ادائها المالي من خالل تقاريرها  فلسطين للتامينوتلتزم شركة 

ارات التي تستجيب الستفسالدائرة المختصة بشفافية من خالل  اجتماعات هيئتها العامة. وتتواصل مع المساهمين

 في الشركة. المساهمين والمستثمرين

 مجلس االدارة 

 دور مجلس االدارة وآلية عملة 

اعضأأأأأأاء  ويجأأأأأأب ثن اليزيأأأأأأد عأأأأأأن  ال أأأأأأة  سأأأأأأبعةيتأأأأأألل  مجلأأأأأأ  اسارة لأأأأأأركة فلسأأأأأأ ين للتأأأأأأامين مأأأأأأن 

.ث( (مأأأأأن النلأأأأأام الأأأأأداخلي للشأأأأأركة  ويأأأأأتم انت أأأأأابهم مأأأأأن 84عشأأأأأر عضأأأأأوا كمأأأأأا ن)أأأأأ  عليأأأأأ  المأأأأأاسة  

يجأأأأأأب ثن ال تزيأأأأأأد مأأأأأأدة مجلأأأأأأ  اإلسارة عأأأأأأن  قبأأأأأأل الهياأأأأأأة العامأأأأأأة للشأأأأأأركة بالت)أأأأأأوي  السأأأأأأر   بحيأأأأأأ 

 ثربع سنوات تنتهي بانت اب مجل  جديد.

 جلسات مجلس االدارة 

، لددددددم يتغيددددددب اي عضددددددو مددددددن اعضدددددداء 7107جلسددددددات فددددددي عددددددام  سددددددتة  عقددددددد مجلددددددس ادارة الشددددددركةاواًل:

 .% 91 مشروع وكانت نسبة حضور االعضاء  المجلس عن اي جلسة دون عذر

عضددددددددداء مجلدددددددددس االدارة واللجندددددددددان المنبثقدددددددددة عنددددددددده اي بددددددددددالت حضدددددددددور ثانيدددددددددًا: اليتقاضدددددددددى رئددددددددديس وا

جلسددددددددددات عددددددددددن رحددددددددددالت عملهددددددددددم الخارجيددددددددددة او الداخليددددددددددة المتعلقددددددددددة باعمددددددددددال الشددددددددددركة، ويقتصددددددددددر 

مايتقاضددددددددونه علددددددددى مكافددددددددأة مجلددددددددس االدارة وبدددددددددل حضددددددددور الجلسددددددددات المشددددددددار اليهددددددددا فددددددددي ايضدددددددداح 

 المصاريف التفصيلي.

 :اللجان المنبثقة عن مجل  اإلسارة

 -وتتكون من: والمراجعةالً: لجنة التدقيق ثو

 رئيسا  –السيد/ كامل الغفر   .1
 عضواً     -خالد الواسية س.السيد/  .2
 ٵعضو   -محموس عبوس السيد /  .3
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 - انياً: لجنة االستثمار وتتكون من:

 رئيسا –خالد الواسيةس.السيد/  .1
 عضوا -السيد/ محموس عبوس  .2
 عضوا -السيد/ عبد الكريم الغفر   .3

 

 ولية مجل  االسارةمسؤ

تقع على مجل  االسارة مسؤولية االلراف والرقابة على كافة ثعمال وثنش ة الشركة وإسارتها التنفيذية والتلكد من 

موائمة ثنش تها مع مت لبات هياة سوق رثس المال وكافة الجهات الرقابية ذات العالقة  وذلك حرصاً على م)لحة 

 -وتشمل مهام المجل  ولي  ح)را على ما يلي:المساهمين واألطراف ذات العالقة  

 رسم األهداف االستراتيجية للشركة وتوجي  االسارة التنفيذية لوضع ال  ط لتحقيق هذه األهداف. .1
متابعة سير اعمال الشركة وخ  ها المستقبلية واقرار الموازنات المالية واالستثمارية واعتماس البيانات  .2

 المالية.
التنليمية للشركة وثنلمة وسياسات وإجراءات الضبط الداخلي والتلكد من  الم)اسقة على الهيكلية .3

 فعاليتها.
مراجعة الم اطر التي يمكن ثن تتعرض لها الشركة والتلكد من قيام االسارة التنفيذية باسارة هذه الم اطر  .8

 بشكل سليم.

 اعضاء مجلس االدارة

 داريالوصف اإل عتباريةالصفة اإل االسم

 رئيس مجلس اإلدارة رجل اعمال وصاحب عدة شركات تجارية  سعد الغفري هعود كاملالمهندس/ 

 نائب رئيس مجلس االدارة رجل اعمال وصاحب عدة شركات تجارية خالد سعد ثابت الواديةد.السيد/ 

 عضو مجلس ادارة رجل اعمال وصاحب عدة شركات تجارية المهندس/عبد الكريم عوده سعد الغفري

 عضو مجلس ادارة رجل اعمال وصاحب عدة شركات تجارية مد ابو عيدةالسيد/ يحيى مح

 نائب رئيس مجلس االدارة السالم لألستثمار والتطوير ممثل شركة   محمد احمد ابو عوضالسيد/ 

 عضو مجلس ادارة ممثل شركة السنابل للتجارة واالستثمار عمر سليمان عبداهلل غيثالسيد/ 

 عضو مجلس االدارة ستثمارلإل العقارية الربيعثل شركة مم السيد/ محمود موسى عبود
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 المدير العام 
 بدر فطافطة/ السيد

 
  7107مدققو حسابات الشركة لسنة 

 مجموعة طالل ابو غزالهالسادة 
 

 المدقق الداخلي
  سليمان قطيفان السيد/                                    

 
 المستشارون القانونيون 

 نبيل مشحورامي / األستاذ المح

 ناظم عويضةاالستاذ المحامي /     
 

 رئي  مجل  االسراة  كلمة

 

 األخوات و اإلخوة المساهمين

 سالم هللا عليكم ورحمته وبركاته وبعد ،،،،

يسعدني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن أرحب بكم جميعا في إجتماع هيئتكم الموقرة 

ن أتقدم منكم جميعا بجزيل الشكر و اإلمتنان بعد عام حافل بالنجاح والعمل الدؤوب . يسرني أن أضع بين أيديكم هذه وأ

التقرير السنوي عن أعمال شركتكم لهذا العام متضمنا تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجعي الحسابات و القوائم المالية 

 حات حول القوائم المالية.ضايواإل 1132-31-13المدققة للسنة المنتهية في 

 لتقريراأود في البداية أن أعبر لكم عن سعادتي باإلنجازات والنتائج التي حققتها الشركة لهذا العام ، إننا ومع صدور هذا 

ورغم الظروف اإلقتصادية الصعبة التي تعانيها المنطقة نزداد إيمانا وثقة بأن شركتكم تسير في اإلتجاه الصحيح و تتقدم 

دما بين مصاف مقعدا متق تتبؤ الشركةأن  إلى الهادفةثابتة نحو تحقيق رؤيتها اإلستراتيجية وسياساتها الموضوعة بخطى 

 شركات التأمين العاملة في الوطن وأن تصبح الخيار األمثل للمؤمن الفلسطيني .

هد والتفاني ، بذل المزيد من الج لنا لنواصل ٵاكرر ترحيبي بكم وشكري العميق لكم لثقتكم الغالية بنا والتي تبقى حافز

 للنهوض بالشركة لتكون نموذجا يقتدى به .

 آمال أن يحمل العام القادم تباشير انجازات ونجاحات جديدة نفتخر بها جميعا 

 وهللا ولي التوفيق

 م. كامل عوده سعد الغفري

 رئيس مجلس االدارة  
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   رةانائب رئيس مجلس االد كلمة

 ساهميناألخوات و اإلخوة الم

 السالم عليكم ورحمة هللا و بركاته

قصررررة نجاح اخرى في اداء الشرررررركة على جميع المسرررررتويات  بتحقيق.  1132 العام المنصرررررم  كما وعدناكم

لموقر كان ا مجلس اإلدارةنسررتطيع القول بأن التزامنا بتطبيق الخطو و االسررتراتيجيات المحددة مسرربقا من قبل 

إذ تجلر  هرذه النجراحات بتحقيق عائد عالي من  1132المتحققرة خالل العرام  لره األثر الواضررررررح في النجراحرات

على حقوق المسرراهمين  عكس نفسرره ايجابا( مليون دوالر صررافي بعد الضررريبة. مما    1.814األرباح بلغ )   

 مليون دوالر .(   31.114بزيادة بلغ  بالمجمل )   

روسة قدر المستطاع في إنتقاء األخطار المؤمنة وبالرغم بالرغم من إتباع الشرركة سرياسرة إكتتاب متحفظة ومد

من تحقيق نمو  1132من صررغر حجم سرروق التأمين الفلسررطيني و شرردة المنافسررة فيه إال أن الشررركة تمكن  عام 

. حيث بلغ  إجمال األقسرررررراط 1132عمرا كران  عليه عام  %31معقول في محفظتهرا الترأمينيرة بلغر  نسرررررربرة 

 37413 أي بزيرادة قيمتهرا  1132دوالرا عرام مليون  387411 دوالرا مقررارنرة ب مليون 327211المكتتبرة  

 .امريكيدوالر  مليون

هذا يشررير الى المصررداقية العالية التي تتمتع بها شررركتكم في سرروق التأمين الفلسررطيني وهذا حتما ما كان ليتحقق 

 متعاملين ، وكالء ، منتجين ، وموظفين. مؤمنين ، من : لوال صدق ووفاء الشركة بإلتزاماتها تجاه كل الفرقاء 

 األخوات و اإلخوة المساهمين

نعراهردكم بمواصررررررلة النجاحات بعون هللا بمزيد من العمل و الجهد متسررررررلحين بثقتكم وتكليفكم لنا بحمل األمانة 

الشررررركة على كافة الصررررعد متحدين مع المجتمع  على تطويرجميعا  ، مصررررممين وبإخالص موظفينا وإنتمائهم

لمردني لخلق نوع من التكرامرل في األدوار حتى نتمكن من النهوض براإلقتصرررررراد الوطني لمرا لهذا من أثر كبير ا

 يعود على كل القطاعات العاملة في الوطن.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 د . خالد الوادية  

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
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 اإلدارة التنفيذية
 افطةالسيد / بدر فط المدير العام

 السيد / زاهي اللداوي مساعد المدير العام بالشؤون اإلدارية والمالية

 السيد / وائل خليل مساعد المدير العام لشؤون االنتاج والتطوير والوكالء

 السيد / عادل عساف مدير دائرة التعويضات

 السيد / أحمد رضوان مدير دائرة المخاطر
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 7107تقرير مجلس االدارة لعام 

سددددددر مجلددددددس اإلدارة أن يرحددددددب بكددددددم أجمددددددل ترحيددددددب فددددددي اجتمدددددداع الهيئددددددة العامددددددة العددددددادي ويقدددددددم لكددددددم ي

التقريددددددددر السددددددددنوي التاسددددددددع عشددددددددر والبيانددددددددات الماليددددددددة الختاميددددددددة الموحدددددددددة لشددددددددركة فلسددددددددطين للتددددددددامين 

 .31/12/2017المنتهية في المالية عن السنة لهاوالشركة التابعة 

 مجال التامين

استمرت الشركة هذا العام بتبني استراتيجية قائمة على عدم التنافس على التأمينات الخطرة التي تسبب ارتفاع نسبة  

الخسارة، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض إنتاجها وحصتها من السوق، ادراكًا منها بان زيادة حجم اإلنتاج وسيله 

ية الظروف االقتصادية والسياس استمرار ني هذه السياسة ورغملزيادة قيمة األرباح وليس هدفًا بحد ذاته، ورغم تب

  14.839مليون دوالر مقابل   13.730 ، فقد بلغ انتاج الشركة/ إجمالي األقساط المكتتبة 2017لهذاالعامالصعبة 

 :دوالر في العام الماضي وقد كان توزيع االنتاج على النحو التالي:)المبالغ بالمليون دوالر( مليون

 2017النسبة من االنتاج العام للشركة  التغير 2017االقساط عام  2013عام  األقساط ان البي

 %59.04 %31 31.455 12.111 سيارات 

 %2.51 %1- 3.975 1.101 تامينات عمال

 %9.04 %5 9.340 9.341 تامينات مسؤولية مدنية 

 %1..3 %41 1.1.7 9.745 التامين الصحي

 %1.15 %4 0.3.1 9.173 تامينات هندسية

 %3.1 %0 0.217 9.305 حريق 

 %9.11 %73 9.912 9.913 بحري 

 %9.03 %37 9.341 9.319 أخرىعامة  حوادث

 %399 %31 32.719 35.510 المجموع 
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 انتاج الشركة/ اجمالي االقساط المكتتبة

 
مليون  8.651  لدوالر مقاب مليون  01.746 مبلغ 2017ومن جهة أخرى فقد بلغت المطالبات المتكبدة خالل عام 

ح التأمين قبل المصاريف أربا وقد بلغت  %08 مليون دوالر بنسبة   0.596بإرتفاع بلغ    7106دوالر في عام 

مليون   7.871رتفاع بلغ إب 7106دوالر في سنة مليون  6.711مقابل  7107دوالر سنة مليون  9.571االدارية 

 .دوالر 

 دوالر مليدددددددون 5.479 ق ربدددددددح تشدددددددغيلي نددددددداتغ عدددددددن اعمدددددددال التدددددددامين بلدددددددغوتمكندددددددت الشدددددددركة مدددددددن تحقيددددددد

 دوالر مليون  0.776بإرتفاع بلغ  . 7106عام مليون دوالر   3.753 همقدار  ربح مقابل

 المصاريف االدارية والعمومية 

            مقابدددددددددددددل 7107فدددددددددددددي عدددددددددددددام دوالر مليدددددددددددددون   4.601بلغدددددددددددددت المصددددددددددددداريف اإلداريدددددددددددددة والعموميدددددددددددددة 

 %35 وبنسددددددددددددبةدوالر  مليددددددددددددون  0.716بلددددددددددددغ قيمتددددددددددددة  بإرتفدددددددددددداعأي  7106فددددددددددددي عددددددددددددام  دوالر 3.414

  .7106في عام  %31 من اإلنتاج مقابل نسبة %35وبذلك أصبحت تشكل ما نسبته 

 

 

0246810121416

بحري 

حريق 

تامينات هندسية

التامين الصحي

تامينات مسؤولية مدنية 

تامينات عمال

سيارات 

2017االقساط عام  2016األقساط عام 
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 مجال االستثمار 

 بلغت اإلستثمارات كما في الجدول التالي:

  7106 
 بالمليون دوالر

7107 
 بالمليون دوالر

 01.414 5.310 ودائع لدى البنوك

 1.376 0.324 إستثمارات في حصص وأسهم الشركات المحلية والخارجية

 00.993 07.173 أراضي

 77.773 77.648 المجموع

 

 
 أصول الشركة 

مليون   839.83مليون دوالر مقابل   40.386  مبلغ 30/07/7710بلغ مجموع الموجودات / أصول الشركة في 

.%7 مليون دوالر بنسبة  547.7 بلغت دوالر في العام السابق أي بزيادة  

مليددددددون دوالر فددددددي  01.414ويعددددددود هددددددذا بشددددددكل رئيسددددددي الددددددى زيددددددادة الودائددددددع لدددددددى البنددددددوك حيددددددث بلغددددددت 

 مليون   5.013بزيادة بلغت  30/07/7106مليون دوالر في  5.310 مقابل  30/07/7107

 

0510152025

ودائع لدى البنوك

إستثمارات في حصص وأسهم الشركات المحلية والخارجية

أراضي

المجموع

بالمليون دوالر/ مجال اإلستثمار

2016 2017
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 المطلوبات المتداولة

  8.647مطلوبددددددددددات عقددددددددددود التددددددددددأمين مبلددددددددددغ عدددددددددددا  30/07/7107بلغددددددددددت المطلوبددددددددددات المتداولددددددددددة فددددددددددي 

. .   بلددددددددددددغ                رتفدددددددددددداع إب 30/07/6710دوالر فددددددددددددي  مليددددددددددددون 798.7 دوالر مقابددددددددددددلمليددددددددددددون 

 . %01دوالر بنسبة مليون   0.813

 مطلوبات عقود التأمين / اإلحتياطيات الفنية 

 ات عقددددددود التددددددأمين وقددددددد بلددددددغ صددددددافي مطلوبدددددد، تحددددددرص الشددددددركة علددددددى أخددددددذ اإلحتياطيددددددات الفنيددددددة الكافيددددددة

 / اإلحتياطيات الفنية كما يلي:

 7106 مطلوبات عقود التامين / االحتياطات الفنية 
 بالمليون دوالر

7107 
 بالمليون دوالر

 00.710 03.313 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة / اإلدعاءات الموقوفة

 1.777 1.746 إحتياطي مطالبات غير مبلغ عنها

 6.340 5.737 تسبة / األخطار الساريةأقساط تأمين غير مك

 08.304 08.780 المجموع

 

 
02468101214

اإلدعاءات الموقوفة/ مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة 

إحتياطي مطالبات غير مبلغ عنها

األخطار السارية/ أقساط تأمين غير مكتسبة 

اإلحتياطيات الفنية/ مطلوبات عقود التأمين 

2017 2016
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 رأس مال الشركة 

 .مليون دوالر أمريكي  6 والمدفوع بالكامل بلغ رأس مال الشركة المصرح به 

 الشركات التابعة 

، 05/16/7100ريخ اشركة االبراج الفلسطينية للتنمية العقارية، تاسست شركة االبراج الفلسطينية للتنمية العقارية بت

من راس مالها، ومن اهم غايات الشركة %99حيث تمتلك شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة المحدودة مانسبته 

تملك وشراء وبيع والمتاجرة باالراضي والعقارات واستئجار وتاجير المباني للسكن او رهن االراضي والشقق والعقارات 

 ت او غيرها.وكل مايتعلق بهذا النشاط من خدما

 ينتهددددددددز مجلددددددددس االدارة هددددددددذه الفرصددددددددة ليشددددددددكر جميددددددددع مسدددددددداهمي الشددددددددركة علددددددددى الرعايددددددددة وأخيددددددددراً 

جميدددددددع المتعددددددداملين و  كمدددددددا يشددددددديد بالتعددددددداون المسدددددددتمر بدددددددين الشدددددددركة، الددددددددعم الدددددددذي قددددددددموه لشدددددددركتهمو 

