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رئيس مجلس اإلدارة

السيدات والسادة املساهمني الكرام،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
إســمحوا يل يف البدايــة أن أتوجــه إليكــم باألصالــة عــن نفــي ونيابــة عــن إخــواين أعضــاء مجلــس اإلدارة بالشــكر والتقديــر عــى ثقتكــم
ـام وثق ـ ٍة بالرشكــة والقامئــن عليهــا منــذ إنطالقتهــا العــام املنــرم.
الغاليــة برشكتكــم الفتيــة ،وعــى مــا أبديتمــوه مــن إهتـ ٍ
وبالرغــم مــن كل التحديــات اإلقتصاديــة والسياســية وبتوفيــق مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل فقــد متكنــا خــال العــام املــايض مــن اإلنتهــاء مــن
تجهيــز وإعــداد مقــر اإلدارة العامــة وفــرع رام اللــه يف شــهر أيــار2018-م ،كــا تــم إطــاق خدمــات الرشكــة يف جميــع محافظــات الوطــن
عــر شــبك ٍة مــن الفــروع واملكاتــب والــوكالء حيــث حــرص مجلــس اإلدارة منــذ بدايــة تأســيس الرشكــة عــى رضورة التوســع واإلنتشــار
يف جميــع محافظــات الوطــن وهــذا مــا تحقــق بفضــل اللــه حيــث بلــغ عــدد الفــروع العاملــة كــا يف2018/12/31م عــرة فــروع تقــوم
بتقديــم جميــع خدمــات التأمــن اإلســامية.
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السيدات والسادة املساهمني الكرام،
حرص ـاً منــا وثقــة بقــدرة املهــارات الفلســطينية عــى صنــع املســتحيل فقــد متكــن فريقنــا الوظيفــي الــذي يتمتــع بخــرة ومهنيــة عاليــة
ـام فنــي محوســب يغطــي جميــع العمليــات الفنيــة
فنيــة وإداريــة بالتعــاون مــع رشكــة املســتقبل لنظــم املعلومــات يف بنــاء أول نظـ ٍ
والتأمينيــة يف فلســطني ،ومــا كان ذلــك ليتحقــق لــوال األدمغــة العاملــة يف رشكــة متكــن للتأمــن ،التــي واصلــت الليــل بالنهــار يف ســبيل
إخ ـراج الرشكــة اىل حيــز الوجــود مجهــزة بأفضــل األنظمــة والسياســات والنظــم واألدبيــات املهنيــة واملامرســات الفضــى عاملي ـاً.

السيدات والسادة املساهمني الكرام،
رغــم حداثــة عمــل الرشكــة وإطــاق خدماتهــا التأمينيــة يف النصــف الثــاين من الســنة املاضيــة فقد بلــغ حجم اإلنتــاج كــا يف 2018/12/31م
( )7,743,000دوالر أمريــي وهــذا إن دل عــى يشء إمنــا يــدل عــى رغبــة الســوق واملواطــن الفلســطيني يف إقتنــاء خدمــات رشكــة متكــن
املنســجمة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية الغـراء يف قالــب مــن الحداثــة والتطــور والتميــز.
وإميانـاً مــن مجلــس اإلدارة مبــدى أهميــة اإلعــام والتســويق فقــد قامــت الرشكــة بالتعاقــد مــع مستشــار إعــاين وإعالمــي وإطــاق حملــة
ترويجيــة خــال العــام املــايض بهــدف التعريــف بالعالمــة التجاريــة والهويــة املؤسســية وخدمــات الرشكــة مــن خــال اإلســتخدام األمثــل
ألدوات اإلتصــال التســويقية الرقميــة والتقليديــة.
وقــد كان لهــذه الحملــة بالــغ األثــر يف تعريــف الجمهــور الفلســطيني بوجــود رشكــة جديــدة بعالمتهــا التجاريــة وهويتهــا املؤسســية
وخدماتهــا التأمينيــة ومواقــع نقــاط البيــع املبــارشة وغــر املبــارشة وتعزيــز فــرص التواصــل والتفاعــل مــا بــن الرشكــة والجمهــور.

السيدات والسادة املساهمني الكرام،
إســمحوا يل أن أتوجــه بإســمكم بأســمى آيــات الشــكر والعرفــان إىل فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس رئيــس دولــة فلســطني حفظــه اللــه عىل
رعايتــه ودعمــه لرشكتكــم الفتيــة والشــكر املوصــول لهيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية واإلدارة العامــة للتأمــن ملــا قدمــوه مــن دعــمٍ
ومســاندة لقطــاع التأمــن الفلســطيني والشــكر أيض ـاً ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ممثلــة باملديــر العــام وجميــع العاملــن
يف الرشكــة عــى جهودهــم وأدائهــم خــال العــام املــايض كــا ال يفوتنــي أن أشــكر جميــع املســاهمني يف الرشكــة ورشكائهــا ومشــركيها
واملتعاملــن معهــا عــى دعمهــم املتواصــل واملســتمر ملســرة الرشكــة منــذ إنطالقتهــا.
واللّه ويل التوفيق،،
د .ماجد عطا الحلو
رئيس مجلس اإلدارة

7

رؤيتنا
إســتلهام قيــم اإلســام الحنيــف يف متكــن املجتمــع الفلســطيني وتوفــر مظلــة حاميــة تأمينيــة تحافــظ عــى الــروة
القوميــة الفلســطينية يف قالــب مــن الحداثــة واإلبتــكار وتطويــع وســائل التكنولوجيــا الحديثــة تحقيقـاً لهــذه الرؤيــة.

رسالتنا
توفــر جميــع الحلــول التأمينيــة التــي تنســجم مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية الغـراء ،مــن خــال تقديــم باقــة مــن
الحلــول و الربامــج التأمينيــة الجديــدة التــي تلبــي حاجــة الســوق الفلســطيني وتشــبع حاجــات ومتطلبــات ذوي
الدخــل املحــدود مــن أفـراد ومجموعــات بعيــدا ً عــن النمــط التقليــدي للخدمــات التأمينيــة املطروحــة يف الســوق،
وتجذيــر فلســفة التأمــن اإلســامي يف فلســطني مــن خــال زيــادة الوعــي التأمينــي لــدى املواطــن الفلســطيني
بالتأمــن اإلســامي التعــاوين.
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اإلستراتيجية
اإللت ـزام الفعــي مبفهــوم وأدبيــات التأمــن اإلســامي يف إطــاره الشــامل مــن حيــث األنظمــة والسياســات والنمــط
األخالقــي والســلويك امللتــزم مببــادئ الرشيعــة اإلســامية الســمحاء والقوانــن واألنظمــة والترشيعــات واملعايــر
املحاســبية اإلســامية التــي أقرتهــا املجامــع الفقهيــة يف العــامل اإلســامي وهيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات
املاليــة اإلســامية.

