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ِفكرة.. ُحلم.. واقع يتجسد

مببــادرة مــن قبــل مجموعــة مــن رجــال األعــال الفلســطينيني وعــدد مــن املؤسســات العامــة والــركات الفلســطينية الخاصة، 
ولــدت فكــرة تأســيس رشكــة تأمــني تعمــل وفقــاً ألحــكام الريعــة اإلســامية عــى رأســها:

مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى. 	 

هيئة التقاعد الفلسطينية.	 

رشكة املرق للتأمني. 	 

رشكة مدماك للمقاوالت العامة.	 

رشكة ستيشن تريد للتجارة العامة.	 

السيد خالد رفيق النتشة.	 

السيد صاح فايز أحمد الدغمة.	 

السيد يوسف »محمد كال«  إبراهيم حسونة.	 

وغريهم من الشخصيات اإلعتبارية والطبيعية واألعيان والفعاليات اإلقتصادية واإلجتاعية.

وذلــك إميانــاً مــن الســادة املؤسســني بــرورة وجــود رشكــة تأمــني إســامية ثانيــة تعمــل يف الســوق الفلســطيني نظــراً ألهميــة 
ــة رشيحــة  ــة واإلســامية، إضافــة إىل أنهــا تلبــي رغب ــدان العربي ــع البل هــذه الصناعــة باعتبارهــا األرسع منــواً واســتقراراً يف جمي

واســعة يف املجتمــع الفلســطيني التــي تحجــم عــن التأمــني التقليــدي العتبــارات رشعيــة.

ــجلت يف وزارة  ــارشت الركــة أعــال التأســيس يف العــام 1438 هجــري -2017م كركــة مســاهمة عامــة محــدودة، وُس ــد ب وق
اإلقتصــاد الوطنــي الفلســطيني تحــت رقــم )562601476(، بــرأس مــال مــرح بــه قــدره )8,000,000(دوالر أمريــي، وتــم رفــع 

رأس املــال يف العــام 2020 ليصبــح )12,000,000( دوالر أمريــي اســتناداً إىل قــرار إجتــاع هيئــة عامــة غــري عــادي.

ــة أعــال التأمــني مــن قبــل هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية يف العــام 2018م  كــا حصلــت الركــة عــى إجــازة مزاول
ــن  ــار م ــهر أي ــركات يف ش ــب ال ــل مراق ــن قب ــة م ــيس الرك ــن تأس ــان ع ــم اإلع ــور، وت ــمياً للجمه ــا رس ــم خدماته لتقدي
العام نفســه، وأطلقــت الركــة خدماتهــا رســمياً عــر عــدد مــن الفــروع واملكاتــب والــوكاء يف مختلــف محافظــات الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة.

هــذه الفكــرة وهــذا الُحلــم أصبحــا واقعــاً وأضحــت متكــني للتأمــني نراســاً يف قطــاع التأمــني الفلســطيني، حيــث اســتطاعت 
اإلســتحواذ عــى أكــر مــن 10% مــن الحصــة الســوقية، فاتحــًة ذراعيهــا لخدمــة جميــع أبنــاء مجتمعنــا الفلســطيني مبختلــف 

رشائحــه مــن خــال أكــر مــن 39 نقطــة بيــع عــر شــبكة مــن الفــروع واملكاتــب والــوكاء.
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معايل الدكتور / ماجد عطا الحلو
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السيدات والسادة املساهمني الكرام،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

إســمحوا يل يف البدايــة أن أتوجــه إليكــم باألصالــة عــن نفــي ونيابــًة عــن إخــواين أعضــاء مجلــس اإلدارة بالشــكر والتقديــر 
عــى ثقتكــم الغاليــة بنــا وبالقامئــني عــى الركــة منــذ تأسيســها.

إن عــام 2020 كان عامــاً مختلفــاً ومزدحــاً بالتحديــات املحليــة واإلقليميــة والعامليــة يف معظــم األصعــدة، حيــث اســتمرت 
مارســات اإلحتــال اإلرسائيــي يف التضييــق عــى أبنــاء شــعبنا مــن خــال حجــز أمــوال املقاصــة املســتحقة للســلطة الوطنيــة 
ــاع  ــني يف القط ــتحقات العامل ــب ومس ــع روات ــى دف ــطينية ع ــة الفلس ــدرة الحكوم ــدم ق ــن ع ــا م ــا تبعه ــطينية وم الفلس
الحكومــي، إضافــة اىل هرولــة بعــض الحكومــات العربيــة للتطبيــع مــع املحتــل اإلرسائيــي تجــاوزاً لقيــم األخــوة والعروبــة 
التــي تجمعنــا وانتقاصــاً مــن حقــوق شــعبنا الفلســطيني، إســتكاالً ملسلســل املحــاوالت العبثيــة يف إضفــاء صبغــة الرعيــة 

عــى املُحتــل، ومســاواة الجــاد بالضحيــة.

ــا املســتجد”، وثقلــه الــذي أنهــك مؤسســاتنا العامــة  ولعــَل مــا زاد مــن شــدة كتامــة املشــهد يف العــام 2020 “وبــاء كورون
ــة،  ــة واإلقتصادي ــة، مــروراً باملؤسســات واملنشــآت التجاري ــًة بالقطــاع الصحــي الفلســطيني واألجهــزة األمني والخاصــة، بداي

واآلثــار النفســية والصحيــة واملاليــة عــى أبنــاء شــعبنا.

السيدات والسادة املساهمني الكرام،

إن رشكتكــم الفتيــة ومنــذ بدايــة إنتشــار جائحــة كورونــا إلتزمــت بتعليــات وزارة الصحــة الفلســطينية والجهــات الرســمية 
ــب  ــروع ومكات ــع ف ــني يف جمي ــور املراجع ــني  وجمه ــا العامل ــا وبناتن ــامة ابنائن ــان س ــى لض ــة املث ــبل الوقاي ــذًة ُس ُمتخ
ــة  ــات فخام ــع توجيه ــكان م ــدر اإلم ــة وق ــة املمكن ــة بالرسع ــت الرك ــة تجاوب ــؤوليتنا الوطني ــن مس ــاً م ــة، وانطاق الرك
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس حفظــه اللــه ورعــاه ومبــادرة  دولــة الدكتــور محمــد إشــتية رئيــس الــوزراء الفلســطيني 
بانشــاء صنــدوق “ وقفــة عــز” حيــث  قامــت الركــة  بدعــم الصنــدوق مببلــغ )150 ألــف شــيكل( لدعــم جهــود القطــاع 
ــأرُسة متكــني للتأمــني عــى  ــه، كــا ونفخــر ب ــا املســتجد والعائــات املتــررة مــن تداعيات ــاء كورون الصحــي يف مواجهــة وب
ُمبادرتهــم بالتــرع براتــب يومــي عمــل لدعــم الصنــدوق، إنطاقــاً مــن هويــة الركــة وفلســفتها وواجبهــا الوطنــي، وانســجاماً 

مــع دعــوة الحكومــة ملوظفــي القطاعــني العــام والخــاص بالتــرع.

ــوارد  ــة امل ــخري كاف ــال تس ــن خ ــني م ــني للتأم ــداع أرُسة متك ــور اب ــت ص ــة، تجل ــان الجائح ــغيي إبَّ ــد التش ــى الصعي وع
واالمكانيــات وتذليــل العقبــات لــي تســتمر الركــة يف تقديــم خدماتهــا التأمينيــة، حيــث تــم تشــكيل فريــق طــوارئ إلدارة 



9

عمليــات الركــة خــال فــرات اإلغــاق وضــان إســتمرارية رسعــة اإلســتجابة والتعويــض واإللتــزام بواجبنــا تجــاه رشكائنــا 
الزبائــن واملورديــن عــى حــد ســواء.

إضافــة إىل إســتحداث خدمــات رقميــة تضمــن رسعــة وســهولة التواصــل مــع الجمهــور عى رأســها خدمــة “متكــني بضيافتك” 
والتــي تتيــح لفريــق املبيعــات يف الفــروع واملكاتــب زيــارة الجمهــور الراغبــني يف اإلشــراك أو تجديــد وثائقهــم يف املــكان 
والوقــت املحدديــن مــن قبــل الجمهــور بهــدف إنجــاز املعامــات التأمينيــة ملنــع اإلكتظــاظ يف الفــروع واملكاتــب إنســجاماً 

مــع حالــة الطــوارئ وتعليــات الجهــات املختصــة. 

السيدات والسادة املساهمني الكرام،

عــام 2020 مل يخــُل مــن األمل لكنــه أيضــاً مل يخــُل مــن األمــل، األمــل الــذي يُصنــع عــر الجــد والجهــد واإلرصار، مــن خــال 
ــة التأســيس، يســتطيع ان يتكيــف مــع املتغــريات  ــاه يف مرحل ــات كــا عهدن ــق عمــل يعشــق التحدي إدارة حكيمــة وفري

ويبــدع يف صنــع الحلــول وتحقيــق األهــداف.

إن رشكتكــم الفتيــة إســتطاعت خــال العــام املنــرم وبفضــل مــن اللــه تحقيــق أقســاط مكتتبــة بلغــت )29,055,333( 
دوالر أمريــي، عــى الرغــم مــن جميــع التحديــات وصعوبــة املنافســة يف قطــاع التأمــني.

السيدات والسادة املساهمني الكرام،

ــح  ــال ليصب ــع رأس امل ــخ 2020/5/21، بخصــوص رف ــد بتاري ــادي املنعق ــة غــري الع ــة العام ــاع الهيئ ــرار اجت اســتناداً اىل ق
ــذت  ــطينية، نف ــال الفلس ــوق رأس امل ــة س ــل هيئ ــن قب ــة م ــات الازم ــذ املوافق ــد اخ ــي، وبع )12,000,000( دوالر أمري
الركــة إكتتابــاً ثانويــاً عامــاً حيــث طرحــت )4,000,000( ســهاً وتــم اإلكتتــاب بهــا بالكامــل بقيمــة إجاليــة )4,800,000(

ــي. دوالر أمري

وســيتم اســتغال حصيلــة اإلكتتــاب لغايــات تعزيــز املركــز املــايل للركــة وزيــادة قدرتهــا عــى اإلســتثار يف رشاء مقــر لهــا 
واســتثارات أخــرى، انســجاماً مــع تعليــات هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية.

السيدات والسادة املساهمني الكرام،

ــوا الليــل بالنهــار  ــه ســبحانه وتعــاىل وتوجيهــات مجلــس اإلدارة وجهــود العاملــني يف الركــة الذيــن وصل بفضــل مــن الل
يف العمــل بــكل جــد واجتهــاد، فقــد حققــت الركــة وللــه الحمــد يف الســنة التشــغيلية الثانيــة مــن عمرهــا أرباحــاً بعــد 
ل للركــة  الريبــة بلغــت )1,003,941( دوالر أمريــي، وهــو إنجــاز نوعــي وتاريخــي يف قطــاع التأمــني الفلســطيني يَُســجَّ
باعتبارهــا رشكــة فتيــة ناشــئة، كــا يُؤِســس لتحقيــق الركــة أرباحــاً أعــى مــن هــذا الرقــم يف الســنوات املاليــة القادمــة 

ترقــى اىل مســتوى طموحاتكــم وتطلعاتكــم لركتكــم مســتقباً. 

ــال  ــن رأس امل ــة بنســبة 4% م ــاٍح نقدي ــع أرب ــة بتوزي ــس إدارة الرك ــة مجل ــم توصي ــرض عــى حراتك ــه، أع ــاًء علي وبن
املدفــوع البالــغ )12,000,000( دوالر أمريــي. 

السيدات والسادة املساهمني الكرام،

إســمحوا يل أن أتوجــه باســمكم جميعــاً بأســمى آيــات الشــكر والعرفــان إىل الســادة هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية 
واإلدارة العامــة للتأمــني عــى دعمهــم ومؤازرتهــم لركتنــا الفتيــة، والشــكر املوصــول ملراقــب الــركات يف وزارة اإلقتصــاد 
الوطنــي، كــا أتوجــه بالشــكر إىل هيئــة الرقابــة الرعيــة يف الركــة، والشــكر مــن قبــل ومــن بعــد لــإدارة التنفيذيــة ممثلة 
باملديــر العــام وجميــع العاملــني يف الركــة ووكائهــا عــى جهودهــم وأدائهــم املتميــز، ومثابرتهــم يف تحقيــق طموحــات ال 
حــدود لهــا وعزمهــم عــى إحــداث نقلــة نوعيــة يف قطــاع التأمــني الفلســطيني، كــا ال يفوتنــي أن أشــكر جميــع املســاهمني 

يف الركــة ورشكائهــا ومشــركيها واملتعاملــني معهــا ومورديهــا عــى دعمهــم املتواصــل واملســتمر ملســرية الركــة. 

والله ويل التوفيق،،،
د. ماجد عطا الحلو
رئيس مجلس اإلدارة 
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الرؤية والرسالة

رسالتنا

توفــري جميــع الحلــول التأمينيــة التــي تنســجم مــع أحــكام الريعــة اإلســامية الغــراء، مــن خــال تقديــم باقــة 
مــن الحلــول والرامــج التأمينيــة الجديــدة التــي تلبــي رغبــة الســوق الفلســطيني وتشــبع حاجــات ومتطلبــات ذوي 
الدخــل املحــدود مــن أفــراد ومجموعــات بعيــداً عــن النمــط التقليــدي للخدمــات التأمينيــة املطروحــة يف الســوق، 
وتكريــس فلســفة التأمــني اإلســامي يف فلســطني مــن خــال زيــادة الوعــي التأمينــي لــدى املواطــن الفلســطيني 

بالتأمــني اإلســامي.

رؤيتنا

إســتلهام قيــم اإلســام الحنيــف يف متكــني املجتمــع 
ــظ  ــة تحاف ــة تأميني ــة حاي ــري مظل ــطيني وتوف الفلس
مــن  قالــب  يف  الفلســطينية  القوميــة  الــروة  عــى 
التكنولوجيــا  وســائل  وتطويــع  واإلبتــكار  الحداثــة 

الحديثــة تحقيقــاً لهــذه الرؤيــة.
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   اإلستراتيجية واألهداف 

اإللتــزام الفعــي بفلســفة وأدبيــات التأمــني اإلســامي يف إطــاره الشــامل مــن حيــث األنظمــة والسياســات والنمــط األخاقــي 
والســلويك امللتــزم مببــادئ الريعــة اإلســامية الســمحاء والقوانــني واألنظمــة والتريعــات واملعايــري املحاســبية اإلســامية التــي 

أقرتهــا املجامــع الفقهيــة يف العــامل اإلســامي وهيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية.  

ــم  ــة تحك ــة ومهني ــة أخاقي ــار منظوم ــداف يف إط ــن األه ــة م ــق مجموع ــني لتحقي ــطينية للتأم ــني الفلس ــة متك ــدف رشك ته
ــة:  ــة واإلرشافي ــور واملؤسســات الرســمية الرقابي ــع الجمه ــا م ــة وعاقاته ــا الداخلي عاقاته

ــزام 	  ــع اإللت ــا م ــا وتعاماته ــع أعاله ــم جمي ــية تحك ــة مؤسس ــراء كهوي ــامية الغ ــة اإلس ــكام الريع ــم وأح ــي قي تبن

ــة. ــة ذات العاق ــري الدولي ــامي واملعاي ــني اإلس ــفة التأم ــات فلس ــق آلي بتطبي

خدمــة القطاعــات املجتمعيــة غــري النشــطة )املهمشــة( يف مجــال التأمــني وذلــك مــن خــال برامــج وحلــول تأمينيــة 	 

خاصــة تلبــي مختلــف اإلحتياجــات التأمينيــة لــذوي الدخــل املحــدود.

تحقيــق أعــى مســتويات الجــودة يف خدمــة الجمهــور بــدءاً مــن فهــم إحتياجاتــه، وطــرح الحلــول التأمينيــة املناســبة 	 

إميانــاً بعاقــة الراكــة مــع املشــركني )حملــة الوثائــق التأمينيــة(.

لحاجــات 	  اإلســتجابة  ورسعــة  واإللتــزام  املصداقيــة 

ــض  ــة التعوي ــرر ورسع ــر ال ــركني وج املش

ونســج عاقــة تكامليــة عادهــا التواصــل 

الدائــم واملســتمر مــع جمهور املشــركني.

تطويــع التكنولوجيــا ووســائل التواصــل 	 

ذكيــة  خدمــات  لتقديــم  الحديثــة 

تحقــق للمشــركني رسعــة وســهولة الحصــول 

ــات. ــذه الخدم ــى ه ع

 اإللتــزام بقواعــد الحوكمــة والشــفافية واإلدارة الفضــى	 

يف كافة عمليات الركة.

ــالة 	  ــن برس ــة تؤم ــة وفني ــوادر إداري ــة ك ــتقطاب وتنمي إس

ــن املحــددات  ــا ضم ــق أهدافه ــى تحقي ــادرة ع ــة وق الرك

ــة. ــة واملهني ــط األخاقي والضواب

ــة 	  ــكل مــن حمل ــة ومناســبة ل ــة مجزي ــد مالي ــق عوائ تحقي

ــة األســهم. ــركني( وحمل ــق )املش الوثائ

تحقيــق مســتويات مرتفعــة مــن اإلحتياطيــات واملخصصــات الفنيــة والحســابية وهامــش املــاءة املاليــة وذلــك وفقــاً 	 

لألُصــول املحاســبية واملاليــة املعياريــة املتفــق عليهــا دوليــاً ووفقــاً ملعايــري املحاســبة املاليــة اإلســامية، وقانــون التأمــني 

ــال  ــوق رأس امل ــة س ــات هيئ ــاه وتعلي ــادرة مبقتض ــة الص ــات الثانوي ــنة 2005 والتريع ــم )20( لس ــطيني رق الفلس

الفلســطينية ذات العاقــة.
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حلول الرعاية الطبية 
والصحية

صحتي
حلول تأمين المركبات 

وخدمات الطرق

طريقي
حلول تأمينية لحماية 

مستقبل العائلة

عائلتي

حلول تأمين 
المسافرين

أسفاري
تأمين الحوادث 

الشخصية

الشخصي
التأميـــن

تأمين المسؤولية 
المدنية

المدنية
المسؤولية 

المسؤولية المهنية
تأمين المسؤولية 

المهنية

المهن الطبية
تأمين أخطاء المهن 

الطبية
تأمين النقل البري والبحري 

والجوي لنقل البضائع

بضاعتي

الخدمات والحلول التأمينية

الصادرة من البنك اإلسالمي العربي

Tamkeen Customers’ Portal

 Tamkeen eMED

 
Tamkeen Mobile
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حلول تأمين المنازل 
والمساكن

بيتي
 تأمين الممتلكات من

أخطار الحريق واألخطار التابعة

الحريق
تأمين أخطار

حلول تأمين المقاولين
المقاولين

تأمين

تأمين خسارة األرباح 
وتعطل اإلنتاج

خسارة األرباح
تأمين خيانة األمانة

خيانة األمانة
تأمين مسؤولية المصاعد 

المصاعد
تأمين

تمكين اإلستجابة 
الفورية

تمكين اإلستجابة الفورية
1800202202

خدمات

تمكين اإللكترونية 
خدمات

حلول تأمين أخطار 
التركيب للمشاريع 

التركيب الشامل
تأمين

تأمين أخطار الزجاج

الواجهات الزجاجية

تأمين أخطار المعدات واآلليات

معدات وآليات 
المقاول

تأمينتأمين

تأمين األموال المنقولة
النقود

تأمين مسؤولية 
المنتجات

المنتجات
حلول تأمين العمال من 

أخطار اصابات العمل

العمال
تأمينتأمينتأمين
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عن التأمين اإلسالمي

   ما هو التأمين اإلسالمي؟

يراعــي التأمــني اإلســامي تطبيــق قيــم وأحــكام الريعــة اإلســامية الغــراء يف جميــع معامــات الركــة وأعالهــا إنســجاماً 
مــع آليــات تطبيــق التأمــني اإلســامي واملعايــري املحاســبية اإلســامية ذات العاقــة بهــدف تطبيــق روح التعــاون والتمكــني 

بــني أفــراد املجتمــع.

   آلية تطبيق التأمين اإلســالمي:

تتميــز رشكات التأمــني اإلســامية بوجــود حســابني أو صندوقــني رئيســيني منفصلــني بحيــث يتــم التعامــل مــع كل صنــدوق 
ــدوق  ــاين بصن ــاهمني والث ــدوق املس ــدوق األول بصن ــرف الصن ــر. يُع ــدوق اآلخ ــن الصن ــاً ع ــل متام ــكل منفص ــا بش منه

ــني. ــق التأم ــة وثائ ــتأمنني أي حمل ــركني أو املس املش

   صندوق المســاهمين

صندوق املســاهمني وهو الصندوق الخاص برأس املال املدفوع من قبل املســاهمني يف الركة.

   صندوق المشــتركين

أما الصندوق الثاين فيعرف بصندوق املشــركني أو  »املســتأمنني« أي حملة وثائق التأمني.

يتــم تجميــع األقســاط التأمينيــة التــي دفعــت مــن قبــل املشــركني يف صنــدوق املشــركني مقابــل حصولهــم عــى خدمــات 
التأمــني، حيــث يتــم تعويــض املشــرك يف حــال حــدوث حــادث ال قــّدر اللــه مــن هــذا الصنــدوق.

   إدارة صندوق المشــتركين:

تقــوم الركة بإدارة املحفظة التأمينية وفقاً ملعايري التأمني اإلســامي.

ل من األقســاط التأمينية وتســمى هذه العاقة بـ الوكالة بأجر. وتحصــل لقــاء إدارتهــا للمحفظة عى أجر معلوم يُحصَّ

وبالتــايل يحتســب صــايف قيمــة صنــدوق املشــركني بإجــايل األقســاط التأمينيــة مطروحــاً منهــا التعويضــات التــي دفعــت 
للمشــركني الذيــن إســتحق لهــم التعويــض وأيــة مصاريــف أُخــرى مثــل مبلــغ أجــر الوكالــة املدفــوع للركــة ومصاريــف 
ــه  ــة يف الفق ــة املضارب ــدوق املشــركني بأســلوب رشك ــض يف صن ــتثار الفائ ــى إس ــة ع ــل الرك ــا وتعم ــني، ك ــادة التأم إع

اإلســامي.
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 اإللتزام بالتبرع
باالشتراك للصندوق

أجر المضاربة

 قرض حسن
 في حال

 عجز صندوق
 المشتركين عن
سداد إلتزاماته

 سداد القرض
 الحسن في حال

 وجود فائض
 في صندوق
المشتركين

أجر الوكالة

 اإللتزام بتعويض المشترك
عند وقوع الضرر

 حصة المشترك من
الفائض التأميني

المشترك
الجديد

(الُمستأمن)

صندوق
المشتركين 

(الُمستأمنين)

صندوق
المساهمين 

إدارة الشركة

 www.tamkeen-ins.ps :ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكروين

fatawa@yasaloonak.net :أو التواصل مع هيئة الرقابة الرعية عر الريد اإللكروين
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  مزايا تطبيق التأمين اإلسالمي:  

ــا والتأكــد مــن . 1 ــع عقودهــا ووثائقه ــع عــى جمي ــع أعــال الركــة وتطل ــة تراقــب جمي ــة رشعي ــة رقاب وجــود هيئ

ــا والغــرر. ــة أعــال يشــوبها الرب إنســجامها مــع أحــكام الريعــة اإلســامية الغــراء، وبصــورة تبعــد الركــة عــن أي

تجســيد روح التعــاون بــني املشــركني  )املُســتأمنني(  يف تفتيــت األخطــار التــي قــد يتعــرض لهــا أي منهــم مــن خــال . 2

جــر الــرر و/ أو الخســارة التــي قــد يتعرضــون لهــا والتعويــض مــن صنــدوق املشــركني )املُســتأمنني( والــذي ميثــل 

إجــايل قيــم اإلشــراكات  )األقســاط التأمينيــة( املدفوعــة مــن قبلهــم عــى ســبيل التــرع.

يتــم التعامــل مــع صنــدوق املشــركني  )املُســتأمنني(  باســتقالية تامــة عــن صنــدوق املســاهمني، حيــث تحتفــظ . 3

ــاين: حســاب  ــال، الحســاب الث ــني، الحســاب األول: حســاب خــاص باملســاهمني ورأس امل ــة بحســابني منفصل الرك

ــدوق املشــركني . صن

تستحق الركة ممثلة بصندوق املساهمني مقابل إدارتها ألموال صندوق املشركني )املُستأمنني(  ما يي:. 4

ــة،	  ــس إدارة الرك ــع مجل ــاور م ــة بالتش ــة الرعي ــة الرقاب ــنوياً هيئ ــا س ــة تحدده ــراكات اإلجالي ــن اإلش ــبة م  نس

أو بناًء عى تعليات الجهات الرقابية وذلك مقابل إدارة صندوق املشركني )أتعاب وكالة( أو أجر معلوم.

أتعــاب مضاربــة وهــي نســبة مــن أربــاح إســتثارات صنــدوق املشــركني  )املُســتأمنني(  تحــدد مــن قبــل هيئــة 	 

الرقابــة الرعيــة بالتشــاور مــع مجلــس إدارة الركــة.

   هيئة الرقابة الشرعية:

نصت املادة رقم ) 53 ( من النظام الداخي لركة متكني للتأمني عى تعيني هيئة رقابة رشعية.

وقــد إطلعــت هيئــة الرقابــة الرعيــة عــى النظــام األســايس وعقــد التأســيس وتأكــدت مــن موافقــة جميــع مــا جــاء بهــا 
ألحــكام الريعــة اإلســامية ومبادئهــا.

تقــوم هيئــة الرقابــة الرعيــة بتدقيــق وثائــق التأمــني التــي تصدرهــا الركــة للتحقــق مــن مروعيتهــا وخلوهــا مــن 	 

املحظــورات الرعيــة.

تُجيب هيئة الرقابة الرعية عى إستفسارات إدارة الركة املتعلقة بالتطبيقات العملية للعمليات التأمينية.	 

ــور مــن 	  ــة والجمه ــني بالرك ــف بفكــر التأمــني اإلســامي للعامل ــة وتثقي ــة توعي ــة بحمل ــة الرعي ــة الرقاب تقــوم هيئ

ــق برامــج خاصــة. ــدوات وف خــال املحــارضات والن

وتتكون هيئة الرقابة الرعية لركة متكني للتأمني من أصحاب الفضيلة:

فضيلة أ.د. حسام الدين بن موسى عفانة

ً رئيسا

د. جمال أحمد زيد الكيالني

ً عضوا

د. محمد طارق الجعبري

ً عضوا
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أعضاء مجلس اإلدارة

معالي السيد / رفيق شاكر النتشة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ممثل مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

معالي الدكتور / ماجد عطا الحلو
 رئيس مجلس اإلدارة

ممثل مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

السيد / ضرار طوقان
عضو مجلس اإلدارة

 ممثل هيئة التقاعد الفلسطينية

السيد / زهير العسيلي
عضو مجلس اإلدارة

 ممثل رشكة املرق للتأمني

السيد / محمد صالح فايز الدغمة
عضو مجلس اإلدارة 

ممثل رشكة ستيشن تريد للتجارة العامة

السيد / أنور أحمد البدوي
عضو مجلس اإلدارة 

ممثل رشكة مدماك للمقاوالت العامة

السيد / يوسف »محمد كمال« حسونة
عضو مجلس اإلدارة
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   تقرير مجلس اإلدارة 

   أواًل: المساهمين 

بلغ عدد مساهمي الركة )287( مساهاً وفيا يي أهم التقارير ذات العاقة:

توزيع مساهمي الرشكة حسب رشائح عدد األسهم التي ميلكونها كام يف 2020/12/31:

النسبةعدد االسهمعدد املساهمنيالفئة

1.44 %2,50069172,500 سهم

10,000 - 2,501184751,642% 6.26

100,000 – 10,00122619,227% 5.16

87.14 %1210,456,631اكر من 100,000
100%28712,000,000املجموع

قامئة كبار املساهمني الذين ميلكون 100,000 سهم فأعىل 

النسبة عدد األسهم  اإلسـم

% 30.83  3,700,000 مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى 1

% 25.00 3,000,000 هيئة التقاعد الفلسطينية 2

% 10.29 1,235,000 رشكة املرق للتأمني 3

% 5  600,000 ستيشن تريد للتجارة العامة واملقاوالت 4

% 2.63 315,490 السيد يوسف عبد الله محمود عصفور 5

% 2.53 303,910 صندوق إدخار موظفي رشكة متكني 
الفلسطينية للتأمني

6

% 2.17  260,004 بنك القدس 7

% 2  240,000 السيد خالد رفيق شاكر النتشة 8

% 2  240,000 السيد محمد صاح فايز الدغمة 9

% 1.79 215,000 السيد محمد قدورة حسني اسناف 10

 % 1.49 175,000 رشكة مدماك للمقاوالت العامة 11

% 1.44  172,227 السيد فايز مصطفى محمد حسن 12

األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة

النسبة عدد األسهم  اإلسـم

% 30.83  3,700,000 مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى 1

% 25.00 3,000,000 هيئة التقاعد الفلسطينية 2

% 10.29 1,235,000 رشكة املرق للتأمني 3

% 5  600,000 ستيشن تريد للتجارة العامة واملقاوالت 4

% 0.58 70,000 السيد / يوسف “محمد كال” حسونة 5

% 1.46 175,000 رشكة مدماك للمقاوالت 6
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   ثالثًا: رأس المال البشري والتدريب

ــع  ــع التوس ــوازي م ــا بالت ــتقطاب فريقه ــني واس ــات تعي ــة عملي ــتكملت الرك إس
اإلنتــاج  زيــادة حجــم  بســبب  للموظفــني  اإلضافيــة  واإلحتياجــات  الجغــرايف 
والعمليــات التشــغيلية املرافقــة لذلــك، حيــث تــم إختيــار الفريــق بعنايــة من ذوي 
الخــرة والكفــاءة يف القطــاع املــايل الفلســطيني وقطــاع التأمــني اإلســامي عــى وجه 
الخصــوص، حيــث بلــغ عــدد موظفــي وموظفــات الركــة كــا يف 2020/12/31م 
ــف الشــاغرة  ــع الوظائ ــة عــن جمي ــت الرك ــا وأعلن ــة، ك ــاً وموظف )150( موظف

ــة. ــة ومواقــع التوظيــف اإللكروني عــر الصحــف املحلي

كــا واهتمــت الركــة بتدريــب وتطويــر مهــارات طاقمهــا بعــد دراســة تفصيليــة 
لإحتياجــات املطلوبــة بالتنســيق مــع مراكــز التدريــب املحليــة واإلقليميــة باإلضافة 
إىل ورش العمــل الداخليــة، حيــث شــاركت الركــة يف )3( برامــج تدريبيــة ونفــذت 

)2( ورشــة عمــل، شــارك فيهــا مــا نســبته 26% مــن موظفــي وموظفــات الركــة.

ــام 2020،  ــة يف الع ــة كامل ــة التدريبي ــذ الخط ــة مل تنف ــأن الرك ــره ب ــر ذك والجدي
بســبب القيــود واإلجــراءات الوقائيــة التــي فرضتهــا جائحــة فــريوس كورونــا 

املســتجد.

   ثانيًا: التوسع الجغرافي

ــة  ــاً بأهمي ــك إميان ــام 2020 وذل ــال الع ــرايف خ ــع الجغ ــة التوس ــتمرت عملي إس
تقديــم خدمــات التأمــني اإلســامية لكافــة رشائــح املجتمــع الفلســطيني والتواجــد 
ــغ  ــث بل ــزة، حي ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــكانية يف الضف ــات الس ــف التجمع يف مختل
عــدد نقــاط البيــع 39 نقطــة بيــع موزعــة بــني 19 فرعــاً ومكتبــاً و20 وكيــاً مجــازاً 

ــة ســوق رأس املــال الفلســطينية. مــن هيئ

توزيع موظفي الرشكة وفقاً 
ملعيار الشهادة العلمية

4

114

32

150

دكتواره/ ماجستري

بكالوريوس

دبلوم أو أقل

اإلجايل

فرع/ مكتب

دورا

قطاع غزة

الخليل

يطا

نابلس

طولكرمطوباس

جنين

بيت لحم

اإلرسالالبيرة

القدس

رام اهلل

سعير

إذنا
حلحول

قلقيلية

بيتونيا
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وفيام ييل ملخص ألهم ورش العمل الداخلية وبرامج التدريب املشارك بها:

إسم الربنامج#
تصنيف )ورشة 

عمل/ برنامج 
تدريبي / مؤمتر(

عدد 
املنتفعني

مدة 
الربنامج

املكانالجهة املنظمة

األردناإلتحاد األردين لركات التأمنييومني1برنامج تدريبيإدارة دعاوى وقضايا التأمني1
األردناإلتحاد األردين لركات التأمنييومني1برنامج تدريبيإدارة تكنولوجيا املعلومات2
فلسطنياإلتحاد الفلسطيني لركات التأمنييومني4برنامج تدريبيإدارة التعويضات التأمينية3
فلسطنيرشكة متكني للتأمنييوم 28ورشة عملالتعويضات4

فلسطنيرشكة متكني للتأمنييوم5ورشة عمل التأمينات العامة5

   رابعًا: اإلنتاج والمبيعات

بجهــود مــن فريــق املبيعــات وعــى الرغــم مــن حداثــة والدتهــا وصعوبــة املنافســة إالَّ أن اهتــام الجمهــور أدى اىل طلــٍب 
متزايــٍد للحصــول عــى خدمــات وحلــول الركــة التأمينيــة، حيــث اســتطاعت الركــة الفــوز بالعديــد مــن العطــاءات الهامــة، 

حيــث بلغــت مبيعــات الركــة للعــام 2020 م )29,055,333 دوالر أمريــي(.

كا واهتمت الركة بالجوانب التالية يف سياسة املبيعات:

اإلعتاد عى اإلنتاج املبارش )الفروع واملكاتب(.	 

إعتــاد سياســة إكتتابيــة متحفظــة واإلهتــام بالجــودة ودراســة ربحيــة املحفظــة التأمينيــة قبــل التقــدم للعطــاءات 	 

ــة.  وإرســال العــروض للمشــركني املتوقعــني واملهتمــني بالحصــول عــى الخدمــات التأميني

سياسات صارمة يف التحصيل.	 

