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 تقرير مدقق الحسـابات المسـتقل

 القوائم المالية للشركة تدقيق تقرير حول
 

 الرأي
 

والتي تتكون  لشركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة ("الشركة")قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة 
وقائمة التغيرات  اآلخرالشامل  الدخل قائمةقائمة الدخل وكل من ، و٢٠١٩كانون األول  ٣١المالي كما في من قائمة المركز 

ملخص تتضمن  يضاحات حول القوائم الماليـةاإلو بذلك التاريخالمنتهية  لسنة الماليةقدية لفي حقوق الملكية وقائمة التدفقات الن
 .للسياسات المحاسبية الهامة

 
 ٣١كما في  للشركةالمالي في رأينـا، إن القوائم المالية المرفقة تظهـر بصورة عادلـة، من جميع النواحي الجوهريـة، المركز 

ألحكام ومباديء الشريعة  المنتهية بذلك التاريخ، وفقاً  لسنة الماليةفقاتها النقدية لوأدائها المالي، وتد ٢٠١٩كانون األول 
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة  المالية لمعايير المحاسبة اإلسالمية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للشركة ووفقاً 

 للمؤسسات المالية اإلسالمية.
 

 أساس الرأي
 

د  دقيقنالق ا بت ً  قمن ا دقيق وفق ايير الت ؤوليتنا  لمع المية. إن مس ة اإلس ات المالي ة للمؤسس بة والمراجع ة المحاس ن هيئ ادرة ع الص
د ابات" حول ت دقق الحس رة "مسؤولية م حة في فق ايير موض ك المع ا بموجب تل ذا. كم ا ه ة من تقريرن وائم المالي ا قيق الق أنن

ايير السلوك  مستقلون عن الشركة ين" وقواعد السلوك وفق مع د السلوك للمحاسبين المهني س المحاسبين "قواع ة لمجل الدولي
وفقاً لهذه المتطلبات.  تنا األخالقية األخرىاسؤوليمالمهني المتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية للشركة في فلسطين. هذا وقد التزمنا ب

 ونعتقد بأن بينّات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساساً لرأينا.
 
 

 أمور التدقيق الرئيسية 
 

تناول إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني، هي األكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية للفترة المالية الحالية. وتم 
 .المالية ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأيا منفصال بشأنها قوائماالمور في سياق تدقيقنا لل هذه
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 "تتمة" تقرير مدقق الحسـابات المسـتقل

 
 : التدقيق الرئيسية المتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية أمورفيما يلي 

 
 تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسيةكيف   التدقيق الرئيسية أمور

 

 االحتياطيات الفنية
 

، بلغت ٢٠١٩ كانون األول ٣١كما في 
 ١٤٫٠١٤٫٥١٨ االحتياطيات الفنية مبلع

دوالر أمريكي والتي تشمل مخصص 
) IBNRالمطالبات الغير مبلغ عنها (

 مخصصات مطلوبات عقود التأمينو
 األخرى.

 
الشركة مجموعة من المنهجيات تستخدم 

االكتوارية لتقدير هذه المطالبات. وهذا 
يتطلب إصدار أحكام هامة، على سبيل 

معدالت التضخم وأنماط تطوير  :المثال
الجهات المطالبات، وتفسيرات متطلبات 

 .الرقابية
 

 يعتبر احتساب االحتياطيات الفنية أمر
لإلدارة نظًرا لمستوى  تقديري مهم

تقدير أثر  ت المستخدمة فياالفتراضا
 األحداث الالحقة للمطالبات التي ال تزال

 النتيجة النهائية لها غير مؤكدة.
 

 لقد تم إختيار مطلوبات عقود التأمين
رئيسي ألن تقييم تلك  كأمر تدقيق اإلسالمي

جوهرية من  المطلوبات يخضع لتقديرات
االفتراضات  قبل اإلدارة ويتطلب عدد من

باإلدعاءات  وخاصة فيما يتعلقالمحاسبية 
 المتكبدة وغير المبلغ عنها.

 
 للمزيد من التفاصيل، يرجى اإلطالع على

 ) حول القوائم المالية٩رقم ( ايضاح
 الموحدة.

  
 تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي:

 
على  باختبار نظام الضبط الداخلي الخاص بالمراقبةقمنا  -١

معقولية  سجيلها وكذلك تقييماالدعاءات الموقوفة وت
اإلدعاءات  التقديرات المعدة من قبل اإلدارة لمخصص

 المبلغ عنها وغير المسددة.
 

احتساب  ة المتبعة فيشركبفهم ودراسة سياسات القمنا  -٢
اإلدعاءات  المخصصات. كذلك قمنا بفحص عينات من

وتقدير التكلفة النهائية  الموقوفة والتحقق من معقولية تقييم
ولم تسدد كما في تاريخ  المقدرة للمطالبات التي حدثت

القوائم المالية باإلعتماد على تقارير الخبراء والمحامين 
 قيمة التكاليف اإلجمالية المتوقعة. بتحديد

 
ة من الشرك تقرير الخبير االكتواري المعين من قبلمراجعة  -٣

والذي قام بالتأكد من  خالل الخبير االكتواري الخاص بنا
واالفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة  قولية التقديراتمع

بتقدير االحتياطيات الفنية ومراجعة توصيات  فيما يتعلق
 ة وأثرها على القوائمشركاإلكتواري الخاص بال الخبير
 .المالية

 
 للقطاعات التشغيلية المتبقية، قمنا بتقييم مدىبالنسبة  -٤

 ة من قبلمعقولية المنهجيات واالفتراضات المستخدم
والمعايير  اإلدارة مقابل الممارسات االكتوارية المعترف بها

 ذات العالقة لتحديد وتقييم أي حاالت غيرمتوافقة معها.
 

اإلدارة  منا بتقييم مدى اكتمال ودقة البيانات التي تستخدمهاق -٥
 في حسابها لالحتياطيات الفنية.

 
بتقييم اإلفصاحات في القوائم المالية المتعلقة بهذا األمر  قمنا -٦

وفقاً ألحكام ومباديء الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره هيئة 
ً لمعايير المحاسبة المالية  الرقابة الشرعية للشركة ووفقا
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

 اإلسالمية.
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 "تتمة" الحسـابات المسـتقلتقرير مدقق 

 
 معلومات أخرى

 

إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم 
لتقريرنا. ال يشمل المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات حولها. إننا نتوقع  أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق 

 ولها.أو استنتاج حخرى وإننا النبدي اي نوع من التأكيد كة المعلومات األرأينا حول القوائم المالية للشر

 
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية للشركة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المذكورة أعاله عندما تصبح متاحة 

لشركة أو المعلومات التي تم كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية للنا، حيث نقيّم فيما إذا 
 تضمن أخطاء جوهرية.دقيقنا أو أن المعلومات األخرى تصل إليها من خالل تالتو

 
  عن إعداد القوائم المالية والقيمين على الحوكمة ولية اإلدارة مسؤ

 

اً ألحك ة عن إعدادإن اإلدارة مسؤول ة وفق ة للشركة وعرضها بصورة عادل وائم المالي ذه الق ادئ الشريعة اإلسالمية ه ام ومب
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  المالية هيئة الرقابة الشرعية للشركة ووفقاً لمعايير المحاسبةما تقرره حسب

ي ف ذة ف ة الناف وانين المحلي اً للق ؤولية اإلحلالمالية اإلسالمية ووفق ذه المس طين، وتشمل ه ي تجدها  س ة الت ة الداخلي اظ بالرقاب تف
ت ناشئة  ة سواء كان ن أخطاء جوهري ة م اإلدارة مناسبة لتمكنها من إعداد وعرض القوائم المالية للشركة بصورة عادلة خالي

 عن إحتيال أو عن خطأ.

 

إن اإلاعداد القوائم المالية للشركةعند  ى اإلستمرار كمنشأة مستمرة، واإلفصاح دارة مسؤولة عن تقي، ف درة الشركة عل يم ق
وي تصفية  حيثما كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة باإلستمرارية واعتماد مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تكن اإلدارة تن

 الشركة أو وقف العمليات أو ال يوجد لديها بديل واقعي إال القيام بذلك.
 
 عن اإلشراف على مسار إعداد التقارير المالية للشركة. على الحوكمة مسؤولينالقيمون عتبر ي

 
 

 حول  تدقيق القوائم المالية مسؤولية مدقق الحسابات
 

ة وائم المالي ت الق ة،  للشركة إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كان ن أخطاء جوهري ة م ة بصورة عام خالي
اٍل من سواء كانت ناشئة عن احت و مستوى ع ول ه يال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. إن التأكيد المعق

 ً ة المحاسبة  التدقيق لمعايير التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق التي تّمت وفقا للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئ
المية س ة اإلس ات المالي ة للممؤسس ف داوالمراجع ن وف تكش اء ع أ األخط د تنش وده. وق ال وج ي ح وهري ف أ ج اً أي خط ئم

ادية  رارات اإلقتص ى الق ا عل ع تأثيره ن المتوق ان م ا إذا ك ع فيم ردي أو ُمجّم اإلحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل ف
 للشركة. المتخذة من المستخدمين بناًء على هذه القوائم المالية

 
ً  عملية من كجزء رة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ادالتدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية الصلمعايير  التدقيق وفقا

ً  التدقيق، طوال فترة المهني الشك نحافظ علىو المهني تقديرال فإننا نمارس المالية اإلسالمية،   :كما نقوم أيضا
 

 سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، للشركة المالية قوائمبتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في ال ،
التصميم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا و

ن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال إلرأينا. 
  .لتزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخليالتواطؤ، ا

 
  باالطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن

  .ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية
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 "تتمة" المسـتقلتقرير مدقق الحسـابات 

 

  حول  تدقيق القوائم المالية "تتمة" مسؤولية مدقق الحسابات

 

 بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة. 

 

   المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، باستنتاج مدى مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية

على  شركةجوهرية حول قدرة ال في حال وجود حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكا  

ا إلى االستمرار. وفي حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرن

أو في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا للشركة  المالية قوائماإليضاحات ذات الصلة الواردة في ال

تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي 

 على أساس مبدأ االستمرارية. شركةإلى توقف أعمال ال ركةللشث أو الظروف المستقبلية حدااأل

 

 وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت  للشركة المالية قوائمتقييم العرض الشامل للب

 تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة ب ريقة تحقق العرض العادل. للشركة المالية قوائمال

 

فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر بن اق وتوقيت ونتائج التدقيق  والقائمين على الحوكمة بالتواصل مع اإلدارة نقوم

 الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.

 

لقواعد السلو  المهني المتعلقة باالستقاللية، والتواصل  ببيان يظهر امتثالناوالقائمين على الحوكمة  كما نقوم بإطالع اإلدارة

على استقالليتنا وإجراءات  معقوال   ا  مل االعتقاد أنها قد تؤثر تأثيرمعهم بخصوص جميع العالقات وغيرها من المسائل التي يحت

 .ا  لحماية ذات الصلة متى كان مناسبا

 

مور التي كان لها األثر األكبر في نقوم بتحديد هذه األ ،ن على الحوكمةوالقائمي اإلدارة مع بها التواصل تم التي األمور من

للفترة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور في تقريرنا حول  للشركة المالية قوائمتدقيق ال

التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية، ان ال يتم اإلفصاح 

 نه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.مر معين في تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عأعن 

 

 تقرير حول متطلبات قانونية ونظامية أخرى

 الشاااركةباإلضاااافة إلى ما تقدم، فقد حصااالنا على المعلومات واإليضااااحات التي رأيناها ضااارورية ألداء مهمتنا وبرأينا فإن 

المرفقة. وفي حدود المعلومات التي  مع القوائم المالية تحتفظ بقيود وسااجالت محاساابية منظمة بصااورة أصااولية وهي متفقة

والتي قد  شركة، أو للنظام األساسي لل1964( لسنة 12توفرت لنا لم تقع مخالفات خالل السنة ألحكام قانون الشركات رقم )

 أو على نتائج أعمالها للسنة. شركةتؤثر بشكل جوهري على المركز المالي لل

 
 

 مدقق حسابات قانوني معتمد –سمير سحار الشريك المسؤول: 

 109/2001رخصة رقم 

 

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط( 

  فلسطين –هللا  رام

 2020نيسان  16
 

 



 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـن الفلسطينية ـركة تمكينش
 فـلســطين -رام هللا 
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الي ركز الم ة الم قائم
انون األول ٢٠١٩ ي ٣١ ك كما ف

٢٠١٩٢٠١٨
ودات ــوجـ احاتالم دوالردوالرإيض

ة ير متداول ودات غ موج
دات، بالصافي                ١٬٨٢٩٬٠٩٠               ٥٢٬١٤٥٬٠٣٥ممتلكات ومع

ر امل اآلخ دخل الش ة من خالل ال                          -               ٦٣٬٣٠٤٬٩١٦موجودات مالية بالقيمة العادل
ة ع الزامي                   ٥٠٠٬٠٠٠                  ٧٥٠٠٬٠٠٠ودائ

ة ريبية مؤجل                          -                  ١١٧٬٩٣١موجودات ض
نة د س تحق بع يل تس م التحص                     ٢٢٬٧٤٣                  ٢٠٣٬١٤٠شيكات برس

ة  ير المتداول ودات غ وع الموج                ٢٬٣٥١٬٨٣٣               ٦٬٢٧١٬٠٢٢مجم

ة ودات المتداول الموج
ة، بالصافي م مدين                ٢٬١٩٦٬٨٨٢               ٨٤٬٢٨٥٬٦٥٢ذم

المي أمين اإلس ادة الت                   ٣٨٣٬٢٥٩                  ٩٧٨٧٬٩٠٣موجودات عقود إع
ة المي المدين أمين اإلس ادة الت أمين وإع م شركات الت                          -                  ١٧٣٬٥٩٠ذم