األهداف
تهــدف رشكــة متكــن الفلســطينية للتأمــن لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف يف إطــار منظومــة أخالقيــة ومهنيــة تحكــم عالقاتهــا
الداخليــة وعالقاتهــا مــع الجمهــور و املؤسســات الرســمية الرقابيــة واإلرشافيــة:
•تبنــي قيــم وأحــكام الرشيعــة اإلســامية الغـراء كهويــة مؤسســية تحكــم جميــع أعاملهــا وتعامالتهــا مــع اإللتـزام بتطبيــق
آليــات مفهــوم التأمــن اإلســامي واملعايــر الدوليــة ذات العالقــة.
•خدمــة القطاعــات املجتمعيــة غــر الناشــطة (املهمشــة) يف مجــال التأمــن وذلــك مــن خــال برامــج وحلــول تأمينيــة خاصــة
تلبــي مختلــف اإلحتياجــات التأمينيــة لــذوي الدخــل املحــدود.
•تحقيــق أعــى درجــات الجــودة يف خدمــة الجمهــور بــدءا ً مــن فهــم احتياجاتــه ،وطــرح الحلــول التأمينيــة املناســبة اميانـاً
منــا بعالقــة الرشاكــة مــع املشــركني (حملــة الوثائــق التأمينيــة).
•املصداقيــة واإللتـزام ورسعــة اإلســتجابة لحاجــات املشــركني وجــر الــرر ورسعــة التعويــض ونســج عالقــة تكامليــة عامدهــا
التواصــل الدائــم واملســتمر مــع جمهــور املشــركني.
•تطويــع التكنولوجيــا ووســائل التواصــل الحديثــة لتقديــم خدمــات ذكيــة تحقــق للمشــركني رسعــة وســهولة الحصــول عــى
هــذه الخدمــات.
•اإللتزام بقواعد الحوكمة والشفافية واإلدارة الفضىل يف كافة عمليات الرشكة.
•إســتقطاب وتنميــة كــوادر إداريــة وفنيــة تؤمــن برســالة الرشكــة وقــادرة عــى تحقيــق أهدافهــا ضمــن املحــددات والضوابط
األخالقيــة واملهنية.
•تحقيق عوائد مالية مجزية ومناسبة لكل من حملة الوثائق (املشرتكني) وحملة األسهم.
•تحقيــق مســتويات مرتفعــة مــن اإلحتياطيــات واملخصصــات الفنيــة والحســابية وهامــش املــاءة املاليــة وذلك وفقـاً لألُصول
املحاســبية واملاليــة املعياريــة املتفــق عليهــا دوليـاً ووفقـاً ملعايــر املحاســبة املاليــة اإلســامية ،وقانــون التأمــن الفلســطيني
رقــم ( )20لســنة  2005والترشيعــات الثانويــة الصــادرة مبقتضــاه وتعليــات هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية ذات
العالقــة.
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الخدمات والحلول التأمينية
تقــوم الرشكــة بتقديــم جميــع خدمــات وحلــول التأمــن املنســجمة مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية الســمحاء والقوانــن واألنظمــة ذات
العالقــة بصناعــة التامــن يف الســوق الفلســطيني وهــي:

طريقي
حلول تأمين المركبات و خدمات الطرق

عائلتي
حلول تأمينية لحماية مستقبل العائلة

تأمين

خسارة األرباح
تأمين خسارة االرباح و تعطل اإلنتاج

تأمين

الحريق
تأمين الممتلكات من أخطار الحريق واألخطار التابعة

أسفاري
حلول تأمين للمسافرين

تأمين

الواجهات الزجاجية
تأمين أخطار الزجاج

المقاولين

تأمين المعدات
والمكائن

حلول تأمين أخطار المقاولين

تأمين أخطار المعدات والمكائن

صحتي
حلول الرعاية الطبية والصحية
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تأمين أخطار

بضاعتي
تأمين النقل البري والبحري والجوي للبضائع

بيتي

تأمين التركيب
الشامل
حلول تأمين أخطار التركيب للمشاريع

حلول تأمين المنازل والمساكن

تأمين

النقود
تأمين االموال المنقولة

تأمين الحوادث الشخصية

المهن
الطبية

تأمين

العمال

تأمين أخطاء المهن الطبية

حلول تأمين العمال من أخطار إصابات العمل

تأمين
خيانة األمانة

المسؤولية
المهنية

تأمين خيانة األمانة

تأمين المسؤولية المهنية

المسؤولية
المدنية

تأمين
المصاعد
تأمين مسؤولية المصاعد

تأمين المسؤولية المدنية

خدمات تمكين
لإلستجابة الفورية

تأمين
المنتجات

خدمات تمكين لإلستجابة الفورية

تأمين مسؤولية المنتجات

تمكين
اإللكترونية
خدمات تمكين األلكترونية
11
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مزايا التأمين اإلسالمي
يراعــي التأمــن اإلســامي تطبيــق قيــم وأحــكام الرشيعــة اإلســامية الغ ـراء يف جميــع معامــات الرشكــة وأعاملهــا انســجاماً مــع آليــات
تطبيــق التأمــن اإلســامي واملعايــر اإلســامية الدوليــة ذات العالقــة بهــدف تطبيــق روح التعــاون والتمكــن بــن أفـراد املجتمــع ويتضمــن
تطبيقــه العديــد مــن املزايــا:
1.1وجــود هيئــة رقابــة رشعيــة تراقــب جميــع أعــال الرشكــة وتطلــع عــى جميــع عقودهــا ووثائقهــا والتأكــد مــن إنســجامها مــع
أحــكام الرشيعــة اإلســامية الغـراء ،وبصــورة تبعــد الرشكــة عــن أيــة أعــال يشــوبها الربــا والغــرر.
2.2تجســيد روح التعــاون بــن املشــركني (املســتأمنني) يف تفتيــت األخطــار التــي قــد يتعــرض لهــا اي منهــم مــن خــال جــر الــرر
و /أو الخســارة التــي قــد يتعرضــون لهــا والتعويــض مــن صنــدوق املشــركني (املســتأمنني) والــذي ميثــل اجــايل قيــم االشـراكات
(االقســاط التأمينيــة) املدفوعــة مــن قبلهــم عــى ســبيل التــرع.
 3.3يتــم التعامــل مــع صنــدوق املشــركني (املســتأمنني) باســتقاللية تامــة عــن صنــدوق املســاهمني ،حيــث تحتفــظ الرشكــة
بحســابني منفصلــن ،الحســاب االول :حســاب خــاص باملســاهمني ورأس املــال ،الحســاب الثــاين :حســاب صنــدوق املشــركني.
4.4تستحق الرشكة ممثلة بصندوق املساهمني مقابل إدارتها ألموال صندوق املشرتكني (املستأمنني) ما ييل:
•نســبة مــن اإلش ـراكات تحددهــا ســنوياً هيئــة الرقابــة الرشعيــة بالتشــاور مــع مجلــس إدارة الرشكــة وذلــك مقابــل إدارة
صنــدوق املشــركني (اتعــاب وكالــة) أو أجــر معلــوم.
•أتعــاب مضاربــة وهــي نســبة مــن أربــاح إســتثامرات صنــدوق املشــركني (املســتأمنني) تحــدد مــن قبــل هيئــة الرقابــة
الرشعيــة وبالتشــاور مــع مجلــس إدارة الرشكــة.
5.5إذا حقــق صنــدوق املشــركني يف نهايــة كل ســنة ماليــة فائضـاً ماليـاً فإنــه يكــون مــن حــق املشــركني فقــط (املســتأمنني) ويتــم
توزيعــه فيــا بينهــم وفقـاً ملــا تقــرره هيئــة الرقابــة الرشعيــة يف الرشكــة.
هيئة الرقابة الشرعية