اإللتزام املطلق بتعليات هيئة سوق رأس املال الفلسطينية واإلدارة العامة للتأمني.	 

اإللتزام املطلق بتوجيهات هيئة الرقابة الرعية.	 

20192018 2020

$ 
23

,5
81
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$ 
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55
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33
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   خامسًا: التعويضات

ــات  ــال سياس ــن خ ــض” م ــتجابة والتعوي ــة اإلس ــو “رسع ــة وه ــذ البداي ــها من ــى نفس ــه ع ــذي قطعت ــد ال ــة بالوع ــزم الرك تلت
وإجــراءات عمــل مرنــة ومــؤرشات أداء واقعيــة و ملزمــة برسعــة التعويــض فــور توقيــع املخالصــات واإلجــراءات القانونيــة مــن 
قبــل املشــركني املترريــن، حيــث بلغــت قيمــة التعويضــات املدفوعــة خــال الســنة املاليــة 2020م )18,563,283( دوالر أمريــي.

   سادسًا: العالمة التجارية واإلتصاالت التسويقية

تتبنــى الركــة نهجــاً تســويقياً مميــزاً يف التواصــل مــع الزبائــن الحاليــني واملســتهدفني 
مــع  يتناســب  مبــا  الفضــى  املارســات  تطبيــق  خــال  مــن 

والتســويق، التجاريــة  العامــة  إلدارة  العامليــة   التوجهــات 
التســويقي  االتصــال  أدوات  رقميــة  عــى  اعتــاداً 
وتكنولوجيــا املعلومــات بهــدف تحقيــق ســهولة االتصــال 
الخصــوص  وجــه  وعــى  الجمهــور  مــع  والتواصــل 
البيــع، بعــد  مــا  خدمــات  جــودة  لتأكيــد   الزبائــن 

ــوقية   ــات الس ــذ الدراس ــة بتنفي ــة مهتم ــة إىل أن الرك باإلضاف
املنتجــات  الحصــول عــى تغذيــة راجعــة حــول جــودة  بهــدف 
ــًة  ــة الوثائــق التأمينيــة بداي والخدمــات ومتابعــة مســار ســلوك حمل
بجــذب انتبــاه الجمهــور نحــو رشكــة متكــني للتأمــني، ثــم إدراك 

الجمهــور للعامــة التجاريــة ورســالتها األساســية، مــروراً بقــرار إعتــاد 
ــادرت  ــث ب ــة، حي ــة التجاري ــد العام ــم تأيي ــن ث ــة، م ــات التأميني الخدم

الركة تنفيذ العديد من األنشطة لتحقيق خطة متوضع العامة التجارية منها: 

تجديد الرشاكة اإلعالمية واإلعالنية مع رشكة “النارش للدعاية واإلعالن” لعام 12021. 
ــة كل  ــد دراس ــطني، وبع ــة يف فلس ــة واإلعامي ــات اإلعاني ــزودي الخدم ــن م ــة م ــنوي لنخب ــا الس ــة عطاءه ــت الرك طرح
العــروض الفنيــة واملاليــة، تــم إعتــاد رشكــة النــارش لألفضليــة الفنيــة واملاليــة وكذلــك لــألداء املتميــز بتنفيــذ رؤيــة الركــة 
وخطتهــا التســويقية يف األعــوام الســابقة مبــا يتوافــق ورؤيتهــا اإلســراتيجية املتمثلــة بتقديــم خدماتهــا وفقــاً ألحــكام الريعــة 
اإلســامية الغــراء، كــا وتُعتــر اإلتفاقيــة تطبيقــاً لرؤيــة تســويقية متكاملــة وتنــدرج يف إطــار خطــة الركــة بــإدارة العامــة 

التجاريــة ومســاندة قــوى املبيعــات يف الفــروع واملكاتــب.

حيــث تقــدم رشكــة النــارش عــدة خدمــات إعانيــة وإعاميــة عــى رأســها إدارة الحمــات الرويجيــة وإدارة الظهــور اإلعامــي 
باإلضافــة إىل إدارة مواقــع التواصــل اإلجتاعــي وخدمــات التصميــم للمطبوعــات الفنيــة واإلداريــة.

إطالق خدمات مركز اإلتصال املوحد الخاص بالتبليغ عن الحوادث2. 
وقّعــت رشكــة متكــني للتأمــني مــع رشكــة ريتــش )احــدى رشكات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية( إتفاقيــة تقديــم خدمــات 

مركــز اإلتصــال املوحــد الخــاص بالتبليــغ عــن الحــوادث الطارئــة.

حيــث تــم ربــط الرقــم املجــاين )1800202202( الخــاص بخدمــة رشكــة متكــني لإســتجابة واملســاندة الفوريــة مبقســم رشكــة 
ــة الوثائــق  ريتــش التــي بدورهــا تقــوم باســتقبال مكاملــات التبليــغ عــن الحــوادث التــي قــد تحــدث مــع املشــركني “حمل
التأمينيــة” عــى مــدار الســاعة، وبدورهــا تعمــل رشكــة ريتــش ضمــن آليــة عمــل رسيعــة باســتخدام التقنيــات الحديثــة إلبــاغ 
محققــي الحــوادث املنتريــن يف جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، عــر الهاتــف والرســائل النصيــة والريــد 
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اإللكــروين، باإلضافــة إىل تزويــد الركــة بتقاريــر دوريــة مفصلــة عــن كل حالــة، وتــأيت هــذه الخدمــة إنســجاماً مــع هــدف رفع 
مســتوى الجــودة يف خدمــات مــا بعــد البيــع املقدمــة للمشــركني مــن خــال تحقيــق رسعــة اإلســتجابة لهــم وتقديــم املســاندة 

الفوريــة يف حــال وقــوع الحــادث – ال قــّدر اللــه –.

إن مــا تتضمنــه هــذه اإلتفاقيــة مــن بنــود يضمــن التــزام رشكــة متكــني للتأمــني مبــؤرشات األداء الخاصــة بخدمــة اإلســتجابة 
الفوريــة مــن حيــث الرسعــة وحتميــة اإلســتجابة، ومعــدالت رىض املشــركني، حيــث أن هــذه اآلليــة ال تنتهــي مبجــرد التبليــغ 
ــة راجعــة  ــي الحــادث والحصــول عــى تغذي ــذي ي ــوم ال ــان عــى ســامة املشــرك يف الي ــل تســتمر لإطمئن عــن الحــادث ب

وتقييــم لعمليــة املســاندة التــي حصــل عليهــا مــن موظفــي دائــرة التعويضــات يف الركــة.

الحملة الرتويجية الخاصة باستطالع آراء كبار املشرتكني من رشيحة الرشكات واملؤسسات3. 
نفــذت الركــة حملــة ترويجيــة خاصــة مــن خــال إســتطاع آراء كبــار املشــركني مــن رشيحــة الــركات واملؤسســات مــن 
ــات يف  ــاج ونــر مقابــات رســمية مــع املــدراء العامــني ومســؤويل التأمين ــة إنت ــة، وتضمنــت الحمل ــق التأميني ــة الوثائ حمل
اإلدارات العليــا يف الــركات واملؤسســات التــي تعتمــد الخدمــات التأمينيــة مــن رشكــة متكــني للتأمــني يف محافظــات الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، وتــم إســتعراض أســباب إختيــار رشكــة متكــني للتأمــني، ورأيهــم يف جــودة الخدمــات التأمينيــة املقدمــة 

ورسعــة اإلســتجابة وعدالــة التعويــض ورسعتــه.

ــن رشيحــة  ــة م ــق التأميني ــة الوثائ ــا حمل ــع رشكائه ــا م ــد عاقاته ــة وتوطي ــز ســمعة الرك ــة تعزي ــث إســتهدفت الحمل حي
ــطني.  ــة يف فلس ــركات العامل ــرى ال ــات ك ــى تأمين ــتحواذ ع ــرص اإلس ــز ف ــة إىل تعزي ــات، باإلضاف ــركات واملؤسس ال

إطالق خدمة “تأمني سهل” بالتعاون مع البنك اإلسالمي العريب	. 
ــك  ــن البن ــادرة ع ــهلة” الص ــاة س ــة “حي ــر بطاق ــني ع ــيط التأم ــني سهل” لتقس ــة “تأم ــني خدم ــني للتأم ــة متك ــت رشك أطلق
اإلســامي العــريب، تحــت شــعار “التأمــني فــوري والدفــع أقســاط” حيــث تتيــح هــذه الخدمــة تقســيط قيمــة وثيقــة التأمــني 
عــى دفعــات شــهرية لغايــة ١2 شــهراً دون أيــة عمــوالت إضافيــة، وذلــك عــر املاكينــات اآلليــة الخاصــة املتوفــرة يف جميــع 

فــروع ومكاتــب الركــة املنتــرة يف جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

وتــأيت هــذه الخدمــة إنطاقــاً مــن ســعي الركــة الدائــم لتطويــر منتجاتهــا وخدماتهــا مبــا يتــاءم مــع إحتياجــات ومتطلبــات 
املشــركني، كــا يعتــر التعــاون مــع البنــك اإلســامي العــريب بدايــة لراكــة إســراتيجية ســينتج عنهــا العديــد مــن الخدمــات 

املميــزة يف املســتقبل القريــب.

ومــن الجديــر ذكــره موافقــة هيئــة الرقابــة الرعيــة عــى إنســجام الخدمــة مــع أحــكام الريعــة اإلســامية الغــراء واملعايــري 
املحاســبية الصــادرة عــن هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية باإلضافــة اىل موافقــة اإلدارة العامــة للتأمــني 
ــرية عــر أدوات  ــة منخفضــة الوت ــة ترويجي ــة ســوق رأس املــال الفلســطينية، كــا وتزامــن مــع إطــاق الخدمــة حمل يف هيئ

اإلتصــال التســويقي الرقميــة والتقليديــة بالتعــاون مــع البنــك اإلســامي العــريب.

الحملة الرتويجية الخاصة بحزمة الخدمات الرقمية 	. 
أطلقــت رشكــة متكــني للتأمــني حملــة ترويجيــة متوســطة الوتــرية خاصــة بحزمــة الخدمــات الرقميــة التــي قدمتهــا ملشــركيها 
والهيئــات املعتمــدة يف الشــبكة الطبيــة، باإلعتــاد عــى أدوات اإلتصــال التســويقي التقليديــة والرقميــة بهــدف التعريــف عــن 

هــذه الخدمــات للمشــركني وكيفيــة اإلســتفادة منهــا، والتــي تهــدف اىل رسعــة وســهولة اإلتصــال والتواصــل مــع املشــركني.

حيــث تضمنــت الخدمــات الرقميــة خدمــة نافــذة املشــركني اإللكرونيــة Tamkeen Customers Portal  وتطبيــق الهاتــف 
الخلــوي Tamkeen Mobile والنظــام اإللكــروين للهيئــات واملراكــز الطبيــة Tamkeen eMED، وتعتــر هــذه الخدمــات األوىل 

مــن نوعهــا التــي تقــدم يف قطــاع التأمــني الفلســطيني.
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إستطالع رأي تسويقي خاص مبعدل تأييد العالمة التجارية	. 
نفــذت الركــة  دراســة ســوقية خاصــة بقيــاس معــدل تأييــد العامــة التجاريــة مــن قبــل حملــة الوثائــق التأمينيــة، مــن خــال 
باحــث متخصــص بــإرشاف رشكــة النــارش للدعايــة واإلعــان ودائــرة االتصــاالت التســويقية يف رشكــة متكــني للتأمــني، وذلــك 
بهــدف الحصــول عــى تغذيــة راجعــة حــول معــدل تأييــد العامــة التجاريــة مــن قبــل املشــركني، باعتبــاره مــؤرشاً ملســتوى 
توصيــة املشــركني الحاليــني لغــري املشــركني باعتــاد خدمــات الركــة، باإلضافــة إىل توضيــح العوامــل الرئيســية للتوصيــة مــن 
عدمهــا ورفــع التوصيــات للدوائــر الفنيــة واإلداريــة بتعزيــز العوامــل اإليجابيــة والعمــل عــى تخفيــض العوامــل الســلبية التــي 

أدت إىل عــدم التوصيــة.

حيــث حصلــت الركــة عــى معــدل تأييــد لعامتهــا التجاريــة مــن حملــة الوثائــق التأمينيــة بنســبة بلغــت 93%، وتعتــر 
هــذه النتيجــة حصيلــة جهــود فريــق العمــل وحصيلــة التزامنــا بخدمــات مــا بعــد البيــع والتــي تتلخــص برسعــة اإلســتجابة 
للحــوادث ورسعــة وعدالــة التعويــض، باإلضافــة إىل أن هــذه النتائــج تؤكــد عــى أهميــة عاقــة الراكــة التــي تربطنــا بحملــة 
الوثائــق التأمينيــة مــن األفــراد واملؤسســات عــى املســتويني الشــخيص واملهنــي، والتــي تتضمــن وال تنحــر بالتواصــل والتفاعل 

املســتمر مــع حملــة الوثائــق التأمينيــة باعتبارهــم رشيــك إســراتيجي.

حيــث تــم تنفيــذ اإلســتطاع عــى أســاس املنتجــات التأمينيــة )تأمــني املركبــات، التأمينــات العامــة، التأمــني الصحــي، والتأمــني 
العائــي(، وعــى أســاس املحافظــات، لتتمكــن الركــة مــن تســليط الضــوء عــى نقــاط القــوة وتعزيزهــا ونقــاط الضعــف 

لتعمــل عــى تجاوزهــا يف املســتقبل القريــب.

كــا واهتمــت الركــة بكافــة التوصيــات التــي تطــرق إليهــا اإلســتطاع واملاحظــات ذات العاقــة، حيــث بــارشت الركــة 
فعليــاً يف تنفيذهــا وتســعى لإنتهــاء منهــا يف غضــون الربــع األول مــن العــام 2021، وعــى رأســها أهميــة إســتحداث برنامــج 

إلدارة والء الزبائــن باإلضافــة إىل بعــض التوصيــات ذات العاقــة بالخطــط التســويقية والبيعيــة للركــة.

التفاعل مع جائحة كورنا 	. 

اإللتزام باإلجراءات واملشاركة يف نشاطات التوعية:

ــا  ــي وهويته ــة املجتمع ــب الرك ــن واج ــاً م انطاق
وفلســفتها الوطنيــة، ودعــاً لجهــود القطــاع الصحــي 
الفلســطيني، تعتــر رشكــة متكــني للتأمــني مــن أوائــل 

شــاركت يف حمــات  التــي  الفلســطينية  الــركات 
التوعيــة حــول ســبل الوقايــة واإلجــراءات اإلحرازية من 

ــم  ــا املســتجد، حيــث ت ــروس كورون ــة بفاي خطــر اإلصاب
تجميــد كافــة الحمــات الرويجيــة يف فــرة ذروة الوبــاء 
ــخري  ــم تس ــا، وت ــة يف حينه ــروف الوبائي ــع الظ ــاً م تكيف
كافــة قنــوات اإلتصــال التســويقي ألهــداف التوعيــة 
مــن خــال مشــاركة نــرات وزارة الصحــة الفلســطينية 
وإنتــاج نــرات توعويــة خاصــة عــى مواقــع التواصــل 
اإلجتاعــي. وعــى صعيــد البيئــة الداخليــة واإلجــراءات 

اإلحرازيــة كانــت رشكــة متكــني للتأمــني ســباقة ومنــذ 
اليــوم األول إلعــان حالــة الطــوارئ وانتشــار جائحــة 
كورونــا بتطبيــق إجــراءات الوقايــة وتعليــات وزارة 
الصحــة الفلســطينية حفاظــاً عــى ســامة املوظفــني 
ــازات  ــات والقف ــس الكام واملراجعــني مــن خــال لب
واإللتــزام بالتباعــد اإلجتاعــي وتعقيم مقــرات الركة 
أُســبوعياً وتفعيــل آليــات العمــل عــن بعــد باســتخدام 

وسائل التكنولوجيا الحديثة.
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  سابعًا: المسؤولية المجتمعية

إنطاقــاً مــن مســؤوليتنا الوطنيــة تجاوبــت الركــة بالرسعــة املمكنــة وقدر اإلمــكان مــع توجيهات فخامــة الرئيس الفلســطيني 
ــدوق  ــوزراء الفلســطيني بإنشــاء صن ــس ال ــور محمــد إشــتية رئي ــة الدكت ــادرة دول ــاه ومب ــه ورع ــاس حفظــه الل محمــود عب
“وقفــة عــز” حيــث  قامــت الركــة  بدعــم الصنــدوق مببلــغ )150,000( شــيكل لدعــم جهــود القطــاع الصحــي يف مواجهــة 
وبــاء كورونــا املســتجد والعائــات املتــررة مــن تداعياتــه، كــا ونفخــر بــأرُسة متكــني للتأمــني عــى مبادرتهــم بالتــرع براتــب 
ــة الركــة وفلســفتها وواجبهــا الوطنــي، وانســجاماً مــع دعــوة الحكومــة  ــاً مــن هوي يومــي عمــل لدعــم الصنــدوق، إنطاق

ملوظفــي القطاعــني العــام والخــاص بالتــرع.

وانطاقــاً مــن هويــة الركــة الوطنيــة اإلســامية، واميانــاً بواجبنــا اإلجتاعــي نحــو الفئــات والرائــح املهمشــة يف مجتمعنــا 
ــا وبشــكل منخفــض الوتــرية  الفلســطيني، وعــى الرغــم مــن حداثــة نشــأة الركــة إالَّ أن اإلرصار عــى متكــني املجتمــع قادن
ــارش لبعــض الجهــات  ــرع املب ــة( او الت ــات غــري تجاري ــة )رعاي ــة املجتمعي ــة بعــض النشــاطات الهامــة وذات األولوي إىل رعاي

ــي. ــغ إجــايل قيمــة الترعــات يف العــام 2020 )61,382( دوالر أمري ــث بل ــة، حي واملؤسســات الخريي

إطالق خدمة متكني بضيافتك:

تــم إســتحداث خدمــات رقميــة تتيــح إمكانيــة العمــل عــن 
ــارة  ــة إىل زي ــة دون الحاج ــات التأميني ــاز املعام ــد وإنج بع
الفــروع واملكاتــب منعــاً لإكتظــاظ مــن خــال تفعيــل 
ــروين  ــع اإللك ــر املوق ــة ع ــراك واملتابع ــي اإلش ــة طلب خاصي
ــق املبيعــات يف الفــروع واملكاتــب  ــح لفري للركــة، كــا تتي
زيــارة الجمهــور الراغبــني يف االشــراك أو تجديــد وثائقهــم يف 
املــكان والوقــت املحدديــن مــن قبــل الجمهــور بهــدف إنجــاز 
ــل  ــهولة التواص ــة وس ــن رسع ــا يضم ــة مب ــات التأميني املعام
وانســجاماً مــع حالــة الطــوارئ وتعليــات الجهــات املختصــة.
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كــا وتفاعلــت الركــة مــع معظــم املناســبات والفعاليــات الدينيــة والوطنيــة واإلجتاعيــة مــن خــال أدوات اإلتصــال الرقميــة 
والتقليديــة بصــورة إبداعيــة وهادفــة تنســجم مــع هويتهــا املؤسســية، ومنهــا: 

يف 	  للتأمــني  متكــني  رشكــة  مشــاركة 

الفحــص  حملــة  إطــاق  فعاليــات 

الشــتوي والقيــادة اآلمنــة التــي أطلقتها 

وزارة النقــل واملواصــات بالتعــاون مــع 

رشطــة املــرور، تحــت رعايــة معــايل 

الســيد / عاصــم ســامل وزيــر النقــل 

ــة  ــت الحمل ــث هدف ــات، حي واملواص

كافــة  إلتخــاذ  الســائقني  تحفيــز  إىل 

التدابــري واإلجــراءات الازمــة للتأكــد 

مــن ســامة مركباتهــم أثنــاء فصــل 

الشــتاء، باإلضافــة إىل تعزيــز ثقافــة 

الســامة املروريــة للحــد مــن الحــوادث 

املروريــة. 

إطــاق فعاليــات تكريــم املــرأة الفلســطينية يف شــهر آذار)شــهر املــرأة واألم ( تحــت شــعار “شــكراً إىل ماجدات فلســطني”، 	 

والتــي إنطلقــت يف جميــع محافظــات الوطــن والبدايــة كانــت بتكريــم معــايل الدكتــورة/ آمــال حمــد - وزيــرة شــؤون 

املــرأة، مــروراً بتكريــم عــدد مــن ماجــدات فلســطني اللــوايت رفعــن إســم فلســطني عاليــاً يف شــتى املجــاالت.
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خدمات تمكين اإللكترونية
األولى من نوعها في قطاع التأمين الفلسطيني

ثامنًا: تكنولوجيا المعلومات

ــات  ــول والخدم ــم أفضــل الحل ــر النظــام اإللكــروين يف ظــل ســعيها إىل تقدي ــام 2020 يف تطوي ــة خــال الع إســتمرت الرك
التأمينيــة ملشــركيها مــن األفــراد واملؤسســات، لضــان رسعــة وســهولة اإلتصــال والتواصــل مــع مشــركيها، حيــث تــم إطــاق 
حزمــة مــن الخدمــات الرقميــة للمشــركني والهيئــات املعتمــدة يف الشــبكة الطبيــة، وتعتــر هــذه الخدمــات هــي األوىل مــن 

نوعهــا يف قطــاع التأمــني الفلســطيني.

ــع اإللكــروين  ــة Tamkeen Customers Portal عــر املوق ــذة املشــركني اإللكروني ــة ناف ــك الخدمــات الرقمي ومــن أهــم تل
 ) FIS ( والتــي تــم تطويرهــا بالراكــة مــع رشكــة املســتقبل ألنظمــة املعلومــات ،Tamkeen-ins.ps الخــاص بالركــة
ــي تهــدف اىل تســهيل اإلتصــال والتواصــل  ــة ملشــركيها، والت ــل هــذه الخدم ــدم مث ــة تأمــني فلســطينية تق لتكــون أول رشك
ــح ملســؤويل  ــث تتي ــة متكــني للتأمــني، حي ــركات وضــان الرسعــة يف التعامــل مــع رشك ــع املشــركني مــن املؤسســات وال م
ــات العامــة مــن اإلطــاع عــى وثائــق التأمــني  ــات يف املؤسســات والــركات مــن مشــريك التأمــني الصحــي أو التأمين التأمين
الخاصــة مبؤسســاتهم واملاحــق ذات العاقــة باإلضافــة إىل اإلطــاع عــى كشــف الحســاب والرصيــد املــايل وأيضــاً تتيــح البوابــة 
ــد أو املراســات ذات  ــني الســارية، واســتام إشــعارات التجدي ــق  التأم ــى وثائ ــات ع ــات او تعدي ــب تحديث ــة طل اإللكروني

ــل الركــة. ــق التأمــني الســارية إلســتكال إجــراءات املصادقــة عليهــا مــن قب العاقــة بوثائ

ــع  ــق خــاص لجمي ــوي للمشــركني Tamkeen Mobile وهــو تطبي ــق الهاتــف الخل ــدة تطبي ــة الجدي ومــن الخدمــات الرقمي
املشــركني وتدريجيــاً ســيحتوي عــى العديــد مــن امليــزات لحملــة الوثائــق التأمينيــة لتســهيل التعامــل والتواصــل مــع الركــة. 

ويف مرحلتــه األوىل، يحتــوي التطبيــق عــى ميــزات خاصــة ملشــريك برنامــج صحتــي للمســتفيدين مــن خدمــات الرعايــة الطبية، 
ــا اإلطــاع عــى كشــف  ــزات والخصائــص منه ــد مــن املي ــة العدي ــة الذكي ــم البطاق ــح لهــم مــن خــال إدخــال رق ــث يتي حي
تفصيــي للمعالجــات الطبيــة الخاصــة التــي أجراهــا املشــرك، باإلضافــة اىل اإلطــاع عــى الشــبكة الصحيــة اإللكرونيــة لتحديــد 
املركــز الطبــي األقــرب للموقــع الجغــرايف للمشــرك والحصــول  عــى إشــعارات إســتخدام بطاقــة التأمــني الصحــي الذكيــة، ويف 

املراحــل الاحقــة ســيحتوي التطبيــق عــى خدمــات رقميــة متكاملــة لجميــع املشــركني وملختلــف الرامــج التأمينيــة.
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كــا وأطلقــت الركــة النظــام الخــاص بالهيئــات واملراكــز الطبيــة Tamkeen eMED وهــو نظــام إلكــروين خــاص باملورديــن 
املعتمديــن لتزويــد خدمــات الرعايــة الطبيــة والصحيــة ضمــن برنامــج التأمــني الصحــي )صحتــي( باإلعتــاد عــى البطاقــة 

التــي يحملهــا األفــراد مــن مشــريك التأمــني الصحــي.

حيــث يقــوم النظــام بتحويــل جميــع التعامــات بــني رشكــة متكــني للتأمــني والهيئــات الطبيــة، األطبــاء واملراكــز الطبيــة إىل 
تعامــات رقميــة بعيــداً عــن التعامــل التقليــدي، مــا يوفــر الجهــد والوقــت، حيــث تســتطيع املراكــز الطبيــة تســجيل بيانــات 
املريــض، ووصــف العــاج الــازم، والحصــول عــى موافقــات رصف العــاج مــن الركــة إلكرونيــاً، كــا ويرتبــط النظــام مــع 
تطبيــق خــاص عــى هواتــف موظفــي دائــرة التأمــني الصحــي بهــدف رسيــان عمــل الهيئــات الطبيــة بكفــاءة وفعاليــة وضــان 

الرسعــة يف التعامــل وتقديــم أفضــل خدمــات الرعايــة الطبيــة للمشــركني عــى مــدار اليــوم دون أي تأخــري. 

وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه الخدمــات والعديــد مــن الخدمــات الاحقــة هــي نتــاج مجهــود مشــرك مــا بــني فريــق متكــني 
ــي محوســب يف  ــي نفــذت نظــام RHODES وهــو أول نظــام فن ــة “املســتقبل ألنظمــة املعلومــات” FIS  الت للتأمــني ورشك

قطــاع  التأمــني الفلســطيني بأدمغــة فلســطينية وبخــرات شــبابنا الفلســطيني.

ــذ خطــة الركــة للتحــول الرقمــي واإلســتفادة مــا تقدمــه  ــر هــذه الخدمــات الخطــوة األوىل يف تنفي ــة تطوي ــر عملي وتعت
التكنولوجيــا الحديثــة يف تطويــر خدمــات التأمــني، آخذيــن باإلعتبــار بــأن قطــاع التأمــني يف فلســطني ال يــزال بحاجــة ماســة 
ــني  ــرار القوان ــة يف فلســطني إلق ــات الرقابي ــّث الجه ــع ح ــوازاة م ــني بامل ــل رشكات التأم ــة عم ــع طبيع ــا م ــج التكنولوجي لدم
والتعليــات املتعلقــة بالتأمــني الرقمــي التاحــة املجــال امــام رشكات التأمــني الفلســطينية لإبــداع والتنافــس يف تحســني جــودة 

الخدمــات املقدمــة للجمهــور.   
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قسم اإلستثار 
والخزينة

قسم التحصيل 
واإلئتان 

قسم املشريات 

قسم املعاينة
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قسم اإلعادة 
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المعلومات

دائرة اإلتصاالت 
التسويقية 
والعالقات 

العامة 

قسم إصدار 
 الشيكات

/ الحوادث

قسم املحاسبة 

قسم املوارد 
البرية 

قسم اإلدخال

قسم األرضار 
املادية – حوادث 

املركبات 

قسم اإلكتتاب

قسم تجديد 
اإلتفاقيات 
ومتابعتها

قسم الدعم 
الفني

مساعد إداري / 
وحدة عمليات 

قسم التسويات 
البنكية 

قسم املخزون 
واألرشفة 

قسم اإلكتتاب

قسم اإلسرداد 
واملشاركات

تاسعًا: الهيكل التنظيمي

مجلس 
اإلدارة

رئيس 
مجلس 

اإلدارة

المدير 
العام 

قسم  التدقيق 
الفني والطبي

قسم اإلكتتاب 
التأمني العائي

قسم اإلدخال
التأمني الصحي

 قسم التعويضات
التأمني العائي

 قسم اإلكتتاب

التأمني الصحي

قسم التعويضات 

التأمني الصحي

لجنة 
اإلستثامر

 لجنة
الرتشيحات 
واملكافآت

هيئة الرقابة لجنة الحوكمة
الرشعية

قسم 
اإلمتثال 

قسم التدقيق 
الداخيل 
واملخاطر 

املستشار 
القانوين

لجنة التدقيق 
الداخيل 
واملخاطر 
واإلمتثال 

مدير دائرة 
التدقيق الداخيل 

واملخاطر 
واإلمتثال 
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لجنة الحوكمة

لجنة اإلستثمار

لجنة التدقيق والمخاطر واإلمتثال

لجنة المكافآت والترشيحات

رئيساً	  هيئة التقاعد الفلسطينية 

عضواً	  مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى 

عضواً	  رشكة ستيشن تريد للتجارة العامة 

رئيساً	  مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى 

عضواً	  رشكة مدماك للمقاوالت العامة 

عضواً	  هيئة التقاعد الفلسطينية 

عضواً	  رشكة ستيشن تريد للتجارة العامة 

رئيساً	  مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى 

عضواً	  رشكة مدماك للمقاوالت العامة 

عضواً	  رشكة املرق للتأمني 

رئيساً	  هيئة التقاعد الفلسطينية 

عضواً	  رشكة املرق للتأمني 

عضواً	  السيد / يوسف “محمد كال” حسونة 

عاشرًا: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
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   إحدى عشر: األسهم المملوكة لإلدارة التنفيذية وأقربائهم من الدرجة األولى

 عدد األسهم النهايئ طبيعة العالقةاسم مالك األسهم عضو اإلدارة التنفيذية 

محمد قدورة حسني اسناف “ الرمياوي”
املدير العام

محمد قدورة حسني اسناف
لينا محمد قدورة اسناف

زكية عطا سليم اسناف
دانا محمد قدورة اسناف

نفسه
اإلبنة

الزوجة 
 اإلبنة 

 215,000
 3,750
 3,750

 13,750

عنان محمد شعبان بدر
مدير الدائرة املالية

عنان محمد شعبان بدر
سنان محمد شعبان بدر

 نفسه
األخ 

7,923
 3,750

 عيل منصور 
مدير دائرة الشؤون اإلدارية

محمد ذيب عي منصور
لينا محمد ذيب منصور

عاصم محمد ذيب منصور
سعد محمد ذيب منصور
روىل محمد ذيب منصور

روان توفيق مصطفى منصور
نداء أنور أحمد الجرابعه
أكرم ضامن صاح الدين

ليى محمد ذيب صاح الدين

 األب 
 األخت 

 األخ 
 األخ 

 األخت 
زوجة األخ
زوجة األخ

زوج األخت
األخت

 6,705
 5,017
 3,345
 4,594
 2,500
 3,345
2,500
3,750
3,750

خلدون محمد نجيب مفارجه
مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات

خلدون محمد نجيب مفارجه
آيات عايد حسني مفارجه

 نفسه 
 الزوجة

3,750
3,750

أكرم أحمد محمد حج يوسف
مساعد املدير العام لشؤون التعويضات

أكرم أحمد محمد حج يوسف
أحمد أكرم أحمد حج يوسف

 نفسه 
 اإلبن

 3,250
2,750

محمد جامل محمد عموص
مدير دائرة التأمينات العامة

4,173نفسهمحمد جال محمد عموص

   إثنا عشر: اإلجراءات القانونية والقضايا 

ال يوجد أية قضايا مقامة ضد الركة باستثناء تلك املتعلقة بالتعويضات وهي ضمن النشاط الطبيعي للركة.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية

رئيس هيئة الرقابة الرعية عضو الهيئة  عضو الهيئة   

أ.د حسام الدين عفانة د. طارق الجعربي  د. جامل الكيالين   

التقرير السنوي لهيئة الرقابة الرشعية عن أعامل رشكة متكني الفلسطينية للتأمني املساهمة العامة املحدودة لسنة 2020م

السادة أعضاء الهيئة العامة لركة متكني الفلسطينية للتأمني املساهمة العامة املحدودة املحرمون.

السام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، 

وبعد

وفقــاً لخطــاب التكليــف فقــد قامــت هيئــة الرقابــة الرعيــة يف رشكــة متكــني للتأمــني باملراقبــة الواجبــة إلبــداء الــرأي فيــا إذا كانــت 
الركــة قــد التزمــت بأحــكام ومبــادئ الريعــة اإلســامية، ومبــا صــدر عــن الهيئــة مــن قــرارات يف الفــرة الواقعــة مــن 2020/1/1م 

حتــى 2020/12/31م. 

إن إدارة الركــة مســؤولة عــن قيــام الركــة بأعالهــا طبقــاً ألحــكام ومبــادئ الريعــة اإلســامية والتــزام الركــة بالنظــام الداخــي، 
الــذي بُنــي عــى أســاس أحــكام التأمــني اإلســامي.

وإن مســؤولية هيئــة الرقابــة الرعيــة هــي تكويــن رأٍي مســتقٍل بعــد القيــام بأعــال املراجعــة واملراقبــة املطلوبــة لتقديــم التقريــر 
التــايل لكــم: 

أجابت الهيئة عى االستفسارات التي طرحت عليها من قبل اإلدارة التنفيذية. أوالً: 

حــددت الهيئــة أجــر الوكالــة عــن الســنة املنتهيــة بتاريــخ 2020/12/31م بنســبة 30% مــن إجــايل أقســاط املســتأمنني، عــى  ثانياً: 
ــم تخفيضهــا يف العــام املــايل القــادم إىل %25 . أن يت

اطلعت الهيئة عى عقود إعادة التأمني التكافي التي أجرتها الركة وأقرتها. ثالثاً: 

راجعت الهيئة املوازنة والبيانات املالية وتقرير مدقق الحسابات املستقل عن السنة املنتهية بتاريخ 2020/12/31م وأقرتها. رابعاً: 

أجازت الهيئة بيع وثائق التأمني من خال بطاقة »حياة سهلة« الخاصة بالبنك اإلسامي العريب. خامساً: 

أقرت الهيئة محفظة استثارات الركة يف أسهم رشكات محلية مدرجة يف بورصة فلسطني.  سادساً: 

لقــد قمنــا بتخطيــط مراقبتنــا وفــق اآلليــة الســابقة للحصــول عــى املعلومــات والتأكيــدات التــي اعترناهــا رضوريــة لتزويدنــا  سابعاً: 
بأدلــة تكفــي إلعطــاء تأكيــد معقــول أن الركــة مل تخالــف أحــكام ومبــادئ الريعــة اإلســامية ويف رأينــا:

إن أعال الركة خال السنة املنتهية بتاريخ 2020/12/31م. قد متت وفق أحكام الريعة اإلسامية.. 1

عقود إعادة التأمني متت مع رشكات إعادة تأمني إسامية بنسبة %100.. 2

ــار . 3 ــة بتاريــخ 2020/12/31م. أخــذت يف االعتب ــر مدقــق الحســابات املســتقل عــن الســنة املنتهي ــة وتقري ــات املالي البيان
.)aaoifi( ــة اإلســامية ــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املالي ــري املحاســبية الصــادرة عــن هيئ املعاي

تشكر هيئة الرقابة الرعية جمهور املتعاملني مع الركة واملساهمني عى حسن ثقتهم.