ة أخرى دة مدين                   ٥٧٠٬٤١٧                  ١٠٤٥٢٬١٨٩أرص
نة الل س يل تستحق خ م التحص                ٢٬٨٩٠٬٤٦٣               ٩٬٦٧٢٬٧٢٢شيكات برس

دى البنوك  ع ل                ٣٬٠٠٠٬٠٠٠               ٢٬٣٧٠٬٠٠٠ودائ
د وما في حكمه                   ٨٥٧٬١٢٨                  ١١٧٩١٬٣٩٨نق

ة ودات المتداول وع الموج                ٩٬٨٩٨٬١٤٩             ١٨٬٥٣٣٬٤٥٤مجم
ودات وع الموج              ١٢٬٢٤٩٬٩٨٢             ٢٤٬٨٠٤٬٤٧٦مجم

ة وق الملكي حق
ال                ٨٬٠٠٠٬٠٠٠               ٨٬٠٠٠٬٠٠٠رأس الم

ائر)  المدورة              (١٬٢٧٩٬٦٤٧)                (٤١٦٬٩١٥)(الخس
ة ة للموجودات المالي ي القيمة العادل اطي التغير ف                          -                    ١٥٬٧٠٩احتي

ة وق الملكي وع حق                ٦٬٧٢٠٬٣٥٣               ٧٬٥٩٨٬٧٩٤مجم

ائق املي الوث ندوق ح ص
ائق املي الوث                 (٥٧٢٬٤٩٥)             (٣٬٥٢٧٬١٥٣)١٢(عجز)  صندوق ح

                  ٥٧٢٬٤٩٥               ٣٬٥٢٧٬١٥٣قرض حسن من المساهمين
-                         -                         

ة ير متداول ات الغ المطلوب
وظفين ات الم ص انتفاع                   ٢١٤٬١٠٦                  ١٣٥٧١٬٦٩٨مخص

ة ير المتداول ات غ وع المطلوب                   ٢١٤٬١٠٦                  ٥٧١٬٦٩٨مجم

ة ات المتداول المطلوب
                    ٧٢٬٤٥١                  ١٤٢٢٩٬١٦٣ذمم دائنة

ة المي الدائن أمين اإلس ادة الت أمين وإع م شركات الت                   ١٧٩٬٤١٧                  ١٥٨٩٩٬٥٠٧ذم
رى ة أخ دة دائن                     ٦٩٬٩٦٥                  ١٦٧٢٠٬٩٦٥مخصصات وأرص
المي أمين اإلس ود الت ات عق                ٤٬٧٢٠٬٠٣٢             ٩١٤٬٠١٤٬٥١٨مطلوب

دفع                   ٢٧٣٬٦٥٨                  ٧٦٩٬٨٣١شيكات آجلة ال
ة ات المتداول وع المطلوب                ٥٬٣١٥٬٥٢٣             ١٦٬٦٣٣٬٩٨٤مجم

ات وع المطلوب                ٥٬٥٢٩٬٦٢٩             ١٧٬٢٠٥٬٦٨٢مجم

ة وق الملكي ات وحق وع المطلوب              ١٢٬٢٤٩٬٩٨٢             ٢٤٬٨٠٤٬٤٧٦مجم

ا.  رأ معه ب أن تق ة ويج وائم المالي م " ١"  إلى رقم " ٢٨"  جزءاً ال يتجزأ من هذه الق ن رق ة م احات المرفق كل االيض  تش



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

 

٦ 
 

دخل قائمة ال
انون األول ٢٠١٩ ي ٣١ ك ة ف ة المنتهي نة المالي للس

انون  ي ٣١ ك نة المنتهية ف للس
األول ٢٠١٩

ي ٣١   ة ف للشهور العشرة المنتهي
انون األول ٢٠١٨ ك

احات دوالردوالرايض

الي أقساط مكتتبة                           ٧٬٧٤٢٬٩٥١                     ١٧٢٣٬٥٨١٬٥٨٩اجم
ي مخصص أقساط غير مكتسبة (٤٬١٦٦٬٩٩١)                         (٥٬١٥٦٬٠٢٢)                      ١٧التغير ف

بة اط مكتس                           ٣٬٥٧٥٬٩٦٠                     ١٨٬٤٢٥٬٥٦٧ايرادات أقس

أمين اإلسالمي دي الت                             (٥٥٥٬٩٧٥)                      (١٬٥٥٧٬٥١٨)١٧أقساط معي
ي مخصص أقساط غير مكتسبة                              ٣٧٠٬٧٦٧                          ١٧٢٧٦٬٤٠٠التغير ف
المي أمين اإلس دي الت اط معي                             (١٨٥٬٢٠٨)                      (١٬٢٨١٬١١٨)صافي أقس

بة المي المكتس أمين اإلس اط الت افي أقس                           ٣٬٣٩٠٬٧٥٢                     ١٧٬١٤٤٬٤٤٩ص

بة المي المكتس أمين اإلس ادة الت                                ٥١٬٠٥٢                          ١٧١٤٩٬٩٣٣اجمالي عموالت إع
                            (١٩٠٬٧٧٨)                      (١٬٢٤٧٬٤٦٠)١٧يطرح :  العموالت المدفوعة

والت د العم بة بع أمين اإلسالمي المكتس اط الت افي أقس                           ٣٬٢٥١٬٠٢٦                     ١٦٬٠٤٦٬٩٢٢ص

دة ات المتكب المطالب
دة ات المتكب                          (١٬٢٥٨٬٠٧٧)                    (١٠٬٨٢١٬٨٤٦)١٧اجمالي المطالب

المي أمين اإلس دي الت                                ١٤٬٤٠٦                          ١٧٢٤٨٬٥٧١حصة معي
ا غ عنه ات غير مبل                               (٨٢٬٧٣١)                         (١٧٤٬٧٤٩)١٧مخصص مطالب

دة ات المتكب افي المطالب                          (١٬٣٢٦٬٤٠٢)                    (١٠٬٧٤٨٬٠٢٤)ص

غيلية المي التش أمين اإلس ال الت اح أعم                           ١٬٩٢٤٬٦٢٤                       ٥٬٢٩٨٬٨٩٨أرب
ة                          (٢٬٤٩٧٬١١٩)                      (٨٬٢٥٣٬٥٥٦)١٨أتعاب وكال

غيلية المي التش أمين اإلس ال الت ارة)  أعم                             (٥٧٢٬٤٩٥)                      (٢٬٩٥٤٬٦٥٨)صافي (خس

اهمين ى المس دات إل عائ
ائق ة من حاملي الوث                           ٢٬٤٩٧٬١١٩                       ١٨٨٬٢٥٣٬٥٥٦أتعاب وكال

اهمين ع -  المس اح الودائ دات أرب                              ١٢٩٬٤٥٢                          ١١٩٬٦٨٠عائ
ة ة وعمومي اريف إداري                          (٢٬٥٧٤٬٤٦٣)                      (٤٬٦١١٬٦١٥)١٩مص

ي تحصيلها                               (٤٥٬٦٣٤)                           (٥٤٬٣٦٦)٨مخصص ديون مشكوك ف
ات عملة م فروق ائر)  تقيي اح (خس                             (١٧٧٬٢٦٠)                          ٥٠٦٬٤٣٩أرب

ائق                             (٥٧٢٬٤٩٥)                      (٢٬٩٥٤٬٦٥٨)قرض لمخصص صندوق حاملي الوث
                                    ١٤٠                              ١٬٩٣٧إيرادات أخرى

ائر)  قبل الضريبة اح (الخس                             (٧٤٣٬١٤١)                       ١٬٢٦٠٬٩٧٣صافي األرب
ة ريبية مؤجل ات ض                                      -                          ١١٧٬٩٣١إنتفاع

اح ى األرب ل عل ريبة دخ افة وض                                      -                         (٥١٦٬١٧٢)ضريبة قيمة مض
د الضريبة ائر)  بع اح (الخس                             (٧٤٣٬١٤١)                          ٨٦٢٬٧٣٢صافي األرب

ا.  رأ معه ب أن تق ة ويج وائم المالي ذه الق م " ٢٨"  جزءاً ال يتجزأ من ه م " ١"  إلى رق ن رق ة م كل االيضاحات المرفق  تش
 



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

 

٧ 
 

دخل الشامل اآلخر  قائمة ال
انون األول ٢٠١٩ ي ٣١ ك ة ف للسنة المالية المنتهي

انون  ي ٣١ ك نة المنتهية ف للس
األول ٢٠١٩

ي ٣١   ة ف هور العشرة المنتهي للش
انون األول ٢٠١٨ ك

دوالردوالر

ربح (الخسارة)  للسنة/للفترة                      (٧٤٣٬١٤١)                      ٨٦٢٬٧٣٢صافي ال
ر                              -                        ١٥٬٧٠٩بنود الدخل الشامل اآلخ

دخل (الخسارة)  الشامل اآلخر للسنة/للفترة                       (٧٤٣٬١٤١)                      ٨٧٨٬٤٤١إجمالي ال
 



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

 

٨ 
 

يرات في حقوق الملكية قائمة التغ
انون األول ٢٠١٩ ي ٣١ ك للسنة المالية المنتهية ف

ال ي رأس الم ير ف احتياطي التغ
ة القيمة العادل

دورة ائر الم وعالخس المجم

دوالردوالردوالردوالر

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

نة          ٨٦٢٬٧٣٢              ٨٦٢٬٧٣٢                     -                    -صافي أرباح الس
ة ة العادل            ١٥٬٧٠٩                     -                ١٥٬٧٠٩                    -التغير في القيم

نة ر للس الي الدخل الشامل اآلخ          ٨٧٨٬٤٤١              ٨٦٢٬٧٣٢                ١٥٬٧٠٩                     -إجم

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

ي ٢٨ شباط ٢٠١٨ ا ف       ٥٬٦٢٣٬٤٩٤            (٥٣٦٬٥٠٦)                     -           ٦٬١٦٠٬٠٠٠الرصيد كم

       (٧٤٣٬١٤١)            (٧٤٣٬١٤١)                     -                     -صافي ( خسائر)   الفترة
ترة ر للف الي الدخل الشامل اآلخ        (٧٤٣٬١٤١)            (٧٤٣٬١٤١)                     -                     -إجم

م ١)  دفوع ( ايضاح رق       ١٬٨٤٠٬٠٠٠                     -                     -           ١٬٨٤٠٬٠٠٠زيادة رأس المال الم
انون األول ٢٠١٨ ي ٣١ ك ا ف       ٦٬٧٢٠٬٣٥٣         (١٬٢٧٩٬٦٤٧)                     -           ٨٬٠٠٠٬٠٠٠الرصيد كم

ا.  رأ معه ب أن تق ة ويج وائم المالي م " ١"  إلى رقم " ٢٨"  جزءاً ال يتجزأ من هذه الق ة من رق احات المرفق كل االيض تش
 



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

 

٩ 
 

 
دفقات النقدية قائمة الت

انون األول ٢٠١٩ ي ٣١ ك ة ف للسنة المالية المنتهي

انون  ي ٣١ ك نة المنتهية ف للس
األول ٢٠١٩

ي  ة ف للشهور العشرة المنتهي
انون األول ٢٠١٨ ٣١ ك

دوالردوالر
ات التشغيل دي من عملي التدفق النق

ل الضريبة ربح (الخسارة)  للسنة/للفترة قب                  (٧٤٣٬١٤١)١٬٢٦٠٬٩٧٣صافي ال

تعديالت
أمين اإلسالمي ادة الت                  (٣٨٣٬٢٥٩)                   (٤٠٤٬٦٤٤)(الزيادة)  في موجودات عقود إع

أمين اإلسالمي                ٤٬٧٢٠٬٠٣٢                  ٩٬٢٩٤٬٤٨٦الزيادة في مطلوبات عقود الت
                    ٤٥٬٦٣٤                       ٥٤٬٣٦٦مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

دات                        (١٤٠)                            -(أرباح)  بيع ممتلكات ومع
دات ١٠٥٬٠٢٩                     ٢٦١٬٢٠٠إستهالكات ممتلكات ومع
١٦٥٬٦٠٥                     ٢٨٢٬٤١٠مخصص انتفاعات الموظفين

ات ودات والمطلوب ي الموج ير ف ل التغ ات التشغيلية قب                ٣٬٩٠٩٬٧٦٠                ١٠٬٧٤٨٬٧٩١التدفقات النقدية من العملي

              (٢٬٢٤٢٬٥١٦)                 (٢٬١٤٣٬١٣٦)(الزيادة)  في الذمم المدينة
ة أمين مدين ادة الت                          -                   (١٧٣٬٥٩٠)(الزيادة)  في ذمم شركات التأمين وإع

رى                  (٣٥٢٬٥٤٤)                     ١١٨٬٢٢٨النقص (الزيادة)  في أرصدة مدينة أخ
يل               (٢٬٩١٣٬٢٠٦)                 (٦٬٩٦٢٬٦٥٦)(الزيادة)  في شيكات برسم التحص

                   (٥٨٬١٧٨)                     ١٥٦٬٧١٢الزيادة (النقص)  في الذمم الدائنة
ير الموظفين -  مساهمة الموظفين                     ٣٤٬٩٨٨                       ٨٣٬٠٩٨الزيادة في صندوق توف
أمين اإلسالمي                   ١٧٩٬٤١٧                     ٧٢٠٬٠٩٠الزيادة في ذمم شركات التأمين وإعادة الت

رى ة أخ دة دائن                     ٥٧٬٨٨٣                     ١٦٣٬٦٢٨الزيادة في مصاريف مستحقة وأرص
ال                  (١٩٧٬٤٩٤)                            -(النقص)  في دفعات على حساب رأس الم

وظفين والضرائب  ات الم ل انتفاع ي)  العمليات التشغيلية قب اتج من (المستخدم ف التدفق النقدي الن
المدفوعة

(١٬٥٨١٬٨٩٠)                  ٢٬٧١١٬١٦٥              

ة                        (٩٧٤)                       (٧٬٩١٦)انتفاعات موظفين مدفوع
                         -                     (٢٨٬٨٠٠)ضرائب مدفوعة