 الذي كان له الفضل األكبر في بلوغ ما حققته الشركة من نجاح.و  معها

 إيضاحات إضافية

فددددددي كددددددل مددددددا يتعلددددددق بأعمددددددال الشددددددركة ومنهددددددا  رار مجلددددددس اإلدارة بتطبيددددددق مبدددددداد  الحوكمددددددةتنفيددددددذا لقدددددد

اإلفصددددددداح عدددددددن البياندددددددات الماليدددددددة واإلداريدددددددة بشدددددددفافية نبدددددددين أدنددددددداه بعدددددددض اإليضددددددداحات عدددددددن مسددددددداهمي 

 وادارتها التنفيذية وموظفيها.  الشركة ومجلس إدارتها

 االختالفات بين البيانات النهائية والبيانات األولية

 .التوجد اية اختالفات تذكر في البيانات النهائية واالفصاح عن البيانات 

 المساهمين 

 مساهم . ( 34 )  30/07/7107بلغ عدد مساهمي الشركة كما في 

 كما يلي :  7107وكان حجم التداول على أسهم الشركة في بورصة فلسطين خالل عام 

 سهمًا.  51,657عدد االسهم المتداولة  

 دوالرا .  133,266 هم المتداولة قيمة االس
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 دوالرا.  3.10 اعلى سعر تداول 

 دوالرا.   7.01ادنى سعر تداول 

 دوالر(  7 ( 7107سعر االفتتاح في بداية سنة 

 دوالر(  3.10)   7107سعر االغالق في نهاية سنة 

 دوالر. (  3.10 )مبلغ  30/07/7107القيمة السوقية للسهم كما في 

 المعلومات للمساهمين  شكل والية ايصال
 يتم توجيه دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة لكافة المساهمين قبل أسبوعين على األقل من تاريخ انعقاد -0

 االجتماع. 
 المركز الرئيسي للشركة وكذلك في جميع الفروع. لدى يتم وضع التقرير السنوي  -7

 ة وذلك قبل اسبوع من انعقاد االجتماع.يتم نشر اعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلي -3

 www.pic-pal.psيتم نشر الدعوة و التقرير السنوي على الموقع األلكتروني للشركة   -4

 ملكية اعضاء مجلس االدارة في راس مال الشركة 

 أسماء أعضاء مجلس االدارة ومقدار ما يملكون من أسهم في رأس مال الشركة :
 ويةالنسبة المئ عدد االسهم االسم

 %07.36 740,611 كامل عودة سعد الغفري

 %6.37 379,333 خالد سعد ثابة الوادية

 %75 0,5110111 شركة السنابل للتجارة واإلستثمار

 %08.88 1,133,040 شركة الربيع العقارية لإلستثمار

 %4.74 754,781 ستثمار والتطويرشركة السالم لإل

 %07.09 730,781 عبد الكريم عودة سعد الغفري

 %3.73 773,703 يحيى محمد سليم أبو عيدة

 %87.77 40963,746 المجموع

 ملكية االسارة التنفيذية في راس مال الشركة

 اليوجد
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 ملكية اقارب مجلس االدارة في راس مال الشركة 

 النسبة المئوية عدد االسهم  عدد االسهم

 %2..0  70.,30        فادي كامل عودة الغفري 

 %0.13  300,.          عد ثابت الوادية تامر س

 %0.13  300,.          تيسير سعد ثابت الوادية 

 %0.13  300,.          ثابت سعد ثابت الوادية

 %0.80  28,000        سعد خالد سعد الوادية

 %.0.0  3,000          فراس خالد سعد الوادية

 %.0.0  3,000          محمد خالد سعد الوادية

 %1.03  33,3.7        رنا محمد سليم أبو عيدة

 %4..0  4,434.        سنجق ابراهيم حسن أبو عيدة

 %2.11  123,7.2       علي محمد سليم أبو عيدة

 %2.11  123,7.2       عمر محمد سليم أبو عيدة

 %2.11  123,7.2       عمران محمد سليم أبو عيدة

 %1.03  33,3.7        بو عيدة فاتنة محمد سليم أ

 %4..0  4,434.        نفوذ فتحي محمد عبدالهادي

 %1.03  33,3.7        هبة محمد سليم أبو عيدة

 %0.81  28,300        عودة عبدالكريم عودة الغفري 

 %13.34  402,373       المجموع 
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  رأس مال الشركةمن  %.اكثر من يملكون  كبار مساهمي الشركة الذين
 النسبة المئوية عدد االسهم اسم المساهم

 %75 0,5110111 شركة السنابل للتجارة واإلستثمار

 %08.88 0033141 شركة الربيع العقارية لإلستثمار

 %07.36 740,611 كامل عودة سعد الغفري

 %07.09 730,781 عبد الكريم عودة سعد الغفري

 %6.37 379,333 خالد سعد ثابة الوادية

 %74.75 4,485,253 المجموع 

 

 
 

حرصددددددددت الشددددددددركة منددددددددذ تاسيسددددددددها علددددددددى اعطدددددددداء موظفيهددددددددا العنايددددددددة واالهتمددددددددام الالزمددددددددين باعتبددددددددارهم 

الراسددددددمال الحقيقدددددددي للشدددددددركة وعليددددددده ومندددددددذ السدددددددنوات االولددددددى لعمدددددددل الشدددددددركة اقدددددددر مجلدددددددس االدارة كدددددددادرا 

وفدددددددق احددددددددث االسددددددداليب ويدددددددتم تطدددددددوير  وظيفيدددددددا مميدددددددزا يدددددددنظم العالقدددددددة بدددددددين الشدددددددركة والعددددددداملين فيهدددددددا

 الكادر كلما استدعت الحاجة الى ذلك.

كبار المساهمين 

شركة السنابل للتجارة واإلستثمار شركة الربيع العقارية لإلستثمار كامل عودة سعد الغفري

عبد الكريم عودة سعد الغفري خالد سعد ثابة الوادية
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ويدددددددتم تعيدددددددين المدددددددوظفين حسدددددددب الكفددددددداءة وتحدددددددرص الشدددددددركة علدددددددى تدددددددوفير التددددددددريب الكدددددددافي للموظدددددددف 

 ليقوم بعمله على اكمل وجه.

( موظفددددددددا والمددددددددؤهالت العلميددددددددة 037عدددددددددد ) 30/07/7107وقددددددددد بلددددددددغ عدددددددددد مددددددددوظفي الشددددددددركة بتدددددددداريخ 

 ظفين هي على النحو التالي : لهوالء المو 

 30/07/7106 30/07/7107 المؤهل العلمي

 6 5 ماجستير 

 74 76 بكالوريوس 

 06 07 دبلوم 

 73 73 توجيهي 

 00 00 أقل من ذلك

 031 037 المجموع

 

 
 

 

 

01020304050607080

ماجستير 

بكالوريوس 

دبلوم 

توجيهي 

أقل من ذلك

المؤهل العلمي

31/12/2016 31/12/2017
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 االستثمارات

 يلي: تساهم الشركة في عدد من الشركات المحلية ومحفظة إستثمارية خارجية، وتتكون كما  

 إسم الشركة 
 30/07/7107الرصيد في 

 القيمة / دوالر أمريكي عدد األسهم

 67,034 75,796 بنك فلسطين المحدود

 182,434 49,982 شركة دار الشفاء

 58,814 9,100 شركة اإلتصاالت الفلسطينية

 08,111 12,000 شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار

 376,777 96,378 المجموع

 ات التابعة والحليفةالشرك

 شركة األبراج الفلسطينية للتنمية العقارية:

كشركة مساهمة خصوصية محدودة  2011حزيران  .1تأسست شركة األبراج الفلسطينية للتنمية العقارية بتاريخ 

 1.000.000لدى مراقب الشركات في مدينة رام اهلل. يتألف رأسمال الشركة من  32.12334.وسجلت تحت رقم 

دوالر أمريكي للسهم الواحد، وهي مملوكة لشركة فلسطين للتأمين. من أهم غايات الشركة تملك  1بقيمة اسمية سهم 

 وشراء وبيع والمتاجرة باألراضي والعقارات والشقق.

الشركات التابعة هي الشركات التي تمتلك الشركة األم القدرة على التحكم في سياساتها المالية والتشغيلية. تعمل 

 كة وشركتها التابعة في مناطق السلطة الفلسطينية.الشر 

 سياسة الشركة تجاه المسؤولية االجتماعية

انطالقددددددًا مددددددن ايمددددددان الشددددددركة بضددددددرورة المسدددددداهمة فددددددي المجتمددددددع المحلددددددي، فهددددددي تنتهددددددز الفددددددرص لتقددددددديم 

 ات كما يلي :عما يمكنها وتتضمن المصاريف العمومية تبر 
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 البيان
7107 
 دوالر

7106 
 دوالر

 30075 - دراسية للجامعات ومساعدات طلبة محتاجينمنح 

 50718 51,117 تبرعات لجمعيات ومؤسسات محلية

 767 31,792 تبرعات ومساعدات مختلفة 

 90195 82,909 المجموع
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 طبيعة أعمال الشركة

 اعددددددادة التددددددأمين بكافددددددة أنواعهددددددا فددددددي منددددددداطقو  الرئيسددددددي هددددددو مزاولددددددة أعمددددددال التددددددأمين نشدددددداط الشددددددركة

وتدددددددزاول الشدددددددركة نشددددددداطاتها مدددددددن خدددددددالل فروعهدددددددا ووكالئهدددددددا المنتشدددددددرين ، السدددددددلطة الوطنيدددددددة الفلسدددددددطينية

 قطاع غزة.و  في الضفة الغربية

 الخطة المستقبلية 

سددددددعيا مددددددن الشددددددركة علددددددى تحقيددددددق اهدددددددافها فانهددددددا سددددددتركز عملهددددددا فددددددي السددددددنوات القادمددددددة علددددددى االمددددددور 

 -التالية : 

 .عمال ضمن خطة العمل الموضوعة زيادة الربحية المتعلقة بنتائغ األ -1

التنسدددددددديق الكامددددددددل والمباشددددددددر مددددددددع هيئددددددددة سددددددددوق راس المددددددددال ومراقددددددددب الشددددددددركات ووزارة الماليددددددددة  -2

 للنهوض بالشركة وتحسين ادائها من اجل تحقيق كافة المتطلبات القانونية المطلوبة.

 لددددددددى أفضددددددددلإاالسددددددددتمرار فددددددددي نهددددددددغ التدددددددددريب كخيددددددددار للشددددددددركة لرفددددددددع كفدددددددداءة وأداء المددددددددوظفين  -3

 . المستويات 

تحدددددددديث وتطدددددددوير نظددددددددام الحاسدددددددوب فدددددددي الشددددددددركة لتلبيدددددددة احتياجدددددددات الزبددددددددائن والوصدددددددول لتقددددددددديم  -4

 .  خدمة التأمين الكترونيا

 لى مستوى متقدم .إدارة الذمم المدينة إرفع كفاءة  -5

  . الحصة السوقية في السوق المحلي ضمن القطاعات األكثر ربحية في الشركة زيادة  -6

 عالن .من خالل التسويق والترويغ واإلتعزيز هوية الشركة  -7

التركيددددددز علددددددى الوسددددددائط الحديثددددددة فددددددي التسددددددويق االلكترونددددددي ومواقددددددع الشددددددبكات االلكترونيددددددة وذلددددددك  -8

 بهدف زيادة الوعي المجتمعي عن الشركة .

 

 

 



22 

 

 التوجه االستراتيجي واألهداف العامة لالدارة التنفيذية

دمات التأمينيددددددة والمسدددددداهمة الفاعلددددددة فددددددي تطددددددوير مددددددن أهددددددم أهددددددداف الشددددددركة االلتددددددزام بتقددددددديم أفضددددددل الخدددددد

صدددددددناعة التدددددددأمين فدددددددي فلسدددددددطين والرقدددددددي بهدددددددا الدددددددى مسدددددددتوى األسدددددددواق المجددددددداورة واألسدددددددواق العالميدددددددة 

 والمساهمة في بناء اقتصاد فلسطيني قوي.

 االجراءات القانونية والقضايا المرفوعة أو التي قامت الشركة برفعها 

المطالبددددددددات عددددددددن ادعدددددددداءات الحددددددددوادث وهددددددددي مددددددددن طبيعددددددددة عمددددددددل ال يوجددددددددد عدددددددددا القضددددددددايا المتعلقددددددددة ب

 الشركة.

 المسائل التي ستحال للتصويت عليها من قبل حملة األسهم 

 سماع تقرير مجلس االدارة. .0

 مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية. .7

ابددددددددددراء ذمددددددددددة مجلددددددددددس االدارة عددددددددددن كددددددددددل مددددددددددايتعلق بحسددددددددددابات السددددددددددنة الماليددددددددددة المنتهيددددددددددة  .3

30/07/7107. 

، وتفددددددددويض 30/07/7107مدددددددددقق حسددددددددابات للشددددددددركة عددددددددن السددددددددنة الماليددددددددة المنتهيددددددددة  تعيددددددددين .4

 مجلس االدارة بتحديد اتعابهم.

 الصفقات الرئيسية واألطراف ذات العالقة

ال توجدددددددد صدددددددفقات رئيسدددددددية تدددددددذكر مدددددددع أطدددددددراف ذات عالقدددددددة عددددددددا مدددددددا هدددددددو موضدددددددح فدددددددي االيضددددددداحات  

 حول البيانات المالية.
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 ة للميزانية العمومية وقائمة الدخلالمؤشرات الرئيسي

 لشركة فلسطين للتامين

 األرقام بآالف الدوالرات

 7107 7106 7105 7104 7103 7107 البند

 77.773 22.648 70.785 09.065 17.247 17.560 مجموع االستثمارات 

 40.386 38.839 33.788 32.587 32.349 30.553 مجموع األصول 

 76.956 26.610 27.077 26.874 28.543 28.107 داولةمجموع االلتزامات المت

 03.338 11.204 5.774 5.712 3.806 3.446 مجموع حقوق المساهمين 

 08.304 18.781 19.180 14.787 16.143 14.412 االحتياطات الفنية 

يراد التامين   06.731 14.839 12.738 10.544 9.538 7.588 أقساط وا 

 3.438 5.408 0.071 2.504 1.136 (1.093) صافي األرباح 
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مجموع االستثمارات 
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01020304050

2012
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مجموع االصول

مجموع األصول 

25.52626.52727.52828.529

2012

2013

2014

2015

2016
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مجموع االلتزامات المتداولة

مجموع االلتزامات المتداولة
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مجموع حقوق المساهمين

مجموع حقوق المساهمين 
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صافي االرباح

صافي األرباح 
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 30/07/7107اهم المؤشرات المالية للشركة للسنة المنتهية في 

 30/07/7106ة مع السنة المنتهية في مقارن

 7107 7106 البيان

 %1.18 %1.05 العائد على الموجودات 

 %777 %776 العائد على حقوق المساهمين 

 %1.573 %0.017 عائد السهم الواحد 

 1.377 1.314 معدل الملكية

 1.906 1.660 )مرة( نسبة التداول

 0.354 1.88 القيمة السوقية الى القيمة الدفترية 
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 صفحة قائمة 
 5-1  تقریر مدقق الحسابات المستقل -

 6 "أ"    2017األول  كانون 31قائمة المركز المالي الموحد كما في  -

 7 "ب"    2017كانون األول  31قائمة الدخل الموحد للسنة المنتھیة في  -

 8 "ج" 2017كانون األول  31الموحد للسنة المنتھیة في  قائمة الدخل الشامل -

 9 "د" 2017األول  كانون 31قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحد للسنة المنتھیة في  -

 10 "ھـ" 2017كانون األول  31قائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في  -

36-11   إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة        -
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  تقریر مدقق الحسابات المستقل

  
  السادة/ أعضاء الھیئة العامة المحترمین

  شركة فلسطین للتأمین
  المساھمة العامة المحدودة

  فلسطین –رام هللا 
  

  الموحدةتقریر حول تدقیق القوائم المالیة 
  الرأي 

فلسطین  –أمین المساھمة العامة المحدودة قمنا بتدقیق القوائم المالیة الموحدة المرفقة لشركة فلسطین للت
 31كما في الموحد ) والتي تتكون من قائمة المركز المالي 36رقم ( إلى) 6المبینة في الصفحات من رقم (

الموحدة ، ومن قائمة الدخل والدخل الشامل الموحد وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة 2017كانون األول 
ات حول القوائم المالیة اإلیضاحللسنة المالیة المنتھیة بذلك التاریخ، ومن وحدة الموقائمة التدفقات النقدیة 

  بما في ذلك السیاسات المحاسبیة الھامة.الموحدة 
  

فأن القوائم المالیة الموحدة تظھر بصورة عادلة، من جمیع  ،برأینا وباستثناء ما تم اإلشارة إلیة أدناه
فلسطین كما في  –ة فلسطین للتأمین المساھمة العامة المحدودة النواحي الجوھریة، المركز المالي لشرك

ً للمعاییر  2017كانون األول  31 وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المالیة المنتھیة بذلك التاریخ وفقا
  الدولیة للتقاریر المالیة ولمتطلبات قانون الشركات الفلسطیني.

  
  أساس الرأي المتحفظ

والصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث شركات التأمین المحلیة  قبل من اتمصادق نستلم لم -
، كما لم نتمكن من 2017 كانون األول 31في  كما المستردات والمشاركة ةأرصد یعزز وبماالطرق 

 ).ب9التأكد من مدى كفایة التحوط لھذه المستردات والمشاركة (إیضاح 
  

دولیة للتدقیق. إن مسئولیاتنا بمقتضى تلك المعاییر مشروحة بصورة أشمل لقد قمنا بالتدقیق وفقاً للمعاییر ال
  ضمن فقرة مسئولیات مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة من ھذا التقریر.

  
لمدونة قواعد السلوك المھني لمدققي الحسابات المسجلین في مجلس وفقا نحن مستقلون عن الشركة 

للمحاسبین المزاولین المسجلین في جمعیة مدققي  األخالقية السلوك المھنة، وھو ما یتفق مع مدون
جنب مع المتطلبات األخالقیة المتصلة بتدقیقنا للقوائم المالیة في  إلىالحسابات القانونیین الفلسطینیة، جنباً 

  فلسطین، وقد وفینا مسئولیاتنا األخالقیة وفقاً لھذه المتطلبات. 
  

ً إلبداء رأینا المتحفظ حول نعتقد أن بینات التدقیق الث بوتیة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر أساسا
  القوائم المالیة.