كا وتشكر الهيئة إدارة الركة وموظفيها عى حسن تعاونهم معها وجزى الله الجميع خري الجزاء. 

والله املوفق

رام الله – الثامن عر من رجب سنة 1442هـ وفق 2021/3/2م
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تقرير الخبير اإلكتواري 

 قــام الخبــري اإلكتــواري للركــة واملرخــص مــن قبــل هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية بإجــراء تقييــم ودراســة للبيانــات 
الفنيــة للركــة للعــام 2020 م ووضــع تقريــره مــن خــال تحليــل شــامل لكافــة أنشــطة الركــة، وكانــت اهم اإلســتنتاجات 

ــا يي: ك

ــواري لإلتزامــات  ــم إكت ــة ألغــراض إجــراء تقيي ــا بســجات مقبول ــدى الركــة نظــام حاســوب ميكنهــا مــن تزويدن ل  .1
الفنيــة املتعلقــة بأعــال التأمينــات العامــة، مــع العلــم بــأن قــر فــرة اإلكتتــاب وعــدم توفــر خــرة تاريخيــة إلدارة 

ــة التأســيس. ــة مبحــددات نظــراً ألن الركــة حديث ــة التقييــم مصحوب االدعــاءات تجعــل عملي

اســتناداً لبيانــات الركــة املاليــة كــا هــي بتاريــخ التقييــم، مجمــوع املخصصــات الفنيــة املوضحــة يف البيانــات املاليــة   .2
تشــكل مخصصــات كافيــة لتغطيــة التزاماتهــا بالنســبة ألعــال التأمينــات العامــة.



33

اإلدارة التنفيذية

السيد / محمد الريماوي
المدير العام

السيد / أكرم بركات
مساعد المدير العام لشؤون التعويضات

السيد / سيمون شحادة
مدير دائرة التأمين الصحي والعائلي

السيد / خلدون مفارجة
مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات

السيد / علي منصور
مدير دائرة الشؤون اإلدارية

السيد / محمد عموص 
مدير دائرة التأمينات العامة

السيد / جواد عالن
رئيس قسم تأمين المركبات

السيد / عنان بدر
مدير الدائرة المالية

السيد / محمود شخشير
 مدير دائرة اإلتصاالت التسويقية

والعالقات العامة 

السيدة / أمل عبد الحق
مدير دائرة إعادة التأمين
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التوجهات اإلستراتيجية

اإلستثار يف التكنولوجيا وتحقيق رؤيـــة الركة الذكيـــة مـــن خال تطويـــع وســـائل التكنولوجيـــا الحديثـــة والتقنيـات 	 

ذات العاقــة لزيـــادة كفـــاءة العمليـــات الداخليـــة وتطويــر أدوات اإلتصــال مــع حملــة الوثائــق التأمينيــة مبا يتناســب 

مـــع توقعـــات املشـــركني والتوجهــات العامليــة باإلعتــاد عــى رقميــة الخدمــات والعمــل عــن بعــد، آخذيــن بعــني 

اإلعتبــار مــا فرضتــه جائحــة كورونــا مــن رضورة الترسيــع باإلنتهــاء مــن الخطــوات التــي تحقــق جهوزيــة البنيــة التحتية 

ــات  ــات والتعلي ــاً يف حــال ســن التريع ــق رقمي ــى إصــدار الوثائ ــدرة ع ــأنها إتاحــة الق ــن ش ــي م ــة الت التكنولوجي

الناظمــة للتأمــني الرقمــي مــن الجهــات الرقابيــة واإلرشافيــة املســؤولة.

تفعيــل برنامــج إدارة والء املشــركني مــن خــال تصنيــف املشــركني وتحديــد عوائــد ســنوية لــكل تصنيــف، بعــد أخــذ 	 

موافقــة هيئــة ســوق راس املــال الفلســطينية، حيــث يعتــر هــذا النــوع مــن الرامــج التســويقية غــري معتمــد يف قطــاع 

ــد  ــب وتجدي ــادة الطل ــري عــى ســلوك املشــركني يف إع ــام اىل التأث ــه الع ــاً، ويهــدف مبفهوم التأمــني الفلســطيني حالي

إعتــاد خدمــات الركــة بشــكل مســتمر دون التفكــري يف تغيــري مقــدم الخدمــة، وبالتــايل الحــد مــن معــدل التســاقط 

الســنوي مــن املحفظــة التأمينيــة.

التوســـع واإلنتشار، حيـــث ســـتقوم الركة بالتوسـع األُفقي اإلضايف مـن خـال شـبكة فـروع ومكاتـب ووكاء يف جميـع 	 

محافظـــات الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة وعــى وجــه الخصــوص يف القــدس العاصمــة تأكيــداً عــى هويــة الركــة 

املؤسســية وخدمــة ألبنــاء شــعبنا الصامديــن يف محافظــة القــدس وضواحيهــا .

 تســـويق صناعـــة التأمني اإلســامية يف فلســطني بصـــورة تنســـجم مـــع فلســـفة التأميـــن اإلســامي واملعايري املحاســبية 	 

اإلســامية والقوانيـــن ذات العاقــة.

 طـــرح برامـــج ومنتجـــات تأمينيـــة جديـدة )التأمـــني متناهـي الصغـــر( التي تلبـي إحتياجـــات القطاعـات املهمشة يف 	 

املجتمــع الفلســـطيني وذوي الدخـــل املحدود. 

 طرح حزم من الحلول والخدمات التأمينية باإلعتاد عى دراسات سوقية وحمات ترويجية خاصة.	 

 املساهمة يف نشــــر وتعزيــــز الوعــــي التأميني للجمهــــور الفلســطيني وأخــذ الــدور الريــــادي يف تعزيــز الثقافــة 	 

التأمينيــــة، وتســــليط الضــوء عــى أهميــة قطــاع التأمــن يف فلســطني.

تحقيـــق معدالت منو رسيعة يف الحصـــة الســـوقية، وتحقيـــق معدالت ربحيـــة للمحفظـة التأمينيـــة ترقـى إىل مسـتوى 	 

طموحـــات وتطلعـــات املساهمني يف الركة.

 تصميـــم مؤرشات أداء مؤسســـية رئيســـية وفرعيـــة تتوافـــق مـع أهـــداف الركة املالية والفنيـــة وتوقعـات املشركني 	 

يف الحصـــول علـى أفضـل الخدمـــات التأمينيـة اإلسامية.

 إســتثار أمــوال املســاهمني / املشــركني يف أوعيــة إســتثارية مجــازة رشعــاً وبصــورة 	 

تحقــق أعــى العوائــد املاليــة لهــم.

 تنفيـــذ برنامـــج مســـؤولية إجتاعيــة خــاص وبرؤيـــة محـــددة وواضحـــة تحكمه 	 

الشـــفافية والسياســات املحــددة مبــا يتوافــق مــع هويــة الركة ويحقـــق التنميـــة 

املســتدامة للفئـــات والرائح املســتهدفة لدعمهـــا مجتمعيـــاً.
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـن الفلسطينية ـركة تمكينش
 فـلســطين -رام هللا 

 

٦ 
 

قائم��ة األرب���اح أو الخس���ائر
للس���نة المالي���ة المنتهي���ة ف���ي ٣١ ك���انون األول ٢٠٢٠

٢٠٢٠٢٠١٩
دوالردوالرايض���احات

                        ٢٣٬٥٨١٬٥٨٩                     ١٨٢٩٬٠٥٥٬٣٣٣اجم�الي أقس�اط مكتتب�ة
(٥٬١٥٦٬٠٢٢)                         (٢٬٢٨٤٬٨٩٢)                      ١٨التغير في مخص�ص أقس�اط غ�ير مكتس�بة

                        ١٨٬٤٢٥٬٥٦٧                     ٢٦٬٧٧٠٬٤٤١اي��رادات أقس��اط مكتس��بة

                         (١٬٥٥٧٬٥١٨)                      (١٬٧٠٢٬٢٤٨)١٨أقس�اط معي�دي الت�أمين اإلس�المي
                             ٢٧٦٬٤٠٠                          ١٨١٨٢٬٠٣٠التغير في مخص�ص أقس�اط غ�ير مكتس�بة
                         (١٬٢٨١٬١١٨)                      (١٬٥٢٠٬٢١٨)ص��افي أقس��اط معي��دي الت��أمين اإلس��المي

                        ١٧٬١٤٤٬٤٤٩                     ٢٥٬٢٥٠٬٢٢٣ص��افي أقس��اط الت���أمين اإلس���المي المكتس���بة

                             ١٤٩٬٩٣٣                          ١٨١٦٣٬٧٢٨اجمالي عم�والت إع�ادة الت�أمين اإلس�المي المكتس��بة
                         (١٬٢٤٧٬٤٦٠)                      (٢٬٠٨٧٬٦٠٨)١٨يط��رح : العموالت المدفوعة

                        ١٦٬٠٤٦٬٩٢٢                     ٢٣٬٣٢٦٬٣٤٣ص��افي أقس��اط الت��أمين اإلس��المي المكتس��بة بع��د العم���والت

المطالب���ات المتكب���دة
                       (١٠٬٨٢١٬٨٤٦)                    (١٨٬٥٦٣٬٢٨٣)١٨اجم�الي المطالب��ات المتكب��دة

                             ٢٤٨٬٥٧١                       ١٨١٬٢٣٠٬٧٥١حص�ة معي�دي الت�أمين اإلس�المي م�ن المطالب�ات المتكب�دة
                            (١٧٤٬٧٤٩)                                  -١٨مخص�ص مطالب�ات متكب�دة وغ�ير مبل��غ عنه��ا

                       (١٠٬٧٤٨٬٠٢٤)                    (١٧٬٣٣٢٬٥٣٢)ص���افي المطالب���ات المتكب���دة

                          ٥٬٢٩٨٬٨٩٨                       ٥٬٩٩٣٬٨١١أرب��اح أعم��ال الت��أمين اإلس���المي التش���غيلية
                         (٨٬٢٥٣٬٥٥٦)                    (١٠٬١٦٩٬٣٦٧)١٩أتعاب وكال��ة

                         (٢٬٩٥٤٬٦٥٨)                      (٤٬١٧٥٬٥٥٦)١٣ق��رض لمخص��ص ص��ندوق ح���املي الوث���ائق

عائ��دات إل��ى المس��اهمين
                          ٨٬٢٥٣٬٥٥٦                     ١٩١٠٬١٦٩٬٣٦٧أتعاب وكال�ة م�ن ح�املي الوث��ائق

                             ١١٩٬٦٨٠                          ١٢٣٬١٧٦عائ�دات أرب��اح الودائ��ع - المس��اهمين
                                     -                          ٢٢٥٬٧٢٨عائدات أرب�اح أس�هم موزع��ة - المس��اهمين

                         (٤٬٦١١٬٦١٥)                      (٥٬٤٢٥٬٥٩١)٢٠مص�اريف إداري�ة وعمومي�ة
                              (٥٤٬٣٦٦)                         (٤٤٩٬٩٣٦)ج.٩،١٢مخصص ديون مشكوك ف�ي تحص��يلها

                             ٥٠٦٬٤٣٩                          ٨٥٧٬٢٣٣أرب�اح تقيي�م فروق�ات عمل�ة
                         (٢٬٩٥٤٬٦٥٨)                      (٤٬١٧٥٬٥٥٦)١٣قرض لمخصص ص�ندوق ح�املي الوث��ائق

                                 ١٬٩٣٧                              ٦٬٥٨٣إيرادات أخ�رى
                          ١٬٢٦٠٬٩٧٣                       ١٬٣٣١٬٠٠٤ص��افي األرب��اح قب��ل الض��ريبة

                             ١١٧٬٩٣١                          ١٧٢٬١٤٣إنتفاع�ات ض��ريبية مؤجل��ة
                            (٥١٦٬١٧٢)                         (٤٩٩٬٢٠٦)١٧ضريبة قيمة مض�افة وض�ريبة دخ�ل عل�ى األرب�اح

                             ٨٦٢٬٧٣٢                       ١٬٠٠٣٬٩٤١ص��افي األرب��اح بع��د الض��ريبة

 تش��كل االيض��احات المرفق��ة م��ن رق��م "١" إلى رق��م "٢٩" ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة ويج��ب أن تق��رأ معه��ا وم��ع تق��رير م��دقق الحس��ابات المس��تقل الم��رفق.
 

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـن الفلسطينية ـركة تمكينش
 فـلســطين -رام هللا 

 

٥ 
 

قائم��ة الم��ركز الم���الي
كم�ا ف��ي ٣١ ك���انون األول ٢٠٢٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ـ���ودات دوالردوالرإيض���احاتالمــوج

موج��ودات غ��ير متداول��ة
               ٢٬١٤٥٬٠٣٥               ٥٢٬٠٤٥٬٧٨٥ممتلكات ومع�دات، بالص��افي

                         -                  ٦٦٢٧٬٥٨٣اس��تثمارات عقاري��ة
               ٣٬٣٠٤٬٩١٦               ٧٣٬٠٧٢٬٠١٨موجودات مالية بالقيمة العادلة م�ن خ�الل ال�دخل الش�امل

                  ٥٠٠٬٠٠٠                  ٨٥٠٠٬٠٠٠ودائع الزامي��ة
                  ١١٧٬٩٣١                  ٢٩٠٬٠٧٤موجودات ضريبية مؤجل��ة

                  ٢٠٣٬١٤٠                  ١٢٥٠٥٬٨٤٥.جشيكات برس�م التحص�يل تس�تحق بع�د س�نة، بالص��افي
               ٦٬٢٧١٬٠٢٢               ٧٬٠٤١٬٣٠٥مجم��وع الموج��ودات غ��ير المتداول��ة 

الموج���ودات المتداول���ة
               ٤٬٢٨٥٬٦٥٢               ٩٥٬٣١٩٬٠٤٢ذمم مدين�ة، بالص��افي

                  ٧٨٧٬٩٠٣               ١٠١٬٣٥٦٬٧١٨موجودات عق�ود إع�ادة الت�أمين اإلس�المي
                  ١٧٣٬٥٩٠                  ٢٧٦٬٣٢٦ذم�م ش�ركات الت�أمين وإع�ادة الت�أمين اإلس�المي المدين�ة

                  ٤٥٢٬١٨٩                  ١١٤٢٥٬٧٢٢أرصدة مدين�ة أخ�رى
               ٩٬٦٧٢٬٧٢٢             ١٢١٤٬٦٣٥٬١٤٨.جشيكات برس�م التحص�يل تس�تحق خ�الل س�نة، بالص�افي

               ٢٬٣٧٠٬٠٠٠               ١٢٨٬٧٤٤٬٥٠٠.بودائع ل�دى البن��وك 
                  ٧٩١٬٣٩٨               ١٢١٬٩٤٣٬٢٢٣.أنقد وما في حكم�ه

             ١٨٬٥٣٣٬٤٥٤             ٣٢٬٧٠٠٬٦٧٩مجم���وع الموج���ودات المتداول���ة
             ٢٤٬٨٠٤٬٤٧٦             ٣٩٬٧٤١٬٩٨٤مجم��وع الموج���ودات

حق��وق الملكي���ة
               ٨٬٠٠٠٬٠٠٠             ١١٢٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال

                         -                  ١٨٠٠٬٠٠٠عالوة اص�دار
                (٤١٦٬٩١٥)                  ٤٨٦٬٦٣٢األرب�اح الم�دورة (الخسائر المتراكم��ة)

                         -                  ١٠٠٬٣٩٤االحتي��اطي اإلجب��اري
                    ١٥٬٧٠٩                (٢٩٩٬٦٢٨)احتياطي التغير ف�ي القيم�ة العادل�ة للموج�ودات المالي�ة

               ٧٬٥٩٨٬٧٩٤             ١٣٬٠٨٧٬٣٩٨مجم��وع حق��وق الملكي���ة

ص���ندوق ح���املي الوث���ائق
             (٣٬٥٢٧٬١٥٣)             (٧٬٧٠٢٬٧٠٩)١٣(عجز) ص�ندوق ح�املي الوث��ائق

               ٣٬٥٢٧٬١٥٣               ١٣٧٬٧٠٢٬٧٠٩قرض حس�ن م�ن المس�اهمين
-                         -                         

المطلوب���ات الغ���ير متداول���ة
                  ٥٧١٬٦٩٨                  ١٤٦٠٩٬٨٧٥مخص�ص انتفاع��ات الم��وظفين

                  ٥٧١٬٦٩٨                  ٦٠٩٬٨٧٥مجم��وع المطلوب��ات غ���ير المتداول���ة

المطلوب���ات المتداول����ة
                  ٢٢٩٬١٦٣               ١٥١٬٤٩٧٬٥٤٥ذمم دائن�ة

                  ٨٩٩٬٥٠٧                  ١٦٥٢٣٬٠٧٥ذم�م ش�ركات الت�أمين وإع�ادة الت�أمين اإلس�المي الدائن�ة
                  ٧٢٠٬٩٦٥               ١٧١٬٠٠٣٬٨٣٦مخصصات وأرصدة دائن�ة أخ��رى
             ١٤٬٠١٤٬٥١٨             ١٠٢١٬٠١٧٬١٧١مطلوب�ات عق�ود الت�أمين اإلس�المي

                  ٧٦٩٬٨٣١               ٢٬٠٠٣٬٠٨٤شيكات آجلة ال��دفع
             ١٦٬٦٣٣٬٩٨٤             ٢٦٬٠٤٤٬٧١١مجم���وع المطلوب���ات المتداول���ة

             ١٧٬٢٠٥٬٦٨٢             ٢٦٬٦٥٤٬٥٨٦مجم���وع المطلوب���ات

             ٢٤٬٨٠٤٬٤٧٦             ٣٩٬٧٤١٬٩٨٤مجم���وع المطلوب���ات وحق���وق الملكي���ة

 تش��كل االيض��احات المرفق��ة م��ن رق��م "١" إلى رق��م "٢٩" ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة ويج��ب أن تق��رأ معه��ا وم��ع تق��رير م��دقق الحس��ابات المس��تقل الم��رفق.
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـن الفلسطينية ـركة تمكينش
 فـلســطين -رام هللا 

 

٦ 
 

قائم��ة األرب���اح أو الخس���ائر
للس���نة المالي���ة المنتهي���ة ف���ي ٣١ ك���انون األول ٢٠٢٠

٢٠٢٠٢٠١٩
دوالردوالرايض���احات

                        ٢٣٬٥٨١٬٥٨٩                     ١٨٢٩٬٠٥٥٬٣٣٣اجم�الي أقس�اط مكتتب�ة
(٥٬١٥٦٬٠٢٢)                         (٢٬٢٨٤٬٨٩٢)                      ١٨التغير في مخص�ص أقس�اط غ�ير مكتس�بة

                        ١٨٬٤٢٥٬٥٦٧                     ٢٦٬٧٧٠٬٤٤١اي��رادات أقس��اط مكتس��بة

                         (١٬٥٥٧٬٥١٨)                      (١٬٧٠٢٬٢٤٨)١٨أقس�اط معي�دي الت�أمين اإلس�المي
                             ٢٧٦٬٤٠٠                          ١٨١٨٢٬٠٣٠التغير في مخص�ص أقس�اط غ�ير مكتس�بة
                         (١٬٢٨١٬١١٨)                      (١٬٥٢٠٬٢١٨)ص��افي أقس��اط معي��دي الت��أمين اإلس��المي

                        ١٧٬١٤٤٬٤٤٩                     ٢٥٬٢٥٠٬٢٢٣ص��افي أقس��اط الت���أمين اإلس���المي المكتس���بة

                             ١٤٩٬٩٣٣                          ١٨١٦٣٬٧٢٨اجمالي عم�والت إع�ادة الت�أمين اإلس�المي المكتس��بة
                         (١٬٢٤٧٬٤٦٠)                      (٢٬٠٨٧٬٦٠٨)١٨يط��رح : العموالت المدفوعة

                        ١٦٬٠٤٦٬٩٢٢                     ٢٣٬٣٢٦٬٣٤٣ص��افي أقس��اط الت��أمين اإلس��المي المكتس��بة بع��د العم���والت

المطالب���ات المتكب���دة
                       (١٠٬٨٢١٬٨٤٦)                    (١٨٬٥٦٣٬٢٨٣)١٨اجم�الي المطالب��ات المتكب��دة

                             ٢٤٨٬٥٧١                       ١٨١٬٢٣٠٬٧٥١حص�ة معي�دي الت�أمين اإلس�المي م�ن المطالب�ات المتكب�دة
                            (١٧٤٬٧٤٩)                                  -١٨مخص�ص مطالب�ات متكب�دة وغ�ير مبل��غ عنه��ا

                       (١٠٬٧٤٨٬٠٢٤)                    (١٧٬٣٣٢٬٥٣٢)ص���افي المطالب���ات المتكب���دة

                          ٥٬٢٩٨٬٨٩٨                       ٥٬٩٩٣٬٨١١أرب��اح أعم��ال الت��أمين اإلس���المي التش���غيلية
                         (٨٬٢٥٣٬٥٥٦)                    (١٠٬١٦٩٬٣٦٧)١٩أتعاب وكال��ة

                         (٢٬٩٥٤٬٦٥٨)                      (٤٬١٧٥٬٥٥٦)١٣ق��رض لمخص��ص ص��ندوق ح���املي الوث���ائق

عائ��دات إل��ى المس��اهمين
                          ٨٬٢٥٣٬٥٥٦                     ١٩١٠٬١٦٩٬٣٦٧أتعاب وكال�ة م�ن ح�املي الوث��ائق

                             ١١٩٬٦٨٠                          ١٢٣٬١٧٦عائ�دات أرب��اح الودائ��ع - المس��اهمين
                                     -                          ٢٢٥٬٧٢٨عائدات أرب�اح أس�هم موزع��ة - المس��اهمين

                         (٤٬٦١١٬٦١٥)                      (٥٬٤٢٥٬٥٩١)٢٠مص�اريف إداري�ة وعمومي�ة
                              (٥٤٬٣٦٦)                         (٤٤٩٬٩٣٦)ج.٩،١٢مخصص ديون مشكوك ف�ي تحص��يلها

                             ٥٠٦٬٤٣٩                          ٨٥٧٬٢٣٣أرب�اح تقيي�م فروق�ات عمل�ة
                         (٢٬٩٥٤٬٦٥٨)                      (٤٬١٧٥٬٥٥٦)١٣قرض لمخصص ص�ندوق ح�املي الوث��ائق

                                 ١٬٩٣٧                              ٦٬٥٨٣إيرادات أخ�رى
                          ١٬٢٦٠٬٩٧٣                       ١٬٣٣١٬٠٠٤ص��افي األرب��اح قب��ل الض��ريبة

                             ١١٧٬٩٣١                          ١٧٢٬١٤٣إنتفاع�ات ض��ريبية مؤجل��ة
                            (٥١٦٬١٧٢)                         (٤٩٩٬٢٠٦)١٧ضريبة قيمة مض�افة وض�ريبة دخ�ل عل�ى األرب�اح

                             ٨٦٢٬٧٣٢                       ١٬٠٠٣٬٩٤١ص��افي األرب��اح بع��د الض��ريبة

 تش��كل االيض��احات المرفق��ة م��ن رق��م "١" إلى رق��م "٢٩" ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة ويج��ب أن تق��رأ معه��ا وم��ع تق��رير م��دقق الحس��ابات المس��تقل الم��رفق.
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـن الفلسطينية ـركة تمكينش
 فـلســطين -رام هللا 

 

٨ 
 

قائم��ة التغ��يرات ف��ي حق��وق الملكي��ة
للس��نة المالي��ة المنتهي��ة ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠٢٠

األرب��اح الم��دورة احتي��اطي اجب��اريع��الوة اص��داررأس الم���ال
( الخس���ائر المتراكم���ة) 

احتي��اطي التغ��ير ف��ي 
القيم��ة العادل��ة

المجم���وع

دوالردوالردوالردوالردوالردوالر

٧٬٥٩٨٬٧٩٤                ١٥٬٧٠٩            (٤١٦٬٩١٥)                 -                 -          ٨٬٠٠٠٬٠٠٠الرص�يد كم�ا ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠١٩

      ١٬٠٠٣٬٩٤١                     -           ١٬٠٠٣٬٩٤١                 -                 -                   -ص��افي أرب��اح الس��نة
       (٣١٥٬٣٣٧)             (٣١٥٬٣٣٧)                     -                 -                 -                   -التغ��ير ف��ي القيم��ة العادل��ة

         ٦٨٨٬٦٠٤             (٣١٥٬٣٣٧)           ١٬٠٠٣٬٩٤١                 -                 -                    -إجم��الي ال��دخل الش��امل للس��نة

      ٤٬٨٠٠٬٠٠٠                     -                     -                 -٨٠٠٬٠٠٠          ٤٬٠٠٠٬٠٠٠الزي��ادة ف��ي رأس الم��ال ( ايض��اح رق��م ١) 
                -                     -            (١٠٠٬٣٩٤)١٠٠٬٣٩٤                 -                    -المح��ول لالحتي��اطي اإلجب���اري

    ١٣٬٠٨٧٬٣٩٨             (٢٩٩٬٦٢٨)              ٤٨٦٬٦٣٢          ١٠٠٬٣٩٤          ٨٠٠٬٠٠٠        ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠الرص�يد كم�ا ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠٢٠

      ٦٬٧٢٠٬٣٥٣                     -         (١٬٢٧٩٬٦٤٧)                 -                 -          ٨٬٠٠٠٬٠٠٠الرص�يد كم�ا ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠١٨

         ٨٦٢٬٧٣٢                     -              ٨٦٢٬٧٣٢                 -                 -                    -ص��افي أرب��اح الس��نة
           ١٥٬٧٠٩                ١٥٬٧٠٩                     -                 -                 -                    -التغ��ير ف��ي القيم��ة العادل��ة

         ٨٧٨٬٤٤١                ١٥٬٧٠٩              ٨٦٢٬٧٣٢                 -                 -                    -إجم��الي ال��دخل الش��امل للس��نة

      ٧٬٥٩٨٬٧٩٤                ١٥٬٧٠٩            (٤١٦٬٩١٥)                 -                 -          ٨٬٠٠٠٬٠٠٠الرص�يد كم�ا ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠١٩

تش��كل االيض��احات المرفق��ة م��ن رق��م "١" إلى رق��م "٢٩" ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة ويج��ب أن تق��رأ معه��ا وم��ع تق��رير م��دقق الحس��ابات المس��تقل الم��رفق.
 

 

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـن الفلسطينية ـركة تمكينش
 فـلســطين -رام هللا 

 

٧ 
 

قائم��ة ال��دخل الش��امل
للس��نة المالي��ة المنتهي��ة ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠٢٠

٢٠٢٠٢٠١٩
دوالردوالرايض��اح

                      ٨٦٢٬٧٣٢                   ١٬٠٠٣٬٩٤١ص��افي ال��ربح للس��نة
                        ١٥٬٧٠٩                     (٣١٥٬٣٣٧)٧بن��ود ال��دخل الش��امل

                      ٨٧٨٬٤٤١                      ٦٨٨٬٦٠٤إجم��الي ال��دخل الش��امل للس��نة

 تش��كل االيض��احات المرفق��ة م��ن رق��م "١" إلى رق��م "٢٩" ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة ويج��ب أن تق��رأ معه��ا وم��ع تق��رير م��دقق الحس��ابات المس��تقل الم��رفق.
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـن الفلسطينية ـركة تمكينش
 فـلســطين -رام هللا 

 

٨ 
 

قائم��ة التغ��يرات ف��ي حق��وق الملكي��ة
للس��نة المالي��ة المنتهي��ة ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠٢٠

األرب��اح الم��دورة احتي��اطي اجب��اريع��الوة اص��داررأس الم���ال
( الخس���ائر المتراكم���ة) 

احتي��اطي التغ��ير ف��ي 
القيم��ة العادل��ة

المجم���وع

دوالردوالردوالردوالردوالردوالر

٧٬٥٩٨٬٧٩٤                ١٥٬٧٠٩            (٤١٦٬٩١٥)                 -                 -          ٨٬٠٠٠٬٠٠٠الرص�يد كم�ا ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠١٩

      ١٬٠٠٣٬٩٤١                     -           ١٬٠٠٣٬٩٤١                 -                 -                   -ص��افي أرب��اح الس��نة
       (٣١٥٬٣٣٧)             (٣١٥٬٣٣٧)                     -                 -                 -                   -التغ��ير ف��ي القيم��ة العادل��ة

         ٦٨٨٬٦٠٤             (٣١٥٬٣٣٧)           ١٬٠٠٣٬٩٤١                 -                 -                    -إجم��الي ال��دخل الش��امل للس��نة

      ٤٬٨٠٠٬٠٠٠                     -                     -                 -٨٠٠٬٠٠٠          ٤٬٠٠٠٬٠٠٠الزي��ادة ف��ي رأس الم��ال ( ايض��اح رق��م ١) 
                -                     -            (١٠٠٬٣٩٤)١٠٠٬٣٩٤                 -                    -المح��ول لالحتي��اطي اإلجب���اري

    ١٣٬٠٨٧٬٣٩٨             (٢٩٩٬٦٢٨)              ٤٨٦٬٦٣٢          ١٠٠٬٣٩٤          ٨٠٠٬٠٠٠        ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠الرص�يد كم�ا ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠٢٠

      ٦٬٧٢٠٬٣٥٣                     -         (١٬٢٧٩٬٦٤٧)                 -                 -          ٨٬٠٠٠٬٠٠٠الرص�يد كم�ا ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠١٨

         ٨٦٢٬٧٣٢                     -              ٨٦٢٬٧٣٢                 -                 -                    -ص��افي أرب��اح الس��نة
           ١٥٬٧٠٩                ١٥٬٧٠٩                     -                 -                 -                    -التغ��ير ف��ي القيم��ة العادل��ة

         ٨٧٨٬٤٤١                ١٥٬٧٠٩              ٨٦٢٬٧٣٢                 -                 -                    -إجم��الي ال��دخل الش��امل للس��نة

      ٧٬٥٩٨٬٧٩٤                ١٥٬٧٠٩            (٤١٦٬٩١٥)                 -                 -          ٨٬٠٠٠٬٠٠٠الرص�يد كم�ا ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠١٩

تش��كل االيض��احات المرفق��ة م��ن رق��م "١" إلى رق��م "٢٩" ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة ويج��ب أن تق��رأ معه��ا وم��ع تق��رير م��دقق الحس��ابات المس��تقل الم��رفق.
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٠ 
 

 الشركة وأنشطتها .١
 

كشــركة مســاهمة عامــة  ١٩٦٤) لســنة ١٢تأسست شركة تمكين الفلسطينية للتأمين بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم ( .أ
برأســمال قيمتــه  ٢٠١٦آب  ١٥بتــاريخ  )٥٦٢٦٠١٤٧٦(محــدودة وســجلت فــي ســجل الشــركات المســاهمة تحــت رقــم 

 م.دوالر أمريكي لكل سه ١سهم بواقع  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠دوالر موزعة على  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠
 

سهم، بحيث تم االكتتاب بالكامل  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ هبإكتتاب ما مجموع الهيئة العامة ت، أقر٢٠٢٠تشرين الثاني  ٨بتاريخ  .ب
 ٢٠٢٠كــانون األول  ٣١كما في  دوالر ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠صبح قيمة رأسمال الشركة تل ٢٠٢٠تشرين الثاني  ٢٩بتاريخ 

 ر.  دوال ٨٠٠٫٠٠٠وبعالوة اصدار  سهم ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠موزعة على 
 
 من أهم غايات الشركة : .ج
  مفهوم آليات بتطبيق اإللتزام مع وتعامالتها أعمالها جميع تحكم مؤسسية كهوية اإلسالمية الشريعة وأحكام قيم تبني

 .العالقةذات  الدولية والمعايير اإلسالمي التأمين 
  خاصة تأمينية وحلول برامج خالل من وذلك التأمين مجال في المهمشة ) الناشطة ( غير المجتمعية القطاعات خدمة

 .المحدودالدخل  لذوي  التأمينية اإلحتياجات مختلف تلبي 
  ايماناً بة المناسالتأمينية الحلول طرح و احتياجاته، فهم من بدءاً الجمهور خدمة في الجودة مستويات أعلى تحقيق

 .التأمينية)الوثائق حملة المشتركين (مع الشراكة  بعالقة 
  تكاملية عالقة ونسج التعويض وسرعة الضرر وجبر المشتركين لحاجات االستجابة وسرعة واإللتزام المصداقية

 .المشتركينجمهور مع والمستمر الدائم  التواصل  عمادها 
  هذه على الحصول وسهولة سرعة للمشتركين تحقق ذكية خدمات لتقديم الحديثة التواصل ووسائل جيا التكنولوتطويع

 .الخدمات
  الشركةعمليات كافة  في الفضلى  واإلدارة  والشفافية الحوكمة  بقواعد اإللتزام. 
  والضوابط المحددات ضمن أهدافها تحقيق على قادرة والشركة برسالة تؤمن وفنية إدارية كوادر وتنمية إستقطاب

 .والمهنيةاألخالقية 
  لألُصول  وفقاً وذلك المالية المالءة وهامش والحسابية الفنية والمخصصات اإلحتياطيات من مرتفعة مستويات تحقيق

ً عليها المتفق المعيارية والمالية المحاسبية  ً دوليا الفلسطيني التأمين وقانون اإلسالمية، المالية المحاسبة لمعايير ووفقا
ذات الفلسطينية المال رأس سوق هيئة وتعليمات بمقتضاه الصادرة الثانوية والتشريعات  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٠رقم (
 .العالقة

فروع أخرى داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية إن المركز الرئيسي للشركة هو في مدينة رام هللا، ويحق لها فتح  .د
 وخارجها.