تتكون هيئة الرقابة الرشعية لرشكة متكني الفلسطينية للتأمني من أصحاب الفضيلة:

فضيلة أ.د .حسام الدين بن موىس عفانة
رئيساً

د .جامل أحمد زيد الكيالين
عضوا ً

د .محمد طارق الجعربي
عضوا ً
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أعضاء مجلس اإلدارة

معالي الدكتور  /ماجد عطا الحلو
رئيس مجلس اإلدارة ممثل مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

معالي السيد /رفيق شاكر النتشة
نائب رئيس مجلس اإلدارة ممثل مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى
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السيد/ضرار طوقان

السيد /فواز غانم

السيد /أنور البدوي

عضو مجلس اإلدارة
ممثل هيئة التقاعد الفلسطينية

عضو مجلس اإلدارة
ممثل رشكة املرشق للتأمني

عضو مجلس اإلدارة
ممثل رشكة مدماك للمقاوالت

السيد/يوسف «محمد كمال»
حسونة

السيد/محمد صالح فايز الدغمة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
ممثل رشكة ستيشن تريد للتجارة العامة

تقرير مجلس اإلدارة

او ً
ال :المساهمين
تــم طــرح أســهم الرشكــة لإلكتتــاب األويل العــام خــال الفــرة مــن  2018/2/25إىل  2018/3/22والبالغــة ( 1,840,000ســهم) ،حيــث بلغــت
نســبة اإلكتتــاب  %513مــن حجــم األســهم املطروحــة لإلكتتــاب ،وهــذا مــا عكــس ثقــة املكتتبــن بالرشكــة ومؤسســيها.
وقــد تقــرر حينهــا تخصيــص األســهم املكتتــب بهــا والتــي تزيــد عــن الحــد األدىن غــر القابــل للتخصيــص وهــو ( 2,500ســهم) ،حيــث بلغــت
نســبة التخصيــص  ،%11.26وبلــغ عــدد مســاهمي الرشكــة ( )358مســاهامً بعــد اإلنتهــاء مــن فــرة اإلكتتــاب والتخصيص.

وفيام ييل توزيع مساهمي الرشكة حسب رشائح عدد األسهم التي ميلكونها كام يف :2018/12/31
الفئة

عدد المساهمين

عدد االسهم

النسبة

 2,500سهم

187

467,500

%5.84

10,000 - 2,501

102

364,713

%4.56

100,000 - 10,001

18

442,331

%5.53

اكرث من 100,000

10

6,725,456

%84.07

املجموع

317

8,000,000

%100

كام ويوضح الجدول التايل قامئة بكبار املساهمني الذين ميلكون  100,000سهم فأكرث:
اإلسـم

عدد األسهم

النسبة

1

مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

3,300,000

%41.25

2

هيئة التقاعد الفلسطينية

1,665,000

%20.81

3

رشكة املرشق للتأمني

441,628

%5.52

4

ستيشن تريد للتجارة العامة واملقاوالت

400,000

%5

5

السيد /يوسف عبد الله محمود عصفور

195,856

%2.45

6

بنك القدس

173,336

%2.16

7

السيد /خالد رفيق شاكر النتشة

160,000

%2

8

السيد /صالح فايز الدغمة

160,000

%2

9

رشكة مجموعة مجيل االستثامرية

114,818

%1.44

114,818

%1.44

 10السيد /فايز مصطفى محمد حسن
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ثانيًا :التوسع الجغرافي
اميانــاً بأهميــة تقديــم خدمــات التأمــن اإلســامية لكافــة
رشائــح املجتمــع الفلســطيني وتطبيقــاً لسياســة اإلنتشــار
والتوســع الجغـرايف التــي تبنتهــا الرشكــة منــذ اعــداد خطتهــا
اإلس ـراتيجية ،وحرص ـاً عــى التواجــد والتفاعــل مــع مختلــف
املجتمعــات الســكانية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
أطلقــت الرشكــة خدماتهــا خــال العــام  2018يف  10فــروع
ومكاتــب وهــي( :فــرع جنــن ،فــرع نابلــس ،فــرع طولكــرم،
فــرع رام اللــه ،فــرع البــرة ،مكتــب اإلرســال ،فرع بيــت لحم،
فــرع الخليــل ،فــرع دورا ،فــرع غــزة) و عــدد مــن الــوكالء
املجازيــن مــن قبــل هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية.

جنين

مالحظــة :العناويــن التفصيليــة لشــبكة الفــروع
واملكاتــب والــوكالء يف نهايــة التقريــر.

طولكرم
نابلس

البيرة

اإلرسال
رام اهلل

القدس
بيت لحم

قطاع غزة

الخليل
دورا
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ثالثًا :رأس المال البشري والتدريب
قامــت الرشكــة بتعيــن وإســتقطاب فريقهــا بعنايــة فائقــة مــن ذوي الخــرة والكفــاءة يف القطــاع املــايل الفلســطيني وقطــاع التأمــن
اإلســامي عــى وجــه الخصــوص ،حيــث بلــغ عــدد موظفــي الرشكــة كــا يف  2018/12/31م ( )93موظفـاً وموظفــة ،كــا واطلقــت الرشكــة
برنامــج “متكــن شــباب” لتوظيــف الخريجــن الجــدد اميانـاً بقــدرات شــبابنا الفلســطيني يف بنــاء مؤسســات الوطــن وقدرتــه عــى املشــاركة
يف بنــاء قصــص النجــاح والتميــز وتخريــج جيــل جديــد مــن القيــادات الشــابة يف قطــاع التأمــن.
حيث أعلنت الرشكة عن جميع الوظائف الشاغرة عرب موقعها اإللكرتوين والصحف املحلية ومواقع التوظيف اإللكرتونية.
كــا وإهتمــت الرشكــة بتدريــب وتطويــر مهــارات طاقمهــا بعــد دراســة تفصيليــة لإلحتياجــات املطلوبــة بالتنســيق مــع مراكــز التدريــب
املحليــة واإلقليميــة باإلضافــة اىل ورش العمــل الداخليــة ،حيــث شــاركت الرشكــة يف ( )4برامــج تدريبيــة ومؤمتــر واحــد ونفــذت ( )5ورش
عمــل ،شــارك فيهــا مــا نســبته  %48مــن موظفــي وموظفــات الرشكــة.