  
  التدقیق الرئیسیة أمور
التي بحسب حكمنا المھني كانت األكثر أھمیة بالنسبة لتدقیقنا للقوائم  مورالتدقیق الرئیسیة ھي تلك األ أمور

في سیاق تدقیقنا للقوائم المالیة ككل وفي تكوین رأینا حول  موره األالمالیة للسنة الحالیة. لقد تم معالجة ھذ
  .مورتلك القوائم المالیة، وإننا ال نبدي رأیاً منفصالً حول ھذه األ
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  التدقیق الرئیسیة المتعلقة بتدقیق القوائم المالیة: أموروفیما یلي 
    أمور التدقیق الرئیسیة 

 یفیة تناول أمور التدقیق الرئیسیة خالل عملیة التدقیقك  موجودات ومطلوبات عقود التامین
) حول القوائم 12كما ھو موضح في اإلیضاح رقم (

دوالر أمریكي (مبلغ  18,314,480المالیة، فإن مبلغ 
) یمثل 2016دوالر أمریكي كما في  18,780,721

 3,005,579قیمة مطلوبات عقود التأمین تشمل مبلغ 
دوالر أمریكي  1,377,301دوالر أمریكي (مبلغ 

) موجودات عقود التامین. تحتاج 2016كما في 
موجودات ومطلوبات عقود التأمین إلى مھارات 
متخصصة في الدراسات اإلكتواریة ومتابعة حثیثة 
من قبل إدارة الشركة وبالتالي فإنھا تعتبر من ضمن 
البنود المھمة لنا والتي تحتوي على مخاطر، 

بدرجة كبیرة على  خصوصا أن تقدیرھا یعتمد
االجتھاد والحكم المھني للخبیر االكتواري وإدارة 

من إجمالي  %68الشركة كما أنھا تشكل ما نسبتھ 
 المطلوبات المتداولة على الشركة.

عند األخذ في االعتبار قیمة احتیاطي إدعاءات  -  
 11,701,233تحت التسویة المكون بمبلغ 

مبلغ دوالر أمریكي (حصة معیدي التامین منھ 
دوالر أمریكي) الحتمالیة تعویض  2,552,673

المتضررین من الحوادث، فقد قمنا باإلطالع 
على الكشف التفصیلي لتكوین االحتیاطي والمعد 
من قبل دائرة التعویضات ودراسة عینة عشوائیة 
لالحتیاطیات المكونة والتعویضات المسددة 
واإلطالع على المستندات المعززة للملف، كما 

مل دراسة تحلیلیة لالحتیاطیات والتأكد من تم ع
تم  قدو ھذاعدم وجود أي انحرافات جوھریة، 

اإلطالع على دراسة الخبیر االكتواري للشركة 
والتأكد من تسجیل االحتیاطیات حسب دراسة 

 الخبیر االكتواري.
عند األخذ في االعتبار قیمة احتیاطي األخطار  -

ر دوال 6,340,667الساریة المكون بمبلغ 
أمریكي (حصة معیدي التامین منھ مبلغ 

دوالر أمریكي) الحتمالیة األقساط  452,906
غیر المكتسبة خالل السنة المالیة الحالیة، فقد 
قمنا باإلطالع على الكشف التفصیلي لتكوین 
احتیاطي األخطار الساریة والذي یتم احتسابھ 
بشكل ألي من خالل البرنامج المحاسبي اآللي 

والتأكد من صحة الرصید، كما تم في الشركة 
اختیار عینة عشوائیة من البوالص المصدرة 
واحتساب األخطار الساریة لھا ومطابقتھا مع 
االحتساب حسب النظام اآللي للتأكد من صحة 

ھذا االحتساب بشكل إلي من قبل النظام المالي،  
على دراسة الخبیر االكتواري  االطالعتم قد و

سجیل االحتیاطیات حسب للشركة والتأكد من ت
ھذا ولم نتمكن من دراسة الخبیر االكتواري، 

الحصول على مصادقات عن أرصدة 
 .اتالمستردات الموقوفة والمشارك

  
نحن متفقون مع اإلدارة بشأن تقدیرھا الحتیاطي 
 االدعاءات تحت التسویة واألخطار الساریة، إال أننا

للمستردات تقدیرات اإلدارة  بشأنمتحفظون 
لمشاركة من شركات التأمین المحلیة والصندوق وا

   الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق.
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   االستثمارات العقاریة

) حول القوائم 5كما ھو موضح في اإلیضاح رقم (
دوالر أمریكي (مبلغ  11,993,347المالیة، فإن مبلغ 

) تمثل 2016دوالر أمریكي كما في  17,023,151
تثمارات العقاریة في األراضي، وتعتبر قیمة االس

االستثمارات العقاریة من ضمن البنود المھمة لدینا 
والتي تحتوي على مخاطر كون عملیة التقدیر للقیمة 
العادلة لھذه االستثمارات تعتمد بدرجة كبیرة على 
الحكم المھني المبني على التوقعات من قبل المخمنین 

ارات تشكل ما نسبتھ المعتمدین، كما أن ھذه االستثم
 من إجمالي الموجودات الغیر متداولة. 72%

العقاریة  اتعند األخذ بعین االعتبار االستثمار  
(أراضي) والقیمة العادلة لھا، فقد قمنا باإلطالع على 
شھادة التسجیل طابو وبما یؤكد ملكیة الشركة لھذه 
األراضي، كما تم اإلطالع على  تقاریر المخمنین 

ث مخمنین مرخصین من قبل ھیئة سوق وبعدد ثال
رأس المال الفلسطینیة والتأكد من اعتماد السعر 
الوسطي لھذه التخمینات حیث تم زیادة قیمة ھذه 

مھا بالقیمة العادلة بمبلغ یاألراضي نتیجة تقی
دوالر أمریكي تم قیدھا على قائمة الدخل  885,540

الموحد ضمن بند التغیر في القیمة العادلة 
األراضي  انخفض رصیدثمارات العقاریة، كما لالست
 استنزالبسبب دوالر أمریكي  7,090,093 بمبلغ

 .بعض األراضي
ونحن متفقون مع اإلدارة بشأن تقدیر االستثمارات 
العقاریة بالقیمة العادلة، وبشأن اإلفصاحات ذات 
العالقة والتي كانت كافیة للمعاییر الدولیة إلعداد 

 التقاریر المالیة.

 كیفیة تناول أمور التدقیق الرئیسیة خالل عملیة التدقیق  خصص الدیون المشكوك في تحصیلھام
) حول القوائم 7كما ھو موضح في اإلیضاح رقم (

دوالر أمریكي (مبلغ  3,435,290المالیة، فإن مبلغ 
) یمثل 2016دوالر أمریكي كما في  3,584,420

ا قیمة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا، وبم
أن مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ناجم عن 
تقدیر محاسبي فإنھ یعتبر من ضمن البنود المھمة 
والتي تحتوي على مخاطر كون عملیة التقدیر تعتمد 
بدرجة كبیرة على االجتھاد والحكم المھني المبني 

 والتوقعات. االفتراضاتعلى 

عند األخذ في االعتبار قیمة الذمم المدینة ومخصص  
لدیون المشكوك في تحصیلھا المكون بمبلغ ا

دوالر أمریكي الحتمالیة عدم تحصیل  3,435,290
بعض الذمم، فقد قمنا باإلطالع على الكشف التفصیلي 
لتعمیر الذمم والتأكد من تطبیق سیاسة الشركة في 
احتساب المخصص حسب العمر الزمني للذمة، كما 

ل الذمم تم اإلطالع على رأي الدائرة القانونیة حو
المحولة للقضاء حیث تم احتساب المخصص لھذه 
الذمم حسب رأي المستشار القانوني للشركة، كما تم 
اإلطالع على التسویات التي تمت لبعض الذمم 
المتعثرة في الفترة الالحقة وتكوین المخصص 
المناسب لھا حسب التسویة الموقعة، وبناء على 

كفایة  إجراءات التدقیق أعاله فقد تأكدنا من
 المخصص المقدر لذلك.

تقدیراتھا لمخصصات  بشأننحن متفقون مع اإلدارة 
الدیون المشكوك في تحصیلھا وبشأن اإلفصاحات 
ذات العالقة والتي كانت كافیة للمعاییر الدولیة إلعداد 

 التقاریر المالیة.

 
  الموحدة القوائم المالیة عنمسئولیات اإلدارة 

ً للمعاییر الدولیة الموحدة د ھذه القوائم المالیة إن اإلدارة مسئولة عن إعدا وعرضھا بصورة عادلة وفقا
، وتشمل ھذه المسئولیة یةفلسطینالللتقاریر المالیة ومتطلبات قانون الشركات وھیئة سوق رأس المال 

عادلة االحتفاظ بالرقابة الداخلیة التي تجدھا اإلدارة ضروریة لتمكنھا من إعداد القوائم المالیة بصورة 
  أو عن خطأ. احتیالخالیة من أخطاء جوھریة سواء كانت ناشئة من 
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، فإن اإلدارة مسئولة عن تقییم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة الموحدة إعداد القوائم المالیة عند
 مستمرة، واإلفصاح حیثما كان ذلك مناسباً، عن المسائل ذات الصلة بقدرة الشركة على االستمرار وعن

أساس مبدأ االستمراریة في المحاسبة ما لم تكن اإلدارة تقصد تصفیة الشركة أو وقف العملیات أو  استخدام
  لیس لدیھا أیة بدائل حقیقیة إال القیام بذلك.

  
  عن اإلشراف على طریقة إعداد التقاریر المالیة الموحدة للشركة. إن اإلدارة مسؤولة

  
  الموحدة لقوائم المالیةمسئولیات مدقق الحسابات حول تدقیق ا

مأخوذة ككل خالیة من  الموحدة تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة
تقریرنا حولھا الذي یتضمن رأینا  أو عن خطأ، وإصدار احتیالاألخطاء الجوھریة، سواء كانت ناشئة عن 

  الفني. 
  

ً للمعاییر الدولیة إن التأكید المعقول ھو إعطاء درجة  ً بأن التدقیق وفقا عالیة من الثقة، ولكنھ لیس ضمانا
للتدقیق سوف یؤدي دائما للكشف عن الخطأ الجوھري عندما یحصل. یمكن لألخطاء أن تظھر بسبب 

أو بسبب خطأ مرتكب، وتعتبر جوھریة إذا كانت بشكل فردي أو بالمجمل یمكن أن یتوقع منھا أن  احتیال
  ارات االقتصادیة للمستخدمین لھذه القوائم المالیة. تؤثر في القر

  
كجزء من عملیة التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق فنحن نمارس الحكم المھني ونستخدم الشك المھني 

  خالل التدقیق، باإلضافة إلى أننا نقوم أیضاً:من 
أو عن  احتیال، سواء الناشئة عن ةالموحد مخاطر األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة بتحدید وتقییم -

خطأ، ونصمم وننفذ إجراءات تدقیق للرد على تلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة 
لتوفر أساساً لرأینا. إن الخطر من عدم الكشف عن األخطاء الجوھریة الناشئة عن االحتیال أكبر من 

 تزویر، ون االحتیال قد ینطوي على تواطؤ، أوالخطر الناجم عن عدم الكشف عن الخطأ المرتكب، ك
الرقابة  تجاوزات ألحكام وقواعد حذف مقصود للمعلومات، أو حاالت غش أو تحریف، أو أو

 الداخلیة.
على فھم لعمل الرقابة الداخلیة بشكل یتصل بأعمال التدقیق وذلك بھدف تصمیم إجراءات  بالحصول -

إبداء الرأي فیما یتعلق بفعالیة الرقابة الداخلیة لدى التدقیق المناسبة حسب الظروف، لیس بھدف 
 الشركة. 

تقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة المعدة من قبل اإلدارة ب -
 ات المتعلقة بھا. اإلیضاحو

لتي تم الحصول ألدلة التدقیق ا استنادا االستمراریةاإلدارة لمبدأ  استخداممدى مالئمة  استخالصب -
ظروف یمكن أن تثیر شكوكا كبیرة  علیھا، فیما إذا كان ھنالك حاالت من عدم التیقن بوجود أحداث أو

بوجود مثل ھذه الحاالت،  االستخالصحول قدرة الشركة على االستمرار كمنشاة مستمرة. فیما إذا تم 
ابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة ضمن تقریرنا كمدققي حس انتباه اإلدارةنحن مطالبون بأن نَْلِفَت 

الواردة في القوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، فنحن مطالبون بتعدیل رأینا. إن 
یعتمد على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا لغایة تاریخ تقریرنا كمدققي حسابات، ومع  استخالصنا

 كشركة مستمرة.  االستمرارتجعل الشركة تتوقف عن  ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد
تقییم العرض الشامل، وبنیة ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت القوائم ب -

 المالیة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل.  
یتعلق بالمعلومات المالیة ألنشطة الكیانات التابعة ضمن  الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة فیماب -

. نحن مسئولون عن اإلدارة واإلشراف واألداء الموحدة المجموعة إلبداء الرأي حول القوائم المالیة
  لتدقیق المجموعة. ونبقى نحن الوحیدون المسئولون عن رأینا حول التدقیق.
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الھامة، بما في ذلك أي  لھ ومالحظات التدقیق المخطط التدقیقحول نطاق وتوقیت تواصل مع اإلدارة ن
  .ناخالل تدقیقتحدیدھا في الرقابة الداخلیة التي تم نقاط ضعف 

  
ً ب یختص لمتطلبات قواعد السلوك األخالقي فیما  امتثالناتزوید اإلدارة بتصریح بشأن نقوم أیضا

، االقتضاء، وعند استقاللیتناتؤثر على ، وتزویدھم بجمیع األمور التي من الممكن لھا أن باالستقاللیة
  الضمانات لذلك. 

من األمور التي یتم التواصل بھا مع اإلدارة تلك األمور التي تعتبر األكثر أھمیة بالنسبة لتدقیق القوائم 
في تقریرنا األمور تدقیق رئیسیة. نقوم ببیان تلك أمور  اعتبرتالحالیة، والتي لذلك قد للسنة المالیة 

أو األمور حسابات ما لم یكن ذلك محظورا بموجب قانون أو نظام یمنع الكشف العلني عن تلك كمدققي 
عندما، وفي حاالت نادرة للغایة، إذا قررنا أنھ ال ینبغي إثارة المسألة في تقریرنا ألنھ من الممكن أن اآلثار 

  من اإلفصاح عن المسألة.  المتوخاةالسلبیة لذلك تفوق المنافع العامة 
  
 األخرىریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعیة تق

ً أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبیة منتظمة، كما وقد حصلنا على كافة المعلومات  برأینا أیضا
واإلفصاحات التي رأیناھا ضروریة ألغراض تدقیقنا وفي حدود المعلومات التي توافرت لدینا، لم تقع 

وتشریعات قانون الشركات على وجھ یؤثر بشكل جوھري في نشاط خالل السنة المالیة مخالفات ألحكام 
  .الشركة أو مركزھا المالي

  
  

إن الشریك المسؤول عن تدقیق ھذه العملیة والذي قام بالتوقیع على تقریر مدقق الحسابات المستقل ھو 
  المدیر التنفیذي جمال ملحم.

  
  طالل أبوغزالة وشركاه

  251/1997رخصة رقم 
 
  

  مجمـال ملحـ
  )100/98محاسب قانوني مرخص رقم (

  فلسطین –رام هللا 
  2018كانون الثاني  30رام هللا في 
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 2017  2016 
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي إیضاح

     الموجودات
     موجودات غیر متداولة

 3,382,354  4,361,288 4 ممتلكات ومعدات
 17,023,151  11,993,347 5 استثمارات عقاریة

 323,634  326,272 6موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
 20,729,139  16,680,907 مجموع الموجودات غیر المتداولة

     موجودات متداولة
 5,936,704  4,923,397 7مدینةذمم

 453,720  147,545 8ذمم شركات التأمین ومعیدي التأمین _ مدینة
 1,377,301  3,005,579 12 موجودات عقود التأمین

 2,004,216  2,903,570 9 أرصدة مدینة أخرى
 2,861,572  3,089,186 جلقصیرة األ –شیكات برسم التحصیل 

 250,000  250,000 10ودائع لدى البنوك تستحق خالل فترة أكثر من ثالث شھور
 5,226,504  10,385,737 10 النقد والنقد المعادل

 18,110,017  24,705,014  مجموع الموجودات المتداولة
 38,839,156  41,385,921  مجموع الموجودات

     المطلوباتو حقوق الملكیة
     حقوق الملكیة

 5,000,000  6,000,000 1 رأس المال المدفوع
 1,601,346  1,601,346 18 احتیاطي إجباري

 )1,290,471(   )81,021( فروقات ترجمة عمالت أجنبیة
 52,226  26,009 6احتیاطي موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 5,840,509   5,792,173  قائمة "ج" –باح متراكمة أر
 11,203,610  13,338,507  صافي حقوق الملكیة

    
     المطلوبات

     مطلوبات غیر متداولة
 1,025,359  402 ,1,091 11مخصص تعویض نھایة الخدمة

 1,025,359  1,091,402 مجموع المطلوبات غیر المتداولة
     داولةمطلوبات مت

 18,780,721  18,314,480 12 مطلوبات عقود التأمین
 254,175  847,751 13ذمم شركات التأمین ومعیدي التأمین _ دائنة

 1,532,892  1,299,396 14ذمم دائنة
 1,115,734  965,391 15 تسھیالت إئتمانیة

 214,133  963,926 16 مخصص الضرائب
 784,041  888,011 17 أرصدة دائنة أخرى
 3,928,491  3,677,057  شیكات برسم الدفع

 26,610,187  26,956,012  مجموع المطلوبات المتداولة
 27,635,546  28,047,414  مجموع المطلوبات

 38,839,156  41,385,921 مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات
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  2017 2016 
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي إیضاح 
     

 11,180,634  13,056,142 19 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 )1,672,900(  (1,277,024) 19 التأمین إجمالي أقساط معیدي

 9,507,734  11,779,118  إجمالي األقساط المحتفظ بھا
 )340,162(  )460,099( 19 التغیر في أقساط غیر المكتسبة

 3,658,304  3,674,054 19 رسوم التأمین
 12,825,876  14,993,073 صافي أقساط التأمین المكتسبة

 1,468,907  1,186,965 19 عموالت تأمین مكتسبة
 )1,212,342(  (1,387,230)  فوعةالعموالت المد

 13,082,441  14,792,808  صافي األقساط المكتسبة بعد العموالت
     المطالبات المتكبدة
 )10,029,195( (10,627,551) 19 المطالبات المسددة

 1,378,888  381,673 19 المطالبات المسددةحصة معیدي التأمین من 
 )8,650,307( (10,245,878) صافي المطالبات المسددة

 2,267,388  4,973,381 19 والمستردات  تحت التسویة ادعاءاتالتغیر في احتیاطي 
 )6,382,919(  )5,272,497(  صافي المطالبات المتكبدة