 

 . ٢٠١٨آذار  ١قامت الشركة بمباشرة أعمالها التجارية بتاريخ  .ه
 

ً ) موظف١٥٠بلغ عدد موظفي الشركة ( .و ً كما في ١٤٢، و( ٢٠٢٠كانون األول  ٣١كما في  ا كانون األول  ٣١) موظفا
٢٠١٩ . 

 

) فرعاً ومكتباً ١٩ا ومكاتبها المنتشرة في الضفة الغربية وغزة والبالغ عددها (تزاول الشركة نشاطاتها من خالل فروعه .ز
ً ) فرع١٦و( ٢٠٢٠كانون األول  ٣١كما في  ً ومكتب ا باإلضافة إلى وكالء بلغ متوسط  ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في  ا
 .٢٠١٩ كانون األول ٣١) وكيال كما في ١٨و( ٢٠٢٠كانون األول  ٣١) وكيالً كما في ١٨عددهم (

 

، على أن يتم عرضها للموافقة ٢٠٢١ ------- تاريخبتم اعتماد القوائم المالية للشركة من قبل مجلس إدارة الشركة  .ح
  عليها من قبل الهيئة العامة في اجتماعها السنوي القادم.

 

-----خ اإلدارة العامة للتأمين بتاريتمت الموافقة على القوائم المالية للشركة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية /  .ط
--٢٠٢١ . 
 

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـن الفلسطينية ـركة تمكينش
 فـلســطين -رام هللا 

 

٩ 
 

قائم��ة الت��دفقات النقدي��ة
للس��نة المالي��ة المنتهي��ة ف��ي ٣١ ك����انون األول ٢٠٢٠

٢٠٢٠٢٠١٩
دوالردوالر

الت��دفق النق��دي م��ن عملي��ات التش��غيل
               ١٬٣٣١٬٠٠٤١٬٢٦٠٬٩٧٣ص��افي ال��ربح للس��نة قب��ل الض��ريبة

تع��ديالت
                 (٤٠٤٬٦٤٤)                   (٥٦٨٬٨١٥)( الزي��ادة)   ف��ي موج��ودات عق��ود إع��ادة الت���أمين اإلس���المي

             ١٦٬١٨٧٬٣٣٣                ٢٠٬٥٢٩٬٨٧٦التخص��يص لمطلوب��ات عق��ود الت��أمين اإلس���المي
                    ٥٤٬٣٦٦                     ٤٤٩٬٩٣٦مخص��ص دي��ون مش��كوك ف��ي تحص���يلها

                         -                       (٥٬٠٢٩)( أرب�اح)   بي��ع ممتلك��ات ومع��دات
٢٦١٬٢٠٠                     ٢٩٠٬٨١٠إس���تهالكات ممتلك���ات ومع���دات
٢٨٢٬٤١٠                     ٤٢١٬٣٦٥مخص��ص انتفاع���ات الم���وظفين

             ١٧٬٦٤١٬٦٣٨                ٢٢٬٤٤٩٬١٤٧الت��دفقات النقدي��ة م��ن العملي��ات التش��غيلية قب��ل التغ��ير ف���ي الموج���ودات والمطلوب���ات

              (٢٬١٤٣٬١٣٦)                 (١٬٢٣١٬١٨٣)( الزي��ادة)   ف��ي ال��ذمم المدين��ة
                 (١٧٣٬٥٩٠)                   (١٠٢٬٧٣٦)( الزي��ادة)   ف��ي ذم��م ش��ركات الت��أمين وإع��ادة الت��أمين مدين��ة

                  ١١٨٬٢٢٨                       ٢٦٬٤٦٧النق��ص ف��ي أرص��دة مدين��ة أخ��رى
              (٦٬٩٦٢٬٦٥٦)                 (٥٬٥١٧٬٢٧٤)( الزي��ادة)   ف��ي ش��يكات برس��م التحص��يل

              (٦٬٨٩٢٬٨٤٧)               (١٣٬٥٢٧٬٢٢٣)المطالب��ات المس��ددة خ��الل الس��نة
                  ١٥٦٬٧١٢                  ١٬٢٦٨٬٣٨٢الزي��ادة ف��ي ال��ذمم الدائن��ة

                    ٨٣٬٠٩٨                     ١٠٦٬٥٧٤الزي��ادة ف��ي ص��ندوق توف��ير الم��وظفين -  مس���اهمة الم���وظفين
                  ٧٢٠٬٠٩٠                   (٣٧٦٬٤٣٢)( النق�ص)   الزي��ادة ف��ي ذم��م ش��ركات الت��أمين وإع��ادة الت��أمين اإلس��المي الدائن���ة

                  ١٦٣٬٨٢٨                     (٣١٬٥٠٦)( النق�ص)   الزي��ادة ف��ي مص��اريف مس��تحقة وأرص���دة دائن���ة أخ���رى
               ٢٬٧١١٬٣٦٥                  ٣٬٠٦٤٬٢١٦النق��د الن��اتج م��ن العملي��ات التش���غيلية قب���ل انتفاع���ات الم���وظفين والض���رائب المدفوع���ة

                     (٧٬٩١٦)                   (٤٨٩٬٧٦٢)انتفاع���ات م���وظفين مدفوع���ة
                   (٢٩٬٠٠٠)                   (١٨٤٬٨٢٩)ض��رائب مدفوع���ة

               ٢٬٦٧٤٬٤٤٩                  ٢٬٣٨٩٬٦٢٥ص��افي النق��د الن��اتج م��ن العملي��ات التش��غيلية

الت��دفق النق��دي م��ن عملي��ات اإلس��تثمار
                         -                       ١٨٬٦٤٥المتحص��الت م��ن بي��ع ممتلك��ات ومع��دات

                 (٥٧٧٬١٤٥)                   (٢٠٥٬١٧٦)ش��راء ممتلك��ات ومع���دات
                         -                   (٦٢٧٬٥٨٣)ش��راء أراض��ي

              (٣٬٢٨٩٬٢٠٧)                     (٨٢٬٤٣٩)ش��راء موج��ودات مالي���ة
                         -                 (٦٬٣١١٬٥٠٠)( الزي��ادة)   ف�ي ودائ��ع ل��دى البن��وك تس��تحق خ��الل أك��ثر ثالث��ة أش��هر

              (٣٬٨٦٦٬٣٥٢)                 (٧٬٢٠٨٬٠٥٣)ص��افي النق��د ( المس��تخدم ف��ي)   عملي���ات االس���تثمار

الت��دفق النق��دي م��ن عملي��ات التموي��ل
                  ٤٩٦٬١٧٣                  ١٬٢٣٣٬٢٥٣الزي��ادة ف��ي ش��يكات آجل��ة ال��دفع

                         -                  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠الزي��ادة ف��ي رأس الم��ال
                         -                     ٨٠٠٬٠٠٠ع��الوة اص��دار اس��هم

                  ٤٩٦٬١٧٣                  ٦٬٠٣٣٬٢٥٣ص��افي النق��د الن��اتج م��ن عملي��ات التموي��ل

                 (٦٩٥٬٧٣٠)                  ١٬٢١٤٬٨٢٥ص��افي الزي��ادة ( النق��ص)   في النق�د وم�ا ف��ي حكم��ه
               ٣٬٨٥٧٬١٢٨                  ٣٬١٦١٬٣٩٨النق��د وم��ا ف��ي حكم��ه ف��ي بداي��ة الس��نة

               ٣٬١٦١٬٣٩٨                  ٤٬٣٧٦٬٢٢٣النق�د وم�ا ف��ي حكم��ه ف��ي نهاي��ة الس��نة

متمث��الً فيم��ا يل��ي: 
                  ٧٩١٬٣٩٨                  ١٬٩٤٣٬٢٢٣نق��د وم��ا ف��ي حكم��ه -  ايض��اح رق��م ١٢. أ

               ٢٬٣٧٠٬٠٠٠                  ٢٬٤٣٣٬٠٠٠ودائ��ع ل��دى البن��وك تس��تحق خ��الل ثالث��ة أش��هر -  ايض��اح رق��م ١٢. ب
٣٬١٦١٬٣٩٨                  ٤٬٣٧٦٬٢٢٣               

 تش��كل االيض��احات المرفق��ة م��ن رق��م "١" إلى رق��م "٢٩" ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن ه��ذه الق��وائم المالي��ة ويج��ب أن تق��رأ معه��ا وم��ع تق��رير م��دقق الحس��ابات المس��تقل الم��رفق.
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٠ 
 

 الشركة وأنشطتها .١
 

كشــركة مســاهمة عامــة  ١٩٦٤) لســنة ١٢تأسست شركة تمكين الفلسطينية للتأمين بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم ( .أ
برأســمال قيمتــه  ٢٠١٦آب  ١٥بتــاريخ  )٥٦٢٦٠١٤٧٦(محــدودة وســجلت فــي ســجل الشــركات المســاهمة تحــت رقــم 

 م.دوالر أمريكي لكل سه ١سهم بواقع  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠دوالر موزعة على  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠
 

سهم، بحيث تم االكتتاب بالكامل  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ هبإكتتاب ما مجموع الهيئة العامة ت، أقر٢٠٢٠تشرين الثاني  ٨بتاريخ  .ب
 ٢٠٢٠كــانون األول  ٣١كما في  دوالر ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠صبح قيمة رأسمال الشركة تل ٢٠٢٠تشرين الثاني  ٢٩بتاريخ 

 ر.  دوال ٨٠٠٫٠٠٠وبعالوة اصدار  سهم ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠موزعة على 
 
 من أهم غايات الشركة : .ج
  مفهوم آليات بتطبيق اإللتزام مع وتعامالتها أعمالها جميع تحكم مؤسسية كهوية اإلسالمية الشريعة وأحكام قيم تبني

 .العالقةذات  الدولية والمعايير اإلسالمي التأمين 
  خاصة تأمينية وحلول برامج خالل من وذلك التأمين مجال في المهمشة ) الناشطة ( غير المجتمعية القطاعات خدمة

 .المحدودالدخل  لذوي  التأمينية اإلحتياجات مختلف تلبي 
  ايماناً بة المناسالتأمينية الحلول طرح و احتياجاته، فهم من بدءاً الجمهور خدمة في الجودة مستويات أعلى تحقيق

 .التأمينية)الوثائق حملة المشتركين (مع الشراكة  بعالقة 
  تكاملية عالقة ونسج التعويض وسرعة الضرر وجبر المشتركين لحاجات االستجابة وسرعة واإللتزام المصداقية

 .المشتركينجمهور مع والمستمر الدائم  التواصل  عمادها 
  هذه على الحصول وسهولة سرعة للمشتركين تحقق ذكية خدمات لتقديم الحديثة التواصل ووسائل جيا التكنولوتطويع

 .الخدمات
  الشركةعمليات كافة  في الفضلى  واإلدارة  والشفافية الحوكمة  بقواعد اإللتزام. 
  والضوابط المحددات ضمن أهدافها تحقيق على قادرة والشركة برسالة تؤمن وفنية إدارية كوادر وتنمية إستقطاب

 .والمهنيةاألخالقية 
  لألُصول  وفقاً وذلك المالية المالءة وهامش والحسابية الفنية والمخصصات اإلحتياطيات من مرتفعة مستويات تحقيق

ً عليها المتفق المعيارية والمالية المحاسبية  ً دوليا الفلسطيني التأمين وقانون اإلسالمية، المالية المحاسبة لمعايير ووفقا
ذات الفلسطينية المال رأس سوق هيئة وتعليمات بمقتضاه الصادرة الثانوية والتشريعات  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٠رقم (
 .العالقة

فروع أخرى داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية إن المركز الرئيسي للشركة هو في مدينة رام هللا، ويحق لها فتح  .د
 وخارجها.

 

 . ٢٠١٨آذار  ١قامت الشركة بمباشرة أعمالها التجارية بتاريخ  .ه
 

ً ) موظف١٥٠بلغ عدد موظفي الشركة ( .و ً كما في ١٤٢، و( ٢٠٢٠كانون األول  ٣١كما في  ا كانون األول  ٣١) موظفا
٢٠١٩ . 

 

) فرعاً ومكتباً ١٩ا ومكاتبها المنتشرة في الضفة الغربية وغزة والبالغ عددها (تزاول الشركة نشاطاتها من خالل فروعه .ز
ً ) فرع١٦و( ٢٠٢٠كانون األول  ٣١كما في  ً ومكتب ا باإلضافة إلى وكالء بلغ متوسط  ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في  ا
 .٢٠١٩ كانون األول ٣١) وكيال كما في ١٨و( ٢٠٢٠كانون األول  ٣١) وكيالً كما في ١٨عددهم (

 

، على أن يتم عرضها للموافقة ٢٠٢١ ------- تاريخبتم اعتماد القوائم المالية للشركة من قبل مجلس إدارة الشركة  .ح
  عليها من قبل الهيئة العامة في اجتماعها السنوي القادم.

 

-----خ اإلدارة العامة للتأمين بتاريتمت الموافقة على القوائم المالية للشركة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية /  .ط
--٢٠٢١ . 
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٢ 
 

 "تتمة" الجديدة  والتفسيرات المعايير تطبيق  .٢
 

 

 إنخفاض قيمة الموجودات والخسائر اإلئتمانية واإللتزامات المحملة بالخسائر "تتمة" : ٣٠معيار المحاسبة المالية رقم 
 

 اإلشارة وترد هذامبكراً.  بتطبيقه ويسمح ٢٠٢١ يكانون الثان ١ بعد أو في تبدأ التي المالية الفترات المعيار أعاله من يسري
متطلبات  كبيرمع حد الى متشابهالخسائر اإلئتمانية المتوقعة  بخصوص) ٣٠المالية رقم ( حاسبةمال معيار متطلبات أن الى

 .)٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 

 )باالستثمار(الوكالة  االستثمار وكالة: ٣١ رقم المالية المحاسبة  معيار
 

حول وكالة االستثمار  ٣١أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
. الهدف من هذا المعيار هو وضع المبادىء الخاصة بإعداد تقارير محاسبية ومالية ٢٠١٨(الوكالة باالستثمار) في سنة 

وجودات وااللتزامات ذات الصلة من منظوري كل من الموكل (المستثمر) لوكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار) والم
 مع السماح بالتطبيق المبكر.  ٢٠٢١كانون الثاني  ١والوكيل. سيصبح هذا المعيار سارياً للفترات المالية التي تبدأ في او بعد 

 
   المماثلة واالدوات والصكوك االسهم في االستثمار: ٣٣ رقم المالية المحاسبة معيار

 

"االستثمار في االسهم  ٣٣أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
. إن الهدف من هذا المعيار وضع مبادئ محسنة لتصنيف اإلستثمارات ٢٠١٩والصكوك واألدوات المماثلة" في سنة 

عنها في الصكوك واألسهم وغيرها من أدوات اإلستثمار المشابهة التي تقوم بها  واإلعتراف بها وعرضها واإلفصاح
محل معيار  ٣٣المؤسسات المالية اإلسالمية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية . يحل معيار المحاسبة المالية رقم 

ماثلة ". إن هذا المعيار سيكون متاح "االستثمار في الصكوك واألسهم واالدوات الم ٢٥المحاسبة المالية السابق رقم 
 . ٢٠٢١كانون الثاني  ١للتطبيق المبكر للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 
 التقارير المالية لحملة الصكوك :٣٤م معيار المحاسبة المالي رق 

 

هو . إن هدف هذا المعيار ٢٠١٩في  ٣٤أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة المالية االسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
وضع مبادىء تقديم التقارير المحاسبية والمالية عن الموجودات واالعمال التي تنطوي على الصكوك لضمان تقديم تقارير 

 وخصوصاً حاملي الصكوك.شفافة وعادلة لجميع اصحاب المصلحة 
 

 . ٢٠٢١كانون الثاني  ١يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 

 إحتياطيات الخسائر :٣٥م معيار المحاسبة المالي رق 
 

"احتياطيات  ٣٥أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
"انخفاض القيمة والخسائر   ٣٠. يحل هذا المعيار بجانب معيار المحاسبة المالية رقم ٢٠١٨خاطر" في سنة الخسائر/الم

"المخصصات واالحتياطيات". يهدف  ١١االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية" محل معيار المحاسبة المالية رقم 
اطيات الخسائر الموضوعة لتخفيف مختلف المخاطر يحول احت هذا المعيار الى وضع مبادئ التقارير المحاسبية والمالية

 التي تواجه المعنيون، بصفة أساسية المستثمرين المتقبلين للربح والخسارة لدى المؤسسات المالية االسالمية.
  -ب

بكر فقط في مع السماح بالتطبيق الم ٢٠٢١كانون الثاني  ١سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات التي تبدأ في او بعد 
 "انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية ذات المخاطر".   ٣٠حالة تبني الشركة لمعيار المحاسبة المالية رقم 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١١ 
 

 الجديدة  والتفسيرات المعايير تطبيق .٢
 

تتطابق سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للشركة مع تلك السياسات واألهداف المعروضة في القوائم المالية للشركة 
 . ٢٠١٩كانون األول  ٣١عن السنة المنتهية في 

 
تلك التي   متفقة مع ٢٠٢٠ كانون األول ٣١المنتهية في  سنة المحاسبية المتبعة في اعداد المعلومات المالية للان السياسات 

 . ٢٠١٩كانون األول  ٣١اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 

مية التالية والتي لم تطبق باصدار معايير المحاسبة االسال (AAOIFI) قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
 على القوائم المالية الحالية: 

 
 إنخفاض قيمة الموجودات والخسائر اإلئتمانية واإللتزامات المحملة بالخسائر – ٣٠معيار المحاسبة المالي رقم 

 

 القيمة  انخفاض حول) ٣٠( رقم المالية المحاسبة معيار اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة أصدرت
  بإعداد  الخاصة المبادئ وضع إلى المعيار هذا يهدف. ٢٠١٧ في العالية المخاطر ذات وااللتزامات االئتمانية والخسائر

 واالستثمارية التمويلية اإلسالمية الموجودات لمختلف االئتمانية والخسائر القيمة انخفاض حول ومالية محاسبية تقارير
 ذات االلتزامات مقابل مخصصات وتكوين ،(المؤسسات)  اإلسالمية المالية للمؤسسات األخرى الموجودات وبعض

 النقدية  بالتدفقات الخاصة المبالغ تقييم من الخصوص وجه على المالية القوائم مستخدمي تمكين أجل من العالية المخاطر
 المالية المحاسبة معيار سيحل .عادلة صورةب حولها والشكوك وتوقيتها والمعامالت الموجودات بتلك الصلة ذات المستقبلية

 المالية  المحاسبة معيار من وأجزاء واالحتياطيات، بالمخصصات الخاص) ١١( رقم المالية المحاسبة معيار محل) ٣٠( رقم
 .القيمة بانخفاض يتعلق فيما المماثلة المالية واألدوات واألسهم الصكوك في االستثمار حول) ٢٥( رقم

 

 المخاطر  طبيعة أساس على فئات ثالث في للمخاطر والتعرض الموجودات )٣٠( رقم المالية المحاسبة معيار يصنف
 :الموجودات فئات من فئة كل خسائر لتقييم طرق ثالث يحدد و )أخرى ومخاطر االئتمان مخاطر مثل( المشمولة

 

 طريقة الخسائر االئتمانية  -١
 طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق  -٢
 طريقة انخفاض القيمة  -٣

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

) طريقة الخسائر االئتمانية مع نموذج استشرافي عن "الخسائر االئتمانية المتوقعة". ٣٠يدخل معيار المحاسبة المالية رقم (
مخاطر خارج الميزانية العمومية طريقة قياس مزدوجة، يتم وفقاً تستخدم طريقة الخسائر االئتمانية للذمم المدينة والتعرض لل

اً أو خسارة ائتمانية على مدى عمر رلها قياس مخصص الخسارة إما كخسارة ائتمانية متوقعة على مدار اثني عشر شه
، ويجب إجراء االئتمان. سيطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية التي تتعرض للمخاطر االئتمانية

 العديد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل:
 

 االئتمانية؛ المخاطر في الكبيرة الزيادة معايير تحديد 
 المتوقعة؛ االئتمانية الخسائر لقياس المناسبة واالفتراضات النماذج اختيار  
 السوق /المنتجات مخاطر أنواع من نوع لكل المستقبلية للسيناريوهات النسبية والترجيحات الرقم وضع  
 و المتوقعة؛ االئتمانية للخسائر المصاحبة والمخاطر 
 المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس ألغراض متماثلة مالية موجودات من مجموعة إنشاء. 
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 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٢ 
 

 "تتمة" الجديدة  والتفسيرات المعايير تطبيق  .٢
 

 

 إنخفاض قيمة الموجودات والخسائر اإلئتمانية واإللتزامات المحملة بالخسائر "تتمة" : ٣٠معيار المحاسبة المالية رقم 
 

 اإلشارة وترد هذامبكراً.  بتطبيقه ويسمح ٢٠٢١ يكانون الثان ١ بعد أو في تبدأ التي المالية الفترات المعيار أعاله من يسري
متطلبات  كبيرمع حد الى متشابهالخسائر اإلئتمانية المتوقعة  بخصوص) ٣٠المالية رقم ( حاسبةمال معيار متطلبات أن الى

 .)٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 

 )باالستثمار(الوكالة  االستثمار وكالة: ٣١ رقم المالية المحاسبة  معيار
 

حول وكالة االستثمار  ٣١أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
. الهدف من هذا المعيار هو وضع المبادىء الخاصة بإعداد تقارير محاسبية ومالية ٢٠١٨(الوكالة باالستثمار) في سنة 

وجودات وااللتزامات ذات الصلة من منظوري كل من الموكل (المستثمر) لوكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار) والم
 مع السماح بالتطبيق المبكر.  ٢٠٢١كانون الثاني  ١والوكيل. سيصبح هذا المعيار سارياً للفترات المالية التي تبدأ في او بعد 

 
   المماثلة واالدوات والصكوك االسهم في االستثمار: ٣٣ رقم المالية المحاسبة معيار

 

"االستثمار في االسهم  ٣٣أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
. إن الهدف من هذا المعيار وضع مبادئ محسنة لتصنيف اإلستثمارات ٢٠١٩والصكوك واألدوات المماثلة" في سنة 

عنها في الصكوك واألسهم وغيرها من أدوات اإلستثمار المشابهة التي تقوم بها  واإلعتراف بها وعرضها واإلفصاح
محل معيار  ٣٣المؤسسات المالية اإلسالمية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية . يحل معيار المحاسبة المالية رقم 

ماثلة ". إن هذا المعيار سيكون متاح "االستثمار في الصكوك واألسهم واالدوات الم ٢٥المحاسبة المالية السابق رقم 
 . ٢٠٢١كانون الثاني  ١للتطبيق المبكر للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 
 التقارير المالية لحملة الصكوك :٣٤م معيار المحاسبة المالي رق 

 

هو . إن هدف هذا المعيار ٢٠١٩في  ٣٤أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة المالية االسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
وضع مبادىء تقديم التقارير المحاسبية والمالية عن الموجودات واالعمال التي تنطوي على الصكوك لضمان تقديم تقارير 

 وخصوصاً حاملي الصكوك.شفافة وعادلة لجميع اصحاب المصلحة 
 

 . ٢٠٢١كانون الثاني  ١يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 

 إحتياطيات الخسائر :٣٥م معيار المحاسبة المالي رق 
 

"احتياطيات  ٣٥أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
"انخفاض القيمة والخسائر   ٣٠. يحل هذا المعيار بجانب معيار المحاسبة المالية رقم ٢٠١٨خاطر" في سنة الخسائر/الم

"المخصصات واالحتياطيات". يهدف  ١١االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية" محل معيار المحاسبة المالية رقم 
اطيات الخسائر الموضوعة لتخفيف مختلف المخاطر يحول احت هذا المعيار الى وضع مبادئ التقارير المحاسبية والمالية

 التي تواجه المعنيون، بصفة أساسية المستثمرين المتقبلين للربح والخسارة لدى المؤسسات المالية االسالمية.
  -ب

بكر فقط في مع السماح بالتطبيق الم ٢٠٢١كانون الثاني  ١سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات التي تبدأ في او بعد 
 "انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية ذات المخاطر".   ٣٠حالة تبني الشركة لمعيار المحاسبة المالية رقم 
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٤ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية  تتعامل الشركة بشكل أساسي بالدوالر األمريكي، عند إعداد القوائم المالية،

 بخالف العملة المستخدمة في المنشأة على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت.
 

بتاريخ القوائم المالية، يتم تحويل ارصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمــالت االجنبيــة الوســطية الســائدة 
التاريخ الى الدوالر األمريكي. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتــي تظهــر بقيمتهــا بذلك 

 العادلة الى الدوالر األمريكي على أساس أسعار الصرف السائدة عند تاريخ تحديد القيمة العادلة لها.
 

قائمــة األربــاح أو ت األجنبيــة الــى الــدوالر األمريكــي ضــمن يتم إدراج فروقات أسعار الصرف الناتجة عــن تحويــل العمــال
 ، فيما عدا: الخسائر

 
 فروقات العملة الناتجة عن الدخول في معامالت بهدف التحوط من بعض مخاطر بعض العمالت األجنبية، وكذلك 
  ن المحتمــل وال يوجــد فروقات العملة الناتجة عن بنود مالية مدينــة أو دائنــة ناتجــة عــن عمليــات أجنبيــة والتــي لــيس مــ

تخطيط لسدادها وهي تشكل جزء من صافي االستثمار في العمالت األجنبية والتي يتم االعتــراف بهــا ضــمن احتيــاطي 
 وعند استبعاد صافي قيمة االستثمار. قائمة األرباح أو الخسائرالعمالت األجنبية ويتم االعتراف بها في 

  ألغراض إعداد القوائم المالية، تم عرض موجودات ومطلوبات الشــركة بالــدوالر األمريكــي وهــي العملــة المســتخدمة
على أساس أسعار الصرف السائدة كما في تاريخ القوائم المالية. يتم إعادة تحويل اإليرادات والمصروفات على أســاس 

وقــات أســعار الصــرف الناتجــة عــن تحويــل تلــك البنــود الــى ، ويتم إدراج فربتاريخ كل معاملةأسعار الصرف السائدة 
 . قائمة األرباح أو الخسائرالدوالر األمريكي ضمن 

 
 ن أسعار الصرف مقابل الدوالر األمريكي كما في تاريخ القوائم المالية قد كانت كما يلي:إ 

 
كانون األول  ٣١  

٢٠٢٠ 
كانون األول  ٣١ 

٢٠١٩ 
 (%) التغير

  دوالر  دوالر  
 %٧ ٠٫٢٩٠  ٠٫٣١١  الشيقل اإلسرائيلي

 - ١٫٤١٠  ١٫٤١٠  الدينار األردني
 

 اإلسالمي عقود التأمين
 

كإيرادات (أقساط تأمين مكتسبة) علــى أســاس الفتــرات الزمنيــة  اإلسالمييتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة عن عقود التأمين 
اإلســالمي تــأمين المن خالل عقود غير المكتسبة . يتم تسجيل أقساط التأمين وبما يتناسب مع فترة تغطية تلك العقود المستحقة

يرادات رسوم األقساط المكتتبــة ، باستثناء اإلعتراف باضمن المطلوبات كأقساط تأمين غير مكتسبة القوائم الماليةكما بتاريخ 
 .عند قبضها

 
علــى أســاس االلتــزام المتوقــع  قائمــة األربــاح أو الخســائريتم إدراج المطالبات ومصاريف تسويات الخسائر المتكبدة ضــمن 

 أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود. اإلسالمي لتعويض حاملي عقود التأمين

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٣ 
 

 السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 بيان االلتزام
 

الرقابــة الشــرعية للشــركة ووفقــاً  هيئةفقاً ألحكام ومباديء الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره تم إعداد القوائم المالية المرفقة و
 الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. المالية لمعايير المحاسبة

 
 أسس اإلعداد

 
 تتماثل السياسات المحاسبية المتبعة خالل الفترة مع السياسات المحاسبية المطبقة خالل الفترة الماضية.

 
األدوات الماليــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة. إن التكلفــة  القوائم المالية وفقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، فيمــا عــداتم إعداد 

 التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل الموجودات.
 
عام حسب السيولة، وذلك بالتفريق بين الجزء المتداول وغير ة بعرض قائمة المركز المالي الخاصة بها بشكل شركتقوم ال

 ١٢شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي (المتداول) وأكثر من  ١٢المتداول إعتماداً على توقعات التحصيل أو السداد خالل 
 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي (غير متداول) حيث تم إظهار ذلك في اإليضاحات. 

 
 والر االمريكي هو عملة اظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.إن الد

 
 المالية هي كما يلي:  قوائمالسياسات المحاسبية المطبقة في تجهيز ال

 
لمؤسســات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعــة ل االسالمية الماليةتم تجهيز القوائم المالية المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة 

المالية اإلسالمية واستناداً ألحكام ومباديء الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره هيئــة الرقابــة الشــرعية للشــركة ووفقــاً للقــوانين 
المحلية النافذة، وبالنسبة للمواضيع التي ال تغطيها معايير المحاسبة الماليــة اإلســالمية، تقــوم الشــركة باإلسترشــاد بالمعــايير 

رير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة، بمــا يتفــق مــع المعــايير الشــرعية لحــين الدولية للتقا
 صدور معايير إسالمية لها.
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٤ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية  تتعامل الشركة بشكل أساسي بالدوالر األمريكي، عند إعداد القوائم المالية،

 بخالف العملة المستخدمة في المنشأة على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت.
 

بتاريخ القوائم المالية، يتم تحويل ارصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمــالت االجنبيــة الوســطية الســائدة 
التاريخ الى الدوالر األمريكي. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتــي تظهــر بقيمتهــا بذلك 

 العادلة الى الدوالر األمريكي على أساس أسعار الصرف السائدة عند تاريخ تحديد القيمة العادلة لها.
 

قائمــة األربــاح أو ت األجنبيــة الــى الــدوالر األمريكــي ضــمن يتم إدراج فروقات أسعار الصرف الناتجة عــن تحويــل العمــال
 ، فيما عدا: الخسائر

 
 فروقات العملة الناتجة عن الدخول في معامالت بهدف التحوط من بعض مخاطر بعض العمالت األجنبية، وكذلك 
  ن المحتمــل وال يوجــد فروقات العملة الناتجة عن بنود مالية مدينــة أو دائنــة ناتجــة عــن عمليــات أجنبيــة والتــي لــيس مــ

تخطيط لسدادها وهي تشكل جزء من صافي االستثمار في العمالت األجنبية والتي يتم االعتــراف بهــا ضــمن احتيــاطي 
 وعند استبعاد صافي قيمة االستثمار. قائمة األرباح أو الخسائرالعمالت األجنبية ويتم االعتراف بها في 

  ألغراض إعداد القوائم المالية، تم عرض موجودات ومطلوبات الشــركة بالــدوالر األمريكــي وهــي العملــة المســتخدمة
على أساس أسعار الصرف السائدة كما في تاريخ القوائم المالية. يتم إعادة تحويل اإليرادات والمصروفات على أســاس 

وقــات أســعار الصــرف الناتجــة عــن تحويــل تلــك البنــود الــى ، ويتم إدراج فربتاريخ كل معاملةأسعار الصرف السائدة 
 . قائمة األرباح أو الخسائرالدوالر األمريكي ضمن 

 
 ن أسعار الصرف مقابل الدوالر األمريكي كما في تاريخ القوائم المالية قد كانت كما يلي:إ 

 
كانون األول  ٣١  

٢٠٢٠ 
كانون األول  ٣١ 

٢٠١٩ 
 (%) التغير

  دوالر  دوالر  
 %٧ ٠٫٢٩٠  ٠٫٣١١  الشيقل اإلسرائيلي

 - ١٫٤١٠  ١٫٤١٠  الدينار األردني
 

 اإلسالمي عقود التأمين
 

كإيرادات (أقساط تأمين مكتسبة) علــى أســاس الفتــرات الزمنيــة  اإلسالمييتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة عن عقود التأمين 
اإلســالمي تــأمين المن خالل عقود غير المكتسبة . يتم تسجيل أقساط التأمين وبما يتناسب مع فترة تغطية تلك العقود المستحقة

يرادات رسوم األقساط المكتتبــة ، باستثناء اإلعتراف باضمن المطلوبات كأقساط تأمين غير مكتسبة القوائم الماليةكما بتاريخ 
 .عند قبضها

 
علــى أســاس االلتــزام المتوقــع  قائمــة األربــاح أو الخســائريتم إدراج المطالبات ومصاريف تسويات الخسائر المتكبدة ضــمن 

 أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود. اإلسالمي لتعويض حاملي عقود التأمين
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٦ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 اإلسالمي المبرمة عقود إعادة التأمين
 

والتي يتم بموجبها تعويض الشركة عن الخسائر الناجمة عن   اإلسالمي يتم تصنيف العقود المبرمة مع شركات إعادة التأمين
 اإلسالمي المصدرة من قبل الشركة والمتفقة مع متطلبات التصنيف لعقود التأمين اإلسالمي واحد أو أكثر من عقود التأمين

 عقود التأمين . تظهر العقود المبرمة والتي تدخل بها الشركة مع أطراف تأمين أخرى ضمنإسالمي كعقود إعادة تأمين
 تأمين المبرمة كموجودات إعادة ال اإلسالمي تأمينال. يتم اعتبار المنافع الناتجة عن دخول الشركة في عقود إعادة اإلسالمي
شكل دوري. في حال وجود مؤشر عن خسائر في  ب اإلسالمي. تقوم الشركة بتقييم موجودات إعادة التأمين اإلسالمي

إلى القيمة القابلة   اإلسالمي تقوم الشركة بتخفيض القيمة الدفترية لموجودات إعادة التأمين مياإلسال موجودات إعادة التأمين
. يتم قياس المبالغ المطلوبة من أو إلى معيدي  قائمة األرباح أو الخسائرللتحصيل ويتم إدراج خسائر التدني الناجمة ضمن 

وحسب شروط كل عقد من تلك العقود على حدة. تتمثل  اإلسالمي نالتأمين بشكل مستمر، بالقيمة المتعلقة بعقود إعادة التأمي
ويتم  اإلسالمي بشكل أساسي في األقساط المستحقة عن عقود إعادة التأمين اإلسالمي المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

 االعتراف بها كمصروف عند استحقاقها. 
 