وفيام ييل ملخص ألهم املؤمترات وورش العمل الداخلية وبرامج التدريب املشارك بها:
 #إسم البرنامج

تصنيف (ورشة
عمل  /برنامج
تدريبي /مؤتمر)

دور اإلكتواري يف إحتساب
 1املخصصات الفنية لرشكات
التأمني

برنامج تدريبي

مؤمتر بعنوان (التحول الرقمي
مؤمتر
 2وصناعة التأمني يف الوطن
العريب)
تأمينات املسؤولية “ املبادئ
3
واملفاهيم”

برنامج تدريبي

عدد
المنتفعين

1

مدة البرنامج

 3أيام

الجهة
المنظمة

المكان

اإلتحاد األردين اململكة األردنية
لرشكات التأمني الهاشمية

2

 4أيام

اإلتحاد العام
تونس
العريب للتأمني

1

 3أيام

اإلتحاد األردين اململكة األردنية
لرشكات التأمني الهاشمية

تأمني املركبات (اإللزامي
 4والتكمييل) اإلكتتاب،
التعويضات ،تسوية الخسائر

برنامج تدريبي

1

 3أيام

اإلتحاد األردين اململكة األردنية
لرشكات التأمني الهاشمية

 5التسويق الرقمي املتقدم

برنامج تدريبي

1

يومان

املدرب عميد
عوض

فلسطني

 6إصدار تأمني املركبات

ورشة عمل

23

يوم واحد

رشكة متكني
للتأمني

فلسطني

مبادئ التأمينات العامة
7
وسياسة اإلكتتاب

ورشة عمل
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يوم واحد /ورشة عمل رشكة متكني
بإجاميل  4ورش عمل للتأمني

فلسطني
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رابعًا :المبيعات
بــارشت الرشكــة بتقديــم خدماتهــا للجمهــور منــذ إشــهار الرشكــة رســمياً مــن مراقــب الــركات يف أيــار  -2018عــر فــرع رام اللــه وتوســعت
تدريجيـاً عــر شــبكة مــن الفــروع واملكاتــب والــوكالء إبتــدا ًء مــن ترشيــن األول  2018بالتــوازي مــع حملــة ترويجيــة وإعالنيــة خاصــة.
ـب متزايـ ٍـد
وبجهــود مــن فريــق املبيعــات ،وعــى الرغــم مــن حداثــة والدتهــا وصعوبــة املنافســة إالّ أن اهتــام الجمهــور أدى اىل طلـ ٍ
للحصــول عــى خدمــات وحلــول التأمــن التــي تقدمهــا الرشكــة ،حيــث إســتطاعت الرشكــة اإلســتحواذ عــى العديــد مــن العطــاءات الهامــة،
حيــث بلغــت مجمــوع األقســاط التأمينيــة املكتتبــة كــا يف  2018/12/31م ( )7,742,951دوالر امريــي.

كام واهتمت الرشكة بالجوانب التالية يف سياسة املبيعات:
•اإلعتامد عىل اإلنتاج املبارش (الفروع واملكاتب).
•إعتــاد سياســة إكتتابيــة متحفظــة واإلهتــام بالجــودة ودراســة ربحيــة املحفظــة التأمينيــة قبــل التقــدم للعطــاءات وارســال
العــروض للمشــركني املتوقعــن واملهتمــن بالحصــول عــى الخدمــات والحلــول التأمينيــة.
•سياسات صارمة يف تحصيل الذمم.
•اإللتزام بقانون التأمني وتعليامت هيئة سوق رأس املال الفلسطينية ذات العالقة.
•اإللتزام بتوجيهات هيئة الرقابة الرشعية.

نوع التأمني

تأمني املركبات
التأمينات العامة
التأمني الصحي
التأمني العائيل
مجموع األقساط التأمينية املكتتبة كام يف  2018/12/31م

األقساط املكتتبة للعام 2018
$ 4,556,541
$ 1,217,493
$ 1,908,117
$ 60,800
$ 7,742,951

خامسًا :التعويضات
تهتــم الرشكــة بالوعــد الــذي قطعتــه عــى نفســها منــذ البدايــة وهــو “رسعــة االســتجابة والتعويــض” وتجـ ّـى ذلــك مــن خــال تطويــر
وإســتحداث خدمــات تنســجم وتحقيــق ذلــك ،حيــث أطلقــت الرشكــة خدمــة “متكــن لالســتجابة واملســاندة الفوريــة” والتــي تتيــح
للمشــركني االتصــال الفــوري واملبــارش مــع الرشكــة فــور وقــوع الحــادث ال ق ـ َّدر اللــه ومتابعــة الســكرترية اآلليــة للتواصــل مــع محققــي
الحــوادث وفريــق التعويضــات األقــرب للمنطقــة الجغرافيــة ملــكان الحــادث.
وتلتــزم الرشكــة برسعــة التعويــض مــن خــال سياســات وإج ـراءات عمــل مرنــة ومــؤرشات أداء واقعيــة و ملزمــة برسعــة التعويــض فــور
توقيــع املخالصــات مــن قبــل املشــركني املترضريــن وإنهــاء اإلج ـراءات القانونيــة ،حيــث بلغــت قيمــة التعويضــات املدفوعــة كــا يف
 )787,767( 2018/12/31دوالر امريــي.

نوع التأمني

تأمني املركبات
التأمينات العامة
التأمني الصحي
التأمني العائيل
مجموع التعويضات املدفوعة كام يف  2018/12/31م
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التعويضات املدفوعة للعام 2018
$ 384,576
$ 21,349
$ 381,842
$ 787,767