  صافي أرباح أعمال التأمین قبل المصاریف اإلداریة الموزعة
 9,520,311 19 على فروع التأمین

 
6,699,522 

 )2,946,026(  (4,041,150) 22 تأمین من المصاریف اإلداریة والعمومیةحصة فروع ال
صافي أرباح (خسائر) أعمال التأمین بعد المصاریف اإلداریة 

 5,479,161 الموزعة على فروع التأمین
 

3,753,496 
     المصاریف واإلیرادات غیر الموزعة:

 76,459  212,283 20 عوائد االستثمارات 
 2,301,598  885,540 5 القیمة العادلة لالستثمارات العقاریةالتغیر في 

 )105,659(   )160,804( 7 (مخصص) تدني ذمم مدینة
 )76,654(  (1,349,678) 21 (مصاریف) إیرادات أخرى

 )458,420(  (568,812) 22 (مصاریف) إداریة وعمومیة غیر موزعة على فروع التأمین
 5,490,820  4,497,690  بربح (خسارة) السنة قبل الضرائ

 )410,807(  (1,059,358) 16 مخصص ضریبة الدخل
 327,444  - 16 تسویة ضریبة الدخل والمضافة عن سنوات سابقة

 5,407,457  3,438,332  السنة  ربح
 1.081   0.63 23 السنة الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح
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   2017  2016 
دوالر أمریكي دوالر أمریكيإیضاح 
      

 5,407,457  3,438,332   بعد الضرائب ربح السنة
      

      بنود الدخل الشامل األخرى:
 )24,466(  )26,217(  6 في القیمة العادلة للموجودات المالیة  التغیر

 46,380  1,209,450   فروقات ترجمة عمالت أجنبیة
 21,914  1,183,233   بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

 5,429,371  4,621,565   إجمالي الدخل الشامل للسنة
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رأس المال 

  المدفوع
 احتیاطي
  إجباري

  فروقات ترجمة
 عمالت أجنبیة

 احتیاطي
موجودات مالیة 

  متوفرة للبیع
  

  أرباح متراكمة
صافي حقوق 

 الملكیة
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي  مریكيدوالر أ 

2017            
 11,203,610 5,840,509 52,226 )1,290,471(  1,601,346  5,000,000 2017كانون الثاني  1الرصید في 
 3,438,332 3,438,332  ـ  ـ  ـ  ـ ربح السنة 

 1,183,233  ـ )26,217(  1,209,450  ـ  ـ خرىبنود الدخل الشامل األ
 4,621,565 3,438,332 )26,217(  1,209,450  ـ  ـ إجمالي الدخل الشامل للسنة

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ احتیاطي إجباري للسنھ
 )486,668( )486,668(  ـ  ـ  ـ  ـ  مكافات اعضاء مجلس االدارة

 ـ )1,000,000(  ـ  ـ  ـ  1,000,000  زیادة في راس مال الشركة
 )2,000,000( )2,000,000(  ـ  ـ  ـ  ـ  ارباح موزعة

 13,338,507 5,792,173 26,009 )81,021(  1,601,346  6,000,000 2017كانون األول  31الرصید في 
             
             

2016            
 5,773,979 973,798 276,69 (1,337,111)  1,060,600  5,000,000 2016كانون الثاني  1الرصید في 
 5,407,457 5,407,457  ـ  ـ  ـ  ـ ربح السنة 

 ـ  )540,746(  ـ  ـ  540,746  ـ احتیاطي إجباري للسنھ
 22,174  ـ )24,466(  46,640  ـ  ـ بنود الدخل الشامل األخرى
 5,429,631 4,866,711 )24,466(  46,640  540,746  ـ إجمالي الدخل الشامل للسنة

 11,203,610 5,840,509 52,226 )1,290,471(  1,601,346  5,000,000 2016كانون األول  31الرصید في 
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  2017 2016 
 دوالر أمریكي دوالر أمریكيإیضاح 

   التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 5,490,820 4,497,690  ربح (خسارة) السنة قبل الضرائب 

    تعدیالت:
 89,780 173,920  استھالكات 

 )2,301,598( )885,540(  التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة
 )76,459( )212,283(  عوائد استثمارات

 131,415 1,569  مخصص تعویض نھایة الخدمة
 82,445 )512,557(  مخصص تدني ذمم مدینة 

 4,633 --   خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات
  3,062,799 3,421,036 

    ة:التغیر في الموجودات والمطلوبات التشغیلی
 )312,621( 341,644  األرصدة المدینة
 )143,198( )62,274(  األرصدة الدائنة

 )1,756,571( )2,094,519(  التغیر في احتیاطیات التأمین
 )55,140( )43,112(  دفعات تعویض نھایة الخدمة

بل صافي التدفقات النقدیة الواردة من (المستخدمة في) األنشطة التشغیلیة ق
 1,153,506 1,204,538  الضرائب

 --  )356,633(  ضرائب مدفوعة
 1,153,506 847,905  صافي التدفقات النقدیة الواردة من (المستخدمة في) األنشطة التشغیلیة

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 )2,664,145( )773,924(  مدفوعات لممتلكات ومعدات
 25,572 --   عوائد ممتلكات ومعدات

 3,991,503 7,004,918  التغیر في اإلستثمارات العقاریة
 76,459 212,283  عوائد استثمارات 

 1,429,389 6,443,277  صافي التدفقات النقدیة الواردة من (المستخدمة في) األنشطة االستثماریة
    

    مویلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة الت
 -- 1,000,000  زیادة رأس المال
  -- (3,000,000)   توزیعات أرباح

  -- (2,000,000)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
    

 2,582,895 5,291,182  في النقد والنقد المعادل للسنة صافي الزیادة (النقص)
 )207,052( )131,949(  فروقات ترجمة عمالت أجنبیة

 2,850,661 5,226,504  النقد والنقد المعادل في بدایة السنة
 5,226,504 10,385,737 )10( النقد والنقد المعادل في نھایة السنة
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  عـــام: .1

 1994شباط  7ست شركة فلسطین للتأمین المساھمة العامة المحدودة (الشركة) بتاریخ تأس 
) لدى مراقب الشركات 563200906كشركة مساھمة خصوصیة محدودة وسجلت تحت رقم (

بتغییر وضعھا القانوني من شركة  1995أیلول  10قامت الشركة بتاریخ . في مدینة غزة
  اھمة عامة محدودة.مساھمة خصوصیة محدودة إلى شركة مس

  2010تم إدراج أسھم الشركة للتداول في سوق فلسطین لألوراق المالیة خالل عام.  
  یتركز نشاط الشركة الرئیسي في مزاولة أعمال التأمین وإعـادة التأمین وجمیع أصناف أشغال

الضمان والتعویض بكافة أنواعھا من خالل فروعھا في كل من رام هللا، نابلس، بیت لحم، 
 طولكرم، قلقیلیة، الخلیل، جنین وغزة.

  كما في  130و 132بلغ عدد موظفي الشركة ً على  2016و 2017كانون األول  31موظفا
 2016و 2017األول كانون  31كما في  33و 30بلغ عدد وكالء ومنتجي الشركة كما التوالي، 

  على التوالي.
  دوالر أمریكي للسھم الواحد، بلغ  1سھم بقیمة اسمیة  6,000,000یتألف رأس مال الشركة من

 أمریكيدوالر  6,000,000المالیة  قوائمرأس مال الشركة المكتتب والمدفوع كما في تاریخ ال
الشیقل اإلسرائیلي بتاریخ  إلىوھو مسجل بالشیقل اإلسرائیلي حسب أسعار تحویل الدوالر 

 التسدید.
  لي:إن الحركة على حساب رأس المال خالل الفترة كانت كما ی

 كانون 31  
2017األول 

  كانون 31
 2016األول 

 دوالر أمریكي دوالر أمریكي  عدد االسھم 
 5,000,0005,000,000 5,000,000رصید بدایة الفترة

 -1,000,000 1,000,000زیادة على رأس المال
 6,000,0005,000,000 6,000,000 المجمــوع

  
تموز  13وبناء على قرار الھیئة العامة الغیر عادیة بتاریخ  2017قامت الشركة خالل سنة 

دوالر  5,000,000من رأس المال المدفوع والبالغ  %20بزیادة رأس مال الشركة بنسبة  2017
امریكي وذلك من خالل توزیع أسھم مجانیة على المساھمین كما بتاریخ إجتماع الھیئة العامة 

سھما بقیمة اسمیة  6,000,000مال الشركة المدفوع  لیصبح رأس 2017تموز  13المنعقدة في 
صلت الشركة على شھادة زیادة رأس المال من وزارة حدوالر امریكي واحد لكل سھم، وقد 

وموافقة  8/8/2017ملیون سھم بموجب كتابھم بتاریخ  6ملیون سھم إلى  5االقتصاد الوطني من 
  .13/8/2017یخ ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة بموجب كتابھم بتار

 
  من قبل  2017كانون االول  31للسنة المالیة المنتھیة في تم إقرار ھذه القوائم المالیة الموحدة

 .2018آذار  29إدارة الشركة بتاریخ 
  القوائم المالیة نشر اإلدارة العامة للتأمین على  –تم موافقة ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة

 .DIWAN/PCMA/2018/10682ى كتابھم رقم بناًء عل 2018آذار  29بتاریخ 
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  القوائم المالیة الموحدة .2
تشمل القوائم المالیة الموحدة القوائم المالیة لشركة فلسطین للتأمین وشركتھا التابعة (شركة األبراج 

. تم توحید القوائم المالیة للشركة وشركتھا 2017كانون األول  31الفلسطینیة للتنمیة العقاریة) كما في 
تابعة على أساس تجمیع كل بند من موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة مع بنود موجودات ال

كافة أرصدة الحسابات الجاریة والمعامالت فیما  استبعادومطلوبات ونتائج أعمال الشركة التابعة، بعد 
  بین الشركة والشركة التابعة.

  شركة األبراج الفلسطینیة للتنمیة العقاریة: -
كشركة مساھمة  2011حزیران  15كة األبراج الفلسطینیة للتنمیة العقاریة بتاریخ تأسست شر

لدى مراقب الشركات في مدینة رام هللا.  562512368خصوصیة محدودة وسجلت تحت رقم 
دوالر أمریكي للسھم الواحد، وھي  1سھم بقیمة اسمیة  1,000,000یتألف رأسمال الشركة من 
. من أھم غایات الشركة تملك وشراء وبیع والمتاجرة %99ین بنسبة مملوكة لشركة فلسطین للتأم

  باألراضي والعقارات والشقق.
الشركات التابعة ھي الشركات التي تمتلك الشركة األم القدرة على التحكم في سیاساتھا المالیة 

الشركة والتشغیلیة. تعمل الشركة وشركتھا التابعة في مناطق السلطة الفلسطینیة، مع العلم بأن 
  المالیة. قوائمغیر ناشطة منذ تأسیسھا وحتى تاریخ إعداد ال

  
 السیاسات المحاسبیة .3

  أسس إعداد القوائم المالیة الموحدة .1.3
ً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة الصادرة عن مجلس معاییر  تم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقا

  المحاسبة الدولیة.
ً لمبدأ الكلفة التاریخیة تم إعداد القوائم المالیة ا الموجودات المالیة المتوفرة  باستثناءلموحدة وفقا

  والتي تظھر بالقیمة العادلة بتاریخ القوائم المالیة الموحدة. العقاریة اتستثمارواالللبیع 
  المالیة بالدوالر األمریكي. قوائمیمثل الشیقل اإلسرائیلي عملة األساس للشركة ویتم إعداد ال

  
  ت في السیاسات المحاسبیةالتغییرا .2.3

ھا استخدامإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة للشركة مطابقة لتلك التي تم 
إلعداد القوائم المالیة للسنة السابقة، باستثناء قیام الشركة بتطبیق المعاییر المعدلة التالیة خالل 

  السنة:
  عن الجھات ذات العالقة (المعدل)  : اإلفصاح24معیار المحاسبة الدولي رقم 
  (المعدل) العرض –: األدوات المالیة 32معیار المحاسبة الدولي رقم 

  عرض بنود الدخل الشامل األخرى (المعدل)*1رقم ( المحاسبة الدوليمعیار (  
 ) المالیة (المعدل) قوائم) إفصاحات ال7معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
 المالیة الموحدة  قوائم) ال10لیة الدولیة رقم (معیار التقاریر الما 
 ) اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى12معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (  
 ) قیاس القیمة العادلة13معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (  

خل الشامل ) إلى تغییر طریقة عرض بنود الد1* یقضي التغیر في معیار المحاسبة الدولي رقم (
األخرى في مجموعات، بأن یتم فصل تلك البنود التي یمكن قیدھا أو إعادة تصنیفھا في قائمة 
الدخل في المستقبل عن البنود األخرى التي ال یمكن إعادة تصنیفھا. سیؤثر ھذا التعدیل على 

  العرض ولن یؤثر على أداء الشركة أو مركزھا المالي. 
لدولیة المعاییر التالیة والتي ال تزال غیر نافذة المفعول ولم یتم أصدر مجلس معاییر المحاسبة ا

تبنیھا بعد من قبل الشركة. إن المعاییر التالیة ھي التي تتوقع إدارة الشركة بأن یكون لتطبیقھا، 
  :المالیة للشركة قوائمال إفصاحاتعند سریان مفعولھا، أثر على المركز أو األداء المالي أو حول 

 األدوات المالیة **9اریر المالیة الدولیة رقم (معیار التق ( 
) بصیغتھ الحالیة المرحلة األولى لإلحالل محل معیار 9یمثل معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (  **

عیار أثر على تصنیف م). سیكون لتطبیق المرحلة األولى من ھذا ال39المحاسبة الدولي رقم (
، ومن غیر المحتمل أن یكون لتطبیقھ أثر على المطلوبات وقیاس الموجودات المالیة للشركة
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المالیة. ستعمل الشركة على تحدید أثر التطبیق بالتزامن مع صدور المراحل التالیة من المعیار 
وذلك إلظھار صورة شاملة عن أثر التطبیق. سیصبح ھذا المعیار نافذ المفعول بشكلھ النھائي 

  .2018كانون الثاني  1بعد للسنوات المالیة التي تبدأ في أو 
  

  األسس والتقدیرات  .3.3
إن إعداد القوائم المالیة الموحدة وتطبیق السیاسات المحاسبیة یتطلب من إدارة الشركة القیام 
بتقدیرات واجتھادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة واإلفصاح عن اإللتزامات 

دات تؤثر في اإلیرادات والمصاریف والمخصصات المحتملة. كما أن ھذه التقدیرات واإلجتھا
وكذلك في التغییرات في القیمة العادلة التي تظھر ضمن حقوق الملكیة. وبشكل خاص یتطلب 
من إدارة الشركة إصدار أحكام واجتھادات ھامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة 

ى فرضیات وعوامل متعددة لھا درجات وأوقاتھا. إن التقدیرات المذكورة مبنیة بالضرورة عل
متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن وإن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة 

  التغیرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.
  فیما یلي تفاصیل اإلجتھادات الرئیسیة التي قامت بھا الشركة:

  المالیة القیمة العادلة لألدوات
عندما ال یمكن الحصول على القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة الظاھرة في قائمة 

تقنیات تقییم مثل نموذج خصم التدفقات  استخدامالمركز المالي الموحد من األسواق النشطة، یتم 
  النقدیة.

ا كان ذلك ممكناً، یتم إن المدخالت المستخدمة في ھذه النماذج تكون مأخوذة من األسواق حیثم
اإلعتماد على درجة من التقدیرات واألحكام للوصول إلى القیمة العادلة. إن ھذه التقدیرات تشمل 
تأثیر عوامل على المدخالت المستخدمة، مثل مخاطر السیولة ومخاطر اإلئتمان والتقلبات 

  األخرى.
  القیمة العادلة لألدوات المالیة.إن التغیر في اإلفتراضات حول ھذه العوامل یمكن أن یؤثر على 

 الموجودات المالیة تدني قیمة
 القیمة منخفضة اتاستثمارك للبیع مالیة متوفرة ات المصنفة كموجوداتستثماراال الشركة تعتبر

 أدلة وجود عند أو التكلفة من أقل إلى العادلة في القیمة لفترة طویلة أو تدني ھام وجود عند
  .التدني على أخرى موضوعیة

بمراجعة دوریة للموجودات المالیة والتي تظھر بالكلفة لتقدیر أي تدني في  تقوم إدارة الشركة
  الدخل الموحد للسنة. قائمةقیمتھا ویتم أخذ ھذا التدني في 

 المدینة الذمم تدني قیمة
 تحصیل المحتمل من یكون ال عندما تحصیلھا الممكن المدینة للذمم تقدیر بعمل الشركة تقوم
 الھامة غیر للمبالغ بالنسبة أما فردي، أساس على الھامة بالكامل. یتم التقدیر للمبالغ الغالمب

 على بناء مخصص لھا ویحتسب جماعیة فیتم تقدیرھا بصورة طویلة مدة منذ السداد ومستحقة
  علیھا. مضت التي الزمنیة الفترة

 األعمار اإلنتاجیة للموجودات الملموسة
دیر األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات بشكل دوري لغایات احتساب تقوم اإلدارة بإعادة تق

ات السنویة إعتماداً على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقدیرات األعمار اإلنتاجیة ستھالكاال
  الدخل الموحد.قائمة المتوقعة في المستقبل، ویتم أخذ خسارة التدني (إن وجدت) إلى 

  ات العقاریةستثماراال
  ات العقاریة.ستثمارمد اإلدارة على تقدیرات خبراء عقاریین في تقییم االتعت
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 اإلدعاءات تحت التسویة احتیاطي
 المتعلقة اإلفتراضات على بناءً  المدفوعة غیر اإلدعاءات تحت التسویة احتیاطي تقدیر یتم

 بموجب لباتالمطا من والناشئة وأطراف أخرى التأمین وثائق لحاملي المستحقة المبالغ بتقدیر
  التأمین.  عقود

یتم تكوین مخصص لقاء القضایا المقامة ضد الشركة إعتماداً على دراسة قانونیة معدة من قبل 
محامّي الشركة والتي بموجبھا یتم تحدید المخاطر المحتمـل حدوثھا في المستقبل، ویعاد النظر 

  في تلك الدراسات بشكـل دوري.
 تاریخ حتى لم یبلغ عنھا والتي المتكبدة للمطالبات المتوقعة ةالنھائی تقدیرات الكلفة عمل یتم

 استخدامعنھا ب المبّلغ المطالبات غیر كلفة بتقدیر اإلدارة تقوم حیث المالیة الموحد، قوائمال إعداد
 حدثت التي الحوادث محددة على أساس الخبرة السابقة وتقدیراتھا لسداد تعویضات إحصائیات

 إفتراضات على بالضرورة التقدیرات ھذه القوائم المالیة. تحتسب تاریخ في كما عنھا یبلغ ولم
 من الفعلیة القیم تختلف وقد التیقن. ھذا وعدم التقدیر من متفاوتة وبدرجات بعوامل عدیدة تتعلق

  في المستقبل. تعدیلھا یتم والتي التقدیرات ھذه
  األخطار الساریة احتیاطي

ریة في نھایة السنة لفروع التأمین بنسبة عدد األیام المتبقیة االخطار السا احتیاطيیتم احتساب 
  من كل وثیقة تأمین بعد نھایة السنة. 