ً بقبول مخاطر إعادة التأمين حسب الحالة   اإلسالمي أثناء سير األعمال العادية لعقود التأمين اإلسالمي تقوم الشركة أيضا
المقبولة كإيرادات أو مصروفات بنفس  اإلسالمي عندما ينطبق ذلك. يتم تثبيت األقساط والمطالبات عن إعادة التأمين

 يف منتج أعمال إعادة التأمين كأعمال مباشرة مع األخذ في االعتبار تصن اإلسالمي الطريقة عند اعتبار إعادة التأمين
. يتم تقدير المبالغ اإلسالمي تمثل األرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين اإلسالمي . إن التزامات إعادة التأميناإلسالمي

 المرتبطة بها. اإلسالمي المستحقة الدفع بطريقة تتماثل مع عقود إعادة التأمين
 

مين عند إلغاء أو انتهاء مدة سريان الحقوق التعاقدية أو عند تحويل العقد إلى طرف  يتم استبعاد أصول والتزامات إعادة التأ
 آخر.

 
 اإلسالمي مطلوبات عقود التأمين

 

 احتياطي االدعاءات الموقوفة
 

ة فيما يتعلق باالدعاءات الموقوفة لكافة االدعاءات المبلغ عنها وغير المسدد اإلسالمي يتم تكوين احتياطيات لعقود التأمين
 حتى تاريخ القوائم المالية، باإلضافة لالدعاءات المتكبدة وغير المبلغ عنها كما بذلك التاريخ. 

 

المتعلقة بالمطالبات غير المسددة يتم إثباتها عند إبرام العقود وتحميل األقساط كما  اإلسالمي إن مطلوبات عقود التأمين
مخصص المطالبات تحت السداد وتستند على التكلفة النهائية المقدرة بتاريخ قائمة المركز المالي. هذه االلتزامات تعرف ب

لجميع المطالبات التي حدثت ولم تسدد كما بتاريخ قائمة المركز المالي، وذلك بعد خصم القيمة المتوقعة للحطام والمبالغ  
عض أنواع المطالبات، لذلك فإن  المتوقع استردادها وكذلك المتوقع بقاؤها. قد تكون هناك تأخيرات في التبليغ والسداد لب

ال يتم خصم قيمة االلتزام لمقابلة  .التكلفة النهائية للمطالبات ال يمكن معرفتها بموثوقية عالية بتاريخ قائمة المركز المالي
 القيمة المالية للزمن. يتم إلغاء االعتراف بااللتزام عند انتهائه، بطالنه أو الغاءه.

 

قديرات من قبل اإلدارة للمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية. وتقدر المطلوبات تمثل االحتياطيات أفضل الت
للمطالبات المبلغ عنها غير المسددة باستخدام تقييم المدخالت للحاالت الفردية التي تم اإلبالغ عنها للشركة. إن تقديرات 

تيرة تسوية المطالبات السابقة للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها اإلدارة للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها تستند إلى و
باستخدام طريقة التقييم االكتواري وحسب تعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وموافقتهم. كما في تاريخ القوائم  

ر االكتواري للشركة ويتم إجراء المالية، يتم إعادة تقييم تقدير المطالبات السابقة للتأكد من كفاية المخصص من قبل الخبي
   التغييرات على هذا المخصص.

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٥ 
 

 مة""تت السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 اإلسالمي تكاليف اقتناء بوالص التأمين
 

تمثل تكاليف االقتناء التكاليف التي تتكبدها الشركة مقابل بيع او اكتتاب او بدء عقود تأمين جديدة، ويــتم قيــد تكــاليف االقتنــاء 
 .قائمة األرباح أو الخسائرفي 

 
 العموالت والتكاليف االخرى

 
قائمــة األربــاح أو الجديدة او المجددة فــي  اإلسالمي والتكاليف االخرى للحصول على بوالص التأمينيتم قيد كافة العموالت 

ً  الخسائر  لمبدأ االستحقاق. في سنة حدوثها، ويتم االعتراف بالمصاريف االخرى وفقا
 

 إيرادات العموالت
 

بناًء على شروط ونسب مئويــة متفــق عليهــا مــع  اإلسالمي يتم االعتراف بإيرادات العموالت عند إصدار وثيقة إعادة التأمين
 .اإلسالمي شركات إعادة التأمين

 
 إيرادات عوائد ودائع

 
يتم قيد إيرادات عوائد ودائع اإلستثمار لدى البنوك وفقاً لمبدأ اإلســتحقاق وعلــى أســاس الفتــرات الزمنيــة المســتحقة والمبــالغ 

 .٪٤ – ٪٣٫٥ األصلية وبمعدل عائد متوقع يتراوح ما بين
 

 توزيعات أرباح األسهم
 

يتم االعتراف بتوزيعات أرباح األسهم عندما ينشأ حق للمساهمين باستالم دفعات عن توزيعات األرباح وذلــك عنــد اقرارهــا 
 من الهيئة العامة للمساهمين.

 
 المصاريف اإلدارية والعمومية

 
 بناًء على أساس اإلستحقاق. ح أو الخسائرقائمة األرباعند حدوثها ويتم اثباتها في المصاريف ب اإلعترافيتم 
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٦ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 اإلسالمي المبرمة عقود إعادة التأمين
 

والتي يتم بموجبها تعويض الشركة عن الخسائر الناجمة عن   اإلسالمي يتم تصنيف العقود المبرمة مع شركات إعادة التأمين
 اإلسالمي المصدرة من قبل الشركة والمتفقة مع متطلبات التصنيف لعقود التأمين اإلسالمي واحد أو أكثر من عقود التأمين

 عقود التأمين . تظهر العقود المبرمة والتي تدخل بها الشركة مع أطراف تأمين أخرى ضمنإسالمي كعقود إعادة تأمين
 تأمين المبرمة كموجودات إعادة ال اإلسالمي تأمينال. يتم اعتبار المنافع الناتجة عن دخول الشركة في عقود إعادة اإلسالمي
شكل دوري. في حال وجود مؤشر عن خسائر في  ب اإلسالمي. تقوم الشركة بتقييم موجودات إعادة التأمين اإلسالمي

إلى القيمة القابلة   اإلسالمي تقوم الشركة بتخفيض القيمة الدفترية لموجودات إعادة التأمين مياإلسال موجودات إعادة التأمين
. يتم قياس المبالغ المطلوبة من أو إلى معيدي  قائمة األرباح أو الخسائرللتحصيل ويتم إدراج خسائر التدني الناجمة ضمن 

وحسب شروط كل عقد من تلك العقود على حدة. تتمثل  اإلسالمي نالتأمين بشكل مستمر، بالقيمة المتعلقة بعقود إعادة التأمي
ويتم  اإلسالمي بشكل أساسي في األقساط المستحقة عن عقود إعادة التأمين اإلسالمي المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

 االعتراف بها كمصروف عند استحقاقها. 
 

ً بقبول مخاطر إعادة التأمين حسب الحالة   اإلسالمي أثناء سير األعمال العادية لعقود التأمين اإلسالمي تقوم الشركة أيضا
المقبولة كإيرادات أو مصروفات بنفس  اإلسالمي عندما ينطبق ذلك. يتم تثبيت األقساط والمطالبات عن إعادة التأمين

 يف منتج أعمال إعادة التأمين كأعمال مباشرة مع األخذ في االعتبار تصن اإلسالمي الطريقة عند اعتبار إعادة التأمين
. يتم تقدير المبالغ اإلسالمي تمثل األرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين اإلسالمي . إن التزامات إعادة التأميناإلسالمي

 المرتبطة بها. اإلسالمي المستحقة الدفع بطريقة تتماثل مع عقود إعادة التأمين
 

مين عند إلغاء أو انتهاء مدة سريان الحقوق التعاقدية أو عند تحويل العقد إلى طرف  يتم استبعاد أصول والتزامات إعادة التأ
 آخر.

 
 اإلسالمي مطلوبات عقود التأمين

 

 احتياطي االدعاءات الموقوفة
 

ة فيما يتعلق باالدعاءات الموقوفة لكافة االدعاءات المبلغ عنها وغير المسدد اإلسالمي يتم تكوين احتياطيات لعقود التأمين
 حتى تاريخ القوائم المالية، باإلضافة لالدعاءات المتكبدة وغير المبلغ عنها كما بذلك التاريخ. 

 

المتعلقة بالمطالبات غير المسددة يتم إثباتها عند إبرام العقود وتحميل األقساط كما  اإلسالمي إن مطلوبات عقود التأمين
مخصص المطالبات تحت السداد وتستند على التكلفة النهائية المقدرة بتاريخ قائمة المركز المالي. هذه االلتزامات تعرف ب

لجميع المطالبات التي حدثت ولم تسدد كما بتاريخ قائمة المركز المالي، وذلك بعد خصم القيمة المتوقعة للحطام والمبالغ  
عض أنواع المطالبات، لذلك فإن  المتوقع استردادها وكذلك المتوقع بقاؤها. قد تكون هناك تأخيرات في التبليغ والسداد لب

ال يتم خصم قيمة االلتزام لمقابلة  .التكلفة النهائية للمطالبات ال يمكن معرفتها بموثوقية عالية بتاريخ قائمة المركز المالي
 القيمة المالية للزمن. يتم إلغاء االعتراف بااللتزام عند انتهائه، بطالنه أو الغاءه.

 

قديرات من قبل اإلدارة للمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية. وتقدر المطلوبات تمثل االحتياطيات أفضل الت
للمطالبات المبلغ عنها غير المسددة باستخدام تقييم المدخالت للحاالت الفردية التي تم اإلبالغ عنها للشركة. إن تقديرات 

تيرة تسوية المطالبات السابقة للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها اإلدارة للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها تستند إلى و
باستخدام طريقة التقييم االكتواري وحسب تعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وموافقتهم. كما في تاريخ القوائم  

ر االكتواري للشركة ويتم إجراء المالية، يتم إعادة تقييم تقدير المطالبات السابقة للتأكد من كفاية المخصص من قبل الخبي
   التغييرات على هذا المخصص.
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٨ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 استثمارات عقارية
 

  إيرادات تأجير،  على  منها الحصول  أو  الزمن  بمرور السوقية قيمتها ارتفاع من  االستفادة بهدف بها محتفظ استثمارات  وهي 
 المالية. القوائم تاريخ  في   كما العادلة بقيمتها وتظهر

 
ً  العقارية االستثمارات  قياس يتم عند  من االستثمارات  جزء استبدال تكلفة  التكلفة تتضمن . المعاملة تكاليف متضمنة بالتكلفة مبدئيا

ً . االستثمارات  تلك  اليومية لصيانة التكاليف  تشمل  ال وهي  إلثباتها المطلوبة الشروط  استيفاء تم إذا  وذلك التكلفة  تلك حدوث    الحقا
المالية  القوائم بتاريخ  السوق تعكس أوضاع التي  العادلة بالقيمة إدراجها يتم مبدئي  بشكل العقارات  في  االستثمارات  إلثبات 

قائمة األرباح أو  ضمن  ممتلكات  في  العادلة لالستثمارات  القيمة في  التغيرات  عن  الناتجة الخسائر أو  األرباح إدراج يتم. الموحدة
 .فيها نتجت  التي  للفترة الشامل الخسائر

 
  منافع  منها أي يتوقع يعد ولم دائم بشكل منها واالنتفاع استخدامها إيقاف عند أو  استبعادها عند العقارية االستثمارات  شطب  يتم

 خسائر بأية يتم االعتراف. استبعادها من  متوقعة مستقبلية اقتصادية مزايا هناك يعد ولم االستخدام من  دائمة بصورة اقتصادية
  أو  السحب  خاللها التي تم للفترة رباح أو الخسائرقائمة األ في  العقارية االستثمارات  استبعاد أو  سحب  عن  ناتجة أرباح أو 

 .االستبعاد
  

 الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ويتم استهالكها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لهــا 

 ، أما تفاصيل هذه النسب فهي كما يلي:٪٢٥إلى  ٪١٠بين وبمعدالت سنوية تتراوح ما 
 

  % 
 ٪١٠  أثاث ومفروشات

 ٪٢٠  أجهزة حاسوب وأجهزة مكتبية
 ٪١٠  ديكورات وتحسينات

 ٪٢٥  برامج الحاسوب
 ٪١٠  سيرفرات وأجهزة دعم معلوماتي

 ٪١٠  أجهزة هاتف مكتبية
 ٪١٥  سيارات

 
 الماليةانخفاض قيمة الموجودات غير 

 

في تاريخ القوائم المالية، تقوم الشركة بمراجعة القيمة الحالية للموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر يدل 
على وجود انخفاض في القيمة الدفترية لتلك الموجودات، وفي حالة وجود ذلك المؤشر، فانه يتم تقدير القيمة القابلة  

ك بهدف تحديد مدى الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة (إن وجدت). وفي حال صعوبة تقدير لالسترداد للموجودات وذل
القيمة القابلة لالسترداد لألصل فردياً تقوم الشركة بتقدير القيمة المستردة لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها األصل. عند وجود 

ت توليد النقد بشكل إفرادي وما دون ذلك فإنه يتم توزيعها على أسس معقولة للتوزيع، فإنه يتم توزيع الموجودات على وحدا
 أصغر شركة من وحدات توليد النقد بناًء على أسس معقولة يمكن تحديدها.

 
 إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة مطروحا منها تكلفة البيع والقيمة قيد االستخدام. 

 
لقيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل أقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم خفض القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة أما إذا كانت ا

إال إذا كان األصل قد تم إعادة   قائمة األرباح أو الخسائرالتي يمكن استردادها. إن خسارة انخفاض القيمة تحمل مباشرة على 
 نخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم.تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة اال

 

ً استرداد خسارة انخفاض القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى إن تصل للقيمة المقدرة التي يمكن  في حال تم الحقا
صل في السنوات السابقة. استردادها على أال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األ

إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه، وفي هذه  قائمة األرباح أو الخسائرإن استرداد خسارة االنخفاض في القيمة تدرج في 
 الحالة فإن استرداد خسارة االنخفاض في القيمة يعامل كزيادة في إعادة التقييم.

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٧ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 "تتمة" اإلسالمي مطلوبات عقود التأمين
 

 غير المكتسبة اإلسالمي احتياطي أقساط التأمين
 

الجــزء الــذي تــم تقــديره مــن  اإلســالمي غير المكتسبة والواردة ضمن مطلوبات عقود التــأمين اإلسالمي تمثل أقساط التأمين
إجمالي األقساط المكتتبة والتي تخص فترات التأمين الالحقة لتاريخ القوائم المالية. يتم تقدير األقساط غير المكتســبة منســوبة 

غير المكتسبة والتي  اإلسالمي خ القوائم المالية. إن أقساط التأمينبعد تاريإسالمي إلى عدد األيام المتبقية من كل وثيقة تأمين 
غير المكتسبة. إن احتيــاطي  اإلسالمي تم تقديرها حسب الطريقة أعاله تغطي الحد األدنى المطلوب الحتياطي أقساط التأمين
 لشركة للحصول على بــوالص التــأميناألقساط غير المكتسبة يأخذ في االعتبار تكاليف االستحواذ المقدرة والمتكبدة من قبل ا

 بحيث يتم استدراكها على مدى فترة البوليصة. اإلسالمي
 

فيما يخص االدعاءات الموقوفة أعاله شاملة االدعاءات المتكبدة وغير المبلغ عنها، وكذلك  اإلسالمي إن حصة إعادة التأمين
فــي القــوائم  اإلســالمي تــأمينالها كموجــودات إعــادة من األقســاط غيــر المكتســبة يــتم تصــنيف اإلسالمي حصة معيدي التأمين

 المالية.
 

 تعويضات الحطام والتنازل
 

 يتم األخذ في االعتبار العائد المتوقع من الحطام وتعويضات التنازل عند قياس االلتزام لمقابلة االدعاءات.
 

 تكاليف االستحواذ
 

القائمــة  اإلســالمي جديدة وتجديــد عقــود التــأمين إسالمي نإن العموالت والتكاليف الخاصة بضمان الحصول على عقود تأمي
 تتفاوت من عقد إلى آخر حيث يتم إثباتها كمصاريف عند تكبدها.

 
 مخصص إنتفاعات الموظفين

  تم احتساب مخصص لمواجهة االلتزامات القانونيــة والتعاقديــة الخاصــة بنهايــة خدمــة المــوظفين بحســب قــانون العمــل
 ساري المفعول.

  مــن رواتــب المــوظفين، وتقــوم الشــركة  ٪٥احتســاب مخصــص لصــندوق اإلدخــار، بحيــث يــتم اقتطــاع مــا قيمتــه يــتم
 بالمساهمة في الصندوق بنفس النسبة.

 
 مخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق ومخصص هيئة سوق رأس المال

 
لفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق  ومخصص الصندوق ا ٪ ٣يتم احتساب مخصص هيئة سوق رأس المال بنسبة 

الصادر بمقتضى  ٢٠٠٧) لسنة ٤من األقساط األساسية للتأمينات اإللزامية للمركبات حسب نظام الرسوم رقم ( ٪١٥بنسبة 
 وتعليمات اإلدارة العامة للتأمين. ٢٠٠٤) لسنة  ١٣أحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (

 
 عقود اإليجار

يجار كإيجارات تمويلية عندما يتم، بموجب شروط عقود اإليجار، تحويل المخــاطر ومنــافع التملــك إلــى يتم تصنيف عقود اإل
المستأجر بشكل جوهري. أما أنواع عقود اإليجــار األخــرى فيــتم تصــنيفها كعقــود إيجــار تشــغيلية. ال يوجــد عقــود إيجــارات 

 تمويلية لدى الشركة.
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٨ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 استثمارات عقارية
 

  إيرادات تأجير،  على  منها الحصول  أو  الزمن  بمرور السوقية قيمتها ارتفاع من  االستفادة بهدف بها محتفظ استثمارات  وهي 
 المالية. القوائم تاريخ  في   كما العادلة بقيمتها وتظهر

 
ً  العقارية االستثمارات  قياس يتم عند  من االستثمارات  جزء استبدال تكلفة  التكلفة تتضمن . المعاملة تكاليف متضمنة بالتكلفة مبدئيا

ً . االستثمارات  تلك  اليومية لصيانة التكاليف  تشمل  ال وهي  إلثباتها المطلوبة الشروط  استيفاء تم إذا  وذلك التكلفة  تلك حدوث    الحقا
المالية  القوائم بتاريخ  السوق تعكس أوضاع التي  العادلة بالقيمة إدراجها يتم مبدئي  بشكل العقارات  في  االستثمارات  إلثبات 

قائمة األرباح أو  ضمن  ممتلكات  في  العادلة لالستثمارات  القيمة في  التغيرات  عن  الناتجة الخسائر أو  األرباح إدراج يتم. الموحدة
 .فيها نتجت  التي  للفترة الشامل الخسائر

 
  منافع  منها أي يتوقع يعد ولم دائم بشكل منها واالنتفاع استخدامها إيقاف عند أو  استبعادها عند العقارية االستثمارات  شطب  يتم

 خسائر بأية يتم االعتراف. استبعادها من  متوقعة مستقبلية اقتصادية مزايا هناك يعد ولم االستخدام من  دائمة بصورة اقتصادية
  أو  السحب  خاللها التي تم للفترة رباح أو الخسائرقائمة األ في  العقارية االستثمارات  استبعاد أو  سحب  عن  ناتجة أرباح أو 

 .االستبعاد
  

 الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ويتم استهالكها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لهــا 

 ، أما تفاصيل هذه النسب فهي كما يلي:٪٢٥إلى  ٪١٠بين وبمعدالت سنوية تتراوح ما 
 

  % 
 ٪١٠  أثاث ومفروشات

 ٪٢٠  أجهزة حاسوب وأجهزة مكتبية
 ٪١٠  ديكورات وتحسينات

 ٪٢٥  برامج الحاسوب
 ٪١٠  سيرفرات وأجهزة دعم معلوماتي

 ٪١٠  أجهزة هاتف مكتبية
 ٪١٥  سيارات

 
 الماليةانخفاض قيمة الموجودات غير 

 

في تاريخ القوائم المالية، تقوم الشركة بمراجعة القيمة الحالية للموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر يدل 
على وجود انخفاض في القيمة الدفترية لتلك الموجودات، وفي حالة وجود ذلك المؤشر، فانه يتم تقدير القيمة القابلة  

ك بهدف تحديد مدى الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة (إن وجدت). وفي حال صعوبة تقدير لالسترداد للموجودات وذل
القيمة القابلة لالسترداد لألصل فردياً تقوم الشركة بتقدير القيمة المستردة لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها األصل. عند وجود 

ت توليد النقد بشكل إفرادي وما دون ذلك فإنه يتم توزيعها على أسس معقولة للتوزيع، فإنه يتم توزيع الموجودات على وحدا
 أصغر شركة من وحدات توليد النقد بناًء على أسس معقولة يمكن تحديدها.

 
 إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة مطروحا منها تكلفة البيع والقيمة قيد االستخدام. 

 
لقيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل أقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم خفض القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة أما إذا كانت ا

إال إذا كان األصل قد تم إعادة   قائمة األرباح أو الخسائرالتي يمكن استردادها. إن خسارة انخفاض القيمة تحمل مباشرة على 
 نخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم.تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة اال

 

ً استرداد خسارة انخفاض القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى إن تصل للقيمة المقدرة التي يمكن  في حال تم الحقا
صل في السنوات السابقة. استردادها على أال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األ

إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه، وفي هذه  قائمة األرباح أو الخسائرإن استرداد خسارة االنخفاض في القيمة تدرج في 
 الحالة فإن استرداد خسارة االنخفاض في القيمة يعامل كزيادة في إعادة التقييم.
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

٢٠ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 "تتمة"  التدني في قيمة الموجودات المالية 
 

تتمثل خسارة انخفاض القيمة في الموجودات المالية المدرجة في الفرق بين القيمة الدفترية لتلك الموجــودات الماليــة والقيمــة 
الفعلــي لتلــك  عائدار الضمان والكفالة مخصوماً على سعر الالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة منها والتي تعكس مقد

 الموجودات المالية.
 

يتم تخفيض القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خســائر انخفــاض القيمــة مباشــرةً، باســتثناء ذمــم التــأمين المدينــة 
ذمم التأمين المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم والتي يتم تخفيضها بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها. في حال اعتبار 

إقفال تلك الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. وفي حال استرداد ذمم تأمين مدينة قد تم إقفالهــا مــن قبــل فيــتم 
إثباتها كتحصيالت مقابل مخصص الذمم المشــكوك فــي تحصــيلها. يــتم إثبــات التغيــر فــي القيمــة الدفتريــة لمخصــص الــذمم 

 .قائمة األرباح أو الخسائرالمشكوك في تحصيلها ضمن 
 

أنه في حال تم الحقاً استرداد خسارة انخفاض القيمة وكان ذلك االسترداد يعود إلى وقوع حدث موضوعي بعد تاريخ إثبــات 
علــى  الخســائر قائمة األرباح أوتلك الخسارة في انخفاض القيمـة، يتم عكس خسارة االنخفاض المعترف بها سابقاً من خالل 

أال تتجاوز القيمة المدرجة لالستثمار بتاريخ عكس االنخفاض لقيمة التكلفة المطفأة فيما لو لم يتم االعتــراف باالنخفــاض فــي 
 القيمة.

 
 الغاء االعتراف بالموجودات المالية

 
فق النقدي من تلك الموجودات تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتد

المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية إلى طرف  
آخر. إذا لم تقم الشركة بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية 

وجودات المالية واستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي تم تحويلها إلى طرف آخر، فإن الشركة تقوم الم
ا المتبقية بالموجودات المالية وأي التزامات يتوجب عليها سدادها. إذا لم تقم الشركة بتحويل جميع عوائدهباالعتراف ب

المالية، تستمر الشركة باالعتراف بالموجودات المالية باإلضافة إلى قرض  المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات 
 مضمون مقابل عائدات مستلمة.

 
 

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٩ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 الموجودات المالية
 

 يتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفاً في أحكام تعاقدية خاصة باألداة.
 

تُقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وتضاف أو تخصم تكاليف المعامالت التي تعــود مباشــرة 
قائمــة صدار الموجودات والمطلوبات المالية (عدا الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمــة العادلــة مــن خــالل إلى حيازة أو إ

) من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، حسب االقتضاء، عنــد االعتــراف المـبــدئي. األرباح أو الخسائر
قائمــة شرة بحيازة موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة مــن خــالل يتم االعتراف بتكاليف المعامالت المتعلقة مبا

 .األرباح أو الخسائر
 

 تصنيف الموجودات المالية
 

تشمل الموجودات المالية للشركة نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل وأرصدة مدينة أخرى. إن  
على طبيعة وهدف اقتناء تلك الموجودات المالية ويتم قياسها في وقت  مذكور يتم بناءً تصنيف الموجودات المالية بالشكل ال

 إثباتها.
 

 اآلخر الشامل الدخل استثمارات في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
 

 في متداولة شركات أسهم في االستثمارات اآلخر الشامل الدخل قائمة خالل من العادلة القيمة وفق المالية الموجودات تمثل
 العادلة. قيمتها تمثل سوقية أسعار لها وبالتالي المالية األسواق

 
ً  تقييمها ويعاد الشراء عند العادلة  بالقيمة اآلخر الشامل الدخل  قائمة خالل من المالية الموجودات إثبات يتم  بالقيمة الحقا

 فروقات عن الناتج العادلة القيمة في التغير فيها بما اآلخر الشامل الدخل قائمة في العادلة القيمة في التغير ويظهر العادلة،
 أو األرباح أخذ يتم منها جزء أو الموجودات هذه بيع حال وفي األجنبية، بالعمالت النقدية غير الموجودات بنود تحويل

 .األرباح أو الخسائر في ذلك عن الناتجة الخسائر
 

 .األرباح أو الخسائر قائمة في الموزعة األرباح أخذ يتم
 

 التدني في قيمة الموجودات المالية 
 

تقوم الشركة بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات الماليــة فــي تــاريخ القــوائم الماليــة لتحديــد فيمــا إذا كانــت هنالــك 
الة وجــود مثــل هــذه المؤشــرات فانــه يــتم تقــدير القيمــة ، وفي حالدفترية لتلك الموجودات ةقيمالمؤشرات تدل على تدني في 

 القابلة لالسترداد من اجل تحديد خسارة التدني.
 

 إن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة من الممكن أن يشتمل على ما يلي:
 

 جهها المصدر أو الطرف المقابل.اصعوبات مالية هامة يو 
  سداد.التخلف أو تأخر في 
  المقترض سوف يواجه إفالساً أو إعادة هيكلة مالية.من المحتمل أن 
 .اختفاء سوق نشطة لهذه الموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية 
 

بالنسبة لبعض فئات الموجودات المالية، مثل ذمم التأمين المدينة والموجودات التي ال يتم خفض قيمتها بشــكل إفــرادي حيــث 
لي. يتمثل الدليل الموضوعي النخفاض قيمة محفظــة الــذمم المدينــة بــالخبرة الســابقة يتم فحصها النخفاض القيمة بشكل إجما

للشركة في تحصيل الذمم، الزيادة في عدد الدفعات المستحقة للمحفظة خالل الفترة السابقة، إضافة إلى التغيــرات الملحوظــة 
 في ظروف االقتصاد المحلي والتي لها عالقة بتحصيالت الذمم.
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 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

٢٠ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 "تتمة"  التدني في قيمة الموجودات المالية 
 

تتمثل خسارة انخفاض القيمة في الموجودات المالية المدرجة في الفرق بين القيمة الدفترية لتلك الموجــودات الماليــة والقيمــة 
الفعلــي لتلــك  عائدار الضمان والكفالة مخصوماً على سعر الالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة منها والتي تعكس مقد

 الموجودات المالية.
 

يتم تخفيض القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خســائر انخفــاض القيمــة مباشــرةً، باســتثناء ذمــم التــأمين المدينــة 
ذمم التأمين المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم والتي يتم تخفيضها بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها. في حال اعتبار 

إقفال تلك الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. وفي حال استرداد ذمم تأمين مدينة قد تم إقفالهــا مــن قبــل فيــتم 
إثباتها كتحصيالت مقابل مخصص الذمم المشــكوك فــي تحصــيلها. يــتم إثبــات التغيــر فــي القيمــة الدفتريــة لمخصــص الــذمم 

 .قائمة األرباح أو الخسائرالمشكوك في تحصيلها ضمن 
 

أنه في حال تم الحقاً استرداد خسارة انخفاض القيمة وكان ذلك االسترداد يعود إلى وقوع حدث موضوعي بعد تاريخ إثبــات 
علــى  الخســائر قائمة األرباح أوتلك الخسارة في انخفاض القيمـة، يتم عكس خسارة االنخفاض المعترف بها سابقاً من خالل 

أال تتجاوز القيمة المدرجة لالستثمار بتاريخ عكس االنخفاض لقيمة التكلفة المطفأة فيما لو لم يتم االعتــراف باالنخفــاض فــي 
 القيمة.

 
 الغاء االعتراف بالموجودات المالية

 
فق النقدي من تلك الموجودات تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتد

المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية إلى طرف  
آخر. إذا لم تقم الشركة بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية 

وجودات المالية واستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي تم تحويلها إلى طرف آخر، فإن الشركة تقوم الم
ا المتبقية بالموجودات المالية وأي التزامات يتوجب عليها سدادها. إذا لم تقم الشركة بتحويل جميع عوائدهباالعتراف ب

المالية، تستمر الشركة باالعتراف بالموجودات المالية باإلضافة إلى قرض  المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات 
 مضمون مقابل عائدات مستلمة.
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

٢٢ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 
 المالية "تتمة" مطلوباتال
 

 ذمم تأمين دائنة 
 تظهر ذمم التأمين الدائنة بالقيمة العادلة. 

 
 المخصصات

يتم أخذ مخصصات عند وجود التزامات حالية مقابل أحداث سابقة، والتي قد تؤدي إلى تدفق نقدي للدفع لمنافع اقتصادية  
 يمكن تقديرها بدرجة معقولة.

 
ل التقديرات للمصروفات المستقبلية لسداد االلتزامات كما بتاريخ القوائم المالية مأخوذاً يتم احتساب المخصصات حسب أفض

في عين االعتبار أية أخطار وأحداث غير متوقعة متعلقة بااللتزام عند تحديد المخصص باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة 
لقيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية (حيث يكون تأثير القيمة الزمنية لسداد االلتزام الحالي، فإن القيمة الدفترية لاللتزام تمثل ا

 للنقود مادية).
 

عند توقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسديد االلتزام من طرف ثالث، فإنه يتم تسجيل المبالغ 
 لها وأن تكون المبالغ المدينة قابلة للقياس بشكل موثوق.المدينة كأصل إذا ما تم التأكد فعالً من أن التسديدات سوف يتم تحصي

 
 الضرائب

يتم إحتساب الضريبة الحالية على أساس ربح السنة الخاضع للضــريبة. هــذا ويختلــف الــربح الخاضــع للضــريبة عــن الــربح 
حيث ال يشمل بنود إيرادات ومصاريف تخضع للضريبة أو قابلة لالقتطــاع فــي ســنوات  قائمة األرباح أو الخسائرالمبين في 

 أخرى وكما ال يشمل على البنود التي لم تخضع قط للضريبة أو لالقتطاع.
 

 .٢٠١١) لسنة ٨يجري التخصيص لضريبة الدخل على األرباح بشكل سنوي استناداً إلى قانون ضريبة الدخل رقم (
 

يبة المكوس المضافة على األرباح بموجب نظام المكوس المضافة ساري المفعول في فلســطين، أمــا يجري التخصيص لضر
 .قائمة األرباح أو الخسائرضريبة المكوس المضافة على الرواتب فيجري إظهارها ضمن 

 
 

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

٢١ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 
 النقد وما في حكمه 

الطلب ألغراض تجهيز قائمة المركز المالي، فإن النقد وما في حكمه يتمثل في النقد في الصندوق، حسابات جارية وتحت 
 لدى البنوك والودائع الثابتة غير المحتجزة ذات السيولة العالية والتي تستحق خالل ثالثة أشهر.

 
 ذمم تأمين مدينة

حيــث  اإلسالمي وشركات إعادة التأمين اإلسالمي تتألف ذمم التأمين المدينة من ذمم الوكالء، الوسطاء وحاملي عقود التأمين
عند وجــود دليــل  قائمة األرباح أو الخسائرهر التخصيص للديون المشكوك في تحصيلها ضمن يتم قياسها بالقيمة العادلة. يظ

 على إمكانية عدم تحصيل تلك الذمم.
 

 المطلوبات المالية وأدوات الملكية
يتم تصنيف الــديون وأدوات الملكيــة المصــدرة بواســطة الشــركة كمطلوبــات ماليــة أو كــأدوات ملكيــة طبقــاً ألســس وجــوهر 

 ات التعاقديـة وتعريف المطلوب المالي وأي أداة ملكية.الترتيب
 

 أدوات الملكية
أداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في أصول الشركة المتبقية بعد طــرح جميــع التزاماتهــا. أدوات حقــوق المســاهمين 

 اإلصدار المباشرة.المصدرة من قبل الشركة يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصاريف 
 

 المطلوبات المالية
يتم قياس المطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة بعد طرح تكاليف المعامالت فيما عدا المطلوبات المالية بالقيمة العادلة 

ماليــة الحقــاً بالتكلفــة التي يتم قياسها بشكل أولي بالقيمة العادلة. ويتم قيــاس المطلوبــات ال قائمة األرباح أو الخسائرمن خالل 
ن الشــركة لــيس لــديها إ. قائمــة األربــاح أو الخســائرالفعلي او بالقيمة العادلة من خــالل  عائدالمطفأة مستخدماً طريقة معدل ال

 .قائمة األرباح أو الخسائرمطلوبات مالية تقاس بالقيمة العادلة من خالل 
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

٢٢ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 
 المالية "تتمة" مطلوباتال
 

 ذمم تأمين دائنة 
 تظهر ذمم التأمين الدائنة بالقيمة العادلة. 