غيلية ي)  العمليات التش اتج من (المستخدم ف دي الن               (١٬٥٨٢٬٨٦٤)                  ٢٬٦٧٤٬٤٤٩صافي التدفق النق

ات اإلستثمار دي من عملي دفق النق الت
دات               (١٬٧٨٣٬٤١٢)                   (٥٧٧٬١٤٥)شراء ممتلكات ومع

ة                     ٣٥٬٣٥٨                 (٣٬٢٨٩٬٢٠٧)شراء موجودات مالي
تثمار ات االس ي)  عملي دي (المستخدم ف دفق النق               (١٬٧٤٨٬٠٥٤)                 (٣٬٨٦٦٬٣٥٢)صافي الت

ل ات التموي دي من عملي التدفق النق
دفع                   ٢٣٩٬٨٥١                     ٤٩٦٬١٧٣الزيادة في شيكات آجلة ال

١٬٨٤٠٬٠٠٠                            -الزيادة في رأس المال
ل ات التموي اتج من عملي دي الن                ٢٬٠٧٩٬٨٥١                     ٤٩٦٬١٧٣صافي التدفق النق

              (١٬٢٥١٬٠٦٧)                   (٦٩٥٬٧٣٠)صافي (النقص)  في النقد وما في حكمه
ة السنة /  الفترة                ٥٬١٠٨٬١٩٥                  ٣٬٨٥٧٬١٢٨النقد وما في حكمه في بداي

ي حكمه في نهاية السنة /  الفترة                ٣٬٨٥٧٬١٢٨                  ٣٬١٦١٬٣٩٨النقد وما ف

ي: ا يل متمثالً فيم
ه                   ٨٥٧٬١٢٨                     ٧٩١٬٣٩٨نقد وما في حكم

هر                ٣٬٠٠٠٬٠٠٠                  ٢٬٣٧٠٬٠٠٠ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة أش
٣٬٨٥٧٬١٢٨                  ٣٬١٦١٬٣٩٨               

ا.  رأ معه ب أن تق ة ويج وائم المالي ذه الق م " ١"  إلى رقم " ٢٨"  جزءاً ال يتجزأ من ه ة من رق احات المرفق كل االيض تش



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

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٠ 
 

 نشطتهاوألشركة ا .١
 

أمين الفلسطينية  تمكينتأسست شركة  .أ ام للت م (بمقتضى أحك انون الشركات رق كشركة مساهمة عامة  ١٩٦٤) لسنة ١٢ق
دودة  م مح ت رق اهمة تح ركات المس جل الش ي س جلت ف اريخ  )٥٦٢٦٠١٤٧٦(وس ه  ٢٠١٦آب  ١٥بت مال قيمت برأس

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

م من سه ١٫٨٤٠٫٠٠٠سهم من أسهم الشركة وتم اإلعالن عن طرح  ٦٫١٦٠٫٠٠٠كتتاب ما مجموعه إب قام المؤسسون .ب
ركة لإل هم الش ام أس اب الع اريخ كتت باط  ٢٥بت اب ب ٢٠١٨ش م االكتت ث ت دفوع حي ال الم بح رأس الم ل ليص ا بالكام ه

 .دوالر لكل سهم ١سهم بواقع  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠دوالر موزعة على  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠
 
 من أهم غايات الشركة : .ج
  مفهوم آليات بتطبيق اإللتزام مع وتعامالتها أعمالها جميع تحكم مؤسسية كهوية  اإلسالميةالشريعة  وأحكامقيم 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 
  بعالقة ايماناً المناسبة التأمينية ل الحلوطرح و احتياجاته، فهم من بدءاً الجمهور خدمة في الجودة مستويات أعلى تحقيق

 .)التأمينيةالوثائق حملة المشتركين (مع الشراكة 
  ية تكاملعالقة 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 التكنولوجيا تطويع

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

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

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

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

 

 .٢٠١٨آذار  ١بتاريخ  الشركة بمباشرة أعمالها التجاريةقامت  .ه
 

ً ) موظف١٤٢بلغ عدد موظفي الشركة ( .و ً كما في ٩٣و(،  ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في  ا كانون األول  ٣١) موظفا
٢٠١٨. 

 

فرعاً ومكتباً  )١٦( والبالغ عددها وغزة تزاول الشركة نشاطاتها من خالل فروعها ومكاتبها المنتشرة في الضفة الغربية .ز
باإلضافة إلى وكالء بلغ متوسط  ٢٠١٨كانون األول  ٣١) فروع ومكاتب كما في ١٠و( ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في 

 .٢٠١٨كانون األول  ٣١ووكيلين اثنين كما في  ٢٠١٩كانون األول  ٣١) وكيالً كما في ١٨هم (عدد
 

، على أن يتم عرضها للموافقة عليها ٢٠٢٠آذار ٨ تاريخبتم اعتماد القوائم المالية للشركة من قبل مجلس إدارة الشركة  .ح
  من قبل الهيئة العامة في اجتماعها السنوي القادم.

 

 ١٤ خالفلسطينية / اإلدارة العامة للتأمين بتاريتمت الموافقة على القوائم المالية للشركة من قبل هيئة سوق رأس المال  .ط
 .٢٠٢٠نيسان 

 



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

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١١ 
 

 الجديدة  والتفسيرات المعايير تطبيق .٢
 

 :٢٠١٩ كانون الثاني ١ تاريخ من المفعول ساريةالصادرة والجديدة والتعديالت والتفسيرات الجديدة  المعايير -أ
 

 : المرابحة ومبيعات الدفعات المؤجلة األخرى  ٢٨معيار المحاسبة المالية رقم 
 

حول المرابحة ومبيعات  ٢٨أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسسات المالية االسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
السابق حول  ٢محل معيار المحاسبة المالية رقم  ٢٨. يحل معيار المحاسبة المالية رقم ٢٠١٧الدفع المؤجلة األخرى في سنة 

 حول "مبيعات الدفعات المؤجلة". ٢٠"المرابحة والمرابحة لطلب الشراء" ومعيار المحاسبة المالية رقم 
 

الهدف من هذا المعيار هو وضع المبادىء المناسبة الخاصة بالمحاسبة وبإعداد التقارير لغرض االعتراف والقياس 
 ذات الصلة بمعامالت المرابحة ومبيعات الدفعات المؤجلة األخرى، وللبائعين والمشترين في تلك المعامالت.واإلفصاحات 

 

 ولم يكن له تأثيرعلى القوائم المالية للشركة. ٢٠١٩كانون الثاني  ١أصبح هذا المعيار سارياً ابتداءا من 
 

 تصبح سارية بعد :ت والتفسيرات الصادرة ولكنها لم المعايير الجديدة والتعديال -ب
 

 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
 المخاطر ذات االلتزامات مقابل مخصصات وتكوين ،المؤسسات) ( اإلسالمية المالية للمؤسسات األخرى الموجودات وبعض
 ذات المستقبلية النقدية بالتدفقات الخاصة المبالغ تقييم من الخصوص وجه على المالية القوائم مستخدمي تمكين أجل من العالية
 محل) ٣٠( رقم المالية المحاسبة معيار سيحل .عادلة بصورة حولها والشكوك وتوقيتها والمعامالت الموجودات بتلك الصلة
 حول) ٢٥( رقم المالية المحاسبة معيار من وأجزاء واالحتياطيات، بالمخصصات الخاص) ١١( رقم المالية المحاسبة معيار

 .القيمة بانخفاض يتعلق فيما المماثلة المالية واألدوات واألسهم الصكوك في االستثمار
 

 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 (
وفقاً تستخدم طريقة الخسائر االئتمانية للذمم المدينة والتعرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية طريقة قياس مزدوجة، يتم 

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

 لبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل:من األحكام الهامة عند تطبيق المتط
 

 االئتمانية؛ المخاطر في الكبيرة الزيادة معايير تحديد 
 المتوقعة؛ االئتمانية الخسائر لقياس المناسبة واالفتراضات النماذج اختيار  
 السوق /لمنتجاتا 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. 

 

 
 



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

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٢ 
 

 "تتمة"الجديدة  والتفسيرات المعايير تطبيق .٢
 

 :سارية بعد "تتمة"تصبح ادرة ولكنها لم المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الص -ب
 

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

 اإلشارة وترد هذامبكراً.  بتطبيقه ويسمح ٢٠٢٠ 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

 .)٩الدولي للتقارير المالية رقم (المعيار 
 

 )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.  ٢٠٢٠كانون 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 

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

إن هذا المعيار سيكون متاح للتطبيق "االستثمار في الصكوك واألسهم واالدوات المماثلة ".  ٢٥المحاسبة المالية السابق رقم 
 .٢٠٢٠كانون الثاني  ١المبكر 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 

  حاملي الصكوك.شفافة وعادلة لجميع اصحاب المصلحة وخصوصاً 
 

 .٢٠٢٠كانون الثاني  ١يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 

 إحتياطيات الخسائر – ٣٥م معيار المحاسبة المالي رق
 

"احتياطيات  ٣٥مالية رقم أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واالسالمية معيار المحاسبة ال
"انخفاض القيمة والخسائر  ٣٠. يحل هذا المعيار بجانب معيار المحاسبة المالية رقم ٢٠١٨المخاطر" في سنة الخسائر/

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



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

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٣ 
 

 السياسات المحاسبية المتبعة -٣
 

 بيان االلتزام
 

اديء الشريعة تم إعداد القوائم المالية المرفقة و ام ومب ةفقاً ألحك رره هيئ اً  اإلسالمية حسبما تق ة الشرعية للشركة ووفق الرقاب
 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.

 
ة التي تم قياسها بالقيمة العادلةاألدوات المالية  تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا ة التاريخي . إن التكلف

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

 
 .ذي يمثل العملة الرئيسية للشركةوالة اظهار القوائم المالية إن الدوالر االمريكي هو عمل

 
 المالية هي كما يلي:  قوائمحاسبية المطبقة في تجهيز الالسياسات الم

 
ز  م تجهي وائم ت اً الق ة وفق ة المرفق بة  المالي ايير المحاس ة لمع ة المالي ة المحاسبة والمراجع ن هيئ ة الصادرة ع ات المالي للمؤسس

ة  وانين المحلي اً للق ة الشرعية للشركة ووفق ة الرقاب رره هيئ اديء الشريعة اإلسالمية حسبما تق اإلسالمية واستناداً ألحكام ومب
بة الم ايير المحاس ا مع ي ال تغطيه يع الت بة للمواض ذة، وبالنس ركة باإلالناف وم الش المية، تق ة اإلس ة الي ايير الدولي اد بالمع سترش

ايير للتق ارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، بما يتفق مع المعايير الشرعية لحين صدور مع
 إسالمية لها.



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

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

١٤ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة -٣
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية
ة ريكي، عند إعداد القوائم الماليةبشكل أساسي بالدوالر األم تتعامل الشركة العمالت األجنبي تم ب ي ت ، يتم تسجيل المعامالت الت

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

ائدة بتاريخ القوائم المالية ة الوسطية الس ة بأسعار العمالت االجنبي ات المالي ة والمطلوب ، يتم تحويل ارصدة الموجودات المالي
ا  التاريخ الى الدوالر األمريكي. بذلك ي تظهر بقيمته ة والت العمالت األجنبي ة ب ر المالي ات غي يتم تحويل الموجودات والمطلوب

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

 ، فيما عدا: مة الدخلالعمالت األجنبية الى الدوالر األمريكي ضمن قائيتم إدراج فروقات أسعار الصرف الناتجة عن تحويل 
 
 فروقات العملة الناتجة عن الدخول في معامالت بهدف التحوط من بعض مخاطر بعض العمالت األجنبية، وكذلك 
  المحتمل وال يوجد تخطيط فروقات العملة الناتجة عن بنود مالية مدينة أو دائنة ناتجة عن عمليات أجنبية والتي ليس من

اطي العمالت  ا ضمن احتي راف به تم االعت ي ي لسدادها وهي تشكل جزء من صافي االستثمار في العمالت األجنبية والت
 وعند استبعاد صافي قيمة االستثمار.راف بها في قائمة الدخل األجنبية ويتم االعت

 ى ألغراض إعداد القوائم المالية، تم عرض موجودات ومطلوبات ا لشركة بالدوالر األمريكي وهي العملة المستخدمة عل
اس أسعار  أساس أسعار الصرف السائدة كما في تاريخ القوائم المالية. يتم إعادة تحويل اإليرادات والمصروفات على أس

ائدة  ةالصرف الس ل معامل اريخ ك دوالبت ى ال ود ال ك البن ل تل ن تحوي عار الصرف الناتجة ع ات أس تم إدراج فروق ر ، وي
 .األمريكي ضمن قائمة الدخل 

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

 
كانون األول  ٣١  

٢٠١٩ 
كانون األول  ٣١ 

٢٠١٨ 
 (%) التغير

  دوالر  دوالر  
 %٩ ٠٫٢٦٦  ٠٫٢٩٠  الشيقل اإلسرائيلي

 - ١٫٤١٠  ١٫٤١٠  الدينار األردني
 

 اإلسالمي عقود التأمين
 

أمين  ة  اإلسالمييتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة عن عقود الت رات الزمني اس الفت ى أس أمين مكتسبة) عل إيرادات (أقساط ت ك
ود غير المكتسبة . يتم تسجيل أقساط التأمين وبما يتناسب مع فترة تغطية تلك العقود المستحقة أمين المن خالل عق اإلسالمي ت

ة ضمن المطلوبات كأقساط تأمين غير مكتسبة القوائم الماليةكما بتاريخ  اط المكتتب وم األقس ايرادات رس راف ب ، باستثناء اإلعت
 .عند قبضها

 
ع لتعويض حاملي  زام المتوق ى أساس االلت دخل عل ة ال يتم إدراج المطالبات ومصاريف تسويات الخسائر المتكبدة ضمن قائم

 أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود. اإلسالمي عقود التأمين
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 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 اإلسالمي تكاليف اقتناء بوالص التأمين
 

ي مقابل بيع او اكتتاب او بدء عقود تأمين جديدة، ويتم قيد التكاليف التي تتكبدها الشركة  تمثل تكاليف االقتناء تكاليف االقتناء ف
 .قائمة الدخل

 
 العموالت والتكاليف االخرى

 
في سنة  و المجددة في قائمة الدخلالجديدة ا اإلسالمي يتم قيد كافة العموالت والتكاليف االخرى للحصول على بوالص التأمين

 ً  لمبدأ االستحقاق. حدوثها، ويتم االعتراف بالمصاريف االخرى وفقا
 

 إيرادات العموالت
 

ا مع  اإلسالمي إصدار وثيقة إعادة التأمين يتم االعتراف بإيرادات العموالت عند ق عليه ة متف ى شروط ونسب مئوي اًء عل بن
 .اإلسالمي شركات إعادة التأمين

 
 إيرادات عوائد ودائع

 
الغ  ة المستحقة والمب رات الزمني ى أساس الفت دأ اإلستحقاق وعل اً لمب وك وفق دى البن تثمار ل ع اإلس د ودائ رادات عوائ يتم قيد إي

 .%٤ – %٣٫٥ ل عائد متوقع يتراوح ما بيناألصلية وبمعد
 

 توزيعات أرباح األسهم
 

ا  د اقراره ك عن اح وذل ات عن توزيعات األرب يتم االعتراف بتوزيعات أرباح األسهم عندما ينشأ حق للمساهمين باستالم دفع
 من الهيئة العامة للمساهمين.