سادسًا :العالمة التجارية
واإلتصاالت التسويقية
بعــد دراســة تفصيليــة لرشائــح الجمهــور املســتهدفة والهويــة املؤسســية ،صممــت
الرشكــة عالمتهــا التجاريــة بالتعــاون مــع املستشــار اإلعــاين واإلعالمــي (رشكــة
النــارش للدعايــة واالعــان) وســجلت الرشكــة عالمتهــا التجاريــة يف ســجالت وزارة
اإلقتصــاد الوطنــي “اإلدارة العامــة لحقــوق امللكيــة الفكريــة” ،وعمــدت الرشكــة
لتبنــي املامرســات الفضــى يف النهــج التســويقي مبــا يتناســب مــع التوجهــات
العامليــة إلدارة العالمــة التجاريــة والتســويق ،وذلــك مــن خــال العديــد مــن
األنشــطة الخاصــة ومنهــا:
1.1تصميــم الدليــل االرشــادي للعالمــة التجاريــة والــذي يتضمــن كافــة التصاميــم والسياســات لعنــارص العالمــة التجاريــة (البرصيــة،
املســموعة والضمنيــة) وتحديــد الرســائل التــي تتوافــق مــع الهويــة املؤسســية ،لضــان إســتقرار وثبــات الصــورة التنظيميــة
للرشكــة يف خلــق إنطبــاع إيجــايب لــدى الجمهــور والتأثــر عــى ســمعة الرشكــة ايجاب ـاً.
كــا وانتهــت الرشكــة مــن تصميــم وتنفيــذ كافــة املطبوعــات اإلداريــة والفنيــة والديكــورات الداخليــة للفــروع واملكاتــب مبــا يتوافــق مــع
الدليــل االرشــادي للعالمــة التجاريــة بهــدف توحيــد الصــورة املؤسســية ضمــن املعايــر العامليــة ذات العالقــة.
 2.تصميــم موقــع إلكــروين خــاص بالرشكــة باللغتــن العربيــة واالنجليزيــة وفقــاً ألحــدث تقنيــات تصميــم وتطويــر املواقــع
اإللكرتونيــة يتضمــن محتــوى تفاعــي حــول الرشكــة وخدماتهــا ،وحرصــت الرشكــة عــى خلــق بيئــة تفاعليــة خاصــة عــى موقعهــا
اإللكــروين مــن خــال اطــاق خدمــات خاصــة مثــل:
•بوابة التوظيف اإللكرتونية.
•بوابة طلبات اإلشرتاك واملتابعة اإللكرتونية.
•حاسبة التأمني اإللكرتونية.
كــا وتعمــل الرشكــة حاليـاً عــى االنتهــاء مــن تصميــم وتطويــر بوابــة املشــركني اإللكرتونيــة والتــي تتيــح للمشــركني متابعــة وثائــق التأمــن
عــن بعــد والتفاعــل مــع الدوائــر الفنيــة ذات العالقــة لتنفيــذ بعــض العمليــات إلكرتوني ـاً باإلضافــة إىل تطبيــق الهاتــف الخلــوي والــذي
ســيتضمن العديــد مــن الخدمــات التفاعليــة الخاصــة باملشــركني.
3.3مواقع التواصل االجتامعي
اميانــاً مــن الرشكــة بأهميــة التفاعــل والتواصــل أطلقــت الرشكــة منصاتهــا اإلجتامعيــة التفاعليــة عــر منصتــيFaceBook
و LinkedInوهــا املنصتــن األكــر اســتخداماً يف فلســطني ويتوافقــان مــع رشيحــة الجمهــور املســتهدفة تســويقياً للرشكــة،
ودعمــت تواجدهــا املجتمعــي مــن خــال محتــوى خــاص ينســجم والتقنيــات الحديثــة والتوجهــات العامليــة ذات العالقــة.
4.4التشبيك اإلعالمي
اميانـاً بأهميــة اإلعــام الفلســطيني ودوره يف املجتمــع مــن خــال تســليط الضــوء عــى األحــداث واألُمــور املجتمعيــة والوطنيــة
واالقتصاديــة ،ورؤيتنــا إليــه كرشيــك يف بنــاء قصــة النجــاح والتميــز والتجربــة الحديثــة يف صناعــة التأمــن الفلســطيني ،حرصــت
الرشكــة عــى خلــق عالقــات مهنيــة وطيبــة مــع جميــع وســائل اإلعــام املحليــة التقليديــة والرقميــة ،والتفاعــل معهــا واإلفصــاح
لهــا عــن كافــة األحــداث الهامــة اوالً بــأول واملعلومــات الرضوريــة ودمجهــا يف جميــع مراحــل الرشكــة منــذ مرحلــة التأســيس
وبشــكل مســتمر.
5.5الحملة الرتويجية العامة
أطلقــت الرشكــة حملــة ترويجيــة عامــة خــال شــهري ترشيــن األول وترشيــن الثــاين  ،2018 /بالتــوازي مــن اإلنتهــاء مــن متطلبــات
املرحلــة التأسيســية وجهوزيــة الفــروع واملكاتــب إلســتقبال الجمهــور يف مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وذلــك
بهــدف التوعيــة حــول العالمــة التجاريــة ،حيــث إســتهدفت الحملــة عمــوم الجمهــور يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وأُســتخدم
فيهــا اهــم األدوات التســويقية التقليديــة والرقميــة ذات األثــر املبــارش التــي تنســجم مــع اهــداف الحملــة وهويــة الرشكــة املؤسســية.
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سابعًا :المسؤولية المجتمعية
إنطالقـاً مــن هويــة الرشكــة الوطنيــة واإلســامية ،واميانـاً بواجبهــا االجتامعــي نحــو الفئــات والرشائــح املهمشــة يف مجتمعنــا الفلســطيني،
وعــى الرغــم مــن حداثــة نشــأة الرشكــة إالّ أن اإلرصار عــى متكــن املجتمــع قادنــا وبشــكل منخفــض الوتــرة اىل رعايــة بعــض النشــاطات
الهامــة وذات األولويــة املجتمعيــة (رعايــات غــر تجاريــة) أو التــرع املبــارش لبعــض الجهــات واملؤسســات الخرييــة ،حيــث بلغــت قيمــة
التربعــات يف العــام  )9,848( 2018دوالر امريــي.
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ثامنًا :تكنولوجيا المعلومات
حرصــت الرشكــة ومنــذ مرحلــة التأســيس عــى اإلســتخدام األمثــل لتكنولوجيــا املعلومــات والتقنيــات العامليــة الحديثــة ،وت ُرجــم ذلــك
مــن خــال التعــاون مــع رشكــة برمجيــات فلســطينية (رشكــة املســتقبل لنظــم املعلومــات) لتصميــم أول نظــام فنــي محوســب بأدمغــة
فلســطينية بالتعــاون مــع فريــق الرشكــة الفنــي ،وكان ذلــك بهــدف توفــر نظــام فنــي مــرن قابــل للتطويــر مبــا يتوافــق مــع املســتجدات
الفنيــة واملاليــة ويخــدم رؤيــة الرشكــة يف التحــول الرقمــي يف عملياتهــا الداخليــة وتقديــم خدمــات التأمــن الرقميــة ملشــركيها ،كــا ويعمــل
هــذا النظــام عــى العمــل بتناســقية مــع املشــاريع الحاليــة قيــد التنفيــذ مثــل تطبيــق الهاتــف الخلــوي وبوابــة املشــركني اإللكرتونيــة،
باإلضافــة إىل أن تصميــم هــذا النظــام أىت بعــد دراســة تفصيليــة ألهــم مشــكالت ومحــددات ال ُنظــم املســتخدمة محليـاً وإقليميـاً للعمــل
عــى تجاوزهــا.
كــا وأنهــت الرشكــة جميــع عمليــات تأســيس البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة مبــا يحقــق بيئــة آمنــه وكفــؤة يف تحقيــق أهدافهــا وتطلعاتهــا
غــر املحــدودة نحــو التميــز.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
عن أعامل رشكة متكني الفلسطينية للتأمني املساهمة العامة املحدودة لسنة 2018م
السادة أعضاء الهيئة العامة لرشكة متكني الفلسطينية للتأمني املساهمة العامة املحدودة املحرتمون.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،وبعد
وفقـاً لخطــاب التكليــف فقــد قامــت هيئــة الرقابــة الرشعيــة يف رشكــة متكــن للتأمــن باملراقبــة الواجبــة إلبــداء الــرأي فيــا إذا كانــت الرشكــة قد
التزمــت بأحــكام ومبــادىء الرشيعــة اإلســامية،ومبا صــدر عــن الهيئة مــن قـرارات يف الفرتة الواقعــة مــن 2018/2/28م حتــى 2018/12/31م.
إن إدارة الرشكــة مســؤولة عــن قيــام الرشكــة بأعاملهــا طبقـاً ألحــكام ومبــادئ الرشيعــة اإلســامية والتـزام الرشكــة بالنظــام الداخــي ،الــذي
رأي مســتقلٍ بعــد القيــام بأعــال املراجعــة
بُنــي عــى أســاس أحــكام التأمــن اإلســامي.وإن مســؤولية هيئــة الرقابــة الرشعيــة هــي تكويــن ٍ
واملراقبــة املطلوبــة لتقديــم التقريــر التــايل لكــم:
•أوالً :قامت الهيئة باعتامد جميع وثائق التأمني التي تعمل مبوجبها الرشكة وذلك قبل مبارشة الرشكة أعاملها.
كام قامت الهيئة مبراجعة واعتامد كتاب التعريف العام بالرشكة واملنتجات.
•ثانياً :أجابت الهيئة عىل االستفسارات التي طرحت عليها من قبل اإلدارة التنفيذية.
•ثالثـاً :حــددت الهيئــة أجــر الوكالــة عــن العرشة أشــهر املنتهيــة بتاريــخ 2018/12/31م بنســبة  %40من إجاميل أقســاط املســتأمنني،عىل
أن يتــم تخفيضهــا يف العــام املــايل القــادم إىل . %35
•رابعاً :اطلعت الهيئة عىل عقود إعادة التأمني اإلسالمي التي أجرتها الرشكة وأقرتها.
•خامســاً :راجعــت الهيئــة املوازنــة والبيانــات املاليــة وتقريــر مدقــق الحســابات املســتقل عــن العــرة أشــهر املنتهيــة بتاريــخ
2018/12/31م.
لقــد قمنــا بتخطيــط مراقبتنــا وفــق اآلليــة الســابقة للحصــول عــى املعلومــات والتأكيــدات التــي اعتربناهــا رضوريــة لتزويدنــا بأدلــة تكفــي
إلعطــاء تأكيــد معقــول أن الرشكــة مل تخالــف أحــكام ومبــادئ الرشيعــة اإلســامية ويف رأينــا:
1.1إن أعامل الرشكة خالل العرشة أشهر املنتهية بتاريخ 2018/12/31م قد متت وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية.
2.2عقود إعادة التأمني متت مع رشكات إعادة تأمني إسالمية بنسبة  %90باستثناء رشكة واحدة بنسبة .%10
3.3البيانــات املاليــة وتقريــر مدقــق الحســابات املســتقل عــن العــرة أشــهر املنتهيــة بتاريــخ 2018/12/31م أخــذت يف االعتبــار املعايــر
املحاســبية الصــادرة عــن هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية (.)aaoifi
تشكر هيئة الرقابة الرشعية جمهور املتعاملني مع الرشكة واملساهمني عىل حسن ثقتهم.
كام وتشكر الهيئة إدارة الرشكة وموظفيها عىل حسن تعاونهم معها وجزى الله الجميع خري الجزاء.
واهلل الموفق
رام الله  -العرشون من رجب سنة 1440هـ وفق 2019/3/27م
عضو الهيئة