   
 ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة .4.3

  تحقق اإلیرادات 
 عقود التأمین

یتم تسجیل أقساط التأمین الناتجة عن عقود التأمین كإیرادات للسنة (أقساط تأمین مكتسبة) على 
الزمنیة المستحقة وبما یتناسب مع فترة التغطیة التأمینیة. یتم تسجیل أقساط أساس الفترات 

المالیة الموحدة ضمن  قوائمالتأمین غیر المكتسبة من خالل عقود التأمین كما في تاریخ ال
  األخطار الساریة).  احتیاطيالمطلوبات كأقساط تأمین غیر مكتسبة (

الدخل الموحد على أساس  قائمةر المتكبدة ضمن یتم قید اإلدعاءات ومصاریف تسویات الخسائ
  المتوقع للتعویض العائد إلى حملة عقود التأمین أو إلى أطراف أخرى متضررة. االلتزامقیمة 

  إیرادات الفوائد 
طریقة العائد الفعلي، بناًء على المعدل المستخدم  استخدامبیتم إثبات إیرادات الفوائد عند تحققھا 

دیة المستقبلیة المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود المالي نسبة لخصم التدفقات النق
  إلى صافي قیمتھ الدفتریة.

  إیرادات أرباح أسھم 
ات في الموجودات المالیة عند إتمام عملیة التداول، ستثمارتتحقق أرباح أو خسائر تداول اال

 ر بھا عند نشوء حق إلستالمھا.بأرباح توزیعات األسھم من الشركات المستثم عترافویتم اال
  تحقق المصاریف

یتم إطفاء كافة العموالت والتكالیف األخرى للحصول على وثائق التأمین الجدیدة أوالمجددة في 
بالمصاریف األخرى بناًء على أساس  عترافالدخل الموحد في سنة حدوثھا. ویتم اال قائمة

  االستحقاق.
  تعویضات التأمین

ین من اإلدعاءات المدفوعة خالل السنة والتغیر في مخصص اإلدعاءات تتكون تعویضات التأم
  تحت التسویة. 

تشمل تعویضات التأمین كل المبالغ المدفوعة خالل العام، سواء كانت تخص السنة الحالیة أو 
السنوات السابقة. تمثل اإلدعاءات تحت التسویة أعلى قیمة مقدرة لتسویة كافة االدعاءات الناتجة 

المركز المالي الموحد ولكن لم یتم تسویتھا بعد. یتم  قائمةاث حصلت حتى تاریخ عن أحد
 قوائمإحتساب االدعاءات تحت التسویة على أساس أفضل معلومات متوفرة كما في تاریخ ال

  المالیة الموحد وتشمل مخصص لالدعاءات غیر المبلغ عنھا.
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 مصاریف إداریة وعامة
العامة على فروع التأمین بنسبة إجمالي األقساط المتحققة من یتم توزیع المصاریف اإلداریة و
  األقساط المتحققة. إجماليكل فرع من فروع التأمین على 

 مالیة موجودات في اتاستثمار
 االلتزام تاریخ وھو العملیة تاریخ في المالیة للموجودات العادیة والبیع الشراء عملیات قید یتم

 یتم التي تلك ھي المالیة للموجودات العادیة والبیع الشراء ملیاتع إن .المالیة الموجودات بشراء
ً  الفترة المحددة خالل المالیة الموجودات تحویل فیھا ً  أو للقوانین وفقا  علیھ متعارف ھو لما وفقا
 مصاریف إضافة ویتم بالقیمة العادلة، الشراء عند المالیة الموجودات قید یتم .السوق أنظمة في

 یتم الدخل والتي قائمة خالل من العادلة بالقیمة المالیة الموجودات باستثناء شرة،المبا االقتناء
 أو المطفأة بالكلفة المالیة الموجودات جمیع قید الحقا یتم .العادلة بالقیمة مبدئي بشكل قیدھا
 .العادلة القیمة

 الفعلیة الفائدة وطریقة المطفأة بالكلفة مالیة موجودات
 :التالیان الشرطان تحقق إذا المطفأة بالكلفة نالدی أدوات قیاس یتم
 على للحصول باألصل االحتفاظ إلى یھدف أعمال نموذج ضمن الدین بأداة االحتفاظ یتم أن 

 تعاقدیة. نقدیة تدفقات
  والتي محددة تواریخ في النقدیة التدفقات من االنتفاع حق لألداة التعاقدیة الشروط تعطي أن 

 .القائم الرصید على ائدةوف األصل من دفعات تمثل
ً  تقاس السابقین الشرطین تحقق التي الدین أدوات إن ً  العادلة بالقیمة مبدئیا  مصاریف إلیھا مضافا

 الموحدة الدخل قائمة خالل من الموجودات ھذه تصنیف الشركة اختیار باستثناء حالة( االقتناء
 بعد الفعلي الفائدة معدل طریقة استخدامب المطفأة قیاسھا بالكلفة الحقا ویتم ،)أدناه مبین ھو كما

 .الفعلي الفائدة طریقة معدل استخدامب الفوائد بإیرادات عترافاال یتم .التدني تنزیل
 العادلة بالقیمة مالیة موجودات إلى المطفأة الكلفة من الدین أدوات تصنیف بإعادة الشركة تقوم
 وبالتالي المبدئي عترافلال األعمال ذجنمو من الھدف تغیر إذا الدخل الموحدة قائمة خالل من
 ھااستخدام یتم التي الفائدة نسبة ھو الفعلي الفائدة معدل إن.مناسبة المطفأة الكلفة طریقة تكون ال

 معینة، حاالت في أقل فترة أو أداة الدین، عمر فترة على المستقبلیة النقدیة التدفقات لخصم
 .المبدئي فعترااال تاریخ في الدفتریة القیمة لتساوي

 المذكورة المطفأة الكلفة شروط حققت دین أداة تصنیف الشركة تستطیع المبدئي عترافاال عند
 أو إزالة إلى ذلك أدى إذا الموحدة الدخل قائمة خالل من العادلة مالیة بالقیمة كموجودات أعاله

ً  الشركة تستطیع ال .التطابق المحاسبي عدم من كبیر بشكل التخفیف  ھذا عن اجعالتر الحقا
 .التصنیف

 في تدنٍ  مخصص أي تنزیل بعد المبلغ بكامل استحقاقھا تاریخ حسب المدینة الكمبیاالت قید یتم
 تحصیل یصبح عندما تحصیلھا في المشكوك الدیون مخصص تقدیر یتم .الكمبیاالت ھذه قیمة
 أي تنزیل بعد للعمالء الصادرة الفواتیر المدینة بمبلغ الذمم تظھر .محتمل غیر الذمم ھذه

 عندما بھا للذمم المشكوك مخصص احتساب یتم .تحصیلھا في المشكوك للذمم مخصصات
 .تحدیدھا عند المعدومة الدیون تُشطب .المبلغ كامل تحصیل المرجح غیر من یصبح

 الدخل قائمة خالل من العادلة بالقیمة مالیة موجودات
 مالیة أدوات أو المطفأة الكلفة شروط تحقق ال التي الدین أدوات المالیة الموجودات ھذه تمثل
 الدخل قائمة خالل من العادلة بالقیمة تصنیفھا الشركة اختارت ولكن المطفأةالكلفة  شروط تحقق

 تحقق دین أداة أیة بتصنیف الشركة تقم لم .العادلة وتقاس بالقیمة المبدئي عترافاال عند الموحدة
 الدخل قائمة خالل من بالقیمة العادلة مالیة اتكموجود المطفأة بالكلفة دین أدوات شروط

  .الموحدة
 ً  بالقیمة المصنفة الدین أدوات تصنیف إعادة الشركة على یترتب المبدئي، عترافلال الحقا

 من الھدف تغیر عند .المطفأة بالكلفة دین أدوات إلى الموحدة قائمة الدخل خالل من العادلة
 أدوات تصنیف إعادة للشركة یحق ال .تبدأ بالتحقق أةالمطف الكلفة شروط فإن األعمال نموذج
 من العادلة بالقیمة كأدوات دین تصنیفھا المبدئي عترافاال عند الشركة اختارت التي الدین
 .الموحدة الدخل قائمة خالل
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 مالیة كموجودات العادلة بالقیمة الملكیة أدوات بتصنیف المبدئي عترافاال عند الشركة تقوم
 أغراض لغیر بھا المحتفظ اتستثماراال باستثناء الموحدة الدخل خالل قائمة من دلةالعا بالقیمة

 الشامل الدخل بنود خالل من العادلة الموجودات بالقیمة ھذه تصنیف یتم حیث المتاجرة،
   .األخرى

 أو ربح أي قید ویتم العادلة بالقیمة الموحدة الدخل قائمة خالل من المالیة الموجودات قیاس یتم
 قائمة خالل من العادلة بالقیمة المالیة للموجودات العادلة القیمة في عن التغیر ناتجة سارةخ

 .الموحدة الدخل قائمة في الدخل
 المستثمر الشركات من المالیة األدوات في ستثماراال من األسھم توزیعات بأرباح عترافاال یتم
 .الموحدة الدخل قائمة في حق الستالمھا نشوء عند بھا
 الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة مالیة جوداتمو

 الدخل بنود خالل من العادلة بالقیمة الملكیة أدوات بتصنیف المبدئي عترافاال عند الشركة تقوم
 كذلك عنھ، التراجع یمكن وال حدة على أداة كل أساس على التصنیف یتم ھذا .األخرى الشامل

 كأدوات الدخل قائمة خالل من العادلة بالقیمة بھا حتفظملكیة م أداة تصنیف الشركة تستطیع ال
 .األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقیمة مالیة

ً  األخرى الشامل الدخل بنود خالل من الملكیة أدوات قیاس یتم ً  العادلة بالقیمة مبدئیا  إلیھا مضافا
ً  .االقتناء مصاریف  الخسائر أو األرباح قید ویتم العادلة بالقیمة الموجودات ھذه قیاس یتم الحقا

 احتیاطي حساب في األخرى الشامل الدخل بنود من خالل العادلة القیمة في التغیر عن الناتجة
 تصنیف إعادة یتم ال ھذه الموجودات من التخلص عند .العادلة القیمة في المتراكم التغییر
ً  المقیدة الخسائر أو األرباح  قائمة إلى القیمة العادلة في المتراكم تغیرال احتیاطي حساب في سابقا
 .المدورة األرباح حساب في مباشرة قیدھا یتم بل الموحدة الدخل

 عند بھا المستثمر الشركات من الملكیة أدوات في ستثماراال من األسھم توزیعات عوائد قید یتم
 من لجزء استردادك العوائد ھذه اعتبرت إذا إال الموحدة، الدخل قائمة الستالمھا في حق نشوء
 .ستثماراال قیمة
 المطفأة بالكلفة المقیدة المالیة الموجودات تدني

 لتحدید المدینة، الذمم فیھا بما ،المطفأة بالكلفة المالیة الموجودات تقییم المالیة القوائم بتاریخ یتم
 عندما متدنیة ةالمالی الموجودات اعتبار یتم .قیمتھا في تدنٍ  وجود یثبت ھناك دلیل كان إذا فیما

 للموجودات المبدئي عترافاال بعد حصلت أحداث أو نتیجة لحدث موضوعي، دلیل ھناك یكون
 .المتوقعة المستقبلیة النقدیة التدفقات على رثویؤ المالیة،
 المالیة الموجودات استبعاد

 لھذه قدیةالن التدفقات من لالنتفاع التعاقدي الحق انتھاء عند المالیة الموجودات استبعاد یتم
 منشأة إلى الملكیة وعوائد المخاطر وجمیع المالیة الموجودات عند تحویل أو الموجودات،

 وأبقت األساسیة والعوائد المخاطر إبقاء كل أو بتحویل الشركة قیام عدم حال في .أخرى
 ویتم في الموجودات المتبقیة الشركة حصة تسجیل یتم المحولة، الموجودات على السیطرة
 الملكیة وعوائد المخاطر كل الشركة أبقت إذا. دفعھا المتوقع المبالغ بقیمة المطلوبات تسجیل

  المالیة. الموجودات تسجیل في الشركة تستمر المحولة، المالیة لملكیة الموجودات
  القیمة العادلة لألدوات المالیة

واق نشطة تمثل القیمة الموحدة لألدوات المالیة في أس إن أسعار اإلغالق بتاریخ القوائم المالیة
  العادلة لألدوات المالیة التي لھا أسعار سوقیة.

في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالیة أو عدم نشاط 
  السوق یتم تقدیر قیمتھا العادلة بعدة طرق منھا:

  حد كبیر.مقارنتھا بالقیمة السوقیة الحالیة ألداة مالیة مشابھة لھا إلى  -
تحلیل التدفقات النقدیة المستقبلیة وخصم التدفقات النقدیة المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة  -

 مالیة مشابھة لھا.
تھدف طرق التقییم إلى الحصول على قیمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار  -

المالیة، وفي حال  العوامل السوقیة وأیة مخاطر أو منافع متوقعة عند تقدیر قیمة األدوات
وجود أدوات مالیة یتعذر قیاس قیمتھا العادلة بشكل یعتمد علیھ یتم إظھارھا بالتكلفة بعد 
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  تنزیل أي تدني في قیمتھا.
 یتم تقدیر القیمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناًء على التدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة -

  ل نفس الشروط وصفات المخاطر. نفس أسعار الفائدة لبنود تحم استخدامب
  تدني وعدم قابلیة تحصیل الموجودات المالیة

تقوم الشركة بمراجعة القیم المثبتة في السجالت للموجودات المالیة في تاریخ القوائم المالیة 
ً أو على شكل  الموحدة لتحدید فیما إذا كانت ھنالك مؤشرات تدل على تدٍن في قیمتھا إفرادیا

من أجل  ستردادالة وجود مثل ھذه المؤشرات فإنھ یتم تقدیر القیمة القابلة لالمجموعة، وفي ح
  تحدید خسارة التدني.

  یتم تحدید مبلغ التدني كما یلي:
تدني قیمة الموجودات المالیة التي تظھر بالكلفة المطفأة: بناًء على تقدیر التدفقات النقدیة  -

  المخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
موجودات المالیة التي تظھر بالقیمة العادلة: یمثل الفرق بین القیمة المثبتة في تدني ال -

ً في  الدخل  قائمةالسجالت والقیمة العادلة، بعد تنزیل أي خسائر تدني معترف بھا سابقا
  الموحد.

تدني قیمة الموجودات المالیة التي تظھر بالكلفة: بناًء على القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة  -
  متوقعة مخصومة بسعر السوق الحالي للعائدات على موجودات مالیة مشابھة.ال

الدخل الموحد كما یتم تسجیل أي وفر في الفترة الالحقة  قائمةیتم تسجیل التدني في القیمة في 
الدخل الموحد باستثناء أسھم الشركات  قائمةنتیجة التدني السابق في الموجودات المالیة في 

  المتوفرة للبیع. 
 
  ات العقاریةستثماراال

ً إلیھا تكالیف ستثماریتم قیاس اال ً بالكلفة مضافا . تتم رسملة كلفة االقتناءات العقاریة مبدئیا
؛ وال تشمل كلفة عترافشروط اال استوفتات العقاریة إذا ستثمارمكونات اال استبدال

ات ستثماریتم إظھار االالمبدئي،  عترافات العقاریة مصاریف الخدمة الیومیة. بعد االستثماراال
العقاریة بالقیمة العادلة والتي تعكس ظروف السوق في تاریخ القوائم المالیة الموحدة. یتم إثبات 

ات العقاریة في قائمة الدخل ستثماراألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة لال
  الموحد في فترة حدوث التغیر.

 أالالعقاریة عند التخلي عنھا أو عند إیقافھا عن الخدمة بشكل دائم على ات ستثماراال استبعادیتم 
یكون ھناك توقع لتدفق منفعة اقتصادیة مستقبلیة نتیجة التخلي عنھا. یتم قید أیة أرباح أو خسائر 

 .ستبعادات العقاریة في قائمة الدخل الموحد في فترة حدوث االستثماراال استبعادناتجة من 
  معداتالممتلكات وال

المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في  ستھالكاالتظھر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزیل 
بطریقة القسط  ستخداملالالممتلكات والمعدات عندما تكون جاھزة  استھالكالقیمة الدفتریة، ویتم 

  الثابت وفقا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما یلي:
 سنوات 

 50 مباني -
 17 تأثاث ومفروشا -
 10-5 أجھزة مكتبیة -
 5 أجھزة الحاسب اآللي  -
 7 مركبات -
 7 تحسینات مأجور -

یتم دراسة تدني القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات عند وجود أحداث أو تغیرات في الظروف 
قیمتھا الدفتریة. عند وجود أحد ھذه األدلة وعندما تزید  استردادتشیر إلى عدم توافر إمكانیة 

ھا، یتم تخفیض القیمة الدفتریة للقیمة المتوقع استردادالقیمة الدفتریة عن القیمة المتوقع 
ً منھا مصاریف البیع أو "القیمة قید االاسترداد "، أیھما ستخدامھا وھي القیمة العادلة مخصوما
 أعلى. 