 
 المصاريف اإلدارية والعمومية

 
 حدوثها ويتم اثباتها في قائمة الدخل بناًء على أساس اإلستحقاق.عند المصاريف ب اإلعترافيتم 
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 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 المبرمة اإلسالمي عقود إعادة التأمين
 

عن الخسائر الناجمة عن  ض الشركةوالتي يتم بموجبها تعوي اإلسالمي يتم تصنيف العقود المبرمة مع شركات إعادة التأمين
 اإلسالمي والمتفقة مع متطلبات التصنيف لعقود التأمين شركةالمصدرة من قبل ال اإلسالمي واحد أو أكثر من عقود التأمين

 مع أطراف تأمين أخرى ضمن عقود التأمين شركة. تظهر العقود المبرمة والتي تدخل بها الإسالمي كعقود إعادة تأمين
 تأمينالمبرمة كموجودات إعادة ال اإلسالمي تأمينالبار المنافع الناتجة عن دخول الشركة في عقود إعادة . يتم اعتاإلسالمي
شكل دوري. في حال وجود مؤشر عن خسائر في ب اإلسالميبتقييم موجودات إعادة التأمين  شركة. تقوم الاإلسالمي

إلى القيمة القابلة  اإلسالمي دفترية لموجودات إعادة التأمينتقوم الشركة بتخفيض القيمة ال اإلسالمي موجودات إعادة التأمين
. يتم قياس المبالغ المطلوبة من أو إلى معيدي التأمين بشكل الناجمة ضمن قائمة الدخل للتحصيل ويتم إدراج خسائر التدني

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

 كمصروف عند استحقاقها. 
 

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

. إن اإلسالمي كأعمال مباشرة مع األخذ في االعتبار تصنيف منتج أعمال إعادة التأمين اإلسالمي عند اعتبار إعادة التأمين
. يتم تقدير المبالغ المستحقة الدفع اإلسالمي تمثل األرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين اإلسالمي التأمين التزامات إعادة

 المرتبطة بها. اإلسالمي بطريقة تتماثل مع عقود إعادة التأمين
 

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

 
 اإلسالمي مطلوبات عقود التأمين

 

 احتياطي االدعاءات الموقوفة
 

فيما يتعلق باالدعاءات الموقوفة لكافة االدعاءات المبلغ عنها وغير المسددة  اإلسالمي يتم تكوين احتياطيات لعقود التأمين
 دة وغير المبلغ عنها كما بذلك التاريخ. ، باإلضافة لالدعاءات المتكبتى تاريخ القوائم الماليةح

 

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

، وذلك بعد خصم القيمة المتوقعة للحطام والمبالغ المتوقع اريخ قائمة المركز الماليالمطالبات التي حدثت ولم تسدد كما بت
استردادها وكذلك المتوقع بقاؤها. قد تكون هناك تأخيرات في التبليغ والسداد لبعض أنواع المطالبات، لذلك فإن التكلفة النهائية 

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

 

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

مبلغ عنها اإلدارة للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها تستند إلى وتيرة تسوية المطالبات السابقة للمطالبات المتكبدة غير ال
، في تاريخ القوائم الماليةباستخدام طريقة التقييم االكتواري وحسب تعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وموافقتهم. كما 

يتم إعادة تقييم تقدير المطالبات السابقة للتأكد من كفاية المخصص من قبل الخبير االكتواري للشركة ويتم إجراء التغييرات 
  .على هذا المخصص
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 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 "تتمة" اإلسالمي مطلوبات عقود التأمين
 

 غير المكتسبة اإلسالمي احتياطي أقساط التأمين
 

أمين أمين اإلسالمي تمثل أقساط الت ود الت ات عق من مطلوب واردة ض بة وال ر المكتس ديره من  اإلسالمي غي م تق ذي ت الجزء ال
وائم ال ةإجمالي األقساط المكتتبة والتي تخص فترات التأمين الالحقة لتاريخ الق ر المكتسبة منسوبة مالي دير األقساط غي تم تق . ي

ر المكتسب اإلسالمي . إن أقساط التأمينعد تاريخ القوائم الماليةبإسالمي إلى عدد األيام المتبقية من كل وثيقة تأمين  ة والتي غي
أمين اط الت اطي  اإلسالمي تم تقديرها حسب الطريقة أعاله تغطي الحد األدنى المطلوب الحتياطي أقس ر المكتسبة. إن احتي غي

ل ال ن قب أمين شركةاألقساط غير المكتسبة يأخذ في االعتبار تكاليف االستحواذ المقدرة والمتكبدة م والص الت ى ب  للحصول عل
 ها على مدى فترة البوليصة.بحيث يتم استدراك اإلسالمي

 
ذلك  اإلسالمي إن حصة إعادة التأمين ا، وك غ عنه ر المبل فيما يخص االدعاءات الموقوفة أعاله شاملة االدعاءات المتكبدة وغي

 .في القوائم المالية اإلسالمي تأمينالمن األقساط غير المكتسبة يتم تصنيفها كموجودات إعادة  اإلسالمي حصة معيدي التأمين
 

 تعويضات الحطام والتنازل
 

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

 تكاليف االستحواذ
 

أمين ود ت ى عق أمين إسالمي إن العموالت والتكاليف الخاصة بضمان الحصول عل ود الت د عق دة وتجدي ة  اإلسالمي جدي القائم
 وت من عقد إلى آخر حيث يتم إثباتها كمصاريف عند تكبدها.تتفا

 
 مخصص إنتفاعات الموظفين

  تم احتساب مخصص لمواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية الخاصة بنهاية خدمة الموظفين بحسب قانون العمل ساري
 المفعول.

  ه ا قيمت اع م تم اقتط ث ي ار، بحي ندوق اإلدخ ص لص اب مخص تم احتس ن  %٥ي ركة م وم الش وظفين، وتق ب الم روات
 بالمساهمة في الصندوق بنفس النسبة.

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

 
ومخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق  %٣يتم احتساب مخصص هيئة سوق رأس المال بنسبة 

الصادر بمقتضى  ٢٠٠٧) لسنة ٤اسية للتأمينات اإللزامية للمركبات حسب نظام الرسوم رقم (من األقساط األس %١٥بنسبة 
 وتعليمات اإلدارة العامة للتأمين. ٢٠٠٤) لسنة ١٣أحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (
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 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 عقود اإليجار
ى يتم تصنيف عقود اإليجار كإيجارات تمويلية ع ك إل افع التمل ل المخاطر ومن ود اإليجار، تحوي ندما يتم، بموجب شروط عق

المستأجر بشكل جوهري. أما أنواع عقود اإليجار األخرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية. ال يوجد عقود إيجارات تمويلية 
 لدى الشركة.

 
 الممتلكات والمعدات

ا  الممتلكات والمعداتتظهر  ع له اجي المتوق دى العمر اإلنت ى م بالتكلفة التاريخية ويتم استهالكها على أساس القسط الثابت عل
 ، أما تفاصيل هذه النسب فهي كما يلي:%٢٥إلى  %١٠وبمعدالت سنوية تتراوح ما بين 

 
  % 

 %١٠  أثاث ومفروشات
 %٢٠  أجهزة حاسوب وأجهزة مكتبية

 %١٠  ديكورات وتحسينات
 %٢٥  الحاسوببرامج 

 %١٠  سيرفرات وأجهزة دعم معلوماتي
 %١٠  أجهزة هاتف مكتبية

 %١٥  سيارات
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

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

يمة (إن وجدت). وفي حال صعوبة تقدير القيمة القابلة للموجودات وذلك بهدف تحديد مدى الخسارة الناتجة عن انخفاض الق
بتقدير القيمة المستردة لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها األصل. عند وجود أسس معقولة  شركةلالسترداد لألصل فردياً تقوم ال

 شركةتوزيعها على أصغر  للتوزيع، فإنه يتم توزيع الموجودات على وحدات توليد النقد بشكل إفرادي وما دون ذلك فإنه يتم
 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. 

 
يمته الدفترية، فإنه يتم خفض القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة أما إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل أقل من ق

التي يمكن استردادها. إن خسارة انخفاض القيمة تحمل مباشرة على قائمة الدخل إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه وفي 
 هذه الحالة فإن خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم.

 
ً استرداد خسارة انخفاض القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى إن تصل للقيمة المقدرة التي يمكن  في حال تم الحقا

استردادها على أال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األصل في السنوات السابقة. 
تدرج في قائمة الدخل إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه، وفي هذه الحالة فإن  إن استرداد خسارة االنخفاض في القيمة

 استرداد خسارة االنخفاض في القيمة يعامل كزيادة في إعادة التقييم.
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 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 
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١٩ 
 

 ""تتمة السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 الموجودات المالية
 

 طرفاً في أحكام تعاقدية خاصة باألداة. شركةبح اليتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تص
 

ود مباشرة  ي تع امالت الت اليف المع اف أو تخصم تك تُقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وتض
ة  ة بالقيم ات المالي ودات والمطلوب دا الموج ة (ع ات المالي ودات والمطلوب ة إلى حيازة أو إصدار الموج ة من خالل قائم العادل

راف  تم االعت ـدئي. ي راف المب د االعت ة، حسب االقتضاء، عن الدخل) من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالي
 بتكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة بحيازة موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 
 وجودات الماليةتصنيف الم

 

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  المالية بالشكل المذكور يتم بناءً تصنيف الموجودات 

 إثباتها.
 

 اآلخر الشامل الدخل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خاللاستثمارات في 
 

 في ةمتداول 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

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

 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

 الدخل . قائمة في ذلك عن الناتجة الخسائر
 

 .الدخل قائمة في الموزعة األرباح أخذ يتم
 

 التدني في قيمة الموجودات المالية 
 

وم ال ركةتق ك  ش ت هنال ا إذا كان د فيم ة لتحدي وائم المالي اريخ الق ي ت ة ف جالت للموجودات المالي ي الس ة ف يم المثبت ة الق بمراجع
ة الدفترية لتلك الموجودات ةقيمالمؤشرات تدل على تدني في  ة القابل ، وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات فانه يتم تقدير القيم

 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 
  سدادالتخلف أو تأخر في. 
 .من المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفالساً أو إعادة هيكلة مالية 
 وبات المالية.اختفاء سوق نشطة لهذه الموجودات المالية بسبب الصع 
 

ث  رادي حي ا بشكل إف تم خفض قيمته ي ال ي ودات الت بالنسبة لبعض فئات الموجودات المالية، مثل ذمم التأمين المدينة والموج
ابقة  الخبرة الس ة ب ذمم المدين ة محفظة ال اض قيم دليل الموضوعي النخف ل ال الي. يتمث يتم فحصها النخفاض القيمة بشكل إجم

رات الملحوظة في تحصيل الذمم شركةلل ى التغي ابقة، إضافة إل رة الس ، الزيادة في عدد الدفعات المستحقة للمحفظة خالل الفت
 في ظروف االقتصاد المحلي والتي لها عالقة بتحصيالت الذمم.
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٢٠ 
 

 ""تتمة السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 "تتمة" التدني في قيمة الموجودات المالية 
 

ة  ة والقيم ك الموجودات المالي ة لتل ة الدفتري ين القيم رق ب تتمثل خسارة انخفاض القيمة في الموجودات المالية المدرجة في الف
ى سعر الالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة منها والتي تعكس مقدار الضمان  ة مخصوماً عل دوالكفال ك  عائ ي لتل الفعل

 الموجودات المالية.
 

ي  يتم ة والت تخفيض القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خسائر انخفاض القيمة مباشرةً، باستثناء ذمم التأمين المدين
ال  تم إقف يل، ي ة للتحص يتم تخفيضها بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها. في حال اعتبار ذمم التأمين المدينة غير قابل

ا تلك الذمم مقابل مخصص الذمم ا تم إثباته ل في ا من قب م إقفاله د ت لمشكوك في تحصيلها. وفي حال استرداد ذمم تأمين مدينة ق
ي  ذمم المشكوك ف كتحصيالت مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. يتم إثبات التغير في القيمة الدفترية لمخصص ال

 تحصيلها ضمن قائمة الدخل.
 