عضو الهيئة

رئيس هيئة الرقابة الرشعية

د .جامل الكيالين

د .طارق الجعربي

أ.د حسام الدين عفانة
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تقرير الخبير اإلكتواري
قــام الخبــر اإلكتــواري للرشكــة واملرخــص مــن قبــل هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية باجـراء تقييــم ودراســة للبيانــات
الفنيــة للرشكــة للعــام  2018م ووضــع تقريــره مــن خــال تحليــل شــامل لكافــة أنشــطة الرشكــة ،وكانــت أهــم اإلســتنتاجات
كــا يــي:
1.1لدى الرشكة نظام حاسوب ميكنها من تزويد الخبري اإلكتواري بسجالت مقبولة ألغراض إجراء التقييم.
2.2مجمــوع املخصصــات الفنيــة املوضحــة يف البيانــات املاليــة للرشكــة تشــكل مخصصــات كافيــة لتغطيــة
إلتزاماتهــا بالنســبة ألعــال التأمــن.
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اإلدارة التنفيذية

السيد  /محمد الريماوي
المدير العام

السيد  /محمود شخشير

السيد  /علي منصور
مدير دائرة الشؤون اإلدارية

مدير دائرة االتصاالت التسويقية والعالقات العامة

السيد /أكرم بركات
مساعد المدير العام لشؤون التعويضات

السيد  /عنان بدر

السيد  /سيمون شحادة
مدير دائرة التأمين الصحي والعائلي

مدير الدائرة المالية

السيد  /خلدون مفارجة
مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات

السيد  /محمد عموص

السيد  /براء سليم

مدير دائرة التأمينات العامة

رئيس قسم تأمين المركبات

السيدة  /أمل عبد الحق
مدير دائرة إعادة التأمين
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التوجهات اإلستراتيجية 2021-2019