 
 المخصصات

يتم أخذ مخصصات عند وجود التزامات حالية مقابل أحداث سابقة، والتي قد تؤدي إلى تدفق نقدي للدفع لمنافع اقتصادية  
 يمكن تقديرها بدرجة معقولة.

 
ل التقديرات للمصروفات المستقبلية لسداد االلتزامات كما بتاريخ القوائم المالية مأخوذاً يتم احتساب المخصصات حسب أفض

في عين االعتبار أية أخطار وأحداث غير متوقعة متعلقة بااللتزام عند تحديد المخصص باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة 
لقيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية (حيث يكون تأثير القيمة الزمنية لسداد االلتزام الحالي، فإن القيمة الدفترية لاللتزام تمثل ا

 للنقود مادية).
 

عند توقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسديد االلتزام من طرف ثالث، فإنه يتم تسجيل المبالغ 
 لها وأن تكون المبالغ المدينة قابلة للقياس بشكل موثوق.المدينة كأصل إذا ما تم التأكد فعالً من أن التسديدات سوف يتم تحصي

 
 الضرائب

يتم إحتساب الضريبة الحالية على أساس ربح السنة الخاضع للضــريبة. هــذا ويختلــف الــربح الخاضــع للضــريبة عــن الــربح 
حيث ال يشمل بنود إيرادات ومصاريف تخضع للضريبة أو قابلة لالقتطــاع فــي ســنوات  قائمة األرباح أو الخسائرالمبين في 

 أخرى وكما ال يشمل على البنود التي لم تخضع قط للضريبة أو لالقتطاع.
 

 .٢٠١١) لسنة ٨يجري التخصيص لضريبة الدخل على األرباح بشكل سنوي استناداً إلى قانون ضريبة الدخل رقم (
 

يبة المكوس المضافة على األرباح بموجب نظام المكوس المضافة ساري المفعول في فلســطين، أمــا يجري التخصيص لضر
 .قائمة األرباح أو الخسائرضريبة المكوس المضافة على الرواتب فيجري إظهارها ضمن 
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

٢٤ 
 

 "تتمة" المؤكدةاإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير  .٤
 

 "تتمة"  التقديرات غير المؤكدة
 

تعتبر االلتزامات الناتجة عن االدعاءات الموقوفــة : اإلسالمي تقييم االلتزامات الناتجة عن االدعاءات الموقوفة لعقود التأمين
هي أكثر التوقعات المحاسبية حساسية وذلك لوجود العديد من العوامل غير المؤكدة التي تــؤثر علــى  اإلسالمي لعقود التأمين

 االلتزامات المقدرة وااللتزامات التي سوف يتم تسديدها.
 

إلــى  يتم تقدير االلتزامات الناشئة عن االدعاءات غير المدفوعة التي تم اإلبالغ عنها كمــا فــي تــاريخ القــوائم الماليــة اســتناداً 
لكل ادعاء على حــدة. كمــا يــتم تقارير الخبراء والمحامين وخبرة الشركة وتقديراتها بتحديد قيمة التكاليف اإلجمالية المتوقعة 

تقدير االلتزامات الناشئة عن االدعــاءات المتكبــدة وغيــر المبلــغ عنهــا كمــا فــي تــاريخ القــوائم الماليــة بــالرجوع إلــى معــدل 
ة. كما في تاريخ القوائم المالية يتم إعادة تقييم االلتزامات أعاله ويتم تعــديل المخصــص بنــاًء علــى االدعاءات للفترات السابق

 ذلك.
 

ة لتقــدير شــركيتم تكوين مخصص لقاء الذمم المتعثرة اعتماداً على أسس وفرضــيات معتمــدة مــن قبــل إدارة الالذمم المدينة: 
 المخصص الواجب تكوينه.

 
تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم تقييم الموجودات المالية: 

  .قائمة األرباح أو الخسائرأخذ التدني في 
 

على دراسة قانونية معدة من قبل محامي  ة اعتماداً شركااللتزامات المحتملة: يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد ال
ة القانوني وبموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل، ويعاد النظر في تلك الدراسات شركالومستشار 

 بشكل دوري.
 

. اإلســالمي كفاية االلتزام: بتاريخ القوائم المالية، يتم تطبيق اختبارات كفاية االلتزام للتحقق من كفاية التزامات عقود التــأمين
ضل التقديرات للتــدفقات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية، االدعــاءات المســتلمة، المصــاريف اإلداريــة باستخدام أف شركةتقوم ال

وكذلك إيرادات االستثمارات من األصول التي تدعم تلك االلتزامات وذلك بهدف تقيــيم كفايــة االلتــزام. يــتم إدراج أي عجــز 
 سائر الناتجة عن اختبارات كفاية االلتزام.وذلك من خالل تكوين مخصص للخ قائمة األرباح أو الخسائرضمن 

 
 
 

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

٢٣ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 معلومات القطاعات والمعلومات الجغرافية
 

من الموجودات والعمليات التي تشــترك معــا فــي تقــديم منتجــات او خــدمات خاضــعة لمخــاطر  مجموعة قطاع االعمال يمثل
 ).١٨وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال اخرى. معلومات القطاعات واردة في ايضاح رقم (

 
تتكون من: قطاع تأمينات السيارات، قطاع ألغراض إدارية، تم تنظيم أعمال الشركة حسب قطاعات التأمين التشغيلية والتي 

تأمينات الحوادث العامة، قطاع التأمينات الهندسية، قطاع تأمينات العمال، قطاع تأمينات المسؤولية المدنية، قطاع التأمين 
الشركة  . تتألف اإلستثمارات من اإلستثمارات وإدارة النقد لحساباتوقطاع التأمين العائلي قطاع التأمين البحري ،الصحي

 الخاصة. هذه القطاعات هي األساس الذي بموجبه تقوم الشركة بإعداد تقاريرها القطاعية. 
 

 تعمل الشركة في فلسطين وال تعمل في أية مناطق جغرافية اخرى.
 

 اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة .٤
 

المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بافتراضات وتقديرات تؤثر في مبالغ إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات 
بعض الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة، كما أن هذه االفتراضات والتقديرات تؤثر في اإليرادات 

ن إدارة الشركة إصدار أحكام  والمصروفات والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة، وبشكل خاص يتطلب م
واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن هذه التقديرات مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل 

اجمة متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الن
 عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.

 
 اإلفتراضات المحاسبية الهامة

إن اإلفتراضات الهامة بمعزل عن تلك التي تتضمن تقديرات والتي وضعتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية 
 فيما يلي:للشركة والتي لها تأثير جوهري على القيم المدرجة في القوائم المالية تتمثل 

 
 تصنيف الممتلكات

قامت اإلدارة في تصنيفها للممتلكات بعدد من اإلفتراضات. تلزم هذه اإلفتراضات في تحديد أهلية الممتلكات لتصنيفها 
كاستثمار في عقار أو كممتلكات ومعدات، أو كمشاريع قيد اإلنشاء، أو كعقار محتفظ به للبيع. تقوم اإلدارة بوضع معايير 

تطبيق هذه االفتراضات باستمرار بما يتوافق مع تعريف االستثمار في عقار، الممتلكات ومعدات، والمشاريع قيد تمكنها من 
 االنشاء، والعقار المحتفظ به للبيع. 

 
 التقديرات غير المؤكدة

 في اعتقاد االدارة أن استخدامها للتقديرات ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي: 
 

ً لقانون العمل الساري في مناطق السلطة  مخ صص انتفاعات الموظفين: يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة وفقا
 الفلسطينية، كما يتم احتساب مخصص صندوق التوفير بناًء على سياسة الشركة بهذا الخصوص. 

 
الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب الممتلكات والمعدات: تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات 

ً على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم  اإلستهالكات السنوية اعتمادا
 .قائمة األرباح أو الخسائراخذ خسارة التدني (إن وجدت) إلى 
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

٢٤ 
 

 "تتمة" المؤكدةاإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير  .٤
 

 "تتمة"  التقديرات غير المؤكدة
 

تعتبر االلتزامات الناتجة عن االدعاءات الموقوفــة : اإلسالمي تقييم االلتزامات الناتجة عن االدعاءات الموقوفة لعقود التأمين
هي أكثر التوقعات المحاسبية حساسية وذلك لوجود العديد من العوامل غير المؤكدة التي تــؤثر علــى  اإلسالمي لعقود التأمين

 االلتزامات المقدرة وااللتزامات التي سوف يتم تسديدها.
 

إلــى  يتم تقدير االلتزامات الناشئة عن االدعاءات غير المدفوعة التي تم اإلبالغ عنها كمــا فــي تــاريخ القــوائم الماليــة اســتناداً 
لكل ادعاء على حــدة. كمــا يــتم تقارير الخبراء والمحامين وخبرة الشركة وتقديراتها بتحديد قيمة التكاليف اإلجمالية المتوقعة 

تقدير االلتزامات الناشئة عن االدعــاءات المتكبــدة وغيــر المبلــغ عنهــا كمــا فــي تــاريخ القــوائم الماليــة بــالرجوع إلــى معــدل 
ة. كما في تاريخ القوائم المالية يتم إعادة تقييم االلتزامات أعاله ويتم تعــديل المخصــص بنــاًء علــى االدعاءات للفترات السابق

 ذلك.
 

ة لتقــدير شــركيتم تكوين مخصص لقاء الذمم المتعثرة اعتماداً على أسس وفرضــيات معتمــدة مــن قبــل إدارة الالذمم المدينة: 
 المخصص الواجب تكوينه.

 
تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم تقييم الموجودات المالية: 

  .قائمة األرباح أو الخسائرأخذ التدني في 
 

على دراسة قانونية معدة من قبل محامي  ة اعتماداً شركااللتزامات المحتملة: يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد ال
ة القانوني وبموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل، ويعاد النظر في تلك الدراسات شركالومستشار 

 بشكل دوري.
 

. اإلســالمي كفاية االلتزام: بتاريخ القوائم المالية، يتم تطبيق اختبارات كفاية االلتزام للتحقق من كفاية التزامات عقود التــأمين
ضل التقديرات للتــدفقات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية، االدعــاءات المســتلمة، المصــاريف اإلداريــة باستخدام أف شركةتقوم ال

وكذلك إيرادات االستثمارات من األصول التي تدعم تلك االلتزامات وذلك بهدف تقيــيم كفايــة االلتــزام. يــتم إدراج أي عجــز 
 سائر الناتجة عن اختبارات كفاية االلتزام.وذلك من خالل تكوين مخصص للخ قائمة األرباح أو الخسائرضمن 
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

٢٥ 
 

 
 بالصافيممتلكات ومعدات،  .٥

 
  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١كما في 

أثاث   
أجهزة وبرامج حاسوب   ومفروشات

   وأجهزة مكتبية
ديكورات   السيارات

 وتحسينات
  

   مباني
 المجموع

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  التكلفة
 ٢٫٥٠٩٫٧٩٣  ١٠٣٫٣٦٥  ١٫٢٠٠٫٠٧٨  ٥٠٩٫٣٤٥  ٣٨٩٫٣٠٤  ٣٠٧٫٧٠١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١الرصيد كما في 
٠١٥٢٫٩٣  ٢٠٫٧٩٣  ١٨٫٤٢٧  ٦٫٤١١  سنة إضافات خالل ال   ٦١٧٫٥٢٠  ٦٫٦١٥  

) ١٨٫٥٤٥(  -  -  إستبعادات خالل السنة   -  -  )١٨٫٥٤٥ (  
٫٤٢٤٦٩٦٢٫  ١٠٩٫٩٨٠  ١٫٣٥٣٫٠٠٨  ٥١١٫٥٩٣  ٤٠٧٫٧٣١  ٣١٤٫١١٢  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١الرصيد كما في   

             
             االستهالك المتراكم 

 ٣٦٤٫٧٥٨    -  ١٤٢٫٣١٩  ٩٩٫٠١٨  ٧٨٫٠٦٥  ٤٥٫٣٥٦  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ي الرصيد كما ف
٧٧٦٫١٠  ٥٦٫١٤٢  ٣١٫٢٥٣  سنةإستهالكات خالل ال   ٢٩٠٫٨١٠  ١٫٦٦٢  ١٢٥٫٦٤٦ 

) ٢٩٤٫٩(  -  -  استبعادات خالل السنة   -  -  )٢٩٤٫٩ (  
٧١٣٤٫٢٠  ٧٦٫٦٠٩  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١في الرصيد كما    ٩٦٥٠٫٦٣  ١٫٦٦٢  ٢٦٧٫٩٦٥  ١٧٠٫١٩٦  

 ٢٫٠٤٥٫٧٨٥  ١٠٨٫٣١٨  ١٫٠٨٥٫٠٤٣  ٣٤١٫٣٩٧  ٢٧٣٫٥٢٤  ٢٣٧٫٥٠٣  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١صافي القيمة الدفترية كما في 
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية شـركة تمكين 
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

٢٦ 
 

 "تتمة" ممتلكات ومعدات، بالصافي.  ٥
 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في 
 

أثاث   
أجهزة وبرامج حاسوب   ومفروشات

   وأجهزة مكتبية
ديكورات   السيارات

 وتحسينات
  

   مباني
 المجموع

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  التكلفة
 ١٫٩٣٢٫٦٤٨  -  ٨٩٦٫١٨١  ٤٨٧٫٩٧٠  ٣٠٧٫٣٨٢  ٢٤١٫١١٥  ٢٠١٨كانون األول  ٣١الرصيد كما في 
 ٥٧٧٫١٤٥  ١٠٣٫٣٦٥  ٣٠٣٫٨٩٧  ٢١٫٣٧٥  ٨١٫٩٢٢  ٦٦٫٥٨٦  سنة إضافات خالل ال
 ٢٫٥٠٩٫٧٩٣  ١٠٣٫٣٦٥  ١٫٢٠٠٫٠٧٨  ٥٠٩٫٣٤٥  ٣٨٩٫٣٠٤  ٣٠٧٫٧٠١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١الرصيد كما في 

             
             االستهالك المتراكم 

 ١٠٣٫٥٥٨  -  ٣٤٫٩٠١  ٢٥٫٣٥٢  ٢٨٫٠٣١  ١٥٫٢٧٤  ٢٠١٨كانون األول  ٣١ي الرصيد كما ف
 ٢٦١٫٢٠٠  -  ١٠٧٫٤١٨  ٧٣٫٦٦٦  ٥٠٫٠٣٤  ٣٠٫٠٨٢  سنةإستهالكات خالل ال

 ٣٦٤٫٧٥٨    -  ١٤٢٫٣١٩  ٩٩٫٠١٨  ٧٨٫٠٦٥  ٤٥٫٣٥٦  ٢٠١٩كانون األول  ٣١الرصيد كما في 
 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١صافي القيمة الدفترية كما في 
 

١٫٠٥٧٫٧٥٩  ٤١٠٫٣٢٧  ٣١١٫٢٣٩  ٢٦٢٫٣٤٥ 
  

٢٫١٤٥٫٠٣٥  ١٠٣٫٣٦٥ 
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٢٨ 
 

 
 اإلسالمي ومطلوبات عقود التأمين موجودات عقود إعادة التأمين اإلسالمي .١٠

 
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١  
 دوالر  دوالر  

     اإلسالمي  مطلوبات عقود التأمين
 ٤٫٦٨٠٫٦٦٧  ٩٫٥٨٢٫٣٥٧  إجمالي احتياطي االدعاءات تحت التسوية
 ) ٢٥٦٫٨٢٨(  ) ٤٥٩٫١٢٧(  ينزل: صافي المشاركات واالستردادات * 

 ٤٫٤٢٣٫٨٣٩  ٩٫١٢٣٫٢٣٠  احتياطي اإلدعاءات تحت التسويةصافي 
 ٩٫٢٩١٫٠٣٧  ١١٫٤٨٩٫٩٤٢  أقساط غير مكتسبةاحتياطي 

 ٣١٫٩٧٧  ١١٧٫٩٦٩  االحتياطي الحسابي لعقود التأمين العائلي
 ٢٦٧٫٦٦٥  ٢٨٦٫٠٣٠  )Pureاإلدعاءات غير المبلغ عنها (احتياطي 

 ١٤٫٠١٤٫٥١٨  ٢١٫٠١٧٫١٧١  اإلسالمي  مطلوبات عقود التأمين مجموع
     

     اإلسالمي موجودات عقود إعادة التأمين 
 ١٤٠٫٧٣٦  ٥٢٧٫٥٢٣  احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية

 ٦١٧٫٣٢٣  ٧٢٢٫٧٧٨  أقساط غير مكتسبةاحتياطي 
 ٢٩٫٨٤٤  ١٠٦٫٤١٧  االحتياطي الحسابي لعقود التأمين العائلي
 ٧٨٧٫٩٠٣  ١٫٣٥٦٫٧١٨  اإلسالمي مجموع موجودات عقود إعادة التأمين 

     
     اإلسالمي مطلوبات عقود التأمين  صافي

 ٤٫٢٨٣٫١٠٣  ٨٫٥٩٥٫٧٠٧  احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية
 ٨٫٦٧٣٫٧١٤  ١٠٫٧٦٧٫١٦٤  أقساط غير مكتسبةاحتياطي 

 ٢٫١٣٣  ١١٫٥٥٢  االحتياطي الحسابي لعقود التأمين العائلي
 ٢٦٧٫٦٦٥  ٢٨٦٫٠٣٠  )Pureاحتياطي اإلدعاءات غير المبلغ عنها (

 ١٣٫٢٢٦٫٦١٥  ١٩٫٦٦٠٫٤٥٣  اإلسالمي مطلوبات عقود التأمين  صافيمجموع 
 

 

للســيارات بالصــافي مــن قيمــة المشــاركات واالســتردادات حســب تقــديرات * تم احتساب احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية 
الفنيين والخبراء في الشركة. تعتمد المبالغ النهائية على اجراء المخالصات النهائية مع األطراف ذات العالقــة. وقــد كانــت 

كــانون األول  ٣١ة كمــا فــي قيمة المشاركات واإلستردادات بالصافي التي تم تنزيلها من احتياطي االدعاءات تحت التسوي
 كما يلي: ٢٠١٩كانون األول  ٣١و  ٢٠٢٠

 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ١٧٢٫١٠٣  ٢٥٥٫١٩٦ مشاركات ومستردات من شركات تأمين محلية وأفراد 
 ٨٤٫٧٢٥  ٢٠٣٫٩٣١ مشاركات ومستردات من جهات أخرى 

 ٢٥٦٫٨٢٨  ٤٥٩٫١٢٧ 

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٢٧ 
 

 
 استثمارات عقارية .٦
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 -  ٦٢٧٫٥٨٣ أراضي* 
 ٦٢٧٫٥٨٣  - 

 
ألغراض استثمارية، حيث تم نقل ملكية هــذه األراضــي وتســجيلها  ٢٠٢٠خالل شهر تشرين الثاني  راضي تم شرائهاأتمثل * 
 تاريخ القوائم المالية المرفقة. حتىلم يكن هناك تغيير في القيمة العادلة  سم الشركة لدى الدوائرالرسمية.إب

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل .٧

 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠األول كانون  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ٣٫٣٠٤٫٩١٦  ٣٫٠٧٢٫٠١٨ استثمارات في أسهم شركات مدرجة 
 ٣٫٣٠٤٫٩١٦  ٣٫٠٧٢٫٠١٨ 
 

 هي كما يلي: موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخران الحركة على حساب 
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دوالر  دوالر 

 -  ٣٫٣٠٤٫٩١٦ بداية السنة الرصيد كما في 
 ٣٫٢٨٩٫٢٠٧  ٨٢٫٤٣٩ اضافات خالل السنة 

 ١٥٫٧٠٩  ) ٣١٥٫٣٣٧( (خسائر) أرباح اعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 ٣٫٣٠٤٫٩١٦  ٣٫٠٧٢٫٠١٨ الرصيد كما في نهاية السنة

 
 ودائع الزامية .٨

رأس المال الفلسطينية وفقاً للقرارات الصادرة عــن هيئــة ســوق رأس تمثل الودائع االلزامية ودائع مربوطة ألمر هيئة سوق 
بشأن تحديد قيمة الوديعة المطلوبة من شركات التأمين بموجب قــانون التــأمين رقــم  ٢٠٢٠) لسنة ٤٥المال الفلسطينية رقم (

 ، وال يمكن استخدامها اال بموافقة مسبقة أو إذن مكتوب من قبل الهيئة.٢٠٠٥) لسنة ٢٠(
 
 ذمم مدينة، بالصافي .٩

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١  
 دوالر  دوالر  

 ٣٫٨٨٨٫٢٣٩  ٤٫٧٩١٫٤٨١  اإلسالمي ذمم مشتركي التأمين
 ٣٥٦٫١٥٢  ٦٩٢٫٥٧٤  ذمم الوكالء

 ٣٧٫٦٦٢  ٦٦٫٠٦٢  ذمم الموظفين
 ١٠٣٫٥٩٩  ٦٦٫٧١٨  ذمم أخرى 

  ٤٫٣٨٥٫٦٥٢  ٥٫٦١٦٫٨٣٥ 
 ) ١٠٠٫٠٠٠(  ) ٢٩٧٫٧٩٣(  الديون المشكوك في تحصيلهاينزل: مخصص 

  ٤٫٢٨٥٫٦٥٢  ٥٫٣١٩٫٠٤٢ 
 

 إن الحركة على حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها هي كما يلي :
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دوالر  دوالر 

 ٤٥٫٦٣٤  ١٠٠٫٠٠٠ الرصيد كما في بداية السنة 
 ٥٤٫٣٦٦  ١٩٧٫٧٩٣ التخصيص للسنة 
 ١٠٠٫٠٠٠  ٢٩٧٫٧٩٣ نهاية السنةالرصيد كما في 
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٢٨ 
 

 
 اإلسالمي ومطلوبات عقود التأمين موجودات عقود إعادة التأمين اإلسالمي .١٠

 
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١  
 دوالر  دوالر  

     اإلسالمي  مطلوبات عقود التأمين
 ٤٫٦٨٠٫٦٦٧  ٩٫٥٨٢٫٣٥٧  إجمالي احتياطي االدعاءات تحت التسوية
 ) ٢٥٦٫٨٢٨(  ) ٤٥٩٫١٢٧(  ينزل: صافي المشاركات واالستردادات * 

 ٤٫٤٢٣٫٨٣٩  ٩٫١٢٣٫٢٣٠  احتياطي اإلدعاءات تحت التسويةصافي 
 ٩٫٢٩١٫٠٣٧  ١١٫٤٨٩٫٩٤٢  أقساط غير مكتسبةاحتياطي 

 ٣١٫٩٧٧  ١١٧٫٩٦٩  االحتياطي الحسابي لعقود التأمين العائلي
 ٢٦٧٫٦٦٥  ٢٨٦٫٠٣٠  )Pureاإلدعاءات غير المبلغ عنها (احتياطي 

 ١٤٫٠١٤٫٥١٨  ٢١٫٠١٧٫١٧١  اإلسالمي  مطلوبات عقود التأمين مجموع
     

     اإلسالمي موجودات عقود إعادة التأمين 
 ١٤٠٫٧٣٦  ٥٢٧٫٥٢٣  احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية

 ٦١٧٫٣٢٣  ٧٢٢٫٧٧٨  أقساط غير مكتسبةاحتياطي 
 ٢٩٫٨٤٤  ١٠٦٫٤١٧  االحتياطي الحسابي لعقود التأمين العائلي
 ٧٨٧٫٩٠٣  ١٫٣٥٦٫٧١٨  اإلسالمي مجموع موجودات عقود إعادة التأمين 

     
     اإلسالمي مطلوبات عقود التأمين  صافي

 ٤٫٢٨٣٫١٠٣  ٨٫٥٩٥٫٧٠٧  احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية
 ٨٫٦٧٣٫٧١٤  ١٠٫٧٦٧٫١٦٤  أقساط غير مكتسبةاحتياطي 

 ٢٫١٣٣  ١١٫٥٥٢  االحتياطي الحسابي لعقود التأمين العائلي
 ٢٦٧٫٦٦٥  ٢٨٦٫٠٣٠  )Pureاحتياطي اإلدعاءات غير المبلغ عنها (

 ١٣٫٢٢٦٫٦١٥  ١٩٫٦٦٠٫٤٥٣  اإلسالمي مطلوبات عقود التأمين  صافيمجموع 
 

 

للســيارات بالصــافي مــن قيمــة المشــاركات واالســتردادات حســب تقــديرات * تم احتساب احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية 
الفنيين والخبراء في الشركة. تعتمد المبالغ النهائية على اجراء المخالصات النهائية مع األطراف ذات العالقــة. وقــد كانــت 

كــانون األول  ٣١ة كمــا فــي قيمة المشاركات واإلستردادات بالصافي التي تم تنزيلها من احتياطي االدعاءات تحت التسوي
 كما يلي: ٢٠١٩كانون األول  ٣١و  ٢٠٢٠

 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ١٧٢٫١٠٣  ٢٥٥٫١٩٦ مشاركات ومستردات من شركات تأمين محلية وأفراد 
 ٨٤٫٧٢٥  ٢٠٣٫٩٣١ مشاركات ومستردات من جهات أخرى 

 ٢٥٦٫٨٢٨  ٤٥٩٫١٢٧ 
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣٠ 
 

 
 

 الوثائق حاملي صندوق .١٣
 

 إجمالي من المتبقي الرصيد عن عبارة وهو للتأمين الفلسطينية تمكين شركة مشتركي عمليات نتائج الصندوق هذا يمثل
 المتكبدة المطالبات وتسديد لهم المستحقة التعويضات إحتساب بعد الفترة الوثائق خالل حملة من المقدمة االشتراكات
 الشركة فاءيواست المتسقبلية االلتزامات لمواجهة الفنية الالزمة اإلحتياطيات ورصد اإلسالمي التأمين معيدي ومصاريف

 .الشركة لمشتركي العمليات إدارة في عنهم وكيالً  بصفتها ألجرها
 

 وجود حالة في أما .المساهمين من حسن قرض خالل من تغطيته يتم فإنه ،حاملي الوثائق صندوق في عجز وجود حالة في
 للشركة العامة األقساط إجمالي  من  له مؤمن كل مساهمة بنسبة الوثائق حملة على توزيعه يتم فإنه  في الصندوق، فائض
 التسوية تحت تعويضات له خصصت أو تعويضات له سددت من أن مراعاة مع فيه، التأمين المشترك نوع النظرعن بغض

 .السنة فائض تلك في يشارك ال فإنه
 

 ٣٫٥٢٧٫١٥٣  ، ومبلغ٢٠٢٠كانون األول    ٣١دوالر أمريكي كما في    ٧٫٧٠٢٫٧٠٩ حاملي الوثائق مبلغ  صندوق عجز بلغ
 . ٢٠١٩ األول كانون ٣١ في كما أمريكي دوالر

 

 :حاملي الوثائق صندوق في التغير تفاصيل يلي فيما
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ) ٥٧٢٫٤٩٥(  )٣٫٥٢٧٫١٥٣( سنة ال بداية في الرصيد
 )٢٫٩٥٤٫٦٥٨(  )٤٫١٧٥٫٥٥٦( للسنة عجز) الصندوق (

 )٣٫٥٢٧٫١٥٣(  )٧٫٧٠٢٫٧٠٩( لسنةا نهاية في الرصيد
 

 مخصص انتفاعات الموظفين .١٤
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ٢٤٥٫٦٤٥  ٤٥٦٫٠١٦ مخصص تعويض نهاية الخدمة
 ٢٣٠٫٤٠٧  ٧٤٫٣٧٢ مخصص صندوق اإلدخار

 ٩٥٫٦٤٦  ٧٩٫٤٨٧ مخصص تعويض اإلجازات
 ٥٧١٫٦٩٨  ٦٠٩٫٨٧٥ 
 

 :كما يلي إن الحركة التي تمت على مخصصات انتفاعات الموظفين هي
 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ٨٥٫٧٥٠  ٢٤٥٫٦٤٥ سنة ال بداية في الرصيد
 ١٦٢٫٣٢٩  ٢١١٫٧٢٦ سنة المخصص خالل ال

 ) ٢٫٤٣٤(  ) ١٫٣٥٥( سنة المدفوع خالل ال
 ٢٤٥٫٦٤٥  ٤٥٦٫٠١٦ سنةال نهاية في الرصيد

 
 مخصص صندوق اإلدخار

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ٧٢٫٦٢٠  ٢٣٠٫٤٠٧ سنة ال بداية في الرصيد
 ٧٧٬٩٧٣  ١٠٣٫٤٦٣ حصة الشركة –سنة المخصص خالل ال

 ٨٣٬٠٩٨  ١٠٦٫٥٧٤ حصة الموظفين –المخصص خالل السنة 
 ) ٣٫٢٨٤(  ) ٣٦٦٫٠٧٢( سنة المدفوع خالل ال

 ٢٣٠٫٤٠٧  ٧٤٫٣٧٢ لسنةا نهاية في الرصيد

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٢٩ 
 

 

 أرصدة مدينة أخرى .١١
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠ل كانون األو ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ً  ٣٢٩٫٤٧٠  ٣٦٢٫٤٩٣ مصاريف مدفوعة مقدما
 ١١١٫٨٩٨  ٤٤٫٠٠٠ دفعات مقدمة للموردين

 -  ٩٫٤٠١ عوائد مستحقة على الودائع 
 ١٠٫٨٢١  ٩٫٨٢٨ أرصدة مدينة أخرى 

 ٤٥٢٫١٨٩  ٤٢٥٫٧٢٢ 
 

 حكمهنقد وما في أ  .١٢
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١  
 دوالر  دوالر  

 ١٥١٫٣٤٨  ٢٠٥٫٥٨٣  نقد في الصندوق
 ٥٦٤٫٤٥١  ١٫٥٤٤٫٠٢٩  شيقل -حسابات جارية لدى البنوك 
 ٥٥٫٠٩٩  ٧٩٫٥٥٥  دينار -حسابات جارية لدى البنوك 
 ١٩٫٠٣٣  ١٠٤٫٦٤١  دوالر -حسابات جارية لدى البنوك 
 ١٫٤٦٧  ٩٫٤١٥  يورو -حسابات جارية لدى البنوك 

  ٧٩١٫٣٩٨  ١٫٩٤٣٫٢٢٣ 
 

 .ب ودائع لدى البنوك١٢
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١  
 دوالر  دوالر  

 ٢٬٣٧٠٬٠٠٠  ٢٬٤٣٣٬٠٠٠  ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة أشهر
 -  ٦٫٣١١٫٥٠٠  ودائع لدى البنوك تستحق بعد ثالثة أشهر

  ٢٫٣٧٠٫٠٠٠  ٨٫٧٤٤٫٥٠٠ 
 

وبالدوالر األمريكي  ٪٣٫٢السنوية على أرصدة الودائع لدى البنوك بالشيقل اإلسرائيلي ما نسبته  معدل العوائدبلغ متوسط 
 . ٢٠٢٠ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في  ٪٣٫٥وبالدينار األردني ما نسبته  ٪٣٫٦ما نسبته 

 
 التحصيل، بالصافي.ج شيكات برسم ١٢

 
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١  
 دوالر  دوالر  

 ٩٫٦٧٢٫٧٢٢  ١٤٫٨٨٧٫٢٩١  شيكات برسم التحصيل تستحق خالل سنة
 ٢٠٣٫١٤٠  ٥٠٥٫٨٤٥  شيكات برسم التحصيل تستحق بعد سنة

  ٩٫٨٧٥٫٨٦٢  ١٥٫٣٩٣٫١٣٦ 
 -  ) ٢٥٢٫١٤٣(  مشكوك في تحصيلها ديونمخصص ينزل: 

  ٩٫٨٧٥٫٨٦٢  ١٥٫١٤٠٫٩٩٣ 
 

 إن الحركة على حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها هي كما يلي :
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دوالر  دوالر 

 -  - الرصيد كما في بداية السنة 
 -  ٢٥٢٫١٤٣ التخصيص للسنة 

 -  ٢٥٢٫١٤٣ الرصيد كما في نهاية السنة
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣٠ 
 

 
 

 الوثائق حاملي صندوق .١٣
 

 إجمالي من المتبقي الرصيد عن عبارة وهو للتأمين الفلسطينية تمكين شركة مشتركي عمليات نتائج الصندوق هذا يمثل
 المتكبدة المطالبات وتسديد لهم المستحقة التعويضات إحتساب بعد الفترة الوثائق خالل حملة من المقدمة االشتراكات
 الشركة فاءيواست المتسقبلية االلتزامات لمواجهة الفنية الالزمة اإلحتياطيات ورصد اإلسالمي التأمين معيدي ومصاريف

 .الشركة لمشتركي العمليات إدارة في عنهم وكيالً  بصفتها ألجرها
 

 وجود حالة في أما .المساهمين من حسن قرض خالل من تغطيته يتم فإنه ،حاملي الوثائق صندوق في عجز وجود حالة في
 للشركة العامة األقساط إجمالي  من  له مؤمن كل مساهمة بنسبة الوثائق حملة على توزيعه يتم فإنه  في الصندوق، فائض
 التسوية تحت تعويضات له خصصت أو تعويضات له سددت من أن مراعاة مع فيه، التأمين المشترك نوع النظرعن بغض

 .السنة فائض تلك في يشارك ال فإنه
 

 ٣٫٥٢٧٫١٥٣  ، ومبلغ٢٠٢٠كانون األول    ٣١دوالر أمريكي كما في    ٧٫٧٠٢٫٧٠٩ حاملي الوثائق مبلغ  صندوق عجز بلغ
 . ٢٠١٩ األول كانون ٣١ في كما أمريكي دوالر

 

 :حاملي الوثائق صندوق في التغير تفاصيل يلي فيما
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ) ٥٧٢٫٤٩٥(  )٣٫٥٢٧٫١٥٣( سنة ال بداية في الرصيد
 )٢٫٩٥٤٫٦٥٨(  )٤٫١٧٥٫٥٥٦( للسنة عجز) الصندوق (

 )٣٫٥٢٧٫١٥٣(  )٧٫٧٠٢٫٧٠٩( لسنةا نهاية في الرصيد
 

 مخصص انتفاعات الموظفين .١٤
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ٢٤٥٫٦٤٥  ٤٥٦٫٠١٦ مخصص تعويض نهاية الخدمة
 ٢٣٠٫٤٠٧  ٧٤٫٣٧٢ مخصص صندوق اإلدخار