18 

  

مكونات الممتلكات والمعدات التي یتم التعامل  الستبدالكالیف المتكبدة ورسملة الت احتسابیتم 
معھا بشكل منفصل، كما یتم شطب القیمة الدفتریة ألي جزء مستبدل. یتم رسملة النفقات 

المستقبلیة المتعلقة بالممتلكات والمعدات. یتم  االقتصادیةاألخرى الالحقة فقط عند زیادة المنافع 
  الدخل الموحد. قائمةت األخرى في إثبات جمیع النفقا

 التأمین إعادة
 إعادة التأمین. تمثل موجودات اتفاقیاتتقوم الشركة بالحد من مخاطر التأمین من خالل عقد 

 الممكن المبالغ تقدیر یتم التأمین. إعادة شركات من ھااستردادالمبالغ الممكن  عقود إعادة التأمین
وغیر  تتناسب مع مخصص اإلدعاءات المسددة بطریقةمن شركات إعادة التأمین  ھااسترداد

 ً  التأمین وحصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة. إعادة لعقد المسددة ووفقا
المالیة  قوائمیتم إجراء مراجعة للتدني في موجودات عقود إعادة التأمین القائمة بتاریخ ال

. یحدث التدني عند ظھور دلیل موضوعي الموحدة أو عندما ینشأ مؤشر على التدني خالل السنة
 ً لشروط عقد إعادة التأمین وعند إمكانیة قیاس  یبین أن الشركة قد ال تسترد المبالغ المستحقة وفقا

األثر على ھذه المبالغ التي ستتسلمھا الشركة من معیدي التأمین بشكل موثوق، یتم تسجیل 
  الدخل الموحد. قائمةخسارة التدني في 

 وثائق حملة تجاه ومسؤولیتھا التزاماتھا الشركة من تعفي ال التأمین إعادة عقود ترتیبات إن
 التأمین.

التأمین التي تتحملھا  أعباء من لكل بالنسبة اإلجمالي أساس على التأمین ومطالبات أقساط تظھر
  المعاد تأمینھا. الشركة وتلك

  ذمم التأمین المدینة
وتسجل مبدئیاً بالقیمة العادلة للمبالغ المستلمة أو التي  تدرج الذمم المدینة عندما تصبح مستحقة

سوف یتم استالمھا مقابل وثائق الـتأمین المصدرة. یتم دراسة تدني القیمة الدفتریة للذمم المدینة 
عند وجود أدلة تشیر إلى عدم إمكانیة تحصیل قیمتھا الدفتریة ویتم أخذ مخصص بقیمة التدني 

موحد في السنة التي یحدث فیھا التدني. تُشطب الدیون المعدومة عند الدخل ال قائمةویحمل على 
 تحدیدھا.

  النقد والنقد المعادل 
التدفقات النقدیة یشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى  قائمةلغرض إعداد 

صدة مقیدة البنوك وودائع قصیرة األجل تستحق خالل فترة ثالثة شھور أو أقل بعد تنزیل األر
  السحب.

  التزامات عقود التأمین 
  عند توقیع عقد التأمین وتحمیل أقساط التأمین. التأمینبالتزامات عقود  عترافیتم اال
المالیة  بالفترة المتعلق المكتتبة التأمین أقساط من الجزء غیر المكتسبة التأمین أقساط تمثل

غیر مكتسبة  تأمین بات كأقساطالالحقة نتیجة وثائق تأمین ساریة وتسجل ضمن المطلو
النتھاء مدة وثیقة التأمین  المتبقیةاألخطار الساریة)، وتحتسب على أساس عدد األیام  احتیاطي(

  المالیة الموحدة. قوائمبعد تاریخ ال
 غیر المسددة المتكبدة للمطالبات التقدیریة االدعاءات تحت التسویة الكلفة احتیاطيإجمالي  یمثل
 عقود وذلك لحاملي لم یتم أم عنھا التبلیغ تم المركز المالي الموحد سواء ائمةق تاریخ في كما

منھا  إدارة المطالبات ذات الصلة، مطروح أخرى باإلضافة إلى مصاریف وأطراف التأمین
 مستردة. أخرى مبالغ وأي الحادث من قیمة المستردات

المالیة الموحدة  قوائمتاریخ ال في كما المسددة غیر عنھا المبّلغ لإلدعاءات المخصصات تحتسب
بمفردھا بناًء على تقاریر الخبراء والمحامین وخبرة الشركة  كل حالة تقدیر أساس على

   وتقدیراتھا. 
 الشركة السابقة خبرة بناًء على غیر المبلغ عنھا  اإلدعاءاتمخصص  تقدیر وتسجیل یتم

المركز  قائمةتاریخ  في كما نھاع یبلغ ولم حدثت التي الحوادث وتقدیراتھا لسداد تعویضات
  المالي الموحد.
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 التأمین إلتزامات كفایة اختبار
 كافیة المحتسبة التأمین التزامات كانت ما إذا بتقییم المالیة الموحدة قوائمال بتاریخ الشركة تقوم

 عن جنت إذا التأمین. عقود بموجب المستقبلیة النقدیة للتدفقات التقدیرات الحالیة استخدامب وذلك
 المقدرة النقدیة التدفقات ضوء في التأمین غیر كافیة اللتزامات الدفتریة القیمة أن التقییم ھذا

 الدخل الموحد. قائمة في النقص بكامل عترافاال یتم المستقبلیة، للمطالبات
  ذمم دائنة ومستحقات

ستحقات عن عقود یتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل لاللتزامات والم
التأمین باإلضافة للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بھا من قبل 

 الدائنون.
 التقاص

المركز المالي الموحد  قائمةالتقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في  إجراء ال یتم
دما یتم تسویتھا على أساس التقاص أو یكون إال عندما تتوفر الحقوق القانونیة الملزمة وكذلك عن

 تحقق الموجودات وتسویة المطلوبات یتم في نفس الوقت.
  مخصص الضرائب

ً لقانون ضریبة الدخل ومعیار المحاسبة  تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضریبة الدخل وفقا
المالیة  قوائمالبالفروقات الزمنیة المؤقتة كما بتاریخ  عتراف) والذي یتطلب اال12الدولي رقم (

إدارة الشركة عدم تسجیل الموجودات  ارتأتالموحدة كموجودات أو مطلوبات ضریبیة مؤجلة. 
من ھذه المنافع خالل فترة زمنیة  االستفادةالضریبیة المؤجلة بسبب عدم التیقن من إمكانیة 

لف محددة. تحسب مصاریف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضریبة، وتخت
المالیة الموحدة ألن األرباح المعلنة  قوائماألرباح الخاضعة للضریبة عن األرباح المعلنة في ال

تشمل إیرادات غیر خاضعة للضریبة أو مصاریف غیر قابلة للتنزیل في السنة المالیة وإنما في 
ً أو بنود لیست خاضعة أو مقبولة التنز یل سنوات الحقة أو خسائر متراكمة مقبولة ضریبیا

  ألغراض ضریبیة.
  تحسب الضرائب بموجب النسب الضریبیة المقررة وفقاَ للقوانین واألنظمة الساریة المفعول.

 مخصص تعویض نھایة الخدمة
یتم التخصیص لتعویض نھایة الخدمة للموظفین وفقا لقانون العمل الساري المفعول في فلسطین 

لموظف الذي أمضى في الشركة وعلى أساس تخصیص ثلث الراتب اإلجمالي عن كل سنة ل
في الشركة أكثر  أمضىوثلثي الراتب اإلجمالي عن كل سنة للموظف الذي  فأقل،خمس سنوات 

وراتب إجمالي عن كل سنة للموظف الذي أمضى  سنوات، من خمس سنوات وأقل من عشر
  أكثر من عشر سنوات في الشركة.

خصیص تعلى أساس  ات السابقةفي السنوتم التخصیص لتعویض نھایة الخدمة للموظفین و
  راتب شھر عن كل سنة خدمة.

  معلومات القطاعات
قطاع األعمال یمثل مجموعة من الموجودات والعملیات التي تشترك معاً في تقدیم منتجات أو 

  عن تلك المتعلقة بقطاعات أخرى. تختلفخدمات خاضعة لمخاطر وعوائد 
ت في بیئة اقتصادیة محددة خاضعة لمخاطر القطاع الجغرافي یرتبط بتقدیم منتجات أو خدما

 عمل في بیئات إقتصادیة. بقطاعاتوعوائد تختلف عن تلك المتعلقة 
  العمالت األجنبیة 

یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غیر الشیقل اإلسرائیلي (العملة األساس) خالل 
ً ألسعار الصرف السائ دة في تاریخ المعاملة. یتم تحویل السنة إلى الشیقل اإلسرائیلي وفقا

الموجودات والمطلوبات النقدیة وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نھایة 
ً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ القوائم المالیة الموحدة.  السنة إلى الشیقل اإلسرائیلي وفقا

  الموحد.  تظھر فروقات التحویل من ربح أو خسارة في قائمة الدخل
ألغراض إعداد القوائم المالیة الموحدة بعملة الدوالر األمریكي، تم تحویل بنود الموجودات 
ً ألسعار الصرف  والمطلوبات من عملة الشیقل اإلسرائیلي إلى عملة الدوالر األمریكي وفقا

سعار الصرف أ استخدامالسائدة في تاریخ القوائم المالیة الموحدة وتم تحویل بنود حقوق الملكیة ب
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معدل أسعار الصرف خالل  استخدامالتاریخیة. وكذلك تم تحویل بنود قائمة الدخل الموحد ب
السنة. یتم إظھار فروقات ترجمة العمالت األجنبیة في بند مستقل ضمن حقوق الملكیة، وكانت 

  المالیة على النحو التالي: السنةأسعار الصرف مقابل الشیقل الجدید كما بتاریخ 
 انون األول ك 31 
 2017 2016  
 % شیقل جدید شیقل جدید 

)0.01( 3.85 3.48الدوالر األمریكي
)0.01( 5.43 4.91 الدینار األردني

  الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح السنة
الحصة األساسیة للسھم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى مساھمي  احتسابیتم 

  المعدل المرجح لعدد األسھم العادیة خالل العام. الشركة على
یتم احتساب الربح المخفض للسھم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى مساھمي الشركة (بعد 
األخذ في االعتبار العوائد والفوائد وأیة إیرادات أو نفقات تخص األسھم القابلة للتحویل) على 

ل العام مضافاً إلیھ المعدل المرجح لعدد األسھم العادیة المعدل المرجح لعدد األسھم العادیة خال
  التي یجب إصدارھا فیما لو تم تحویل األسھم القابلة للتحویل إلى أسھم عادیة.
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  ممتلكات ومعدات .4
  یتألف ھذا البند مما یلي:

 
 مباني

أثاث 
 ومفروشات

  أجھزة
  مكتبیة

أجھزة الحاسب 
 مركبات  اآللي 

تحسینات 
 المجموع مأجور

دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي  دوالر أمریكي دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي 
            الكلفة

 4,682,563  224,268 176,346  506,872  405,469  3,074,291295,317 2017كانون الثاني  1كما في 
 773,924  1,750 143,479  28,619  70,336  120,813 408,927 إضافات 

 524,547  23,905 23,697  54,878  45,537  35,565 340,965 فروقات ترجمة عمالت أجنبیة
 5,981,034  249,923 343,522  590,369  521,342  3,824,183451,695 2017األول  كانون 31كما في 

            االستھالك المتراكم
 1,300,209 91,991 60,129  457,132  352,232 202,306 136,419 2017اني كانون الث 1كما في 

 173,920 11,715 39,231  18,640  17,930 14,421 71,983 االستھالك للسنة
 145,617  9,592 8,339  51,786  38,248  20,665 16,987 فروقات ترجمة عمالت أجنبیة

 1,619,746 113,298 107,699  527,558  408,410 237,392 225,389 2017األول  كانون 31كما في 
  صافي القیمة الدفتریة 

 4,361,288  136,625 235,823  62,811  112,932  3,598,794214,303 2017كانون األول  31
  

ومبلغ  2017كانون األول  31دوالر أمریكي كما في  971,163مبلغ بلغت كلفة الممتلكات والمعدات المستھلكة بالكامل والتي ما زالت تستخدم في عملیات الشركة 
  .2016 كانون األول 31أمریكي كما في  دوالر 877,094
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 مباني

أثاث 
 ومفروشات

  أجھزة
  مكتبیة

أجھزة الحاسب 
 مركبات  اآللي 

تحسینات 
 المجموع مأجور

دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي  أمریكيدوالر  دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي 
            الكلفة

 2,026,989  176,264 177,290  475,116  388,414  276,725 533,180 2016كانون الثاني  1كما في 
 2,664,145  51,097 19,531  25,652  12,042  2,540,78615,037 إضافات 

 (28,049)  (5,263) (22,786)  -  -  - - استبعادات
   19,478  2,170 2,311  6,104  5,013  3,555 325 فروقات ترجمة عمالت أجنبیة

 4,682,563  224,268 176,346  506,872  405,469  3,074,291295,317 2016األول  كانون 31كما في 
            االستھالك المتراكم

 1,197,581 81,312 35,393  433,475  334,039 189,844 123,518 2016كانون الثاني  1كما في 
 89,780 10,278 26,187  18,075  13,891 10,023 11,326 االستھالك للسنة

 (2,477) (630) (1,847)  -  - - - استبعادات
 15,325  1,031 396  5,582  4,302  2,439 1,575 فروقات ترجمة عمالت أجنبیة

 1,300,209 91,991 60,129  457,132  352,232 202,306 136,419 2016األول  كانون 31كما في 
  صافي القیمة الدفتریة 

 3,382,354  132,277 116,217  49,740  53,237  2,937,87293,011 2016كانون األول  31
  

ومبلغ  2016كانون األول  31دوالر أمریكي كما في  877,094الت تستخدم في عملیات الشركة مبلغ بلغت كلفة الممتلكات والمعدات المستھلكة بالكامل والتي ما ز
  .2015كانون األول  31دوالر أمریكي كما في  810,916
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  ات عقاریةاستثمار .5
ودورا  ات الشركة في أراٍض في كل من مدن رام هللا، أریحا وبیرزیتاستثماریمثل ھذا البند   .أ

  كما یلي: الخلیل
20172016 

 دوالر أمریكي دوالر أمریكي
 18,468,812 17,023,151الرصید في بدایة السنة

 885,5402,301,598التغیر في القیمة العادلة خالل السنة
 ـ  85,174 إضافات أراضي

(3,991,503))7,090,093( استبعادات أراضي
 244,244 1,089,575فروقات ترجمة عمالت أجنبیة

 17,023,151 11,993,347رصید في نھایة السنةال
لتنمیة ات العقاریة أرض مملوكة بالكامل من قبل شركة األبراج الفلسطینیة لستثمارتضمن اال  .ب

 دوالر أمریكي مسجلة بالقیمة العادلة. 1,277,866) بمبلغ العقاریة (الشركة التابعة
والر أمریكي تم قیدھا في حساب د 543,571أراضي بمبلغ  استبعادحققت الشركة خسائر عن   .ج

  ).21إیضاح ( –(مصاریف) إیرادات أخرى 
  
  من خالل قائمة الدخل الشامل العادلةموجودات مالیة بالقیمة  .6

 ات في أسھم شركات محلیة كما یلي:استثماریشمل ھذا البند   .أ
20172016 

 دوالر أمریكي دوالر أمریكي
 326,272323,634 أسھم مدرجة 

 326,272323,634 
  
  الموجودات المالیة من خالل قائمة الدخل الشامل كانت كما یلي: احتیاطيإن الحركة على حساب   .ب

20172016 
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي

 76,691 52,226الرصید في بدایة السنة
 )25,527((30,711)التغیر في القیمة العادلة

 1,062 4,494فروقات ترجمة عمالت أجنبیة
 52,226 26,009الرصید في نھایة السنة

  
  ذمم مدینة .7

 یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ
20172016 

 دوالر أمریكي دوالر أمریكي
 6,593,522 5,160,096مستحق من حملة الوثائق

 2,927,602 3,198,591مستحق من الوكالء والمنتجین والوسطاء
 8,358,687 9,521,124 

 (3,584,420) (3,435,290)ون مشكوك في تحصیلھامخصص دی
 4,923,397 5,936,704 

وھي قصیرة  دیون مشكوك في تحصیلھاخصم أي مخصص  تدرج الذمم المدینة بالصافي بعد  .ب
 األجل بطبیعتھا.

بما یعادل مبلغ جدید ل قشی 7,369,432یتضمن الرصید المستحق من حملة الوثائق مبلغ   .ج
كانون  31یكي قیمة الرصید المستحق على المؤسسات الحكومیة كما في دوالر أمر 2,117,653

دوالر أمریكي كما في  2,583,254بما یعادل مبلغ جدید  شیقل 9,945,529(مبلغ  2017األول 
  ).2016كانون األول  31
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  فیما یلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا خالل السنة:  .د
20172016 

 دوالر أمریكي الر أمریكيدو
 3,584,4203,501,975الرصید في بدایة السنة

 105,659  (255,863)خالل السنة التغیر
 (68,598)(256,694)الدیون المشطوبة خالل السنة

 45,384 363,427فروقات ترجمة عمالت أجنبیة
 3,435,2903,584,420الرصید في نھایة السنة

ً بالحصول على كمبیاالت وشیكات من الزبائن الذین ال یقحالشركة تقوم  ومون بتسدید أرصدتھم الیا
  وقت حدوثھا كضمانات.