•تحقيــق رؤيــة الرشكــة الذكيــة مــن خــال تطويــع وســائل التكنولوجيــا الحديثــة والتقنيــات ذات العالقــة لزيــادة كفــاءة العمليــات
الداخليــة والتوافــق مــع توقعــات املشــركني.
•التوســع واإلنتشــار ،حيــث ســتقوم الرشكــة بالتوســع األُفقــي اإلضــايف مــن خــال شــبكة فــروع ومكاتــب ووكالء يف جميــع محافظــات
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
•تســويق صناعــة التأمــن اإلســامية يف فلســطني بصــورة تنســجم مــع فلســفة التأمــن اإلســامي واملعايــر املحاســبية اإلســامية والقوانــن
ذات العالقة.
•طــرح برامــج ومنتجــات تأمينيــة جديــدة (التأمــن متناهــي الصغــر) تلبــي احتياجــات القطاعــات املهمشــة يف املجتمــع الفلســطيني
وذوي الدخــل املحــدود.
•طرح حزم من الحلول والخدمات التأمينية باإلعتامد عىل دراسات سوقية وحمالت ترويجية خاصة.
•املســاهمة يف نــر وتعزيــز الوعــي التأمينــي للجمهــور الفلســطيني وأخــذ الــدور الريــادي يف تعزيــز الثقافــة التأمينيــة ،وتســليط
الضــوء عــى أهميــة قطــاع التأمــن يف فلســطني.
•تحقيــق معــدالت منــو رسيعــة يف الحصــة الســوقية للرشكــة مــن حجــم الســوق ،وتحقيــق معــدالت ربحيــة للمحفظــة التأمينيــة ترقــى
إىل مســتوى طموحــات وتطلعــات املســاهمني يف الرشكــة.
•تصميــم مــؤرشات أداء مؤسســية رئيســية وفرعيــة تتوافــق مــع أهــداف الرشكــة املاليــة والفنيــة وتوقعــات املشــركني يف الحصــول عــى
افضــل الخدمــات التأمينيــة اإلســامية.
•إستثامر أموال املساهمني  /املشرتكني يف أوعية إستثامرية مجازة رشعاً وبصورة تحقق أعىل العوائد املالية لهم.
•تنفيــذ برامــج مســؤولية إجتامعيــة خاصــة برؤيــة محــددة وواضحــة تحكمهــا الشــفافية وتتوافــق مــع الهويــة املؤسســية ورؤيــة الرشكــة
بهــدف تحقيــق التنميــة املســتدامة للفئــات والرشائــح املســتهدفة لدعمهــا مجتمعيـاً.
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إفصاحات إضافية بموجب تعليمات الحوكمة
األسهم المملوكة لإلدارة التنفيذية واقربائهم من الدرجة األولى

عضو اإلدارة التنفيذية

محمد قدورة حسني اسناف “ الرمياوي”
املسمى الوظيفي :املدير العام
عنان محمد شعبان بدر
املسمى الوظيفي :مدير الدائرة املالية
عيل منصور
املسمى الوظيفي :مدير دائرة الشؤون االدارية

خلدون محمد نجيب مفارجه
املسمى الوظيفي :مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات

طبيعة العالقة

عدد األسهم
النهائي

محمد قدورة حسني اسناف
لينا محمد قدورة اسناف
زكية عطا سليم اسناف
دانا محمد قدورة اسناف
عنان محمد شعبان بدر

نفسه
اإلبنة
الزوجة
اإلبنة
نفسه

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

سنان محمد شعبان بدر

األخ

2,500

زوجة األخ
األب
األخت
األخ
األخ
األخت
زوجة األخ
نفسه

2,500
4,470
3,345
3,345
3,063
2,500
3,345
2,500

ايات عايد حسني مفارجه

الزوجة

2,500

اكرم احمد محمد حج يوسف

نفسه

2,500

اإلبن

2,500

إسم مالك األسهم

نداء انور احمد الجرابعه
محمد ذيب عيل منصور
لينا محمد ذيب منصور
عاصم محمد ذيب منصور
سعد محمد ذيب منصور
روىل محمد ذيب منصور
روان توفيق مصطفى منصور
خلدون محمد نجيب مفارجه

اكرم احمد محمد حج يوسف
املسمى الوظيفي :مساعد املدير العام لشؤون التعويضات احمد اكرم احمد حج يوسف

اإلجراءات القانونية والقضايا
ال يوجد أية قضايا مقامة ضد الرشكة بإستثناء تلك املتعلقة بالتعويضات وهي ضمن النشاط الطبيعي للرشكة.
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القوائم المالية
وتقرير مدقق الحسابات المستقل
لفترة العشرة أشهر المنتهية
في  31كانون األول  2018م

المحتويات
تقرير مدقق الحسابات المستقل

30

قائمة المركز المالي

32

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر

33

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

34

قائمة التدفقات النقدية

35

ايضاحات حول القوائم المالية
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ديلويت آند توش )الشرق اﻷوسط(
ﻋمارة المشرق للتﺄمين
حي النهضﺔ ،الماصيون
رام ﷲ ،صندوق بريد ٤٤٧
فلسطين
هاتف+٩٧٠ (٠) ٢ ٢٩٨ ٠٠٤٨ :
فاكس+٩٧٠ (٠) ٢ ٢٩٥ ٩١٥٣ :

www.deloitte.com

حضﺮات السـادة أعضاء الهيئﺔ العامﺔ المﺤتﺮمين
ﺷــﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن
ﺷــﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامـﺔ مﺤـدودة
رام ﷲ  -فـلســطيـن
تقﺮيﺮ مدقق الﺤسـابات المسـتقل
تقﺮيﺮ حول القوائم الماليﺔ
قمنا بتدقيق القواﺋم الماليﺔ المرفقﺔ لشﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأمين المساهمﺔ العامﺔ المﺤدودة )"الشﺮﻛﺔ"( والتي تتكون
من قاﺋمﺔ المركز المالي كما في  ٣١كانون اﻷول  ،٢٠١٨وكل من قاﺋمﺔ الدخل والدخل الشامل اﻵخر وقاﺋمﺔ التغيرات في
حقوق الملكيﺔ وقاﺋمﺔ التدفقات النقديﺔ لفترة العشرة أشهر المنتهيﺔ في  ٣١كانون اﻷول  ،٢٠١٨وملخص للسياسات
المحاسبيﺔ الهامﺔ ومعلومات إيضاحيﺔ أخرى.
مسؤوليﺔ اﻹدارة عن القوائم الماليﺔ
ً
إن اﻹدارة مسؤولﺔ ﻋن إﻋداد هذه القواﺋم الماليﺔ وﻋرضها بصورة ﻋادل�ﺔ وفق�ا ﻷحك�ام ومب�اديء الش�ريعﺔ اﻹس�ﻼميﺔ حس�بما
تقرره هيئﺔ الرقاب�ﺔ الش�رﻋيﺔ للش�ركﺔ ووفق�ا ً لمع�ايير المحاس�بﺔ الص�ادرة ﻋ�ن هيئ�ﺔ المحاس�بﺔ والمراجع�ﺔ للمؤسس�ات المالي�ﺔ
اﻹسﻼميﺔ ووفقا ً للقوانين المحليﺔ النافذة في فلس�طين ،وتش�مل ه�ذه المس�ؤوليﺔ اﻹحتف�اظ بالرقاب�ﺔ الداخلي�ﺔ الت�ي تج�دها اﻹدارة
مناسبﺔ لتمكنها من إﻋداد وﻋرض القواﺋم الماليﺔ بصورة ﻋادلﺔ خاليﺔ من أخطاء جوهريﺔ س�واء كان�ت ناش�ئﺔ ﻋ�ن إحتي�ال أو
ﻋن خطﺄ.
مسؤوليﺔ مدقق الﺤسابات
إن مس��ؤوليتنا ه��ي إب��داء رأي ح��ول ه��ذه الق��واﺋم المالي��ﺔ اس��تنادا إل��ى ت��دقيقنا .لق��د قمن��ا بت��دقيقنا وفق�ا ً للمع��ايير الدولي��ﺔ للت��دقيق،
وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواﻋد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول ﻋلى تﺄكيد معقول
فيما إذا كانت القواﺋم الماليﺔ خاليﺔ من أخطاء جوهريﺔ.
يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول ﻋلى بيّنات تدقيق ثبوتيﺔ للمبالغ واﻹفصاحات في القواﺋم الماليﺔ .تس�تند اﻹج�راءات
المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات ،بما في ذلك تقييم مخاطر اﻷخطاء الجوهريﺔ في القواﺋم المالي�ﺔ ،س�واء كان�ت ناش�ئﺔ ﻋ�ن
احتيال أو ﻋن خطﺄ ،وﻋند القيام بتقييم تلك المخاطر ،يﺄخذ م�دقق الحس�ابات ف�ي اﻻﻋتب�ار إج�راءات الرقاب�ﺔ الداخلي�ﺔ للش�ركﺔ
والمتعلقﺔ باﻹﻋداد والعـ رض العادل للقواﺋم الماليﺔ ،وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبﺔ حس�ب الظ�روف ،ول�يس
لغرض إبداء رأي حول فعاليﺔ الرقابﺔ الداخليﺔ لدى الشركﺔ .يتضمن التدقيق كذلك تقييم مﻼءمﺔ السياسات المحاس�بيﺔ المتبع�ﺔ
ومعقوليﺔ التقديرات المحاسبيﺔ المعدة من قبل اﻹدارة ،وكذلك تقييم العرض اﻹجمالي للقواﺋم الماليﺔ .
نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتيﺔ التي حصلنا ﻋليها كافيﺔ ومناسبﺔ لتوفر أساسا ً لرأينا حول التدقيق.
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
قائم��ﺔ الم��ﺮﻛز الم��الي
ﻛم�ا ف�ي  ٣١ﻛ�����انون اﻷول ٢٠١٨
 ٣١ﻛ�����انون اﻷول
٢٠١٨
إيض���احات دوﻻر