 ٩٥٫٦٤٦  ٧٩٫٤٨٧ مخصص تعويض اإلجازات
 ٥٧١٫٦٩٨  ٦٠٩٫٨٧٥ 
 

 :كما يلي إن الحركة التي تمت على مخصصات انتفاعات الموظفين هي
 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ٨٥٫٧٥٠  ٢٤٥٫٦٤٥ سنة ال بداية في الرصيد
 ١٦٢٫٣٢٩  ٢١١٫٧٢٦ سنة المخصص خالل ال

 ) ٢٫٤٣٤(  ) ١٫٣٥٥( سنة المدفوع خالل ال
 ٢٤٥٫٦٤٥  ٤٥٦٫٠١٦ سنةال نهاية في الرصيد

 
 مخصص صندوق اإلدخار

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ٧٢٫٦٢٠  ٢٣٠٫٤٠٧ سنة ال بداية في الرصيد
 ٧٧٬٩٧٣  ١٠٣٫٤٦٣ حصة الشركة –سنة المخصص خالل ال

 ٨٣٬٠٩٨  ١٠٦٫٥٧٤ حصة الموظفين –المخصص خالل السنة 
 ) ٣٫٢٨٤(  ) ٣٦٦٫٠٧٢( سنة المدفوع خالل ال

 ٢٣٠٫٤٠٧  ٧٤٫٣٧٢ لسنةا نهاية في الرصيد



66

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣١ 
 

 
 "تتمة" مخصص انتفاعات الموظفين .١٤

 

 مخصص تعويض اإلجازات
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ٥٥٫٧٣٦  ٩٥٫٦٤٦ سنة ال بداية في الرصيد
 ٤٢٫١٠٨  ١٠٦٫١٧٦ السنة المخصص خالل 
 ) ٢٫١٩٨(  ) ١٢٢٫٣٣٥( سنة المدفوع خالل ال

 ٩٥٫٦٤٦  ٧٩٫٤٨٧ سنةال نهاية في الرصيد
 

 ذمم دائنة .١٥
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١  
 دوالر  دوالر  

 ٢١٩٫٨٤٨  ١٫٤٥٥٫٨٥٨  ذمم موردين
 ٩٫٣١٥  ٤١٫٦٨٧  وكالءذمم 

  ٢٢٩٫١٦٣  ١٫٤٩٧٫٥٤٥ 
 

 اإلسالمي الدائنة ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين .١٦
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١  
 دوالر  دوالر  

 ٢٫٠٢٦  -  ذمم شركات التأمين المحلية
 ٨٩٧٫٤٨١  ٥٢٣٫٠٧٥   اإلسالمي التأمينإعادة ذمم شركات 

  ٨٩٩٫٥٠٧  ٥٢٣٫٠٧٥ 
 

 مخصصات وأرصدة دائنة أخرى .١٧
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١  
 دوالر  دوالر  

مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويضات ضحايا 
 حوادث الطرق

 
٩٤٫٧٧٨  ٩٩٫٦٩٥ 

 ١٨٫٩٦٣  ١٩٫٣١٥  المال الفلسطينيةمستحقات هيئة سوق رأس 
 ٤٫٠٣٧  ٤٫٨٣١  مستحقات االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين

تأهيل وتدريب موظفي اإلتصال وموظفي  مخصص
 الشركة في عمليات غسل األموال

 
١٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠ 

مخصص ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على  
 *األرباح، بالصافي من السلف المدفوعة

 
٤٨٧٫١٧٢  ٨٠١٫٥٤٩ 

 ٧٢٫١٨١  ٣٣٫٩٧٥  ضرائب مستحقة على الرواتب وخصم المصدر 
 ٢٫٣٣٩  ٢٫١٥٦  مخصص الراتب الثالث عشر 

 ٣١٫٤٩٥  ٣٢٫٣١٥  دائنة أخرى  أرصدة
  ٧٢٠٫٩٦٥  ١٫٠٠٣٫٨٣٦ 

 
 

 هي كما يلي: ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على األرباحان الحركة على مخصص *  
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دوالر  دوالر 

 -  ٤٨٧٫١٧٢ الرصيد كما في بداية السنة 
 ٥١٦٫١٧٢  ٤٩٩٫٢٠٦ التخصيص للسنة 

 ) ٢٩٫٠٠٠(  ) ١٨٤٫٨٢٩( المدفوع خالل السنة 
 ٤٨٧٫١٧٢  ٨٠١٫٥٤٩ الرصيد كما في نهاية السنة



 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١المالية المنتهية في للسنة 

٣٢ 
 

 
 حسب القطاعات التشغيلية فترةصافي أرباح ال .١٨

 
  :٢٠٢٠كانون األول  ٣١المنتهية في  للسنة الماليةيمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج األعمال حسب قطاع التأمين اإلسالمي 

 
 الع���ائليالبح��ريالص��حيمس�ؤولية مدني�ةعم�الالتأمين���ات الهندس���يةالح��ريقالح��وادث العام��ةس��يارات

قط��اع االس��تثمار 
والخزين��ة

٢٠٢٠

                     ٢٩٬٠٥٥٬٣٣٣                      -                      ٤٤٩٬١٣٨              ١١٣٬٩٦٠                    ٦٬٦١٥٬٣٣٠                  ٣٥٣٬٨٣١                  ٢٬٢٥٠٬٦٦٩                 ٣٥١٬٦٩٦                 ٥٨٧٬٤٨٩             ١٤٠٬٣٠١                 ١٨٬١٩٢٬٩١٩اجم��الي أقس��اط مكتتب��ة
                      (٢٬٢٨٤٬٨٩٢)                      -                       (٨٥٬٩٩٢)                     ٧٦٩                     (٩١٦٬٤٤٨)                   (١٧٬٦٦٨)                     (٦٤٬٣٥٥)                     ٤٬٠٧٥                  (٥٦٬٢٩٨)             (١٦٬٨٢٤)                 (١٬١٣٢٬١٥١)التغ�ير ف�ي مخص�ص أقس��اط غ��ير مكتس��بة

                     ٢٦٬٧٧٠٬٤٤١                      -                      ٣٦٣٬١٤٦              ١١٤٬٧٢٩                    ٥٬٦٩٨٬٨٨٢                  ٣٣٦٬١٦٣                  ٢٬١٨٦٬٣١٤                 ٣٥٥٬٧٧١                 ٥٣١٬١٩١             ١٢٣٬٤٧٧                 ١٧٬٠٦٠٬٧٦٨اي�رادات أقس�اط مكتس��بة

                      (١٬٧٠٢٬٢٤٨)                      -                     (٣٤٨٬٨٣٥)              (٧٤٬٧٢٣)                                 -                    (٤٨٬٤٢٠)                     (٦٩٬٦٢٨)                (٢٠١٬٨٦١)                (٤٢٠٬٨٢٤)             (٧٣٬١٩٤)                    (٤٦٤٬٧٦٣)أقس��اط معي��دي الت��أمين اإلس��المي
                          ١٨٢٬٠٣٠                      -                        ٧٦٬٥٧٤                (٢٬٠٦٢)                                 -                          ٨٠٢                         ١٬٤٩٨                    (٨٬٠٥٧)                   ٤٧٬٢١٣               ١٢٬٣٧٤                        ٥٣٬٦٨٨التغ�ير ف�ي مخص�ص أقس��اط غ��ير مكتس��بة
                      (١٬٥٢٠٬٢١٨)                      -                     (٢٧٢٬٢٦١)              (٧٦٬٧٨٥)                                 -                    (٤٧٬٦١٨)                     (٦٨٬١٣٠)                (٢٠٩٬٩١٨)                (٣٧٣٬٦١١)             (٦٠٬٨٢٠)                    (٤١١٬٠٧٥)ص�افي أقس��اط معي��دي الت��أمين اإلس��المي

                     ٢٥٬٢٥٠٬٢٢٣                      -                        ٩٠٬٨٨٥                ٣٧٬٩٤٤                    ٥٬٦٩٨٬٨٨٢                  ٢٨٨٬٥٤٥                  ٢٬١١٨٬١٨٤                 ١٤٥٬٨٥٣                 ١٥٧٬٥٨٠               ٦٢٬٦٥٧                 ١٦٬٦٤٩٬٦٩٣ص��افي أقس��اط الت��أمين اإلس��المي المكتس��بة

                          ١٦٣٬٧٢٨                      -                                 -                 ١٦٬٢١٢                                 -                              -                                -                    ٤٧٬٣٥١                   ٨٢٬٩٨٤               ١٧٬١٨١                                - اجم��الي عم��والت إع��ادة الت��أمين اإلس��المي المكتس��بة
                      (٢٬٠٨٧٬٦٠٨)                      -                       (١٠٬٠٤٤)                (١٬٢٤٢)                     (١٠٠٬٦٤٣)                   (٣٥٬٨٢٣)                   (١١٢٬٦٧١)                  (١٧٬٣٠٠)                  (٣٠٬٨٧٥)               (٤٬٦٥٤)                 (١٬٧٧٤٬٣٥٦)يط�رح:  العم��والت المدفوع��ة

                     ٢٣٬٣٢٦٬٣٤٣                      -                        ٨٠٬٨٤١                ٥٢٬٩١٤                    ٥٬٥٩٨٬٢٣٩                  ٢٥٢٬٧٢٢                  ٢٬٠٠٥٬٥١٣                 ١٧٥٬٩٠٤                 ٢٠٩٬٦٨٩               ٧٥٬١٨٤                 ١٤٬٨٧٥٬٣٣٧ص��افي أقس��اط الت��أمين اإلس��المي المكتس��بة بع��د العم��والت

المطالب���ات المتكب���دة
                     ١٤٬٣٧١٬١٩٢                      -                      ٢٧٨٬٥٩٧                ٣٤٬٩٢١                    ٥٬٤٥٢٬٤٢٤                    ٢٦٬٨٤٠                     ٨٢٨٬٨٩٩                 ١٢٢٬٧٠٥                 ٤٧٦٬٥٤٤               ٢٣٬٤٤٨                   ٧٬١٢٦٬٨١٤المطالب��ات المس��ددة

                         (٨٤٣٬٩٦٩)                      -                     (٢٤٩٬٧٤٤)              (٢٧٬٩٣٧)                                 -                      (٩٬٣١٩)                               -                 (١٠٨٬٥٨٦)                (٤٢٤٬٩٢٤)             (٢٣٬٤٥٩)                                - ي��نزل:  حص��ة معي��دي الت��أمين اإلس��المي م��ن المطالب��ات المس��ددة
                     ١٣٬٥٢٧٬٢٢٣                      -                        ٢٨٬٨٥٣                  ٦٬٩٨٤                    ٥٬٤٥٢٬٤٢٤                    ١٧٬٥٢١                     ٨٢٨٬٨٩٩                   ١٤٬١١٩                   ٥١٬٦٢٠                    (١١)                   ٧٬١٢٦٬٨١٤ص��افي المطالب��ات المس��ددة

                       ٤٬١٩٢٬٠٩١                      -                                 -               (٣٨٬٣٥٩)                         ٩٥٬٥٩٩                    ٥٤٬٩٨٠                     ٨٥١٬٣٦٧                 ١٠٥٬٧٢٦                   ٦٣٬٣٢٣               ١٣٬٤٦٩                   ٣٬٠٤٥٬٩٨٦التغ��ير ف��ي االدع��اءات الموقوف��ة خ��الل الس��نة
                         (٣٨٦٬٧٨٢)                      -                                 -                 ٣٠٬٨٦٧                                 -                              -                    (١٣٦٬٠٠٠)                  (٨٩٬٨٩٨)                  (٤٨٬٠٤٣)             (١٠٬٥٢٨)                    (١٣٣٬١٨٠)التغ�ير ف�ي حص�ة معي��دي الت��أمين اإلس��المي خ��الل الس��نة

                                     -                       -                                 -                         -                                  -                              -                                -                             -                             -                        -                                 - مخص��ص مطالب��ات غ��ير مبل��غ عنه��ا
                     ١٧٬٣٣٢٬٥٣٢                      -                        ٢٨٬٨٥٣                   (٥٠٨)                    ٥٬٥٤٨٬٠٢٣                    ٧٢٬٥٠١                  ١٬٥٤٤٬٢٦٦                   ٢٩٬٩٤٧                   ٦٦٬٩٠٠                 ٢٬٩٣٠                 ١٠٬٠٣٩٬٦٢٠ص��افي المطالب��ات المتكب���دة

                       ٥٬٩٩٣٬٨١١                      -                        ٥١٬٩٨٨                ٥٣٬٤٢٢                         ٥٠٬٢١٦                  ١٨٠٬٢٢١                     ٤٦١٬٢٤٧                 ١٤٥٬٩٥٧                 ١٤٢٬٧٨٩               ٧٢٬٢٥٤                   ٤٬٨٣٥٬٧١٧أرب��اح أعم��ال الت��أمين التش��غيلية
                    (١٠٬١٦٩٬٣٦٧)                      -                     (١٨٣٬١٨٦)              (٤٦٬٤٨٠)                  (١٬٠١٦٬٩٣٧)                 (١٤٤٬٣١٤)                   (٩١٧٬٩٦٣)                (١٤٣٬٤٤٤)                (٢٣٩٬٦١٥)             (٥٧٬٢٢٣)                 (٧٬٤٢٠٬٢٠٥)أتع�اب وكال��ة

                      (٤٬١٧٥٬٥٥٦)                      -                     (١٣١٬١٩٨)                  ٦٬٩٤٢                     (٩٦٦٬٧٢١)                    ٣٥٬٩٠٧                   (٤٥٦٬٧١٦)                     ٢٬٥١٣                  (٩٦٬٨٢٦)               ١٥٬٠٣١                 (٢٬٥٨٤٬٤٨٨)ص�افي ( خس�ارة)  أرب��اح أعم��ال الت��أمين التش��غيلية

عائ��دات إل��ى المس��اهمين
                     ١٠٬١٦٩٬٣٦٧      ١٠٬١٦٩٬٣٦٧                                -                         -                                  -                              -                                -                             -                             -                        -                                 - أتع�اب وكال��ة م��ن ح��املي الوث��ائق

                          ١٢٣٬١٧٦           ١٢٣٬١٧٦                                -                         -                                  -                              -                                -                             -                             -                        -                                 - عائ��دات أرب��اح الودائ��ع-  المس���اهمين
                          ٢٢٥٬٧٢٨           ٢٢٥٬٧٢٨                                -                         -                                  -                              -                                -                             -                             -                        -                                 - عائ��دات أرب��اح أس��هم موزع��ة -  المس���اهمين

                      (٥٬٤٢٥٬٥٩١)       (٥٬٤٢٥٬٥٩١)                                -                         -                                  -                              -                                -                             -                             -                        -                                 - مص��اريف إداري��ة وعمومي��ة
                         (٤٤٩٬٩٣٦)          (٤٤٩٬٩٣٦)                                -                         -                                  -                              -                                -                             -                             -                        -                                 - مخصص دي�ون مش�كوك ف��ي تحص��يلها

                          ٨٥٧٬٢٣٣           ٨٥٧٬٢٣٣                                -                         -                                  -                              -                                -                             -                             -                        -                                 - أرب��اح تقيي��م فروق��ات عمل��ة
                              ٦٬٥٨٣               ٦٬٥٨٣                                -                         -                                  -                              -                                -                             -                             -                        -                                 - إي��رادات أخ��رى

                       ١٬٣٣١٬٠٠٤        ٥٬٥٠٦٬٥٦٠                    (١٣١٬١٩٨)                  ٦٬٩٤٢                     (٩٦٦٬٧٢١)                    ٣٥٬٩٠٧                   (٤٥٦٬٧١٦)                     ٢٬٥١٣                  (٩٦٬٨٢٦)               ١٥٬٠٣١                 (٢٬٥٨٤٬٤٨٨)ص�افي ( خس��ائر)  أرب�اح الس�نة قب�ل الض��ريبة
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١المالية المنتهية في للسنة 

٣٣ 
 

 
 "تتمة" حسب القطاعات التشغيلية فترةصافي أرباح ال .١٨

 

  :٢٠١٩كانون األول  ٣١المنتهية في  للسنة الماليةيمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج األعمال حسب قطاع التأمين اإلسالمي 
 

 الع���ائليالبح��ريالص��حيمس���ؤولية مدني���ةعم��الالتأمين���ات الهندس����يةالح��ريقالح��وادث العام��ةس��يارات
قط��اع االس��تثمار 

والخزين���ة
٢٠١٩

                     ٢٣٬٥٨١٬٥٨٩                      -                      ٢٤٦٬٣٥٣              ١٤٧٬٧٨٢                    ٤٬٦٨٤٬٠٢٥                  ٣٠٥٬٢٧٢                  ٢٬٠١٣٬٦٨٤                 ٣٧٢٬٢٢٣                 ٤٤٨٬٥٥٧             ١٣٥٬٩٨٠                 ١٥٬٢٢٧٬٧١٣اجم�الي أقس�اط مكتتب�ة
                      (٥٬١٥٦٬٠٢٢)                      -                         (٤٬٩٣٢)                (٣٬٢٩٣)                     (٨٠٤٬٢٩١)                   (٤٨٬٩٥٣)                   (٣٥٢٬٩٩٧)                  (٧٧٬٧٤٣)                  (٦٢٬٠٢٤)               (٥٬٣٥٤)                 (٣٬٧٩٦٬٤٣٥)التغير في مخص�ص أقس�اط غ�ير مكتس�بة

                     ١٨٬٤٢٥٬٥٦٧                      -                      ٢٤١٬٤٢١              ١٤٤٬٤٨٩                    ٣٬٨٧٩٬٧٣٤                  ٢٥٦٬٣١٩                  ١٬٦٦٠٬٦٨٧                 ٢٩٤٬٤٨٠                 ٣٨٦٬٥٣٣             ١٣٠٬٦٢٦                 ١١٬٤٣١٬٢٧٨اي��رادات أقس��اط مكتس��بة

                      (١٬٥٥٧٬٥١٨)                      -                     (١٨٠٬١٨٨)            (١٠٩٬٨٦٥)                                 -                    (٤٠٬٨٢٥)                     (٦٥٬٦٣٧)                (٢٣٣٬٦٢٣)                (٣٢٤٬٠٦٣)             (٧١٬٠٦٢)                    (٥٣٢٬٢٥٥)أقس�اط معي�دي الت�أمين اإلس�المي
                          ٢٧٦٬٤٠٠                      -                          ٤٬٣٤١                  ١٬٦٩٣                                 -                      (٥٬٩٣٨)                       ١٣٬٩٥٨                   ٦٢٬٣٣٠                   ٤٧٬٠١١                 ٤٬٣٧١                      ١٤٨٬٦٣٤التغير في مخص�ص أقس�اط غ�ير مكتس�بة
                      (١٬٢٨١٬١١٨)                      -                     (١٧٥٬٨٤٧)            (١٠٨٬١٧٢)                                 -                    (٤٦٬٧٦٣)                     (٥١٬٦٧٩)                (١٧١٬٢٩٣)                (٢٧٧٬٠٥٢)             (٦٦٬٦٩١)                    (٣٨٣٬٦٢١)ص��افي أقس��اط معي��دي الت��أمين اإلس��المي

                     ١٧٬١٤٤٬٤٤٩                      -                        ٦٥٬٥٧٤                ٣٦٬٣١٧                    ٣٬٨٧٩٬٧٣٤                  ٢٠٩٬٥٥٦                  ١٬٦٠٩٬٠٠٨                 ١٢٣٬١٨٧                 ١٠٩٬٤٨١               ٦٣٬٩٣٥                 ١١٬٠٤٧٬٦٥٧ص��افي أقس��اط الت���أمين اإلس���المي المكتس���بة

                          ١٤٩٬٩٣٣                      -                                 -                 ٢٠٬٤٠٦                                 -                              -                                -                    ٥١٬٧٥٧                   ٦٢٬٠٢١               ١٥٬٧٤٩                                - اجمالي عم�والت إع�ادة الت�أمين اإلس�المي المكتس��بة
                      (١٬٢٤٧٬٤٦٠)                      -                                 -                 (٢٬٧١٩)                       (٥٨٬٠٧٣)                   (٢٢٬٥٣٣)                   (١١٦٬١١١)                  (١٧٬٥٠٨)                  (٣٦٬٠٩٠)               (٧٬٥٧١)                    (٩٨٦٬٨٥٥)يط��رح: العموالت المدفوعة

                     ١٦٬٠٤٦٬٩٢٢                      -                        ٦٥٬٥٧٤                ٥٤٬٠٠٤                    ٣٬٨٢١٬٦٦١                  ١٨٧٬٠٢٣                  ١٬٤٩٢٬٨٩٧                 ١٥٧٬٤٣٦                 ١٣٥٬٤١٢               ٧٢٬١١٣                 ١٠٬٠٦٠٬٨٠٢ص��افي أقس��اط الت��أمين اإلس��المي المكتس��بة بع��د العم���والت

المطالب���ات المتكب���دة
                       ٧٬٠٤٢٬٦٧٨                      -                        ٢٨٬٥٣٠                     ٨٢٢                    ٢٬٩٧٠٬٦٥٣                    ١٨٬٨٥٦                     ١٩٢٬١٨٨                   ٦٠٬٨٩١                   ٥٣٬٣٩٢               ١٣٬٦٨٧                   ٣٬٧٠٣٬٦٥٩المطالب�ات المس��ددة

                         (١٤٩٬٨٣١)                      -                       (٢٥٬٦٧٧)                (١٬١٨٠)                                 -                              -                                -                   (٥٥٬٥٤٩)                  (٥٥٬١٠٠)             (١٢٬٣٢٥)                                - ي�نزل: حصة معي�دي الت�أمين اإلس�المي م�ن المطالب�ات المس�ددة
                       ٦٬٨٩٢٬٨٤٧                      -                          ٢٬٨٥٣                   (٣٥٨)                    ٢٬٩٧٠٬٦٥٣                    ١٨٬٨٥٦                     ١٩٢٬١٨٨                     ٥٬٣٤٢                    (١٬٧٠٨)                 ١٬٣٦٢                   ٣٬٧٠٣٬٦٥٩ص��افي المطالب���ات المس���ددة

                       ٣٬٧٧٩٬١٦٨                      -                                 -                 ٤٤٬٠٦٣                       ٦٢٥٬٠٩٨                    ٢٥٬٦٤٥                     ٥٧٧٬٧٢٧                   ٢٧٬٧٥١                   ٢٤٬٠١٦               ٢٣٬٢٤٦                   ٢٬٤٣١٬٦٢٢التغير في االدعاءات الموقوف�ة خ�الل الس�نة
                           (٩٨٬٧٤٠)                      -                                 -               (٣٤٬٢١٨)                                 -                              -                                -                   (٢٥٬٨٩٦)                  (٢٠٬٥٨٧)             (١٨٬٠٣٩)                                - التغير في حصة معيدي الت�أمين اإلس�المي خ�الل الس��نة

                          ١٧٤٬٧٤٩                      -                                 -                      ٤٤٦                         ١٠٬٩٦٧                      ٦٬٢٠٦                       ١٧٬٢٨٤                        ٥٣٠                     ١٬٧١٢                 ١٬٠٨٨                      ١٣٦٬٥١٦مخص��ص مطالب��ات غ��ير مبل��غ عنه��ا
                     ١٠٬٧٤٨٬٠٢٤                      -                          ٢٬٨٥٣                  ٩٬٩٣٣                    ٣٬٦٠٦٬٧١٨                    ٥٠٬٧٠٧                     ٧٨٧٬١٩٩                     ٧٬٧٢٧                     ٣٬٤٣٣                 ٧٬٦٥٧                   ٦٬٢٧١٬٧٩٧ص���افي المطالب���ات المتكب���دة

                       ٥٬٢٩٨٬٨٩٨                      -                        ٦٢٬٧٢١                ٤٤٬٠٧١                       ٢١٤٬٩٤٣                  ١٣٦٬٣١٦                     ٧٠٥٬٦٩٨                 ١٤٩٬٧٠٩                 ١٣١٬٩٧٩               ٦٤٬٤٥٦                   ٣٬٧٨٩٬٠٠٥أرب��اح أعم���ال الت���أمين التش���غيلية
                      (٨٬٢٥٣٬٥٥٦)                  -                  (٩٦٬٨٣٥)           (٥٨٬٠٩٠)                 (٨٢٥٬٣٥٦)             (١١٩٬٩٩٥)               (٧٩١٬٥٣٣)            (١٤٦٬٣١٢)            (١٧٦٬٣١٨)          (٥٣٬٤٥١)             (٥٬٩٨٥٬٦٦٦)أتعاب وكال��ة

                      (٢٬٩٥٤٬٦٥٨)                      -                       (٣٤٬١١٤)              (١٤٬٠١٩)                     (٦١٠٬٤١٣)                    ١٦٬٣٢١                     (٨٥٬٨٣٥)                     ٣٬٣٩٧                  (٤٤٬٣٣٩)               ١١٬٠٠٥                 (٢٬١٩٦٬٦٦١)ص��افي (خس��ارة) أرب��اح أعم���ال الت���أمين التش���غيلية

عائ��دات إل��ى المس��اهمين
                       ٨٬٢٥٣٬٥٥٦     ٨٬٢٥٣٬٥٥٦                          -                     -                             -                         -                           -                        -                        -                    -                            - أتعاب وكال�ة م�ن ح�املي الوث��ائق

                          ١١٩٬٦٨٠        ١١٩٬٦٨٠                          -                     -                             -                         -                           -                        -                        -                    -                            - عائ�دات أرب��اح الودائ��ع- المس��اهمين
                      (٤٬٦١١٬٦٨٠)    (٤٬٦١١٬٦٨٠)                          -                     -                             -                         -                           -                        -                        -                    -                            - مص�اريف إداري�ة وعمومي�ة

                           (٥٤٬٣٦٦)         (٥٤٬٣٦٦)                          -                     -                             -                         -                           -                        -                        -                    -                            - مخصص ديون مشكوك ف�ي تحص��يلها
                          ٥٠٦٬٥٠٤        ٥٠٦٬٥٠٤                          -                     -                             -                         -                           -                        -                        -                    -                            - أرب�اح تقيي�م فروق�ات عمل�ة

                              ١٬٩٣٧            ١٬٩٣٧                          -                     -                             -                         -                           -                        -                        -                    -                            - إي��رادات أخ��رى
                  ١٬٢٦٠٬٩٧٣     ٤٬٢١٥٬٦٣١                 (٣٤٬١١٤)           (١٤٬٠١٩)                 (٦١٠٬٤١٣)                ١٦٬٣٢١                 (٨٥٬٨٣٥)                 ٣٬٣٩٧              (٤٤٬٣٣٩)           ١١٬٠٠٥             (٢٬١٩٦٬٦٦١)ص��افي (خس��ائر) أرب��اح الس��نة قب��ل الض��ريبة
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣٤ 
 

 
 أتعاب وكالة .١٩

 

أجمالي األقساط المكتتبة  من ٪٣٥أمين اإلسالمي بواقع الت لمشتركي أمينالت عمليات إدارةين مقابل المساهم تمثل أتعاب
أتعاب الوكالة على قطاعات التأمين المختلفة اعتماداً على نسبة األقساط المكتتبة لكل قطاع كأتعاب وكالة، حيث يتم توزيع 

من قيمة أتعاب  ٪١٠تأمين من اجمالي األقساط المكتتبة خالل الفترة بإستثناء قطاع التأمين الصحي حيث يتحمل ما نسبته 
 الوكالة. 

 

 مصاريف إدارية وعمومية .٢٠
المنتهية للسنة المالية   

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١في
 ٣١للسنة المالية المنتهية في 

 ٢٠١٩كانون األول 
 دوالر  دوالر  

 ٢٫٣٠٥٫٠٠٠  ٢٫٧٣٩٫٣٦٨  الرواتب واألجور وملحقاتها
تعويض نهاية الخدمة وصندوق توفير 

 ومخصص إجازات الموظفين الموظفين
 

٢٨٢٫٤١٠  ٤٢١٫٢٠٩ 
 ٤٠٦٫٣٥٥  ٤٤٧٫٥١٥  اإليجارات
 ١٦٨٫١٨٧  ١٠٩٫٥١٥  دعاية واعالناتمصاريف 

 ٦٥٫٦٦٩  ٩٫٧٤٦  ومهمات عملمصاريف إجتماعات 
 ٣٧٫٠٠٠  ٨٧٫٥٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 ١٧٤٫٧٥٢  ١٣٠٫٢٥٢  أتعاب مهنية واستشارية
 ٢٦١٬٢٠٠  ٢٩٠٫٨١٠  استهالكات

 ٨٤٫٧٤٠  ١٥٥٫٨٩٦  قرطاسيه ومطبوعات
 ١٧٣٬٦٩٢  ١٩٣٫٤٢٧  بريد وبرق وهاتف

 ١٢٣٫١٤٣  ١٨٥٫٨٦٠  مصاريف تأمين
 ٩٩٫٣٦٧  ١٢٥٫٠٧٠  مصاريف مياه وكهرباء وتنظيف

 ١٠٣٫٣٠٣  ١٢٢٫٧٧٠  سفريات وتنقالت
 ٩٨٫٥٧٧  ١٢٧٫٥٦٥  مصاريف عطاءات ورسوم ورخص

 ٣٦٫٨٧٣  ١٠٤٫٤٣٧  صيانة وتصليحات وأدوات
 ٧٢٫٨٦٩  ٦١٫٣٨٢  ومسؤولية اجتماعية تبرعات

 ٢٣٫٧٧٥  ٢٥٫٦٩٦  صيانة وترخيص المركباتمصاريف 
 ٣٥٫٧٩٥  ٤٢٫٠٩١  عموالت بنكية

 ٥٨٫٩٠٨  ٤٥٫٤٨٢  مصاريف أخرى
  ٤٫٦١١٫٦١٥  ٥٫٤٢٥٫٥٩١ 
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣٦ 
 

 
 "تتمة" والمخاطر المالية اإلسالمي دارة مخاطر التأمينا .٢٣

 

 "تتمة" مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبلية
 
المقدرة لتسوية المطالبات تتضمن صافي المصاريف المباشرة الواجب دفعها إلتمام التسوية بعد خصم أية مبالغ  إن التكلفة 

مستردة من تلك المطالبات. تقوم الشركة بجميع اإلجراءات المعقولة لضمان أن لديها المعلومات المناسبة فيما يتعلق 
مؤكدة عند تكوين مخصص اإلدعاءات فإنه من المحتمل أن تختلف  باإلدعاءات المقامة ضدها. نظرا لألخذ بتقديرات غير 

 النتيجة النهائية في تقدير االلتزام عن الذي تم تقديره في المرحلة األولى.
 

إن مبالغ مطالبات التأمين حساسة بشكل أساسي إلى القرارات والتطورات القانونية المتعلقة بها، باإلضافة لذلك فإن عقود  
تخضع إلى مخاطر ظهور أنواع جديدة من المطالبات غير الظاهرة والتي لم يتم تكوين مخصص لها كما  ياإلسالم التأمين

 في تاريخ القوائم المالية. 
 

تقوم الشركة بإتباع عدة آليات لتقدير المستوى المطلوب للمخصصات، حيثما أمكن، وهذا يوفر درجة أكبر من الفهم وتعزيز 
على طرق مختلفة تساعد على توقع النتائج الممكنة. إن   صصات. إن التقديرات المستنبطة بناءً الخبرة السابقة في تقدير المخ

 أفضل آليات التقدير المختارة تأخذ بعين االعتبار خصائص نوع التأمين ومدى تطور االدعاءات لكل سنة.
 

 مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبلية
 

تستحق مطالبات التأمين عند وقوع الحدث المؤمن عليه، إذ أن الشركة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمن عليها في حال  
وقوعها خالل فترة عقد التأمين، حتى إذا ما تم اكتشاف تلك الخسارة بعد انتهاء مدة عقد التأمين. نتيجة لذلك فإن تسوية 

 لك يتم أخذ مخصص للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها.المطالبات تتم على فترة زمنية طويلة ولذ
 

 

 الحالية:  فترةالجدول التالي يبين نسبة الخسارة حسب نوع المخاطر المتعلقة بأقساط التأمين لل
 

كانون األول  ٣١  نوع الخسارة
٢٠٢٠ 

كانون األول  ٣١
٢٠١٩ 

 ٪ ٥٧ ٪ ٦٠  تأمينات السيارات
 ٪ ٩٣ ٪ ٩٧  التأمين الصحي 

 ٪ ٣٩ % ٦٠  تأمينات الحوادث العامة وأخرى
 

 اإلسالمي مخاطر إعادة التأمين
 

كما هو الحال مع شركات التأمين األخرى، ولغرض تخفيض التعرض إلى خسائر مالية قد تنتج عن المطالبات التأمينية 
شركات إعادة تأمين عالمية ذات مالءة الكبيرة، تقوم الشركة ضمن أعمالها االعتيادية بالدخول في اتفاقيات إعادة تـأمين مع 

 ائتمانية عالية. 
 

، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات اإلسالمي ولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين
التي تتعامل معها ورصد تركيز مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية واألنشطة أو   اإلسالمي إعادة التأمين

إن ترتيبات إعادة التأمين تلك توفر تنوعاً أكبر في األعمال وتمكن اإلدارة من  المكونات االقتصادية المماثلة لتلك الشركات.
ة وتوفر فرصاً إضافية للنمو. إن جزءاً كبيراً من معامالت إعادة السيطرة على الخسائر المحتملة الناتجة من المخاطر الكبير

التأمين اإلسالمي يتم إنجازها بموجب االتفاقيات النسبية وعقود اإلعادة اإلختيارية وإعادة الخسائر الزائدة عن تقديرات 
 الشركة. 

من التزاماتها تجاه حملة الوثائق، وتبقى  إن عقود التأمين اإلسالمي المحولة إلى معيدي التأمين اإلسالمي ال تعفي الشركة
 الشركة مسؤولة أمام حاملي وثائقها عن الجزء المعاد بقدر عجز شركة إعادة التأمين اإلسالمي في الوفاء بإلتزاماتها.

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣٥ 
 

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .٢١
 

وأعضاء مجلس اإلدارة   المساهمين الرئيسيين،يمثل هذا البند العمليات التي تمت مع أطراف ذات عالقة والتي تتضمن 
واإلدارة العليا. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة 

 الشركة. 
 