ات أنه في حال تم الحقاً استرداد خسارة انخفا اريخ إثب د ت ض القيمة وكان ذلك االسترداد يعود إلى وقوع حدث موضوعي بع
ا سا رف به اض المعت دخلتلك الخسارة في انخفاض القيمـة، يتم عكس خسارة االنخف ة ال ى أال تتجاوز  بقاً من خالل قائم عل

 تم االعتراف باالنخفاض في القيمة.القيمة المدرجة لالستثمار بتاريخ عكس االنخفاض لقيمة التكلفة المطفأة فيما لو لم ي
 

 الغاء االعتراف بالموجودات المالية
 

تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك الموجودات المالية 
لقة بملكية الموجودات المالية إلى طرف آخر. إذا أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتع

لم تقم الشركة بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات 
باالعتراف المالية واستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي تم تحويلها إلى طرف آخر، فإن الشركة تقوم 

ا المتبقية بالموجودات المالية وأي التزامات يتوجب عليها سدادها. إذا لم تقم الشركة بتحويل جميع المكاسب عوائدهب
والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية، تستمر الشركة باالعتراف بالموجودات المالية باإلضافة إلى قرض مضمون 

 مقابل عائدات مستلمة.
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٢١ 
 

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

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

 
 تأمين مدينةذمم 

أمين اإلسالمي تتألف ذمم التأمين المدينة من ذمم الوكالء، الوسطاء وحاملي عقود التأمين ادة الت ث  اإلسالمي وشركات إع حي
ة  ى إمكاني ل عل د وجود دلي دخل عن ة ال يتم قياسها بالقيمة العادلة. يظهر التخصيص للديون المشكوك في تحصيلها ضمن قائم

 عدم تحصيل تلك الذمم.
 

 المطلوبات المالية وأدوات الملكية
طة ال درة بواس ة المص ديون وأدوات الملكي نيف ال تم تص ركةي وهر  ش س وج اً ألس ة طبق أدوات ملكي ة أو ك ات مالي كمطلوب

 الترتيبات التعاقديـة وتعريف المطلوب المالي وأي أداة ملكية.
 

 أدوات الملكية
ول ي أص ا ف وق المساهمين  شركةال أداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكه ا. أدوات حق ع التزاماته د طرح جمي ة بع المتبقي

 يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار المباشرة. شركةالمصدرة من قبل ال
 

 المطلوبات المالية
ة يتم قياس المطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة بعد طرح تكاليف المعامالت فيما عدا  ة العادل ة بالقيم المطلوبات المالي

طفأة مستخدماً التي يتم قياسها بشكل أولي بالقيمة العادلة. ويتم قياس المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة الم ة الدخلمن خالل قائم
اس بالقي ليس لديها مطلوبات مالية شركةن الإة العادلة من خالل قائمة الدخل. الفعلي او بالقيم عائدطريقة معدل ال ة تق ة العادل م

 .من خالل قائمة الدخل
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٢٢ 
 

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

 ذمم تأمين دائنة 
 تظهر ذمم التأمين الدائنة بالقيمة العادلة.

 
 المخصصات

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

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

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

 للنقود مادية).
 

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

 
 الضرائب

ين  يتم إحتساب الضريبة الحالية على أساس ربح السنة الخاضع للضريبة. هذا ويختلف الربح الخاضع للضريبة عن الربح المب
ا ال يشمل  ي سنوات أخرى وكم في قائمة الدخل حيث ال يشمل بنود إيرادات ومصاريف تخضع للضريبة أو قابلة لالقتطاع ف

 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 (
 
ا ي ي فلسطين، أم ول ف اري المفع افة س جري التخصيص لضريبة المكوس المضافة على األرباح بموجب نظام المكوس المض

 ضريبة المكوس المضافة على الرواتب فيجري إظهارها ضمن قائمة الدخل.
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٢٣ 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية المتبعة .٣
 

 معلومات القطاعات والمعلومات الجغرافية
 

ل  ال يمث دمات خاضعة لمخاطر  مجموعةقطاع االعم ديم منتجات او خ ي تق ا ف ي تشترك مع ات الت ودات والعملي ن الموج م
 ).١٧وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال اخرى. معلومات القطاعات واردة في ايضاح رقم (

 
ية والتي تتكون من: قطاع تأمينات السيارات، قطاع حسب قطاعات التأمين التشغيل شركةألغراض إدارية، تم تنظيم أعمال ال

تأمينات الحوادث العامة، قطاع التأمينات الهندسية، قطاع تأمينات العمال، قطاع تأمينات المسؤولية المدنية، قطاع التأمين 
النقد لحسابات الشركة . تتألف اإلستثمارات من اإلستثمارات وإدارة التأمين العائليوقطاع  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.
 

 فتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدةاإل .٤
 

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

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

جمة ن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناإمتعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و
 عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.

 
 فتراضات المحاسبية الهامةاإل

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

 
 تصنيف الممتلكات

هلية الممتلكات لتصنيفها أفتراضات في تحديد فتراضات. تلزم هذه اإلقامت اإلدارة في تصنيفها للممتلكات بعدد من اإل
كاستثمار في عقار أو كممتلكات ومعدات، أو كمشاريع قيد اإلنشاء، أو كعقار محتفظ به للبيع. تقوم اإلدارة بوضع معايير 
تمكنها من تطبيق هذه االفتراضات باستمرار بما يتوافق مع تعريف االستثمار في عقار، الممتلكات ومعدات، والمشاريع قيد 

 العقار المحتفظ به للبيع. االنشاء، و
 

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

 
ً لقانون العمل الساري في مناطق السلطة  مخصص انتفاعات الموظفين: يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة وفقا

 على سياسة الشركة بهذا الخصوص. كما يتم احتساب مخصص صندوق التوفير بناءً الفلسطينية، 
 

الممتلكات والمعدات: تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب 
اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم  على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار ستهالكات السنوية اعتماداً اإل

 اخذ خسارة التدني (إن وجدت) إلى قائمة الدخل.
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 "تتمة" اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة .٤
 

 "تتمة" التقديرات غير المؤكدة
 

ر : اإلسالمي تقييم االلتزامات الناتجة عن االدعاءات الموقوفة لعقود التأمين ة تعتب اءات الموقوف ات الناتجة عن االدع االلتزام
ى  اإلسالمي لعقود التأمين ؤثر عل ي ت دة الت ر المؤك هي أكثر التوقعات المحاسبية حساسية وذلك لوجود العديد من العوامل غي

 االلتزامات المقدرة وااللتزامات التي سوف يتم تسديدها.
 

ر الم اءات غي ن االدع ة استناداً يتم تقدير االلتزامات الناشئة ع وائم المالي اريخ الق ي ت ا ف ا كم م اإلبالغ عنه ي ت ى  دفوعة الت إل
ة  ة المتوقع تم تقارير الخبراء والمحامين وخبرة الشركة وتقديراتها بتحديد قيمة التكاليف اإلجمالي ا ي ى حدة. كم ل ادعاء عل لك

ي  ا ف ا كم غ عنه ر المبل دة وغي اءات المتكب ن االدع ئة ع ات الناش دير االلتزام دل تق ى مع الرجوع إل ة ب وائم المالي اريخ الق ت
ى  اًء عل ديل المخصص بن تم تع يم االلتزامات أعاله وي ادة تقي تم إع ة ي االدعاءات للفترات السابقة. كما في تاريخ القوائم المالي

 ذلك.
 

ل إدارةالذمم المدينة:  دة من قب ى أسس وفرضيات معتم اداً عل رة اعتم ذمم المتعث اء ال وين مخصص لق دير شركال يتم تك ة لتق
 المخصص الواجب تكوينه.

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

  .أخذ التدني في قائمة الدخل
 

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

 دوري.
 

ة التاللتزام: بتاريخ القوائم الماليةكفاية ا ق من كفاي أمينزا، يتم تطبيق اختبارات كفاية االلتزام للتحق ود الت ات عق . اإلسالمي م
باستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية، االدعاءات المستلمة، المصاريف اإلدارية وكذلك  شركةتقوم ال

تم إدراج أي عجز ضمن  زام. ي ة االلت يم كفاي دف تقي ك به ات وذل ك االلتزام دعم تل ي ت ن األصول الت إيرادات االستثمارات م
 ئمة الدخل وذلك من خالل تكوين مخصص للخسائر الناتجة عن اختبارات كفاية االلتزام.قا
 
 
 



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

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

٢٥ 
 

 
 ممتلكات ومعدات، بالصافي .٥

 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في 

أثاث   
 ومفروشات

 
أجهزة وبرامج حاسوب 

 وأجهزة مكتبية
 

 
 السيارات

 
ديكورات 

 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  سنةإضافات 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  ٣١الدفترية كما في صافي القيمة 
 

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

٢٫١٤٥٫٠٣٥  ١٠٣٫٣٦٥ 
 
 



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

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
 

٢٦ 
 

 "تتمة" ممتلكات ومعدات، بالصافي.  ٥
 

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في 
 

أثاث   
 ومفروشات

 
أجهزة وبرامج حاسوب 

 وأجهزة مكتبية
 

 
 السيارات

 
ديكورات 

 وتحسينات
 

 
 المجموع

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  التكلفة
 ١٨٨٫٢٥٤  ٤٥٫٥٠١  -  ٩٩٫٣٢٨  ٤٣٫٤٢٥  ٢٠١٨شباط  ٢٨الرصيد كما في 

 ١٫٧٨٣٫٤١٢  ٨٥٠٫٦٨٠  ٥٢٦٫٩٨٨  ٢٠٨٫٠٥٤  ١٩٧٫٦٩٠  إضافات خالل الفترة
)٣٩٫٠١٨(  -  -  إستبعادات خالل الفترة   -  )٣٩٫٠١٨(  

 ١٫٩٣٢٫٦٤٨  ٨٩٦٫١٨١  ٤٨٧٫٩٧٠  ٣٠٧٫٣٨٢  ٢٤١٫١١٥  ٢٠١٨كانون األول  ٣١الرصيد كما في 
           

           االستهالك المتراكم
 ٢٫٣٢٩  ٤٣٦  -  ١٫٦٧٠  ٢٢٣  ٢٠١٨شباط  ٢٨الرصيد كما في 

 ١٠٥٫٠٢٩  ٣٤٫٤٦٥  ٢٩٫١٥٢  ٢٦٫٣٦١  ١٥٫٠٥١  إستهالكات خالل الفترة
)٣٫٨٠٠(  -  -  إستبعادات خالل الفترة   -  )٣٫٨٠٠(  

 ١٠٣٫٥٥٨  ٣٤٫٩٠١  ٢٥٫٣٥٢  ٢٨٫٠٣١  ١٥٫٢٧٤  ٢٠١٨كانون األول  ٣١الرصيد كما في 
 

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١صافي القيمة الدفترية كما في 
 

١٫٨٢٩٫٠٩٠  ٨٦١٫٢٨٠  ٤٦٢٫٦١٨  ٢٧٩٫٣٥١  ٢٢٥٫٨٤١ 
 

 
 

 



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

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٢٧ 
 

 
 الدخل الشامل اآلخر ية بالقيمة العادلة من خاللموجودات مال .٦

 

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

  -  ٣٫٣٠٤٫٩١٦ استثمارات في أسهم شركات مدرجة
 ٣٫٣٠٤٫٩١٦  - 

 
 ودائع الزامية .٧

ً للقرارات الصادرة عن هيئة سوق رأس  تمثل الودائع االلزامية ودائع مربوطة ألمر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وفقا
المطلوبة من شركات التأمين بموجب قانون التأمين رقم بشأن تحديد قيمة الوديعة  ٢٠٠٧ت) لسنة /٢المال الفلسطينية رقم (

 ، وال يمكن استخدامها إال بموافقة مسبقة أو بإذن مكتوب من قبل الهيئة.٢٠٠٥) لسنة ٢٠(
 
 ذمم مدينة، بالصافي .٨

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١  
 دوالر  دوالر  

 ٢٫٢٢٠٫٣٢٦  ٣٫٨٨٨٫٢٣٩  اإلسالمي ذمم مشتركي التأمين
 ٨٫٠٨٢  ٣٥٦٫١٥٢  ذمم الوكالء

 ١٢٫٥١٢  ٣٧٫٦٦٢  ذمم الموظفين
 ١٫٥٩٦  ١٠٣٫٥٩٩  ذمم أخرى

  ٢٫٢٤٢٫٥١٦  ٤٫٣٨٥٫٦٥٢ 
 )٤٥٫٦٣٤(  )١٠٠٫٠٠٠(  ينزل: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  ٢٫١٩٦٫٨٨٢  ٤٫٢٨٥٫٦٥٢ 
 

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

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١
 

لفترة الشهور العشرة  
كانون  ٣١ المنتهية في

 ٢٠١٨األول 
 دوالر  دوالر 

 -  ٤٥٫٦٣٤ فترةال /السنة  الرصيد كما في بداية
 ٤٥٫٦٣٤  ٥٤٫٣٦٦ للفترة / لسنةالتخصيص ل

 ٤٥٫٦٣٤  ١٠٠٫٠٠٠ الفترة / سنةالرصيد كما في نهاية ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٢٨ 
 

 
 اإلسالمي ومطلوبات عقود التأمين اإلسالمي موجودات عقود إعادة التأمين .٩

 
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١  
 دوالر  دوالر  

     اإلسالمي مطلوبات عقود التأمين
 ٥١٤٫٨٦٥  ٤٫٦٨٠٫٦٦٧  دعاءات تحت التسويةإجمالي احتياطي اال

 )٤٤٫٥٥٥(  )٢٥٦٫٨٢٨(  ينزل: صافي المشاركات واالستردادات *
 ٤٧٠٫٣١٠  ٤٫٤٢٣٫٨٣٩  احتياطي اإلدعاءات تحت التسويةصافي 

 ٤٫١٣٩٫٩٤٦  ٩٫٢٩١٫٠٣٧  أقساط غير مكتسبةاحتياطي 
 ٢٧٫٠٤٥  ٣١٫٩٧٧  االحتياطي الحسابي لعقود التأمين العائلي