  
  مدینة ذمم شركات التأمین ومعیدي التأمین .8

  یتألف ھذا البند مما یلي:
 20172016 
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

 147,545106,992شركات تأمین محلیة
 346,728 -ةشركات تأمین خارجی

 147,545453,720 المجمــوع
 

  أرصدة مدینة أخرى .9
 یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

 20172016 
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

 305,826409موظفین ذمم
 ً  198,77398,845مصاریف مدفوعة مقدما
 9,540 10,554مستردات تأمین مستحقة

 1,684,911 2,156,818 ب–مستردات موقوفة
 231,599210,511 أخرى

 2,004,216 2,903,570 المجمــوع
 

  مستردات موقوفة:  .ب
یمثل ھذا المبلغ قیمة المستردات والمشاركة من شركات التأمین المحلیة والصندوق الفلسطیني 

شیقل  9,005,723دوالر أمریكي ( 2,587,851لتعویض مصابي حوادث الطرق بمبلغ إجمالي 
ً منھا قیمة التحوط الذي تم احتسابھ بناًء على رأجدید) مخصو المستشار القانوني والدائرة  يما

  شیقل جدید). 1,500,000دوالر أمریكي ( 416,667القانونیة وإدارة الشركة، وذلك بقیمة 
 

  النقد والنقد المعادل .10
  ألغراض قائمة التدفقات النقدیة، یتألف النقد والنقد المعادل مما یلي:

20172016 
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي

 46,720 82,212نقد في الصندوق
 149,023129,227حسابات جاریة لدى البنوك

 231,235175,947 
 10,404,502 5,300,557ودائع لدى البنوك

 5,476,504 10,635,737 المجمــوع
 (250,000) (250,000)نقد مقید السحب

 5,226,504 10,385,737 المجمــوع
 بنوك ودائع لدى بنوك محلیة بالدوالر األمریكي تستحق خالل فترة شھر واحد  تمثل الودائع لدى

المنتھیة في  للسنة %3السنویة على أرصدة الودائع لدى البنوك نسبة  المرابحةبلغ متوسط سعر 
  .2017 كانون األول 31

  ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة وفقاً  یمثل النقد مقید السحب قیمة ودیعة محجوزة ألمر
  للمتطلبات القانونیة.
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  مخصص تعویض نھایة الخدمة .11
 یتألف ھذا البند مما یلي:

 2017 2016 
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

 937,112 1,025,359 الرصید في بدایة السنة
 131,415 1,569 إضافات خالل السنة
 (55,140) (43,112) المدفوع خالل السنة

 11,972 107,586 فروقات ترجمة عمالت أجنبیة
 1,025,359 1,091,402 الرصید في نھایة السنة

 
  مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین .12

  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

 2017 2016 
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

   مطلوبات عقود التأمین
13,302,804 11,701,233 ت التسویة احتیاطي إدعاءات تح

 246,384 272,580 احتیاطي إدعاءات غیر مبلغ عنھا
 5,231,533 6,340,667 أقساط غیر مكتسبة (احتیاطي األخطار الساریة)

 18,314,480 18,780,721
  موجودات عقود إعادة التأمین

 1,037,470 2,552,673 حصة معیدي التأمین من احتیاطي إدعاءات تحت التسویة
حصة معیدي التأمین من أقساط غیر المكتسبة (احتیاطي 

 339,831 452,906 األخطار الساریة)
 3,005,579 1,377,301 

   صافي مطلوبات عقود التأمین 
12,265,334 9,148,560 احتیاطي إدعاءات تحت التسویة 
 246,384 272,580 احتیاطي ادعاءات غیر مبلغ عنھا

 4,891,702 5,887,761 أقساط غیر مكتسبة (احتیاطي األخطار الساریة)
17,403,420 15,308,901 المجمــوع

  
  اإلدعاءات تحت التسویة احتیاطي  .ب

ن  أمین م دي الت اطيبلغت حصة الشركة وحصة معی ا  احتی أمین كم روع الت ویة لف ت التس اءات تح ادع
  یلي:

 جمالياإل حصة معیدي التأمین  حصة الشركة 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي دوالر أمریكي 

10,149,37811,679,687 890,441 10,789,2461,741,151 8,408,227 فرع تأمین المركبات
 12,035 21,015 3,117 9,609 8,918 11,406 فرع تأمین النقل البحري

 78,232 92,610 57,757 67,756 20,475 24,854 فرع تأمین الحریق والسرقة
 979,718 846,991 ـ 655,269 979,718 191,722 فرع تأمین العمال

 107,212 82,184 ـ - 107,212 82,184 فرع تأمین المسؤولیة المدنیة
 105,992 105,722 7,255 7,066 98,737 98,656خرىفرع التأمینات العامة األ

 104,573 95,904 78,900 71,822 25,673 24,082 فرع التأمین الھندسي
 235,355 307,429 ـ - 235,355 307,429 فرع التأمین الصحي

11,701,23313,302,804 1,037,470 12,265,3342,552,673 9,148,560 المجمــوع
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 األخطار الساریة) احتیاطيأقساط غیر مكتسبة (  .ج
بة ( ر المكتس اط غی ن األقس أمین م دي الت ة معی ركة وحص ة الش ت حص اطيبلغ ار  احتی األخط

  الساریة) لفروع التأمین كما یلي:
 اإلجمالي حصة معیدي التأمین  حصة الشركة 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكير أمریكيدوالدوالر أمریكي 

 4,469,890 5,188,012 201,145 251,254 4,268,745 4,936,758 فرع تأمین المركبات
 6,376 5,975 5,246 4,699 1,130 1,276 فرع تأمین النقل البحري

 65,210 78,427 56,351 69,468 8,859 8,959 فرع تأمین الحریق والسرقة
 302,441 388,618 13,610 19,431 288,831 369,187 فرع تأمین العمال

 39,660 40,174 1,785 2,009 37,875 38,165 فرع المسؤولیة المدنیة
 41,206 48,108 9,070 18,501 32,136 29,607فرع التأمینات العامة األخرى

 67,077 109,798 52,624 87,544 14,453 22,254 دسيفرع التأمین الھن
 239,673 481,555 ـ - 239,673 481,555 فرع التأمین الصحي

 5,231,533 6,340,667 339,831 452,906 4,891,702 5,887,761 المجمــوع
  

  دائنة ومعیدي التأمین ذمم شركات التأمین .13
 یتألف ھذا البند مما یلي:

 2017 2016 
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

 230,210 398,870 شركات تامین محلیة
 23,965 448,881 شركات إعادة تأمین خارجیة

 254,175 847,751 المجمــوع
  

  ذمم دائنة .14
 یتألف ھذا البند مما یلي:

 2017 2016 
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

 397,903 141,934 موردین وكراجات
 902,362 940,238 فق طبیةمرا

 232,627 217,224 عمالء منوعون
 1,532,892 1,299,396 المجمــوع

  

 ائتمانیةتسھیالت  .15
 یتألف ھذا البند مما یلي:

 2017 2016 
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

 2,650 858 حسابات جاریة مكشوفة
  964,533 1,113,084حساب جاري مدین 

 1,115,734 965,391 المجمــوع
  
 500,000بسقف  بنك محليمن  كشف حسابتسھیالت على  2017الشركة خالل عام  حصلت 

  .بدون أجور دوالر أمریكي
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  مخصص الضرائب  .16
  لقد كانت الحركة على مخصصات الضرائب خالل السنة كما یلي:

 2017 2016 
  ضریبة 

 الدخل
ضریبة القیمة

 المضافة
  

 المجموع
  

 المجموع
دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي 

 138,608 214,133 3,331 210,802 السنةالرصید في بدایة 
 ـ(356,633) -(356,633) سلفیات مدفوعة خالل السنة

 1,059,358410,807 499,464 559,894 إضافات
)327,444( - - -تسویة ضریبة الدخل والمضافة**

 )7,838( 47,068 17,577  29,491 فروقات ترجمة عمالت أجنبیة 
 214,133 963,926 520,372 443,554 الرصید في نھایة السنة

  
نة  ة  2016*  قامت الشركة خالل س ریبة القیم دخل وض ریبة ال رة ض ع دائ ة م ة نھائی ل مخالص بعم

ل التسویة وجاري العم .2015وحتى  2013المضافة عن السنوات من  رة ضریبة ل على عم ع دائ م
ن  ,2016عن السنة المالیة الدخل وضریبة القیمة المضافة  د م لم نستطع من خالل إجراءات التدقیق التأك

دخل وضریبة  ي لضریبة ال مدى كفایة مخصص ضریبة الدخل وضریبة القیمة المضافة, حیث أن المبلغ الفعل
ات  2017و  2016السنوات عن القیمة المضافة المستحقة على الشركة  د المفاوض ائي بع كل نھ یتم إقراره بش

  مع دائرة ضریبة الدخل وضریبة القیمة المضافة من قبل المستشار الضریبي للشركة.
ن  **. افي نتیجة التسویة للسنوات م ابقة ص نوات س ن س تمثل تسویة ضریبة الدخل والقیمة المضافة ع

ات 2015وحتى  2013 رق الن د الف م قی د ت الغ وق ابقة الب ات الس ویة والمخصص ین التس  327,444ج ب
 دوالر أمریكي في قائمة الدخل.

  
  أرصدة دائنة أخرى  .17

 یتألف ھذا البند مما یلي:
 2017 2016 
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

 74,471 102,132 قیمة المضافة على الرواتبالضریبة 
  167,876 84,110لتعویض مصابي حوادث الطرقالصندوق الفلسطیني 

 75,947 227,079 ضریبة رواتب مستحقة 
 293,378 110,346 مصاریف ورسوم مستحقة

 107,674 138,752 مخصص أجازات
 148,461 141,826 أخرى

 784,041 888,011 المجمــوع
  

   لقد كانت الحركة على حساب الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق خالل السنة
  ما یلي:ك

 2017 2016 
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

 124,480 84,110 الرصید في بدایة السنة
 1,321,470 1,131,850 اإلضافات خالل السنة 

(1,363,565)  (1,059,521) المسدد خالل السنة
 1,725 11,437 فروقات ترجمة عمالت أجنبیة

 84,110 167,876 الرصید في نھایة السنة
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 إجباري احتیاطي .18
من األرباح  %10المعمول بھ في فلسطین، یتم اقتطاع  1964) لسنة 12وفقاً لقانون الشركات رقم (

 حتیاطيقبل أن یبلغ مجموع اال االقتطاعاإلجباري وال یجوز وقف ھذا  حتیاطيالسنویة لحساب اال
  اري على المساھمین.اإلجب حتیاطيالمتجمع ما یعادل ربع رأس المال، كما ال یجوز توزیع اال

  
  معلومات قطاعات األعمال  .19

أمین، –وبناًء على متطلبات ھیئة سوق رأس المال  إداریة ألغراض ة للت م تنظیم اإلدارة العام الشركة  ت
رقة،  ق والس أمین الحری ري، ت ل البح أمین النق ات، ت ي المركب أمین وھ ال ت ات أعم ة قطاع مل ثمانی لتش

حي.تأمینات العمال، تأمینات المسؤو كل لیة المدنیة، التأمینات العامة، التأمین الھندسي والتأمین الص  تش
  للشركة. التحلیلیة للتقاریر األساس القطاعات ھذه

ة النقدیة واألموال اتستثماراال إدارة على للشركة األخرى العملیات تشتمل  توجد وال بالشركة، الخاص
 رادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال الشركة.بین القطاعات. یمثل الجدول التالي ملخص إی معامالت
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  :2017كانون األول  31یمثل الجدول التالي ملخص إیرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال الشركة للسنة المنتھیة في 

  العمال  حریق وسرقة  نقل بحري  مركبات 
  المسؤولیة

  المدنیة
  التأمینات

  صحي  ھندسي  العامة األخرى
قطاع االستثمار 

  الخزینةو
تعدیالت 

 المجموع  واستبعادات
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 
                      

 13,056,142 -    -   1,015,536  237,911   96,319  80,579  748,919  144,473  21,719  10,710,686 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

 (1,277,024)      -  (190,124)   (35,453)  (13,032)  (18,178)  (119,900)  (15,764)  (884,573) إجمالي أقساط معیدي التأمین

 11,779,118   -    -  1,015,536  47,787   60,866  67,547   730,741   24,573  5,955  9,826,113 إجمالي األقساط المحتفظ بھا

 )460,099( -    -   (209,186)  (6,056)   5,746  3,612   (47,992)   814  (25)  )207,012( التغیر في أقساط غیر المكتسبة

 3,674,054   -    -  141,061  152,797   55,990  78,038   325,339   72,540  14,294  2,833,995 رسوم التأمین

 14,993,073     -   947,411  194,528   122,602  149,197   1,008,088   97,927  20,224  12,453,096 صافي أقساط التأمین المكتسبة

 1,186,965  -  -  -  51,502   8,277  679   -   31,305  3,983  1,091,219 عموالت تأمین مكتسبة

 (1,387,230)  ـ  ـ  (33,820)  (21,599)   (10,001)  (10,352)   (54,963)   (13,722)  (2,169)  (1,240,604) العموالت المدفوعة

 14,792,808  ـ  ـ  913,591  224,431    120,878  139,524   953,125   115,510  22,038  12,303,711 صافي األقساط المكتسبة بعد العموالت

                      المطالبات المتكبدة

(10,627,551)  -   - (1,203,283)  (52,594)   (1,334)  5,895   (939,234)   (35,832)  -¤ (8,401,169) البات المسددةالمط

  381,673  -   -    -   53,254    10,099   -    15,839    30,686   -   271,795 حصة معیدي التأمین من المطالبات المسددة

(10,245,878)  -   -  (1,203,283)  660   8,765  5,895¤ (923,395)   (5,146)  -  (8,129,374) صافي المطالبات المسدّدة

 3,615,314  -  -   (45,483)  19,128    155,11   35,213   228,996   )5,858(  )7,444(  3,379,607 التغیر في احتیاطي مطالبات مبلغ عنھا وغیر مسددة

  1,358,067  ـ  ـ   ـ   )14,951(    )929(   ـ    633,427    3,730   5,955   730,835 تالمستردا حصة المعید من التغیر في احتیاطي تحت التسویة

 )5,272,497(   -    -  (1,248,766)  4,837   18,991  41,108   )60,972(   )7,274(  (1,489)  )4,018,932( صافي المطالبات المتكبدة

صافي أرباح أعمال التأمین قبل المصاریف اإلداریة الموزعة
 9,520,311  -   -  (335,175)  229,268   139,869  180,632   892,153   108,236  20,549  8,284,779 ع التأمینعلى فرو

  (4,041,150)  -   -  (314,331)  (73,638)   (29,813)  (24,941)   (231,806)   (44,717)  (6,722)  (3,315,182) حصة فروع التأمین من المصاریف اإلداریة والعمومیة

ي (خسائر) أرباح أعمال التأمین بعد المصاریف اإلداریةصاف
 5,479,161  -   -   (649,506)  155,630   110,056  155,691  660,347   63,519  13,827  4,969,597 الموزعة على فروع التأمین

                        المصاریف واإلیرادات غیر الموزعة:

 212,283   -  212,283   -    -    -    -    -    -    -    - عوائد االستثمارات 

 885,540   -  885,540   -    -    -    -    -    -    -    - التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة

 (1,349,678)   -  (1,349,678)   -    -    -    -    -    -    -    - إیرادات(مصاریف) أخرى

 )160,804(  )160,804(   -   -    -    -    -    -    -    -    - ومستردات مخصص تدني ذمم مدینة

 (568,812)  (568,812)   -   -    -    -    -    -    -    -    - مصاریف إداریة وعمومیة غیر موزعة على فروع التأمین

 4,497,690  )729,616(  )251,855(  (649,506)  155,630   110,056  155,691  660,347   63,519  13,827  4,969,597 ربح (خسارة) السنة قبل الضرائب
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  :2016كانون األول  31یمثل الجدول التالي ملخص إیرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال الشركة للسنة المنتھیة في 

  العمال  حریق وسرقة  نقل بحري  مركبات 
  المسؤولیة

  المدنیة
  التأمینات

  صحي  ھندسي  العامة األخرى
قطاع االستثمار 

  والخزینة
تعدیالت 

 المجموع  واستبعادات
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  الر أمریكيدو 
                      

 11,180,634  ـ  ـ  421,330  203,792     76,678     84,476  604,603    129,112  11,762  9,648,881 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

 (1,672,900)  ـ  ـ  ـ  (169,364)  (22,249)  (21,403)  (10,892)  (101,443)  (7,759)  (1,339,790) إجمالي أقساط معیدي التأمین

 9,507,734  ـ  ـ  421,330  34,428  54,429  63,073  593,711  27,669  4,003  8,309,091 إجمالي األقساط المحتفظ بھا

 (340,162)  ـ  ـ  (148,845)  (5,232)  (3,646)  (413)     (112,865)  1,717  137  (71,015) التغیر في أقساط غیر المكتسبة

 3,658,304  ـ  ـ  332,333  166,819  53,761  68,615  496,023  69,329  9,075  2,462,349 رسوم التأمین

 12,825,876  ـ  ـ  604,818  196,015  104,544  131,275  976,869  98,715  13,215  10,700,425 تأمین المكتسبةصافي أقساط ال

 1,468,907  ـ  ـ  (547)  46,789  5,462  414  1,017  26,756  20,444  1,368,572 عموالت تأمین مكتسبة

 (1,212,342)  ـ  ـ  (26,293)  (22,895)  (7,186)  (10,962)  (44,584)  (13,414)  (1,429)  (1,085,579) العموالت المدفوعة

 13,082,441  ـ  ـ  577,978  219,909  102,820  120,727  933,302  112,057  32,230  10,983,418 صافي األقساط المكتسبة بعد العموالت

                      المطالبات المتكبدة

(10,029,195)  ـ  ـ  (433,697)  (69,667)  (412)  (7,476)  (765,362)  (34,261)  (14,627) (8,703,693) المطالبات المسددة

 1,378,888  ـ  ـ  ـ  62,838  5,357  ـ  -   24,731  12,418  1,273,544 حصة معیدي التأمین من المطالبات المسددة

 (8,650,307)  ـ  ـ  (433,697)  (6,829)  4,945  (7,476) (765,362)  (9,530)  (2,209)  (7,430,149) صافي المطالبات المسدّدة

 1,938,537      (63,850)  )(18,490  22,981  (22,371)  167,724  7,302  )(1,803  1,847,044 التغیر في احتیاطي مطالبات مبلغ عنھا وغیر مسددة

 328,851  ـ  ـ  ـ  23,917  5,910  ـ  ـ  (2,843)  2,428  299,439 حصة المعید من التغیر في احتیاطي تحت التسویة

 (6,382,919)      (497,547)  (1,402)  33,836  (29,847)  (597,638)  (5,071)  (1,584)  (5,283,666) صافي المطالبات المتكبدة

صافي أرباح أعمال التأمین قبل المصاریف اإلداریة الموزعة
 6,699,522  ـ  ـ  80,431  218,507  136,656  90,880  335,664  106,986  30,646  5,699,752 على فروع التأمین

 )2,946,026(  ـ  ـ  (111,018)  (53,698)  (20,204)  (22,260)  (159,309)  (34,020)  (3,099)  (2,542,418) حصة فروع التأمین من المصاریف اإلداریة والعمومیة

التأمین بعد المصاریف اإلداریة  صافي (خسائر) أرباح أعمال
 3,753,496  ـ  ـ  (30,587)  164,809  116,452  68,620  176,355  72,966  27,547  3,157,334 الموزعة على فروع التأمین

                     المصاریف واإلیرادات غیر الموزعة:

 76,459  ـ  76,459  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ عوائد االستثمارات 

   ـ    ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ خسائر الشركات التابعة

 2,301,598  ـ  2,301,598  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة

 )76,654(  ـ  )76,654(  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ إیرادات(مصاریف) أخرى

 (105,659)  (105,659)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ مخصص تدني ذمم مدینة

 (458,420)  (458,420)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ مصاریف إداریة وعمومیة غیر موزعة على فروع التأمین

 5,490,820  )564,079(  2,301,403  (30,587)  164,809  48,780  68,620  176,355  72,966  27,547  3,157,334 ربح (خسارة) السنة قبل الضرائب
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  اتستثمارعوائد اال .20
 یتألف ھذا البند مما یلي:

2017 2016 
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي

 72,740 184,050إیرادات فوائد بنكیة
 3,719  28,233عوائد توزیعات أسھم

 76,459 212,283 المجمــوع
 

  أخرى إیرادات(مصاریف)  .21
 یتألف ھذا البند مما یلي:

2017 2016 
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي

 (139,578) (791,759)فروقات عملة (خسائر)
 62,924 (557,919)أخرى(مصاریف) إیرادات

 )76,654(  (1,349,678) المجمــوع
 

  مصاریف إداریة وعمومیة .22
 یتألف ھذا البند مما یلي:

2017 2016 
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي

 1,739,888 2,331,038*رواتب ومنافع الموظفین
 276,553  465,736ضریبة القیمة المضافة على الرواتب

 112,098   3,223تعویض نھایة الخدمة
 160,113  227,180مصاریف سیارات ومواصالت وسفر

 105,838  170,235برید وبرق وھاتف
 38,315  134,189 إعالنات

 64,730  85,350قرطاسیھ ومطبوعات
 89,779  175,251 اتاستھالك
 122,247  87,873 إیجارات

 44,177  73,919رسوم ورخص واشتراكات
 48,096  54,319 كھرباء ومیاه

 84,091  131,398مصاریف تأمین
 16,833  49,379 صیانة ونظافة

 19,254  21,282 ضیافة
 24,014  30,778مصاریف أخرى

 2,946,026 4,041,150ع التأمینمصاریف إداریة وعمومیة موزعة على فرو  
 177,025  128,588مصاریف مجلس اإلدارة

 107,371  80,700 أتعاب مھنیة
 79,895  27,837فوائد وعموالت بنكیة

 94,129  331,687 متفرقة 
 458,420  568,812مصاریف إداریة وعمومیة غیر موزعة على فروع التأمین

 3,404,446 4,609,962مومیةمجموع المصاریف اإلداریة والع
  .اإلدارة التنفیذیة ومكافآتمصاریف رواتب ومنافع الموظفین على رواتب  اشتملت *
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  تم توزیع المصاریف اإلداریة والعامة على فروع التأمین كالتالي:
 2017  2016 
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 

 2,542,418  3,315,182 فرع تأمین المركبات
 3,099  6,722 أمین النقل البحريفرع ت

 34,020  44,717 فرع تأمین الحریق والسرقة
 159,309  231,806 فرع تأمین العمال

 22,260  24,941 فرع المسؤولیة المدنیة
 20,204  29,813 فرع التأمینات العامة األخرى

 53,698  73,638 فرع التأمین الھندسي
 111,018  314,331 فرع التأمین الصحي

 2,946,026  4,041,150 المجمــوع
 

  الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح السنة .23
  یشمل ھذا البند ما یلي:

 2017  2016 
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 

 5,407,457  3,438,332 ربح السنة 
 سھم  سھم 

 5,000,000  5,416,667 المتوسط المرجح لعدد األسھم المكتتب بھا 
    
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 

 %108   %63 ة للسھم من ربح السنة ضفخالحصة األساسیة الم
 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة .24
تعتبر المعامالت كمعامالت مع أطراف ذات عالقة عندما تتم مع الشركات الحلیفة والمساھمین 

یطرون علیھا أو لھم القدرة على التأثیر وأیة شركات یسوالرؤساء التنفیذیین الرئیسیین واإلدارة العلیا 
بالمعامالت مع الجھات ذات العالقة من قبل إدارة  والشروط المتعلقةسیاسات األسعار  اعتمادیتم  .بھا

  الشركة.
  

  ھي كما یلي: إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة
   2017  2016 
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  قةطبیعة العال 

 1,595,513  847,660 مساھمون رئیسیون الوطنیة الفلسطینیة السلطة –ذمم مدینة 
 39,160  46,097 مساھمون رئیسیون مجلس اإلدارة أعضاء –ذمم مدینة 

 -  - مساھمون رئیسیون مخصص تدني ذمم مدینة 
  

  ضمنة في قائمة الدخل الموحدة ھي كما یلي:إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المت
 2017  2016 
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكيطبیعة العالقة 

 437,172 946,905  مساھمون رئیسیون إیرادات 
 141,941 174,695  مساھمون رئیسیون مشتریات

     مصروفات
 177,025 707,755 أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت ومنافع مجلس اإلدارة
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رواتب ومنافع اإلدارة العلیا
والرؤساء التنفیذیین:
 231,477  422,200 منافع قصیرة األجل

 18,010 20,448 مخصص تعویض نھایة الخدمة
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة .25
نفھا وقیمتھا العادلة یمثل الجدول التالي مقارنة للقیم الدفتریة والقیم العادلة لألدوات المالیة، حسب ص

  :2016و 2017كانون األول  31كما في
 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 
 2017  2016  2017  2016 
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 

        موجودات مالیة
 5,226,504  10,385,737  5,226,504  10,385,737 النقد والنقد المعادل

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
        قائمة الدخل الشامل

 323,634  326,272  323,634  326,272 مدرجة
 8,798,276  8,012,583  8,798,276  8,012,583 ذمم مدینة وشیكات برسم التحصیل 

 453,720  147,545  453,720  147,545 ذمم شركات التأمین
 1,377,301  3,005,579  1,377,301  3,005,579 ة التأمینموجودات عقود إعاد
 2,004,216  2,903,570  2,004,216  2,903,570 أرصدة مدینة أخرى 

 18,183,651  24,781,286  18,183,651  24,781,286 المجمــوع
        مطلوبات مالیة

 1,115,734  965,391  1,115,734  965,391 تسھیالت ائتمانیة
 5,461,383  4,976,454  5,461,383  4,976,454 دائنة وشیكات برسم الدفع ذمم

 254,175  847,751  254,175  847,751 ذمم شركات التأمین
 18,780,721  18,314,480  17,095,810  18,314,480 مطلوبات عقود التأمین

 784,041  888,011  784,041  888,011 أرصدة دائنة أخرى
 26,396,054  25,992,087  24,711,143  25,992,087 المجمــوع

 
تم إظھار القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة وفقاً للقیم التي یمكن أن تتم بھا عملیات التبادل بین 

  جھات معنیة بذلك، باستثناء عملیات البیع اإلجباریة أو التصفیة.
 لمالیة األخرى والنقد والنقد المعادل والودائع قصیرة األجل إن القیم العادلة للذمم المدینة والموجودات ا

التأمین والمطلوبات المالیة األخرى ھي مقاربة بشكل  إعادةوالشیكات برسم التحصیل وموجودات عقود 
 كبیر لقیمھا الدفتریة وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصیل قصیرة األجل.

 قوائمجودات المالیة المتوفرة للبیع المدرجة وفقا ألسعار تداولھا في تاریخ التم تحدید القیمة العادلة للمو 
 المالیة.

 طرق تقییم مناسبة  استخدامتم تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع غیر المدرجة ب
 للوصول إلى قیمتھا العادلة بشكل موثوق.

  
  التسلسل الھرمي للقیم العادلة:

  شركة التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القیم العادلة ألدواتھا المالیة: تستخدم ال
  :في أسواق مالیة  باستخدامالمستوى األول ً أسعار التداول (غیر المعدلة) ألدوات مالیة مشابھة تماما

 نشطة لألدوات المالیة.
 بشكل مباشر أو غیر  معطیات غیر أسعار التداول ولكن یمكن مالحظتھا استخدامالمستوى الثاني: ب

 مباشر.
 معطیات ال تستند لبیانات سوق یمكن مالحظتھا. استخدامالمستوى الثالث: ب 
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  كانون  31 
 المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول  2017األول 

 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 

        الل قائمة الدخل الشاملخ
 -  -  326,272  326,272 مدرجة

 -  -  -  - غیر مدرجة
  لم یتم خالل العام إجراء تحویالت ألدوات مالیة بین المستویین األول والثاني.

 
  إدارة المخاطر .26

طر تقوم الشركة بإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل إستراتیجیة تحدد المخا
وسبل مواجھتھا وتخفیفھا وذلك من خالل إدارة الشركة وأنظمة التقاریر حیث یتم مراجعة المخاطر 
وتبني اإلجراءات الضروریة لمواجھتھا والعمل على تخفیضھا والحد منھا. إضافة إلى أن كافة 

بة مراكز العمل مسؤولة عن تحدید المخاطر المتعلقة بنشاطھا ووضع الضوابط الرقابیة المناس
ومراقبة استمراریة فعالیتھا. یعتبر مجلس إدارة الشركة ھو المسؤول عن تحدید ومراقبة المخاطر في 

  الشركة.
  قیاس المخاطر وأنظمة التقاریر

إن مراقبة المخاطر وإدارتھا یتم من خالل مراقبة الحدود المسموح بھا لكل نوع من أنواع المخاطر 
  الشركة وعوامل السوق المختلفة المحیطة.وأن ھذه الحدود تعكس إستراتیجیة عمل 

یتم جمع المعلومات من الدوائر المختلفة لدى الشركة وتحلیلھا للتعرف على المخاطر المتوقعة التي 
  قد تنجم عنھا. یتم عرض وشرح ھذه المعلومات على مجلس إدارة الشركة.

طر السوق ومخاطر السیولة تتعرض الشركة لمخاطر التأمین والمخاطر المالیة والتي تتمثل في مخا
 قبل من المستخدمة والطرق الشركة تواجھھا التي للمخاطر ملخص یلي ومخاطر االئتمان. فیما

  المخاطر. ھذه أثار من للتخفیف اإلدارة
  مخاطر التأمین

 ومواعید للتعویضات الفعلیة المبالغ اختالف خطر ھو الشركة تواجھھ الذي الرئیسي التأمین خطر
 بھا المطالب المبالغ زیادة أو المطالبات تكرار حال الشركة، والذي یتأثر في وقعاتعن ت دفعھا

 الشركة ھدف فإن وبالتالي األجل، طویلة للمطالبات المستقبلیة المدفوعة والتطورات والمنافع
  المطالبات. ھذه كافیة لتغطیة اتاحتیاطی وجود ضمان ھو األساسي

وكما ان ھذا التنویع من المخاطر  لدیھا، التأمین عقود بتنویع رالمخاط من الشركة على التخفیف تعمل
 وأیًضا من خالل الدخول في بعنایة، وتنفیذھا التأمین الدقیق الستراتیجیات یَُحسن من خالل االختیار

  التأمین. إعادة اتفاقیات
یق والسرقة، مخاطر المركبات، النقل البحري، الحر ضد التأمین ھي للشركة الرئیسیة التأمین أعمال

 قصیرة ھذه التأمین عقود تعتبر العمال والمسؤولیة المدنیة، التأمینات العامة، الھندسي والصحي.
 في یساعد المؤمن، وھذا الحادث وقوع تاریخ من واحدة سنة خالل في العادة سدادھا ویتم األجل
  التأمین. خطر من التقلیل
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 التأمین إعادة مخاطر
 في الشركة كبیرة، تدخل تأمینیة مطالبات عن الناتجة الخسارة خاطرلم التعرض احتمال لتقلیل

التأمین  إعادة ترتیبات التأمین. إن إعادة ألغراض أخرى أطراف مع العادي نشاطھا خالل اتفاقیات
 الكبیرة المخاطر من الناتجة المحتملة الخسائر على إدارة الشركة وتمكن األعمال في أكبر تنوع توفر

 ً  االتفاقیات بموجب إنجازھا یتم التأمین إعادة معامالت من كبیراً  جزءاً  للنمو. إن إضافیة وتوفر فرصا
 واتفاقیات فائض الخسارة. التأمین االختیاریة إعادة وعقود

  

لدیھا،  المؤمنین تجاه التزاماتھا من الشركة تعفي ال التأمین معیدي إلى المحولة التأمین عقود إن
 إعادة شركة فشل بقدر علیھ التأمین المعاد الجزء عن وثائقھا حاملي مسؤولة أمام الشركة وتظل

  إعادة التأمین. عقد بموجب بالتزاماتھا الوفاء في التأمین
 تقوم التأمین ومن مخاطر االئتمان، معیدي مالءة لعدم نتیجة كبیرة لخسائر تعرضھا مخاطر من للحد

وكذلك یتم توزیع عقود إعادة  معھم تتعامل ینالذ لمعیدي التأمین المالیة األوضاع بتقییم الشركة
  االئتمان. مخاطر التأمین على مجموعة من معیدي التأمین وتقوم الشركة بمراقبة تركز

 الرقابیة المخاطر
ً  الرقابیة السلطات تھتم  لضمان الحقوق ھذه بمراجعة وتقوم التأمین وثائق حاملي حقوق بحمایة أساسا
 أن من بالتأكد السلطات تھتم الوقت ذات لمصلحتھم. وفي بكفاءة راألمو تقوم بإدارة الشركة أن

 المتوقعة. غیر االلتزامات السیولة لمقابلة من مالئمة بنسبة تحتفظ الشركة
على  والمراقبة المصادقة تستوجب ال النظم داخل فلسطین. ھذه تنظیمیة لمتطلبات الشركة تخضع
ً  تنص ولكنھا فحسب، الشركة أنشطة ھامش المالءة)  المقیدة (مثل كفایة األحكام عضب على أیضا
 غیر بااللتزامات الوفاء في التأمین شركات قبل من واإلعسار مخاطر التقصیر من للتقلیل وذلك

  نشوئھا. عند المتوقعة
 المالیة المخاطر

 تتبع الشركة سیاسات مالیة إلدارة المخاطر المختلفة ضمن إستراتیجیة محددة وتتولى إدارة الشركة
رقابة وضبط المخاطر وإجراء التوزیع االستراتیجي األمثل لكل من الموجودات المالیة والمطلوبات 
المالیة، وتشمل المخاطر: مخاطر السوق (مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر التغیر بأسعار األسھم 

  ومخاطر العمالت) ومخاطر السیولة ومخاطر االئتمان.
  مخاطر السوق 

مة العادلة أو التدفقات النقدیة لألدوات المالیة نتیجة للتغیر في أسعار السوق ھي مخاطر تذبذب القی
، وتنشأ مخاطر السوق نتیجة وجود األجنبیةمثل أسعار الفائدة وأسعار األسھم، وأسعار العمالت 

في األسھم، ویتم مراقبة ھذه المخاطر وفقاً  ستثمارمراكز مفتوحة في أسعار الفائدة والعمالت واال
  اسات وإجراءات محددة من قبل إدارة الشركة.لسی

  مخاطر أسعار الفائدة 
تتمثل حساسیة قائمة الدخل الموحدة بأثر التغیرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح 

 على الموجودات والمطلوبات المالیة التي تحمل سعر فائدة متغیر. احتسابھاالشركة لسنة واحدة، ویتم 
  مخاطر السیولة

تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة الشركة على توفیر التمویل الالزم لتأدیة التزاماتھا في تواریخ 
استحقاقھا، وللوقایة من ھذه المخاطر. تقوم اإلدارة بتنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات 

  والمطلوبات وُموائمة آجالھا واالحتفاظ برصید كاٍف من النقد والنقد المعادل. 
 كافیة أموال توفر من بالتأكد اإلدارة وتقوم شھري أساس على للسیولة احتیاجاتھا الشركة قبترا

قائمة المركز  تاریخ في للشركة العائدة ألجل الودائع معظم عند نشوئھا. إن التزامات أي لمقابلة
  أشھر. ثالثة تتجاوز ال فترة خالل الموحدة تستحق المالي

  االئتمانمخاطر 
ن ھي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالیة عن الوفاء مخاطر االئتما

 لھا تتعرض التي االئتمان مخاطر أقصى إن حدوث خسائر. إلىبالتزاماتھ تجاه الشركة مما یؤدي 
 ھرتظ التي الدفتریة في القیمة الشركة یتمثل لدى التي المالیة الموجودات فئات لجمیع بالنسبة الشركة

  .قائمة المركز المالي الموحد في
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  إدارة رأس المال
یتمثل الھدف الرئیسي فیما یتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال 

  مالئمة بشكل یدعم نشاط الشركة ویعظم حقوق الملكیة.
تغیرات في األوضاع تقوم الشركة بإدارة ھیكلة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة في ضوء ال

االقتصادیة. لم تقم الشركة بإجراء أیة تعدیالت على األھداف والسیاسات واإلجراءات المتعلقة بھیكلة 
  .2016و 2017كانون األول  31رأس المال خالل السنتین المنتھیتین في 

ت اإلجباري وفروقات ترجمة عمال حتیاطيیتألف رأس مال الشركة من رأس المال المدفوع واال
المتراكمة  بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل واألرباحموجودات مالیة  احتیاطيأجنبیة و

دوالر أمریكي  11,203,610( 2017كانون األول  31دوالر أمریكي كما في  13,338,507البالغ 
  ).2016كانون األول  31كما في 

مال في فلسطین. تعمل المتطلبات أنشطة الشركة خاضعة لمتطلبات وأنظمة ھیئة سوق رأس ال
واألنظمة على وصف إجراءات الموافقة والمراقبة وتفرض متطلبات معینة مثل ھامش المالءة 
وكفایة رأس المال للحد من خطر عدم المالءة المالیة من قبل شركات التأمین لمواجھة المطلوبات 

الجة النقص في ھامش المالءة الشركة بعمل خطھ لمع إدارةالمستقبلیة عندما تظھر. حیث قامت 
ت) لسنة /3وفقاً لتعلیمات رقم ( %150 إلىالعامة للتأمین لتصل النسبة  اإلدارةوتطبیقھا بالتنسیق مع 

بلغت نسبة  وقد ،2005لسنة  20والصادرة بمقتضى المادة الخامسة من قانون التأمین رقم  2009
  .2017كانون األول  31كما في  %192ھامش المالءة 

  

 قضایا المقامة على الشركةال .27
إدارة الشركة، ووفقاً  اعتقادیوجد قضایا مقامة ضد الشركة وذلك ضمن النشاط الطبیعي لھا. وفي 

لرأي المستشار القانوني للشركة، فإن المبالغ المتوقع دفعھا على ھذه القضایا والنتائج التي قد تترتب 
  ركة ونتائج أعمالھا.علیھا لیس لھا تأثیر جوھري على المركز المالي للش

  
  تركز المخاطر في المنطقة الجغرافیة .28

أنشطتھا في فلسطین. إن عدم استقرار الوضع السیاسي واالقتصادي في المنطقة یزید الشركة تمارس 
  ألنشطتھا ویؤثر سلباً على أدائھا. الشركةمن خطر ممارسة 

 
  األرقام المقارنة .29

 .2017مع التصنیف المعتمد في عام  لتتماثل 2016أرصدة عام  بعض تم إعادة تصنیف