 تتضمن قائمة المركز المالي األرصدة التالية مع الجهات ذات العالقة: 
 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ 
  دوالر  دوالر 

  ٥٫٦١١  ٢٧٠٫٣٩٩ ذمم مدينة
  ٥٩٫٧٧٦  ١٠٢٫١٠٧ شيكات برسم التحصيل

 
 المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة:  قائمة األرباح أو الخسائرتتضمن 

 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ 
  دوالر  دوالر 

  ١٠٣٬٢٧٥  ١٫١٥٩٫٣٣ إسالمي أقساط تأمين
  ) ٢٤٧٬٠٢٩(  ) ٢٩٨٫٦٢٣( رواتب اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية

  ) ٣٧٫٠٠٠(  ) ٨٧٫٥٠٠( مكافآت أعضاء مجلس االدارة
 

 التزامات محتملة .٢٢
 

كانون األول  ٣١) قضية كما في ١١(بل مقا ٢٠٢٠ كانون األول ٣١كما في  ) قضية٤٤( شركةبلغت القضايا المقامة ضد ال
فإن  شركةوهذه القضايا والدعاوي على خلفية النزاعات القانونية على الحوادث، بحسب رأي المستشار القانوني لل ٢٠١٩

جميع هذه القضايا وضعت لها المخصصات المالية الكافية حسب األصول الفنية والقانونية. مقابل ذلك بلغ عدد القضايا  
بهدف استعادة حقوق  ٢٠١٩كانون األول  ٣١) قضية كما في ١٤مقابل ( ) قضية٤٤( ضد الغير شركة المقامة من قبل ال

 لدى الغير على خلفية بوالص تأمين غير مسددة أو ملفات إسترداد أو شيكات راجعة. شركةال
 

 .بإسم الغير دوالر وتمثل كفاالت بنكية صادرة ٥١٫٣١٦القوائم المالية مبلغ  كما بتاريخبلغ رصيد المطلوبات المحتملة كما 
 

 والمخاطر المالية اإلسالمي دارة مخاطر التأمينإ .٢٣
 

  اإلسالمي مخاطر التأمين
 

إختالف المبالغ الفعلية للتعويضات ومواعيد دفعها بشكل جوهري عن توقعات  في اإلسالمي تأمينالد وتتمثل مخاطر عق
الشركة، والذي يتأثر في حال تكرار المطالبات أو زيادة المبالغ المطالب بها والمنافع المدفوعة والتطورات المستقبلية 

 .ت كافية لتغطية هذه المطالباتللمطالبات طويلة األجل، وبالتالي فإن هدف الشركة األساسي هو ضمان وجود احتياطيا
 

متشابهة كلما قاربت التوقعات معدل الخسارة الفعلية، كما أن وجود   اإلسالمي أظهرت الدراسات انه كلما كانت عقود التأمين
 التنويع في مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها يؤدي إلى انخفاض احتماالت الخسارة الكلية للتأمين.

 

لديها لتضمن تنويع مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها وتوزيعها على  اإلسالمي ير خطة اكتتاب التأمينلقد قامت الشركة بتطو
أنواع التأمين المختلفة مما يساعد على تخفيض الخسائر التي قد تنتج من ادعاءات التأمين إذا ما تم التركيز على فئة تأمين 

 معينة.
 

ات المبلغ عنها خالل السنة. تقوم هذه الكوادر بالتحقيق ورفع التوصيات التي من للشركة كوادر فنية ومحققين لتقدير المطالب
خاللها يمكن الحد من مخاطر المطالبات. يتم مراجعة المخاطر بشكل دوري في نهاية كل سنة ويتم تعديلها لتعكس أحدث 

. تقوم الشركة بإدارة ومتابعة تسديد أي المعلومات عن الحقائق الكامنة، والقوانين المرعية، والشروط واألحكام التعاقدية
  مطالبات بشكل مبكر لتخفيض أي مخاطر قد تنتج عن تطورات غير متوقعة.
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣٦ 
 

 
 "تتمة" والمخاطر المالية اإلسالمي دارة مخاطر التأمينا .٢٣

 

 "تتمة" مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبلية
 
المقدرة لتسوية المطالبات تتضمن صافي المصاريف المباشرة الواجب دفعها إلتمام التسوية بعد خصم أية مبالغ  إن التكلفة 

مستردة من تلك المطالبات. تقوم الشركة بجميع اإلجراءات المعقولة لضمان أن لديها المعلومات المناسبة فيما يتعلق 
مؤكدة عند تكوين مخصص اإلدعاءات فإنه من المحتمل أن تختلف  باإلدعاءات المقامة ضدها. نظرا لألخذ بتقديرات غير 

 النتيجة النهائية في تقدير االلتزام عن الذي تم تقديره في المرحلة األولى.
 

إن مبالغ مطالبات التأمين حساسة بشكل أساسي إلى القرارات والتطورات القانونية المتعلقة بها، باإلضافة لذلك فإن عقود  
تخضع إلى مخاطر ظهور أنواع جديدة من المطالبات غير الظاهرة والتي لم يتم تكوين مخصص لها كما  ياإلسالم التأمين

 في تاريخ القوائم المالية. 
 

تقوم الشركة بإتباع عدة آليات لتقدير المستوى المطلوب للمخصصات، حيثما أمكن، وهذا يوفر درجة أكبر من الفهم وتعزيز 
على طرق مختلفة تساعد على توقع النتائج الممكنة. إن   صصات. إن التقديرات المستنبطة بناءً الخبرة السابقة في تقدير المخ

 أفضل آليات التقدير المختارة تأخذ بعين االعتبار خصائص نوع التأمين ومدى تطور االدعاءات لكل سنة.
 

 مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبلية
 

تستحق مطالبات التأمين عند وقوع الحدث المؤمن عليه، إذ أن الشركة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمن عليها في حال  
وقوعها خالل فترة عقد التأمين، حتى إذا ما تم اكتشاف تلك الخسارة بعد انتهاء مدة عقد التأمين. نتيجة لذلك فإن تسوية 

 لك يتم أخذ مخصص للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها.المطالبات تتم على فترة زمنية طويلة ولذ
 

 

 الحالية:  فترةالجدول التالي يبين نسبة الخسارة حسب نوع المخاطر المتعلقة بأقساط التأمين لل
 

كانون األول  ٣١  نوع الخسارة
٢٠٢٠ 

كانون األول  ٣١
٢٠١٩ 

 ٪ ٥٧ ٪ ٦٠  تأمينات السيارات
 ٪ ٩٣ ٪ ٩٧  التأمين الصحي 

 ٪ ٣٩ % ٦٠  تأمينات الحوادث العامة وأخرى
 

 اإلسالمي مخاطر إعادة التأمين
 

كما هو الحال مع شركات التأمين األخرى، ولغرض تخفيض التعرض إلى خسائر مالية قد تنتج عن المطالبات التأمينية 
شركات إعادة تأمين عالمية ذات مالءة الكبيرة، تقوم الشركة ضمن أعمالها االعتيادية بالدخول في اتفاقيات إعادة تـأمين مع 

 ائتمانية عالية. 
 

، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات اإلسالمي ولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين
التي تتعامل معها ورصد تركيز مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية واألنشطة أو   اإلسالمي إعادة التأمين

إن ترتيبات إعادة التأمين تلك توفر تنوعاً أكبر في األعمال وتمكن اإلدارة من  المكونات االقتصادية المماثلة لتلك الشركات.
ة وتوفر فرصاً إضافية للنمو. إن جزءاً كبيراً من معامالت إعادة السيطرة على الخسائر المحتملة الناتجة من المخاطر الكبير

التأمين اإلسالمي يتم إنجازها بموجب االتفاقيات النسبية وعقود اإلعادة اإلختيارية وإعادة الخسائر الزائدة عن تقديرات 
 الشركة. 

من التزاماتها تجاه حملة الوثائق، وتبقى  إن عقود التأمين اإلسالمي المحولة إلى معيدي التأمين اإلسالمي ال تعفي الشركة
 الشركة مسؤولة أمام حاملي وثائقها عن الجزء المعاد بقدر عجز شركة إعادة التأمين اإلسالمي في الوفاء بإلتزاماتها.
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣٨ 
 

 
 دارة مخاطر رأس المالإ .٢٤

 

 تتمثل أهداف الشركة في إدارة رأسمالها فيما يلي:
  والتعليمات  ٢٠٠٥لسنة  ٢٠االلتزام بمتطلبات رأس مال شركات التأمين كما وردت ضمن قانون التأمين رقم

رأس المال / اإلدارة العامة للتأمين فيما يتعلق باالحتفاظ بالحد األدنى لرأس المال  والقرارات الصادرة عن هيئة سوق 
المطلوب في أي وقت خالل السنة. تقوم الشركة باالختبارات الالزمة ضمن سياستها وإجراءاتها للتأكد من استمرارية 

 االلتزام بتلك األحكام والمتطلبات.
 

 الي قدرتها على تزويد المساهمين بعوائد األرباح المجدية.ضمان قدرة الشركة على االستمرار وبالت 
 

 تتناسب مع مستوى المخاطر المتعلقة بتلك العقود. إسالمي توفير العائد المناسب للمساهمين وإصدار عقود تأمين 
 

 دوات الماليةاأل .٢٥
 

 الماليــة، موجــودات عقــود إعــادة التــأمينتتعرض الشركة الى هامش من المخاطر المالية من خالل موجوداتهــا ومطلوباتهــا 
. إن المخاطر األساسية التي تتعرض لها الشركة تتمثل فــي إمكانيــة عــدم كفايــة اإلسالمي ومطلوبات عقود التأمين اإلسالمي

 اإلســالمي المقبوضــات المتعلقــة باســتثماراتها علــى األمــد الطويــل لتمويــل االلتزامــات الناشــئة عــن كــل مــن عقــود التــأمين
مخــاطرالعمالت األجنبيــة ومخــاطر إدارة  ستثمارات. إن العناصر األكثر أهمية لهذه المخاطر المالية تتمثل فــي كــل مــنواال

 مخاطر السيولة.و االئتمان
 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية .٢٦
ر اليعتبــر الــدو بيـة،جنت األمالدوات المالية نتيجة التغير فـي أسـعار العجنبية هـي مخاطر تغير قيمة األت األالمخاطر العم

ت الدارة بوضع حـدود للمركـز المالي لكل عملة، يتـم مراقبة مرـكــز العمــ ، يقـوم مجلس اإلشركةسـاس للمريكي عملة األاأل
ـن الحــدود مــ جنبيــة ضت األمــالحتفــاظ بمراكــز العاإل تبــاع اســتراتيجيات للتـحــوط وللتأـكــد ـمــنإجنبية بشكل يومي ويتـم األ

 المعتمـدة.
 

 مخاطر االئتمان .٢٧
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة الجهات األخرى المدينة للشركة على تسديد التزاماتها التعاقدية والذي ينتج عنها خسارة 

 فيما يلي: مالية للشركة. تتعرض الشركة إلى مخاطر االئتمان تحديداً 
 من التزامات التأمين. اإلسالمي حصة معيدي التأمين 
 عن إدعاءات تم دفعها من قبل الشركة.  اإلسالمي مبالغ المستحقة من معيدي التأمينال 
 وثائقالمبالغ المستحقة من حملة ال. 
 المبالغ المستحقة من الوكالء 

 
تتبنى الشركة سياسة تقوم على إبرام اتفاقيات تعاقدية مع أطراف ذات مالءة مالية عالية بهدف تخفيف الخسارة التي من  

 ن تنتج عن عدم القدرة على سداد تلك االلتزامات.الممكن أ
 
 
 
 
 
 
 

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣٧ 
 

 

 "تتمة" والمخاطر المالية اإلسالمي دارة مخاطر التأمينا .٢٣
 

 :اإلسالمي حساسية مخاطر التأمين
 

يوضح أثر التغير الممكن المعقول في أسعار اإلكتتاب على صافي ايرادات التأمين مع بقاء جميع المتغيرات فيما يلي جدول 
 االخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار أقساط اإلكتتاب مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١    

 
 نوع التأمين

نسبة  
 التغير

 األقساط 
 المكتتبة 

صافي  األثر على
أقساط التأمين 
المكتسبة بعد 

 العموالت 

 األقساط 
 المكتتبة 

األثر على صافي 
أقساط التأمين 
المكتسبة بعد 

 العموالت 
 ١٬٠٠٦٬٠٨٠ ١٬٥٢٢٬٧٧١  ١٫٤٨٧٫٥٣٤ ١٫٨١٩٫٢٩٢  ١٠-+/  السيارات

 ٧٬٢١١ ١٣٬٥٩٨  ٧٫٥١٨ ١٤٫٠٣٠  ١٠-+/  الحوادث العامة 
 ١٥٬٧٤٤ ٣٧٬٢٢٢  ١٧٫٥٩٠ ٣٥٫١٧٠  ١٠-+/  الهندسي
 ١٣٬٦٢٧ ٤٤٬٨٥٦  ٢٠٫٩٦٩ ٥٨٫٧٤٩  ١٠-+/  الحريق
 ١٤٩٬٢٩٠ ٢٠١٬٣٦٨  ٢٠٠٫٥٥١ ٢٢٥٫٠٦٧  ١٠-+/  العمال

 ١٨٬٦١٧ ٣٠٬٥٢٧  ٢٥٫٢٧٢ ٣٥٫٣٨٣  ١٠-+/  المسؤولية المدنية
 ٣٨٠٬٤٧٧ ٤٦٨٬٤٠٣  ٥٥٩٫٨٢٤ ٦٦١٫٥٣٣  ١٠-+/  الصحي 
 ٥٬٤٠٠ ١٤٬٧٧٨  ٥٫٢٩١ ١١٫٣٩٦  ١٠-+/  البحري
 ٨٬٢٤٦ ٢٤٬٦٣٥  ٨٫٠٨٤ ٤٤٫٩١٤  ١٠-+/  العائلي

 ١٬٦٠٤٬٦٩٢ ٢٬٣٥٨٬١٥٨  ٢٫٣٣٢٫٦٣٣ ٢٫٩٠٥٫٥٣٤    المجموع
 

التعويضــات علــى صــافي المطالبــات المتكبــدة مــع بقــاء جميــع فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقــول فــي تكلفــة 
 المتغيرات االخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في تكلفة التعويضات مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١    

 
 نوع التأمين

نسبة  
 التغير

المطالبات  
 المسددة

األثر على صافي 
 المطالبات المتكبدة

المطالبات  
 المسددة

األثر على صافي 
 المطالبات المتكبدة

 ٦٢٧٬١٨٠ ٣٧٠٬٣٦٦  ١٫٠٠٣٫٩٦٢ ٧١٢٫٦٨١  ١٠-+/  السيارات
 ٧٦٦ ١٬٣٦٩  ٢٩٣ ٢٫٣٤٥  ١٠-+/  الحوادث العامة 

 ٧٧٣ ٦٬٠٨٩  ٢٫٩٩٥ ١٢٫٢٧١  ١٠-+/  الهندسي
 ٣٤٣ ٥٬٣٣٩  ٦٫٦٩٠ ٤٧٫٦٥٤  ١٠-+/  الحريق
 ٧٨٬٧٢٠ ١٩٬٢١٩  ١٥٤٫٤٢٧ ٨٢٫٨٩٠  ١٠-+/  العمال

 ٥٬٠٧١ ١٬٨٨٦  ٧٫٢٥٠ ٢٫٦٨٤  ١٠-+/  المسؤولية المدنية
 ٣٦٠٬٦٧٢ ٢٩٧٬٠٦٥  ٥٥٤٫٨٠٢ ٥٤٥٫٢٤٢  ١٠-+/  الصحي 
 ٩٩٣ ٨٢  )٥١( ٣٫٤٩٢  ١٠-+/  البحري
 ٢٨٥ ٢٬٨٥٣  ٢٫٨٨٥ ٢٧٫٨٦٠  ١٠-+/  العائلي

 ١٬٠٧٤٬٨٠٣ ٧٠٤٬٢٦٨  ١٫٧٣٣٫٢٥٣ ١٫٤٣٧٫١١٩    المجموع
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣٨ 
 

 
 دارة مخاطر رأس المالإ .٢٤

 

 تتمثل أهداف الشركة في إدارة رأسمالها فيما يلي:
  والتعليمات  ٢٠٠٥لسنة  ٢٠االلتزام بمتطلبات رأس مال شركات التأمين كما وردت ضمن قانون التأمين رقم

رأس المال / اإلدارة العامة للتأمين فيما يتعلق باالحتفاظ بالحد األدنى لرأس المال  والقرارات الصادرة عن هيئة سوق 
المطلوب في أي وقت خالل السنة. تقوم الشركة باالختبارات الالزمة ضمن سياستها وإجراءاتها للتأكد من استمرارية 

 االلتزام بتلك األحكام والمتطلبات.
 

 الي قدرتها على تزويد المساهمين بعوائد األرباح المجدية.ضمان قدرة الشركة على االستمرار وبالت 
 

 تتناسب مع مستوى المخاطر المتعلقة بتلك العقود. إسالمي توفير العائد المناسب للمساهمين وإصدار عقود تأمين 
 

 دوات الماليةاأل .٢٥
 

 الماليــة، موجــودات عقــود إعــادة التــأمينتتعرض الشركة الى هامش من المخاطر المالية من خالل موجوداتهــا ومطلوباتهــا 
. إن المخاطر األساسية التي تتعرض لها الشركة تتمثل فــي إمكانيــة عــدم كفايــة اإلسالمي ومطلوبات عقود التأمين اإلسالمي

 اإلســالمي المقبوضــات المتعلقــة باســتثماراتها علــى األمــد الطويــل لتمويــل االلتزامــات الناشــئة عــن كــل مــن عقــود التــأمين
مخــاطرالعمالت األجنبيــة ومخــاطر إدارة  ستثمارات. إن العناصر األكثر أهمية لهذه المخاطر المالية تتمثل فــي كــل مــنواال

 مخاطر السيولة.و االئتمان
 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية .٢٦
ر اليعتبــر الــدو بيـة،جنت األمالدوات المالية نتيجة التغير فـي أسـعار العجنبية هـي مخاطر تغير قيمة األت األالمخاطر العم

ت الدارة بوضع حـدود للمركـز المالي لكل عملة، يتـم مراقبة مرـكــز العمــ ، يقـوم مجلس اإلشركةسـاس للمريكي عملة األاأل
ـن الحــدود مــ جنبيــة ضت األمــالحتفــاظ بمراكــز العاإل تبــاع اســتراتيجيات للتـحــوط وللتأـكــد ـمــنإجنبية بشكل يومي ويتـم األ

 المعتمـدة.
 

 مخاطر االئتمان .٢٧
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة الجهات األخرى المدينة للشركة على تسديد التزاماتها التعاقدية والذي ينتج عنها خسارة 

 فيما يلي: مالية للشركة. تتعرض الشركة إلى مخاطر االئتمان تحديداً 
 من التزامات التأمين. اإلسالمي حصة معيدي التأمين 
 عن إدعاءات تم دفعها من قبل الشركة.  اإلسالمي مبالغ المستحقة من معيدي التأمينال 
 وثائقالمبالغ المستحقة من حملة ال. 
 المبالغ المستحقة من الوكالء 

 
تتبنى الشركة سياسة تقوم على إبرام اتفاقيات تعاقدية مع أطراف ذات مالءة مالية عالية بهدف تخفيف الخسارة التي من  

 ن تنتج عن عدم القدرة على سداد تلك االلتزامات.الممكن أ
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٤٠ 
 

 
 "تتمة" على أعمال الشركة كورونا جائحةأثر انتشار  .٢٩
 

 خلصت اإلدارة الى أنه ال يوجد تأثير جوهري يذكر على ربحية الشركة كما في تاريخ القوائم المالية المرفقة. 
 
  الشركةإدارة السيولة / استمرارية 

اتخذت اإلدارة تدابير عملية لضمان توفر السيولة الكافية للشركة للوفاء بالتزاماتها، كما وضعت خطة للعمل عن بعد  
لضمان استمرار تقديم الخدمات لزبائنها، تتابع اإلدارة أثر تفشي الفيروس بشكل دوري لتتأكد من عدم وجود انحراف  

دار الوثائق ومعالجة المطالبات وتتخذ جميع اإلجراءات المناسبة بهذا جوهري في األعمال وخاصة فيما يتعلق بإص
 الخصوص.  

 
  تحصيل أقساط التأمين المدينة 

أدى انتشار فيروس كورونا إلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان نتيجة لإلضطرابات التشغيلية. بناًء على تقييم 
المنتهية  سنةابلية إسترداد أقساط التأمين وأرصدة التأمين المدينة للتأثيراً جوهرياً على ق  االدارة، فإن الشركة لم تحدد

 . ٢٠٢٠ كانون األول ٣١في 
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 
أدى انتشار فيروس كورونا الى حدوث اضطرابات كبيرة وتقلب في األسعار في األسواق المالية العالمية. تراقب 

العادلة للموجودات المالية تمثل السعر الذي سيتم تحقيقه للمعامالت في السوق في ظل  الشركة ما اذا كانت القيم 
الظروف الحالية مع العلم أن معظم استثمارات الشركة المالية هي عبارة عن استثمارات في أوراق مالية مدرجة في  

 السوق المحلي حيث لم يكن هناك أي تقلب جوهري في األسعار خالل الفترة.
 

  ٣١المنتهية في  سنةعلى تقييم االدارة، فإن الشركة لم تحدد تأثيراً جوهرياً على القيم العادلة للموجودات المالية للبناًء 
 بخالف التغير الذي قد انعكس على المعلومات المالية. ٢٠٢٠كانون األول 

 
 .الشركة تمثل القيمة العادلة بشكل دقيقستستمر إدارة الشركة بمراقبة السوق للتأكد بأن األسعار المستخدمة من قبل 

 
  
 
 

 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣٩ 
 

 
 "تتمة" مخاطر االئتمان  .٢٧

 

إن موجودات الشركة المالية والتي قد تعرض الشركة لمخاطر تركيز ائتماني تتمثل بشكل رئيسي في النقد وودائع لدى  
 وذمم تأمين مدينة. البنوك

 
  مؤسسات مالية ذات مالءة ائتمانية عالية.إن حسابات الشركة لدى البنوك مودعة لدى 
 .تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
  تتألف الذمم المدينة من عدد كبير من العمالء والوكالء موزعة على مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، ويتم تقييم

 لوضع المالي لذمم التأمين المدينة.على ا المحفظة االئتمانية بشكل دوري بناءً 
 .ال يوجد تركز هام لمخاطر االئتمان بالشركة داخل أو خارج قطاع التأمين والذي تمارس به الشركة نشاطها 
 .تمارس الشركة معظم أنشطتها التأمينية داخل األراضي الفلسطينية 

 
 مخاطر السيولة .٢٨

ً  مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي أنشأ إطاراً تقع المسؤولية النهائية فيما يتعلق بإدارة  إلدارة مخاطر  مالئما
السيولة، وذلك بهدف إدارة األمور المتعلقة بالتمويل قصير، ومتوسط، وطويل األمد للشركة، باإلضافة إلى متطلبات إدارة 

ناسبة من خالل المراقبة المستمرة للتدفقات السيولة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات م
النقدية المتوقعة والفعلية ومقارنة استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. يتم تحديد االستحقاق التعاقدي لألدوات المالية  

بة استحقاق األدوات المالية تقوم إدارة الشركة بمراق .على المدة المتبقية الستحقاق األداة المالية من تاريخ القوائم المالية بناءً 
 . بهدف التأكد من توفر السيولة الالزمة في الشركة

 
  على أعمال الشركة كورونا جائحةأثر انتشار  .٢٩

 
تم تأكيد ظهور فيروس كورونا في بداية السنة الحالية وانتشاره حول العالم مما أدى إلى تعطيل األنشطة التجارية 

بما فيها فلسطين، حيث أدى انتشار الفيروس إلى اغالقات عديدة في األسواق ومنع واالقتصادية في معظم بلدان العالم 
الحركة نتيجة التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس مما أدى إلى تعليق النشاطات التجارية 

 االعتيادية.
 

يكون لها تأثير جوهري على أعمال الشركة ومخاطر لقد درست إدارة الشركة الظروف االستثنائية والتي يمكن أن 
 التعرض للشركة وخلصت الى أن التأثيرات الرئيسية على ربحية  وسيولة الشركة قد تنشأ من:

 
  .إمكانية استرداد المساهمات واألرصدة المدينة 
 .عدم توفر الموظفين 
 إنخفاض إجمالي أقساط التأمين بسبب عدم تجديد وثائق التأمين، و 
 اض القيمة السوقية لإلستثمارات المحتفظ بها من قبل الشركة.انخف 
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 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
 فـلســطين -رام هللا 

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٤٠ 
 

 
 "تتمة" على أعمال الشركة كورونا جائحةأثر انتشار  .٢٩
 

 خلصت اإلدارة الى أنه ال يوجد تأثير جوهري يذكر على ربحية الشركة كما في تاريخ القوائم المالية المرفقة. 
 
  الشركةإدارة السيولة / استمرارية 

اتخذت اإلدارة تدابير عملية لضمان توفر السيولة الكافية للشركة للوفاء بالتزاماتها، كما وضعت خطة للعمل عن بعد  
لضمان استمرار تقديم الخدمات لزبائنها، تتابع اإلدارة أثر تفشي الفيروس بشكل دوري لتتأكد من عدم وجود انحراف  

دار الوثائق ومعالجة المطالبات وتتخذ جميع اإلجراءات المناسبة بهذا جوهري في األعمال وخاصة فيما يتعلق بإص
 الخصوص.  

 
  تحصيل أقساط التأمين المدينة 

أدى انتشار فيروس كورونا إلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان نتيجة لإلضطرابات التشغيلية. بناًء على تقييم 
المنتهية  سنةابلية إسترداد أقساط التأمين وأرصدة التأمين المدينة للتأثيراً جوهرياً على ق  االدارة، فإن الشركة لم تحدد

 . ٢٠٢٠ كانون األول ٣١في 
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 
أدى انتشار فيروس كورونا الى حدوث اضطرابات كبيرة وتقلب في األسعار في األسواق المالية العالمية. تراقب 

العادلة للموجودات المالية تمثل السعر الذي سيتم تحقيقه للمعامالت في السوق في ظل  الشركة ما اذا كانت القيم 
الظروف الحالية مع العلم أن معظم استثمارات الشركة المالية هي عبارة عن استثمارات في أوراق مالية مدرجة في  

 السوق المحلي حيث لم يكن هناك أي تقلب جوهري في األسعار خالل الفترة.
 

  ٣١المنتهية في  سنةعلى تقييم االدارة، فإن الشركة لم تحدد تأثيراً جوهرياً على القيم العادلة للموجودات المالية للبناًء 
 بخالف التغير الذي قد انعكس على المعلومات المالية. ٢٠٢٠كانون األول 

 
 .الشركة تمثل القيمة العادلة بشكل دقيقستستمر إدارة الشركة بمراقبة السوق للتأكد بأن األسعار المستخدمة من قبل 

 
  
 
 



فرع  جنين
دوار البطيخة - عارة الخبيزة - الطابق الثاين

هاتف: 2500850 4 970+
+970 4 2500851          
فاكس: 2500852 4 970+

فرع  نابلس
شارع فيصل - عارة مصلح - الطابق الثاين

هاتف: 2333912 9 970+
+970 9 2333914          
فاكس: 2333915 9 970+

فرع  طولكرم
 شارع نابلس - مدخل دائرة السري

عارة الحمدلله - الطابق األول
هاتف: 2666213 9 970+
+970 9 2666212          
فاكس: 2666131 9 970+

فرع رام اهلل
املاصيون - شارع فؤاد نصار
هاتف: 2944422 2 970+
فاكس: 2944423 2 970+

فرع البيرة
شارع نابلس - مركز الشني التجاري

 هاتف: 2411206 2 970+
+970 2 2411207          
فاكس: 2403505 2 970+

فرع  بيت لحم
شارع الكركفة - عارة الدجني - الطابق األول

هاتف: 2771030 2 970+ 
+970 2 2771031          
فاكس: 2771032 2 970+

الفروع والمكاتب

فرع الخليل
 شارع إبن رشد- بجانب الغرفة التجارية الصناعية

عارة السان جون- الطابق األول
هاتف: 2214553 2 970+
+970 2 2214554          
فاكس: 2214556 2 970+

فرع  دورا
ً شارع البنوك - بجانب مبنى املحكمة سابقا

هاتف: 2280643 2 970+
+970 2 2280641          
فاكس: 2280636 2 970+

فرع  غزة
شارع جال عبد النارص – مقابل أرض الكتيبة

بالقرب من جمعية رجال األعال
هاتف: 2862971 8 970+
+970 8 2862975          
فاكس: 2862972 8 970+

مكتب جنين
شارع حيفا - مقابل مجمع أبو سباع  - بجانب بنك فلسطني

هاتف: 2503166 4 970+
فاكس: 2503166 4 970+

مكتب عرابة
 عرابة

هاتف: 2461628 4 970+
فاكس: 2461628 4 970+

مكتب طوباس
 الشارع الرئيي - بجانب جامعة القدس املفتوحة  

هاتف: 2571376 9 970+
فاكس: 2571377 9 970+

مكتب قلقيلية
شارع الحديقة - بجانب البنك اإلسامي العريب

هاتف: 2943560 9 970+
فاكس: 2943551 9 970+

مكتب اإلرسال
 حي املصايف - شارع امييل توما

عارة القر الطابق األريض 
هاتف: 2973004 2 970+
فاكس: 2973005 2 970+

مكتب بيتونيا
الشارع الرئيي - مقابل محطة عطاري وعليان 

للمحروقات - قبل دوار الفواكة
هاتف: 2903822 2 970+
فاكس: 2903828 2 970+

مكتب يطا
الشارع الرئيي- مقابل بيت العز للمفروشات واألدوات 

الكهربائية – بالقرب من بنك فلسطني
هاتف: 2277965 2 970+
فاكس: 2277967 2 970+

مكتب سعير
شارع راس العاروض - بجانب البنك اإلسامي الفلسطيني

هاتف: 2562958 2 970+
فاكس: 2562959 2 970+

مكتب حلحول
 الشارع الرئيي - مقابل مجمع الدوائر

عارة البيان - الطابق األريض
هاتف: 2225040 2 970+
فاكس: 2225041 2 970+

مكتب إذنا
الشارع الرئيي - منطقة واد اإلفرنج

هاتف: 2207589 2 970+
فاكس: 2207590 2 970+

لإلتصال بنا

Tamkeen Insurance

info@tamkeen-ins.ps

www.tamkeen-ins.ps

1800 202 202

  اإلدارة العامة

رام الله - فلسطني

املاصيون، شارع فؤاد نصار، مبنى متكني للتأمني

هاتف: 2944400 2 970+

فاكس: 2944401 2 970+

ص.ب : 2222



مكتب الثائر للتأمين
 طوباس - الشارع الرئيي - عارة الخطيب 

مقابل جامعة القدس املفتوحة
هاتف: 2571597 9 970+

هاتف متنقل: 477420 599 970+
فاكس: 2571597 9 970+

مكتب لوتس للتأمين
نابلس - جاعني - الشارع الرئيي

هاتف: 2597977 9 970+
هاتف متنقل: 77788 568 970+

فاكس: 2597977 9 970+

الوكالة المتحدة للتأمين
نابلس - رفيديا - عارة فندق القر

هاتف: 2352756 9 970+
هاتف متنقل: 570570 599 970+
هاتف متنقل: 444546 569 970+

مكتب الغريب للتأمين
حوارة - الشارع الرئيي - مقابل محطة رفعت 

الحواري للمحروقات
هاتف: 2591582 9 970+

مكتب بديا للتأمين
بديا - الشارع الرئيي - مبنى بلدية بديا

هاتف: 2981990 9 970+
هاتف متنقل: 969622 599 970+

فاكس: 2981990 9 970+

مكتب  صفد للتأمين
سلفيت - الحارة الرقية - دوار جامعة القدس املفتوحة - املبنى القديم

هاتف: 2516333 9 970+

مكتب القاروط للتأمين
طولكرم – وسط البلد – بجانب محطة القاروط للمحروقات

هاتف متنقل: 075555 597 970+

شركة أنوال للتأمين
طولكرم - شارع قاقون - مبنى جريدة القدس - الطابق الثاين

هاتف: 2696177 9 970+
هاتف متنقل: 389389 595 970+

فاكس: 2696177 9 970+

مكتب الشعراوية للتأمين
عتيل - الشارع الرئيي - بجانب البنك اإلسامي العريب

هاتف متنقل: 981882 568 970+

مكتب  بيرزيت للتأمين
بريزيت - شارع الخربة - بجانب مختر بريزيت

هاتف: 2812777 2 970+
هاتف متنقل: 182001 597 970+

فاكس: 2812777 2 970+

مكتب التميز للتأمين
بيتونيا 

هاتف: 2903458 2 970+
هاتف متنقل: 777774 569 970+

فاكس: 2903458 2 970+

مكتب لكشري لخدمات  التأمين
بيتونيا - دوار الفواكه - مقابل دخلة السفارة الهندية

هاتف: 2901777 2 970+
هاتف متنقل: 990001 569 970+

فاكس: 2901777 2 970+

مكتب إنجاز للتأمين
بيتونيا الشارع الرئيي املؤدي لعني عريك - عارة 
رباح امليمي - بجانب محطة الخواجا للمحروقات

هاتف متنقل: 444546 593 970+
هاتف متنقل: 444546 569 970+

مكتب  كنعان للتأمين
رام الله - املصايف - عارة كنعان 2

هاتف: 2961997 2 970+
هاتف متنقل: 103572 599 970+

مكتب الفقيه للتأمين
رام الله - املاصيون - شارع الجراند بارك بجانب 

محطة الهدى للمحروقات
هاتف متنقل: 636067 597 970+

أوزون لخدمات التأمين
دير جرير - عارة أبو الزين - بجانب البنك الوطني

هاتف: 2898050 2 970+
هاتف متنقل: 111999 569 970+

فاكس: 2898050 2 970+

مكتب التضامن للتأمين
القدس - أبو ديس - الشارع الرئيي - مفرق جامعة 

القدس - بناية هادي ) 2 (
هاتف: 2796968 2 970+

هاتف متنقل: 480038 568 970+
هاتف متنقل: 032530 525 970+

مكتب دلتا للتأمين
بلدة دورا   - حنينة - مقابل مسجد ابو جياش

هاتف متنقل: 307702 597 970+

الوكالء المعتمدون