 ٨٢٫٧٣١  ٢٦٧٫٦٦٥  )Pureاحتياطي اإلدعاءات غير المبلغ عنها (
 ٤٫٧٢٠٫٠٣٢  ١٤٫٠١٤٫٥١٨  اإلسالمي مطلوبات عقود التأمين مجموع

     
     اإلسالميموجودات عقود إعادة التأمين 

 ١٢٫٤٩٢  ١٤٠٫٧٣٦  احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية
 ٣٤٥٫٢٦٤  ٦١٧٫٣٢٣  أقساط غير مكتسبةاحتياطي 

 ٢٥٫٥٠٣  ٢٩٫٨٤٤  االحتياطي الحسابي لعقود التأمين العائلي
 ٣٨٣٫٢٥٩  ٧٨٧٫٩٠٣  اإلسالميمجموع موجودات عقود إعادة التأمين 

     

     اإلسالميمطلوبات عقود التأمين  صافي
 ٤٥٧٫٨١٨  ٤٫٢٨٣٫١٠٣  احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية

 ٣٫٧٩٤٫٦٨٢  ٨٫٦٧٣٫٧١٤  أقساط غير مكتسبةاحتياطي 
 ١٫٥٤٢  ٢٫١٣٣  االحتياطي الحسابي لعقود التأمين العائلي

 ٨٢٫٧٣١  ٢٦٧٫٦٦٥  )Pureاحتياطي اإلدعاءات غير المبلغ عنها (
 ٤٫٣٣٦٫٧٧٣  ١٣٫٢٢٦٫٦١٥  اإلسالميمطلوبات عقود التأمين  صافيمجموع 

 
 

ديرات  ب تق تردادات حس اركات واالس ة المش ن قيم افي م يارات بالص وية للس ت التس اءات تح اطي اإلدع اب احتي م احتس * ت
ة.الفنيين والخبراء في  راف ذات العالق ة مع األط ى اجراء المخالصات النهائي د كان الشركة. تعتمد المبالغ النهائية عل ت وق

ا ن احتي ا م يقيمة المشاركات واإلستردادات بالصافي التي تم تنزيله ا ف انون األول  ٣١ طي االدعاءات تحت التسوية كم ك
 كما يلي: ٢٠١٨كانون األول  ٣١و  ٢٠١٩

 

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ٢٨٫٨٦١  ١٧٢٫١٠٣ مشاركات ومستردات من شركات تأمين محلية وأفراد
 ١٥٫٦٩٤  ٨٤٫٧٢٥ مشاركات ومستردات من جهات أخرى

 ٤٤٫٥٥٥  ٢٥٦٫٨٢٨ 



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

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٢٩ 
 

 
 أرصدة مدينة أخرى .١٠

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩ل كانون األو ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ٢٥٢٫٩٢٨  ٣٢٩٫٤٧٠ مقدماً مصاريف مدفوعة 
 ١٧٧٫٦٤٠  ١١١٫٨٩٨ دفعات مقدمة للموردين

 ١٣٣٫٤٦٥  ١٠٫٨٢١ أرصدة مدينة أخرى
 ٦٫٣٨٤  - عوائد مستحقة على الودائع

 ٥٧٠٫٤١٧  ٤٥٢٫١٨٩ 
 

 وما في حكمهنقد  .١١
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١  
 دوالر  دوالر  

 ١٠٩٫٠١٨  ١٥١٫٣٤٨  نقد في الصندوق
 ٣٢٧٫٩٤٣  ٥٦٤٫٤٥١  شيقل -حسابات جارية لدى البنوك 
 ٩٧٫١٦٧  ٥٥٫٠٩٩  دينار -حسابات جارية لدى البنوك 
 ٣٢١٫٠٢٣  ١٩٫٠٣٣  دوالر -حسابات جارية لدى البنوك 
 ١٫٩٧٧  ١٫٤٦٧  يورو -حسابات جارية لدى البنوك 

  ٨٥٧٫١٢٨  ٧٩١٫٣٩٨ 
     

 الوثائق حاملي صندوق .١٢
 

 إجمالي من المتبقي الرصيد عن عبارة وهو للتأمين الفلسطينية تمكين كةشر 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
 بغض للشركة العامة األقساط إجمالي من له مؤمن كل مساهمة بنسبة الوثائق حملة على توزيعه يتم فإنه صندوق،الفي  فائض

 ال فإنه التسوية تحت تعويضات له خصصت أو تعويضات له سددت من أن مراعاة مع فيه، المشتركالتأمين  نوع النظرعن
 .السنة فائض تلك في يشارك

 

 ٥٧٢٫٤٩٥ ، ومبلغ٢٠١٩كانون األول  ٣١دوالر أمريكي كما في  ٣٫٥٢٧٫١٥٣  مبلغ حاملي الوثائق صندوق عجز بلغ
 .٢٠١٨ األول كانون ٣١ في كما أمريكي دوالر

 

 :حاملي الوثائق صندوق في التغير تفاصيل يلي فيما
 
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 -  )٥٧٢٫٤٩٥( الفترة / سنةال بداية في الرصيد
 )٥٧٢٫٤٩٥(  )٢٫٩٥٤٫٦٥٨( للفترة / للسنةعجز) الصندوق (

 )٥٧٢٫٤٩٥(  )٣٫٥٢٧٫١٥٣( الفترة  / لسنةا نهاية في الرصيد
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣٠ 
 

 
 مخصص انتفاعات الموظفين .١٣

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ٨٥٫٧٥٠  ٢٤٥٫٦٤٥ مخصص تعويض نهاية الخدمة
 ٧٢٫٦٢٠  ٢٣٠٫٤٠٧ مخصص صندوق اإلدخار

 ٥٥٫٧٣٦  ٩٥٫٦٤٦ مخصص تعويض اإلجازات
 ٢١٤٫١٠٦  ٥٧١٫٦٩٨ 
 

 :كما يلي نتفاعات الموظفين هيعلى مخصصات اإن الحركة التي تمت 
 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة
لفترة الشهور العشرة    

 في المنتهية
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ 
 دوالر  دوالر 

 ٢٫٩٦٤  ٨٥٫٧٥٠ الفترة  / سنةال بداية في الرصيد
 ٨٣٫١٣٠  ١٦٢٫٣٢٩ الفترة  /سنةالمخصص خالل ال

 )٣٤٤(  )٢٫٤٣٤( الفترة  /سنةالمدفوع خالل ال
 ٨٥٫٧٥٠  ٢٤٥٫٦٤٥ الفترة  /سنةال نهاية في الرصيد

 
 مخصص صندوق اإلدخار

  
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١

لفترة الشهور العشرة  
كانون  ٣١في المنتهية 

 ٢٠١٨األول 
 دوالر  دوالر 

 ٣٫٢٧٨  ٧٢٫٦٢٠ الفترة  /سنةال بداية في الرصيد
 ٣٤٬٦٧١  ٧٧٬٩٧٣ حصة الشركة –  الفترة  /سنةالمخصص خالل ال

 ٣٤٬٩٨٨  ٨٣٬٠٩٨ حصة الموظفين –  الفترة  /المخصص خالل السنة 
 )٣١٧(  )٣٫٢٨٤( الفترة  /سنةالمدفوع خالل ال

 ٧٢٫٦٢٠  ٢٣٠٫٤٠٧ الفترة  /لسنةا نهاية في الرصيد
 

 مخصص تعويض اإلجازات
  

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١
لفترة الشهور العشرة  

كانون  ٣١ في المنتهية
 ٢٠١٨األول 

 دوالر  دوالر 
 ٨٫٢٤٥  ٥٥٫٧٣٦ الفترة  /سنةال بداية في الرصيد

 ٤٧٫٨٠٤  ٤٢٫١٠٨ الفترة  /السنةالمخصص خالل 
 )٣١٣(  )٢٫١٩٨( الفترة  /سنةالمدفوع خالل ال

 ٥٥٫٧٣٦  ٩٥٫٦٤٦ الفترة  /سنةال نهاية في الرصيد
 
 
 
 
 
 



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

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣١ 
 

 ذمم دائنة .١٤
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١  
 دوالر  دوالر  

 ٧٢٫٤٥١  ٢١٩٫٨٤٨  ذمم موردين
 -  ٩٫٣١٥  وكالءذمم 

  ٧٢٫٤٥١  ٢٢٩٫١٦٣ 
 

 الدائنة اإلسالمي ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين .١٥
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١  
 دوالر  دوالر  

 ١٠٫٠٠٣  ٢٫٠٢٦  ذمم شركات التأمين المحلية
 ١٦٩٫٤١٤  ٨٩٧٫٤٨١   اإلسالمي التأمينإعادة ذمم شركات 

  ١٧٩٫٤١٧  ٨٩٩٫٥٠٧ 
 

 مخصصات وأرصدة دائنة أخرى .١٦
 ٢٠١٨ كانون األول ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١  
 دوالر  دوالر  

مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويضات ضحايا 
 حوادث الطرق

  
٩٤٫٧٧٨ 

  
٤٨٫١٤٩ 

 ٩٫٦٣٣  ١٨٫٩٦٣  مستحقات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
 ١٫٨٦٩  ٤٫٠٧٣  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 
 ، بالصافياألرباح

 ٤٨٧٫١٧٢  - 

 -  ٧٢٫١٨١  على الرواتب وخصم المصدر ضرائب مستحقة
 ٣١٤  ٣٣٫٧٩٨  دائنة أخرى أرصدة

  ٦٩٫٩٦٥  ٧٢٠٫٩٦٥ 

 



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

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣٢ 
 

 
 حسب القطاعات التشغيلية فترةصافي أرباح ال .١٧

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

 

يارات ةس وادث العام يةالحريقالح ات الهندس الالتأمين ةعم ؤولية مدني ائليالبحريالصحيمس  الع
تثمار  اع االس قط

ة والخزين
٢٠١٩

الي أقساط مكتتبة                      ٢٣٬٥٨١٬٥٨٩                      -                      ٢٤٦٬٣٥٣              ١٤٧٬٧٨٢                    ٤٬٦٨٤٬٠٢٥                  ٣٠٥٬٢٧٢                  ٢٬٠١٣٬٦٨٤                 ٣٧٢٬٢٢٣                 ٤٤٨٬٥٥٧             ١٣٥٬٩٨٠                 ١٥٬٢٢٧٬٧١٣اجم
ي مخصص أقساط غير مكتسبة                       (٥٬١٥٦٬٠٢٢)                      -                         (٤٬٩٣٢)                (٣٬٢٩٣)                     (٨٠٤٬٢٩١)                   (٤٨٬٩٥٣)                   (٣٥٢٬٩٩٧)                  (٧٧٬٧٤٣)                  (٦٢٬٠٢٤)               (٥٬٣٥٤)                 (٣٬٧٩٦٬٤٣٥)التغير ف

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

أمين اإلسالمي دي الت                       (١٬٥٥٧٬٥١٨)                      -                     (١٨٠٬١٨٨)            (١٠٩٬٨٦٥)                                 -                    (٤٠٬٨٢٥)                     (٦٥٬٦٣٧)                (٢٣٣٬٦٢٣)                (٣٢٤٬٠٦٣)             (٧١٬٠٦٢)                    (٥٣٢٬٢٥٥)أقساط معي
ي مخصص أقساط غير مكتسبة                           ٢٧٦٬٤٠٠                      -                          ٤٬٣٤١                  ١٬٦٩٣                                 -                      (٥٬٩٣٨)                       ١٣٬٩٥٨                   ٦٢٬٣٣٠                   ٤٧٬٠١١                 ٤٬٣٧١                      ١٤٨٬٦٣٤التغير ف
المي أمين اإلس دي الت اط معي                       (١٬٢٨١٬١١٨)                      -                     (١٧٥٬٨٤٧)            (١٠٨٬١٧٢)                                 -                    (٤٦٬٧٦٣)                     (٥١٬٦٧٩)                (١٧١٬٢٩٣)                (٢٧٧٬٠٥٢)             (٦٦٬٦٩١)                    (٣٨٣٬٦٢١)صافي أقس

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

المي المكتسبة أمين اإلس ادة الت الي عموالت إع                           ١٤٩٬٩٣٣                      -                                 -                 ٢٠٬٤٠٦                                 -                              -                                -                    ٥١٬٧٥٧                   ٦٢٬٠٢١               ١٥٬٧٤٩                                - اجم
                      (١٬٢٤٧٬٤٦٠)                      -                                 -                 (٢٬٧١٩)                       (٥٨٬٠٧٣)                   (٢٢٬٥٣٣)                   (١١٦٬١١١)                  (١٧٬٥٠٨)                  (٣٦٬٠٩٠)               (٧٬٥٧١)                    (٩٨٦٬٨٥٥)يطرح:  العموالت المدفوعة

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

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

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

                       ٣٬٧٧٩٬١٦٨                      -                                 -                 ٤٤٬٠٦٣                       ٦٢٥٬٠٩٨                    ٢٥٬٦٤٥                     ٥٧٧٬٧٢٧                   ٢٧٬٧٥١                   ٢٤٬٠١٦               ٢٣٬٢٤٦                   ٢٬٤٣١٬٦٢٢التغير في االدعاءات الموقوفة خالل السنة
الل السنة أمين اإلسالمي خ دي الت ي حصة معي                            (٩٨٬٧٤٠)                      -                                 -               (٣٤٬٢١٨)                                 -                              -                                -                   (٢٥٬٨٩٦)                  (٢٠٬٥٨٧)             (١٨٬٠٣٩)                                - التغير ف

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

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

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

اهمين ى المس دات إل عائ
ائق                        ٨٬٢٥٣٬٥٥٦     ٨٬٢٥٣٬٥٥٦                          -                     -                             -                         -                           -                        -                        -                    -                            - أتعاب وكالة من حاملي الوث

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

ي تحصيلها                            (٥٤٬٣٦٦)         (٥٤٬٣٦٦)                          -                     -                             -                         -                           -                        -                        -                    -                            - مخصص ديون مشكوك ف

ة ات عمل م فروق اح تقيي                           ٥٠٦٬٥٠٤        ٥٠٦٬٥٠٤                          -                     -                             -                         -                           -                        -                        -                    -                            - أرب

                              ١٬٩٣٧            ١٬٩٣٧                          -                     -                             -                         -                           -                        -                        -                    -                            - إيرادات أخرى

ل الضريبة نة قب اح الس ائر)  أرب                   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)صافي (خس

 



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

 
 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣٣ 
 

 
 "تتمة" حسب القطاعات التشغيلية فترةصافي أرباح ال .١٧

 

 :٢٠١٨ كانون األول ٣١المنتهية في  العشرة أشهرفترة ل اإلسالمي يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج األعمال حسب قطاع التأمين
 

يارات ةس يةالحوادث العام ات الهندس الالحريقالتأمين ةعم ائليالبحريالصحيمسؤولية مدني  الع
تثمار  اع االس قط

ة والخزين
٢٠١٨

ة اط مكتتب الي أقس                ٧٬٧٤٢٬٩٥١                    -٤٬٥٥٦٬٥٤١٦٣٬٣٠١١١٩٬٥١٤١٧٥٬٨٦٥٦٩٧٬٣٢٨١١١٬٦٤٤١٬٩٠٨٬١١٧٤٩٬٨٤١٦٠٬٨٠٠اجم
بة ير مكتس اط غ ص أقس ي مخص ير ف               (٤٬١٦٦٬٩٩١)                    -              (٢٧٬٠٤٥)                 (٢٠٬٠٠٠)                (١٬١٦١٬٧٩٦)                 (٥٦٬٩٢٩)                   (٣٢٢٬٨٥١)                    (٩٩٬٣٨٣)                    (٥٠٬٥٥٨)                (٢٥٬٢٥٢)                 (٢٬٤٠٣٬١٧٧)التغ

               ٣٬٥٧٥٬٩٦٠                    -                ٣٣٬٧٥٥                  ٢٩٬٨٤١                    ٧٤٦٬٣٢١                  ٥٤٬٧١٥                    ٣٧٤٬٤٧٧                     ٧٦٬٤٨٢                     ٦٨٬٩٥٦                 ٣٨٬٠٤٩                  ٢٬١٥٣٬٣٦٤ايرادات أقساط مكتسبة

المي أمين اإلس دي الت اط معي                  (٥٥٥٬٩٧٥)                    -              (٤٤٬٣٧٠)                 (٣٨٬٣٤٢)                            -                 (٣٥٬٩٢١)                     (٢٥٬٤٥٧)                  (١٢٩٬٣٥٨)                    (٦٩٬٣٩٣)                (٣١٬٨٨٠)                    (١٨١٬٢٥٤)أقس
بة ير مكتس اط غ ص أقس ي مخص ير ف                   ٣٧٠٬٧٦٧                    -                ٢٥٬٥٠٣                  ١٩٬١٦٨                            -                  ٢٤٬٣٨٦                      ١٧٬١٤٤                     ٩١٬٧٩٥                     ٤٥٬٠٠١                 ٢٠٬١٦٥                     ١٢٧٬٦٠٥التغ
المي أمين اإلس دي الت                  (١٨٥٬٢٠٨)                    -              (١٨٬٨٦٧)                 (١٩٬١٧٤)                            -                 (١١٬٥٣٥)                       (٨٬٣١٣)                    (٣٧٬٥٦٣)                    (٢٤٬٣٩٢)                (١١٬٧١٥)                      (٥٣٬٦٤٩)صافي أقساط معي

بة المي المكتس أمين اإلس                ٣٬٣٩٠٬٧٥٢                    -                ١٤٬٨٨٨                  ١٠٬٦٦٧                    ٧٤٦٬٣٢١                  ٤٣٬١٨٠                    ٣٦٦٬١٦٤                     ٣٨٬٩١٩                     ٤٤٬٥٦٤                 ٢٦٬٣٣٤                  ٢٬٠٩٩٬٧١٥صافي أقساط الت

بة المي المكتس أمين اإلس ادة الت والت إع الي عم                     ٥١٬٠٥٢                    -                     -                    ٥٬٠٦٢                            -                        -                            -                     ٢٣٬٨٢١                     ١٥٬٢٥٤                   ٦٬٩١٥                             -اجم
ة والت المدفوع                  (١٩٠٬٧٧٨)                    -                     -                      (١٩٥)                            -                   (٤٬٤٢١)                       (٧٬٣٢٠)                      (٤٬٨٦٧)                         (٥٧٠)                  (١٬١٨٦)                    (١٧٢٬٢١٩)يطرح:  العم

والت د العم بة بع أمين اإلسالمي المكتس                ٣٬٢٥١٬٠٢٦                    -                ١٤٬٨٨٨                  ١٥٬٥٣٤                    ٧٤٦٬٣٢١                  ٣٨٬٧٥٩                    ٣٥٨٬٨٤٤                     ٥٧٬٨٧٣                     ٥٩٬٢٤٨                 ٣٢٬٠٦٣                  ١٬٩٢٧٬٤٩٦صافي أقساط الت

دة ات المتكب المطالب
ددة ات المس                   ٧٨٧٬٧٦٧                    -                     -                        -                    ٣٨١٬٨٤٢                        -                      ١٩٬٣٠١                          ٧٩٨                          ٢٦٦                      ٩٨٤                     ٣٨٤٬٥٧٦المطالب

ددة ات المس ن المطالب المي م أمين اإلس دي الت ة معي نزل:  حص                      (١٬٩١٤)                    -                     -                        -                            -                        -                            -                         (٧٠٢)                         (٤٢٦)                     (٧٨٦)                             -ي
ددة ات المس افي المطالب                   ٧٨٥٬٨٥٣                    -                     -                        -                    ٣٨١٬٨٤٢                        -                      ١٩٬٣٠١                            ٩٦                         (١٦٠)                      ١٩٨                     ٣٨٤٬٥٧٦ص

ترة ة الف ي بداي ة ف اءات الموقوف                           -                    -                     -                        -                            -                        -                            -                           -                           -                       -                             -االدع
ترة ة الف ي نهاي ة ف اءات الموقوف                   ٤٧٠٬٣١٠                    -                     -                        -                    ٢٠٩٬٣٨١                        -                      ٢٥٬٥٠٥                           -                     ١٤٬٠٨٥                   ١٬٥٣٠                     ٢١٩٬٨٠٩االدع

ترة ة الف ي بداي المي ف أمين اإلس دي الت ة معي                           -                    -                     -                        -                            -                        -                            -                           -                           -                       -                             -حص
ترة ة الف ي نهاي المي ف أمين اإلس دي الت ة معي                    (١٢٬٤٩٢)                    -                     -                        -                            -                        -                            -                           -                    (١١٬٢٦٨)                  (١٬٢٢٤)                             -حص

ا غ عنه ير مبل ات غ ص مطالب                     ٨٢٬٧٣١                    -                     -                        -                      ٧٦٬٢٣٢                        -                        ١٬٢٧٥                           -                          ٢٨١                        ٣١                         ٤٬٩١٢مخص
دة ات المتكب افي المطالب                ١٬٣٢٦٬٤٠٢                    -                     -                        -                    ٦٦٧٬٤٥٥                        -                      ٤٦٬٠٨١                            ٩٦                       ٢٬٩٣٨                      ٥٣٥                     ٦٠٩٬٢٩٧ص

غيلية أمين التش ال الت اح أعم ١٬٩٢٤٬٦٢٤                    -١٬٣١٨٬١٩٩٣١٬٥٢٨٥٦٬٣١٠٥٧٬٧٧٧٣١٢٬٧٦٣٣٨٬٧٥٩٧٨٬٨٦٦١٥٬٥٣٤١٤٬٨٨٨أرب

ة اب وكال               (٢٬٤٩٧٬١١٩)                 -(٢٤٬٢٨٩)(٢١٬٠٠٦)(٢٤٩٬٧١٢)(٤٣٬٧٢٦)(٢٤٨٬٥٥٨)(٧٥٬٤٠٧)(٤٣٬١٦٤)(٢١٬٤٧٧)(١٬٧٦٩٬٧٨٠)أتع
غيلية أمين التش ال الت اح أعم ارة)   أرب (٥٧٢٬٤٩٥)                    -(٩٬٤٠١)(٥٬٤٧٢)(١٧٠٬٨٤٦)(٤٬٩٦٧)٦٤٬٢٠٥(١٧٬٦٣٠)١٠٬٠٥١١٣٬١٤٦(٤٥١٬٥٨١)صافي ( خس

اهمين ى المس دات إل عائ

ائق املي الوث ن ح ة م اب وكال                ٢٬٤٩٧٬١١٩٢٬٤٩٧٬١١٩                  -                   -                       -                   -                       -                      -                      -                  -                        -أتع

اهمين ع-  المس اح الودائ دات أرب                   ١٢٩٬٤٥٢١٢٩٬٤٥٢                  -                   -                       -                   -                       -                      -                      -                  -                        -عائ

ة ة وعمومي اريف إداري               (٢٬٥٧٤٬٤٦٣)(٢٬٥٧٤٬٤٦٣)                  -                   -                       -                   -                       -                      -                      -                  -                        -مص

يلها ي تحص كوك ف ون مش ص دي                    (٤٥٬٦٣٤)(٤٥٬٦٣٤)                  -                   -                       -                   -                       -                      -                      -                  -                        -مخص

ة ات عمل م فروق ائر)   تقيي                  (١٧٧٬٢٦٠)(١٧٧٬٢٦٠)                  -                   -                       -                   -                       -                      -                      -                  -                        -( خس
رى رادات أخ                          ١٤٠١٤٠                  -                   -                       -                   -                       -                      -                      -                  -                        -إي

ل الضريبة ترة قب اح الف               (٧٤٣٬١٤١)        (١٧٠٬٦٤٦)             (٩٬٤٠١)               (٥٬٤٧٢)              (١٧٠٬٨٤٦)               (٤٬٩٦٧)                 ٦٤٬٢٠٥               (١٧٬٦٣٠)                ١٣٬١٤٦             ١٠٬٠٥١               (٤٥١٬٥٨١)صافي ( خسائر)   أرب
 



 (شـركة مسـاهمة عامة محدودة) للتأميـنالفلسطينية ـركة تمكين ش
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 الماليـة  القوائمإيضاحات حول 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

٣٤ 
 

 
 أتعاب وكالة .١٨

 

أجمالي األقساط المكتتبة  من %٣٥بواقع  اإلسالمي أمينالت لمشتركي أمينالت عمليات إدارةمقابل ين المساهم تمثل أتعاب
لكل قطاع كأتعاب وكالة، حيث يتم توزيع أتعاب الوكالة على قطاعات التأمين المختلفة اعتماداً على نسبة األقساط المكتتبة 

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

 

 مصاريف إدارية وعمومية .١٩
للسنة المالية المنتهية   

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١في
لفترة الشهور العشرة المنتهية  

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١في
 دوالر  دوالر  

 ١٫٠٩٦٫٠٨٦  ٢٫٣٠٥٫٠٠٠  الرواتب واألجور وملحقاتها
تعويض نهاية الخدمة وصندوق توفير 

 ومخصص إجازات الموظفين الموظفين
  

٢٨٢٫٤١٠ 
  

١٦٥٫٦٠٥ 
 ٢٧٦٫٩٩٦  ٤٠٦٫٣٥٥  اإليجارات
 ٢٢٧٫٨٠١  ١٦٨٫١٨٧  دعاية واعالناتمصاريف 

 ٩٫٠٤٩  ٦٥٫٦٦٩  ومهمات عملمصاريف إجتماعات 
 -  ٣٧٫٠٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 ١٢٥٫٣٦٥  ١٧٤٫٧٥٢  أتعاب مهنية واستشارية
 ١٠٥٫٠٢٩  ٢٦١٬٢٠٠  استهالكات

 ٩٩٫٧٧٦  ٨٤٫٧٤٠  قرطاسيه ومطبوعات
 ٦٤٫٨٧٥  ١٧٣٬٦٩٢  بريد وبرق وهاتف

 ٦٣٫٤٣٤  ١٢٣٫١٤٣  مصاريف تأمين
 ٥٤٫٩٢٩  ٩٩٫٣٦٧  مصاريف مياه وكهرباء وتنظيف

 ٤٦٫٦٨١  ١٠٣٫٣٠٣  سفريات وتنقالت
 ٤٠٫٨٤٨  ٩٨٫٥٧٧  مصاريف عطاءات ورسوم ورخص

 ٩٫٨٤٨  ٣٦٫٨٧٣  ومسؤولية اجتماعية تبرعات
 ٢٠٫١٢٠  ٧٢٫٨٦٩  صيانة وتصليحات وأدوات

 ٥٫٥٤٣  ٢٣٫٧٧٥  صيانة وترخيص المركباتمصاريف 
 ٥٫١٨٤  ٣٥٫٧٩٥  عموالت بنكية

 ١٢٠٫٣٤١  -  واإلدارة العامةمصاريف افتتاحات الفروع 
 ٣٦٫٩٥٣  ٥٨٫٩٠٨  مصاريف أخرى

  ٢٫٥٧٤٫٤٦٣  ٤٫٦١١٫٦١٥ 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .٢٠
 

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

 الشركة.
 المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة: تتضمن قائمة الدخل

 

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ 
  دوالر  دوالر 

  ١١١٬٣٣٨  ١٠٣٬٢٧٥ إسالمي أقساط تأمين
  )١٨٦٬٦٠٨(  )٢٤٧٬٠٢٩( العليا واإلدارة التنفيذية رواتب اإلدارة
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 قضايا الشركة .٢١

 
ب ) قضية وهذه القضايا والدعاوي على خلفية النزاعات القانونية على الحوادث، بحس١١( شركةالمقامة ضد البلغت القضايا 

فإن جميع هذه القضايا وضعت لها المخصصات المالية الكافية حسب األصول الفنية  شركةرأي المستشار القانوني لل
لدى الغير  شركةبهدف استعادة حقوق ال) قضية ١٤ضد الغير ( شركةالقضايا المقامة من قبل ال والقانونية. مقابل ذلك بلغ عدد

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

 والمخاطر المالية اإلسالمي دارة مخاطر التأمينإ .٢٢
 

  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 التأمينبتطو لقد قامت الشركة

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 كوادر فنية ومحققين لتقدير المطالب للشركة

خاللها يمكن الحد من مخاطر المطالبات. يتم مراجعة المخاطر بشكل دوري في نهاية كل سنة ويتم تعديلها لتعكس أحدث 
بإدارة ومتابعة تسديد أي  شركة. تقوم الالمعلومات عن الحقائق الكامنة، والقوانين المرعية، والشروط واألحكام التعاقدية

 مطالبات بشكل مبكر لتخفيض أي مخاطر قد تنتج عن تطورات غير متوقعة.
 

إن التكلفة المقدرة لتسوية المطالبات تتضمن صافي المصاريف المباشرة الواجب دفعها إلتمام التسوية بعد خصم أية مبالغ 
اإلجراءات المعقولة لضمان أن لديها المعلومات المناسبة فيما يتعلق  بجميع من تلك المطالبات. تقوم الشركة مستردة

باإلدعاءات المقامة ضدها. نظرا لألخذ بتقديرات غير مؤكدة عند تكوين مخصص اإلدعاءات فإنه من المحتمل أن تختلف 
 النتيجة النهائية في تقدير االلتزام عن الذي تم تقديره في المرحلة األولى.

 
مطالبات التأمين حساسة بشكل أساسي إلى القرارات والتطورات القانونية المتعلقة بها، باإلضافة لذلك فإن عقود إن مبالغ 

تخضع إلى مخاطر ظهور أنواع جديدة من المطالبات غير الظاهرة والتي لم يتم تكوين مخصص لها كما  اإلسالمي التأمين
 في تاريخ القوائم المالية.

 

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

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

 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 
ما تم اكتشاف تلك الخسارة بعد انتهاء مدة عقد التأمين. نتيجة لذلك فإن تسوية  وقوعها خالل فترة عقد التأمين، حتى إذا

 المطالبات تتم على فترة زمنية طويلة ولذلك يتم أخذ مخصص للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها.
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 "تتمة" والمخاطر المالية اإلسالمي دارة مخاطر التأمينا .٢٢

 

 "تتمة" المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبليةمصادر التقديرات غير المؤكدة 
 

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

كانون األول  ٣١  نوع الخسارة
٢٠١٩ 

كانون األول  ٣١
٢٠١٨ 

 %٢٩ %٥٧  تأمينات السيارات
 %٨٩ %٩٣  التأمين الصحي

 %٩ %٣٩  الحوادث العامة وأخرىتأمينات 
 

 اإلسالمي مخاطر إعادة التأمين
 

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

 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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 "تتمة" والمخاطر المالية اإلسالمي دارة مخاطر التأمينا .٢٢
 

 :اإلسالمي حساسية مخاطر التأمين
 

أثر التغير الممكن المعقول في أسعار اإلكتتاب على صافي ايرادات التأمين مع بقاء جميع المتغيرات فيما يلي جدول يوضح 
 االخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار أقساط اإلكتتاب مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

 

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١    

 
 التأميننوع 

نسبة  
 التغير

 األقساط 
 المكتتبة 

صافي  األثر على
أقساط التأمين 
المكتسبة بعد 

 العموالت

 األقساط 
 المكتتبة 

األثر على صافي أقساط 
التأمين المكتسبة بعد 

 العموالت

 ١٩٢٫٧٥٠ ٤٥٥٫٦٥٤  ١٬٠٠٦٬٠٨٠ ١٬٥٢٢٬٧٧١  ١٠-+/  السيارات
 ٣٫٢٠٧ ٦٫٣٣٠  ٧٬٢١١ ١٣٬٥٩٨  ١٠-+/  الحوادث العامة

 ٥٫٩٢٥ ١١٫٩٥١  ١٥٬٧٤٤ ٣٧٬٢٢٢  ١٠-+/  الهندسي
 ٥٫٧٨٧ ١٧٫٥٨٧  ١٣٬٦٢٧ ٤٤٬٨٥٦  ١٠-+/  الحريق
 ٣٥٫٨٨٤ ٦٩٫٧٣٣  ١٤٩٬٢٩٠ ٢٠١٬٣٦٨  ١٠-+/  العمال

 ٣٫٨٧٦ ١١٫١٦٤  ١٨٬٦١٧ ٣٠٬٥٢٧  ١٠-+/  المسؤولية المدنية
 ٧٤٫٦٣٢ ١٩٠٫٨١٢  ٣٨٠٬٤٧٧ ٤٦٨٬٤٠٣  ١٠-+/  الصحي
 ١٫٥٥٣ ٤٫٩٨٤  ٥٬٤٠٠ ١٤٬٧٧٨  ١٠-+/  البحري
 ١٫٤٨٩ ٦٫٠٨٠  ٨٬٢٤٦ ٢٤٬٦٣٥  ١٠-+/  العائلي

 ٣٢٥٫١٠٣ ٧٧٤٫٢٩٥  ١٬٦٠٤٬٦٩٢ ٢٬٣٥٨٬١٥٨    المجموع
 

ع  اء جمي ع بق دة م ات المتكب افي المطالب ى ص ات عل ة التعويض ي تكلف ول ف ن المعق ر الممك ر التغي ح أث دول يوض ي ج ا يل فيم
 المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في تكلفة التعويضات مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه: المتغيرات االخرى

 

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١    

 
 نوع التأمين

نسبة  
 التغير

المطالبات  
 المسددة

األثر على صافي 
 المطالبات المتكبدة

المطالبات  
 المسددة

 األثر على صافي
 المطالبات المتكبدة

 ٦٠٫٩٣٠ ٣٨٫٤٥٨  ٦٢٧٬١٨٠ ٣٧٠٬٣٦٦  ١٠-+/  السيارات
 ٥٤ ٩٨  ٧٦٦ ١٬٣٦٩  ١٠-+/  الحوادث العامة

 ٢٩٤ ٢٧  ٧٧٣ ٦٬٠٨٩  ١٠-+/  الهندسي
 ١٠ ٨٠  ٣٤٣ ٥٬٣٣٩  ١٠-+/  الحريق
 ٤٫٦٠٨ ١٫٩٣٠  ٧٨٬٧٢٠ ١٩٬٢١٩  ١٠-+/  العمال

 - -  ٥٬٠٧١ ١٬٨٨٦  ١٠-+/  المسؤولية المدنية
 ٦٦٫٧٤٤ ٣٨٫١٨٤  ٣٦٠٬٦٧٢ ٢٩٧٬٠٦٥  ١٠-+/  الصحي
 - -  ٩٩٣ ٨٢  ١٠-+/  البحري
 - -  ٢٨٥ ٢٬٨٥٣  ١٠-+/  العائلي

 ١٣٢٫٦٤٠ ٧٨٫٧٧٧  ١٬٠٧٤٬٨٠٣ ٧٠٤٬٢٦٨    المجموع
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 دارة مخاطر رأس المالإ .٢٣

 

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

والقرارات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال / اإلدارة العامة للتأمين فيما يتعلق باالحتفاظ بالحد األدنى لرأس المال 
ة ضمن سياستها وإجراءاتها للتأكد من استمرارية المطلوب في أي وقت خالل السنة. تقوم الشركة باالختبارات الالزم

 االلتزام بتلك األحكام والمتطلبات.
 

 .ضمان قدرة الشركة على االستمرار وبالتالي قدرتها على تزويد المساهمين بعوائد األرباح المجدية 
 

 علقة بتلك العقود.تتناسب مع مستوى المخاطر المت إسالمي توفير العائد المناسب للمساهمين وإصدار عقود تأمين 
 

 دوات الماليةاأل .٢٤
 

أمين ادة الت ود إع ودات عق ة، موج ا المالي ا ومطلوباته ة من خالل موجوداته ن المخاطر المالي ى هامش م  تتعرض الشركة ال
ة اإلسالمي ومطلوبات عقود التأمين اإلسالمي دم كفاي ة ع ي إمكاني ل ف ا الشركة تتمث ي تتعرض له . إن المخاطر األساسية الت

أمين ود الت ن عق ل م ن ك ئة ع ات الناش ل االلتزام ل لتموي د الطوي ى األم تثماراتها عل ة باس ات المتعلق المي المقبوض  اإلس
ة لهذه  ر أهمي ر األكث نواالستثمارات. إن العناص ل م ي ك ل ف ة تتمث اطر المالي اطرإدارة  المخ ة ومخاطر مخ العمالت األجنبي

 مخاطر السيولة.و االئتمان
 

 مالت األجنبيةإدارة مخاطر الع .٢٥
ـي أسـعار العة دوات الماليألجنبية هـي مخاطر تغير قيمة األت االر العممخاط ر ف ـة،ألت امالنتيجة التغي دو جنبي ر ال ر اليعتب

ل عمل عدارة بوضإل، يقـوم مجلس اشركةسـاس للألمريكي عملة األا الي لك ـم حـدود للمركـز الم ـز العمة، يت ة مرك ت المراقب
ـم ألا ومي ويت كل ي ة بش اع اسإجنبي ـنتب ـد م ـوط وللتأك ز العإلا تراتيجيات للتح اظ بمراك الحتف ة ضألت ام دود ـن الحمجنبي

 المعتمـدة.
 

 مخاطر االئتمان .٢٦
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة الجهات األخرى المدينة للشركة على تسديد التزاماتها التعاقدية والذي ينتج عنها خسارة 

 فيما يلي: شركة. تتعرض الشركة إلى مخاطر االئتمان تحديداً مالية لل
 من التزامات التأمين. اإلسالمي حصة معيدي التأمين 
 عن إدعاءات تم دفعها من قبل الشركة. اإلسالمي المبالغ المستحقة من معيدي التأمين 
 وثائقالمبالغ المستحقة من حملة ال. 
 المبالغ المستحقة من الوكالء 

 
الشركة سياسة تقوم على إبرام اتفاقيات تعاقدية مع أطراف ذات مالءة مالية عالية بهدف تخفيف الخسارة التي من تتبنى 

 الممكن أن تنتج عن عدم القدرة على سداد تلك االلتزامات.
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 "تتمة" مخاطر االئتمان  .٢٦

 

 ائتماني تتمثل بشكل رئيسي في النقد وودائع لدى البنوكإن موجودات الشركة المالية والتي قد تعرض الشركة لمخاطر تركيز 
 وذمم تأمين مدينة.

 
 .إن حسابات الشركة لدى البنوك مودعة لدى مؤسسات مالية ذات مالءة ائتمانية عالية 
 .تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
  العمالء والوكالء موزعة على مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، ويتم تقييم تتألف الذمم المدينة من عدد كبير من

 على الوضع المالي لذمم التأمين المدينة. محفظة االئتمانية بشكل دوري بناءً ال
 .ال يوجد تركز هام لمخاطر االئتمان بالشركة داخل أو خارج قطاع التأمين والذي تمارس به الشركة نشاطها 
 معظم أنشطتها التأمينية داخل األراضي الفلسطينية. تمارس الشركة 

 
 مخاطر السيولة .٢٧

ً  تقع المسؤولية النهائية فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي أنشأ إطاراً  إلدارة مخاطر  مالئما
لشركة، باإلضافة إلى متطلبات إدارة السيولة، وذلك بهدف إدارة األمور المتعلقة بالتمويل قصير، ومتوسط، وطويل األمد ل

السيولة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات مناسبة من خالل المراقبة المستمرة للتدفقات 
 لمالية بناءً عاقدي لألدوات االنقدية المتوقعة والفعلية ومقارنة استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. يتم تحديد االستحقاق الت

تقوم إدارة الشركة بمراقبة استحقاق األدوات المالية بهدف  .على المدة المتبقية الستحقاق األداة المالية من تاريخ القوائم المالية
 .التأكد من توفر السيولة الالزمة في الشركة

 
 أحداث الحقة .٢٨

 
انتشر  والذي ٢٠١٢٠) خالل شهر كانون الثاني ١٩ -د وجود فايروس كورونا (كوفي لتاريخ القوائم المالية، تم تأكيدالحقا 

ً في العديد من البلدان حول العالم. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن هذا الحدث على أنه وباء عالمي (جائحة). ومن  الحقا
االقتصادية بما في  وذلك على جميع القطاعات ٢٠٢٠المتوقع أن يكون لهذا الوباء العديد من اآلثار االقتصادية خالل عام 

تتطلب تعديالت على  ذلك قطاع التأمين والمؤسسات المالية. تعتقد اإلدارة أن هذا الحدث يعتبر من األحداث الالحقة والتي ال
 القوائم المالية المشمولة بالتقرير وبالتالي لم تقم بإجراء أي تعديالت على القوائم المالية.

 
مراجعة  ة من أجلشركة وكذلك قامت بتقييم اآلثار المتوقعة على أعمال الشركللقامت اإلدارة بدراسة مخاطر التعرض 

تحديد األثر  وتقييم المخاطر المحتملة الناشئة عن هذا الحدث. إن نتيجة هذا الحدث غير معروفة، وبالتالي ال يمكن لإلدارة
بمراقبة تأثير هذا الحدث على  ةشركإدارة ال ة بشكل معقول كما بتاريخ إصدار هذه القوائم المالية، هذا وستقومشركعلى ال

ة المتعلقة شركالمستخدمة من قبل إدارة ال ة بشكل مستمر ودراسة أثر هذا الحدث على التقديرات واالفتراضاتشركأعمال ال
لفنية خالل ئتمانية المتوقعة للموجودات المالية واالحتياطيات ات المستخدمة إلحتساب الخسائر االبمخاطر اإلئتمان والمدخال

 .٢٠٢٠عام 
 

 
  