المــوﺟـ������ودات
موﺟ���ودات غ���يﺮ متداول����ﺔ
ممتلك��ات ومع���دات ،بالص���افي
وداﺋ��ع الزامي��ﺔ
ش�يكات برس�م التحص�يل تس��تحق بع��د س��نﺔ
مجم���وع موﺟ���ودات غ���يﺮ متداول����ﺔ
الموﺟ����ودات المتداول����ﺔ
ذم��م مدين��ﺔ ،بالص��افي
موج��ودات ﻋق��ود إﻋ��ادة الت��ﺄمين اﻹس��ﻼمي
أرص�دة مدين��ﺔ أخ��رى
ش�يكات برس�م التحص�يل تس��تحق خ��ﻼل س��نﺔ
وداﺋ�ع ل��دى البن��وك
نق�د وم�ا ف�ي حكم�ه
مجم����وع موﺟ����ودات متداول����ﺔ
مجم����وع الموﺟ����ودات

٥
٦

١٬٨٢٩٬٠٩٠
٥٠٠٬٠٠٠
٢٢٬٧٤٣
٢٬٣٥١٬٨٣٣

١٨٥٬٩٢٥
٥٠٠٬٠٠٠
٦٨٥٬٩٢٥

٧
٨
٩

٢٬١٩٦٬٨٨٢
٣٨٣٬٢٥٩
٥٧٠٬٤١٧
٢٬٨٩٠٬٤٦٣
٣٬٠٠٠٬٠٠٠
٨٥٧٬١٢٨
٩٬٨٩٨٬١٤٩
١٢٬٢٤٩٬٩٨٢

٢١٧٬٨٧٣
٣٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٬١٠٨٬١٩٥
٥٬٣٢٦٬٠٦٨
٦٬٠١١٬٩٩٣

٨٬٠٠٠٬٠٠٠
)(١٬٢٧٩٬٦٤٧
٦٬٧٢٠٬٣٥٣

٦٬١٦٠٬٠٠٠
)(٥٣٦٬٥٠٦
٥٬٦٢٣٬٤٩٤

١٠

حق���وق الملكي���ﺔ
رأس الم���ال
الخس���اﺋر الم���دورة
مجم���وع حق���وق الملكي���ﺔ
ص���ندوق ح����املي الوث����ائق
)ﻋج�ز( ص��ندوق ح��املي الوث��اﺋق
ق��رض حس��ن م��ن المس��اهمين

١١

)(٥٧٢٬٤٩٥
٥٧٢٬٤٩٥
-

-

المطلوب���ات الغ���يﺮ متداول���ﺔ
مخص��ص انتفاﻋ��ات الم��وظفين
مجم���وع المطلوب���ات الغ���يﺮ متداول���ﺔ

١٢

٢١٤٬١٠٦
٢١٤٬١٠٦

١٤٬٤٨٧
١٤٬٤٨٧

١٣
١٤
١٥
٨

٧٢٬٤٥١
١٧٩٬٤١٧
٦٩٬٩٦٥
٤٬٧٢٠٬٠٣٢
٢٧٣٬٦٥٨
٥٬٣١٥٬٥٢٣
٥٬٥٢٩٬٦٢٩

١٣٠٬٦٢٩
١٢٬٠٨٢
٣٣٬٨٠٧
١٩٧٬٤٩٤
٣٧٤٬٠١٢
٣٨٨٬٤٩٩

١٢٬٢٤٩٬٩٨٢

٦٬٠١١٬٩٩٣

المطلوب���ات المتداول����ﺔ
ذم�م داﺋن��ﺔ
ذم��م ش��ركات الت��ﺄمين وإﻋ��ادة الت��ﺄمين اﻹس���ﻼمي
مخصص�ات وأرص��دة داﺋن��ﺔ أخ��رى
مطلوب��ات ﻋق��ود الت��ﺄمين اﻹس��ﻼمي
ش��يكات آجل��ﺔ ال��دفع
دفع��ات ﻋل��ى حس��اب رأس الم��ال
مجم���وع مطلوب���ات متداول����ﺔ
مجم���وع المطلوب���ات
مجم���وع المطلوب���ات وحق���وق الملكي���ﺔ
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 ٢٨ﺷ��باط
٢٠١٨
دوﻻر

٣

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
قائم��ﺔ ال���دخل وال���دخل الش���امل اﻵخ���ﺮ
للش���هور العش���ﺮة المنتهي���ﺔ ف���ي  ٣١ﻛ�����انون اﻷول ٢٠١٨

ايض���احات
١٦
١٦

اجم��الي أقس��اط مكتتب���ﺔ
التغ�ير ف��ي مخص��ص أقس��اط غ��ير مكتس��بﺔ
اي���ﺮادات أقس���اط مكتس���بﺔ
أقس��اط معي��دي الت���ﺄمين اﻹس���ﻼمي
التغ�ير ف��ي مخص��ص أقس��اط غ��ير مكتس��بﺔ
ص���افي أقس���اط معي���دي الت���أمين اﻹس���ﻼمي

١٦
١٦

ص���افي أقس���اط الت���أمين اﻹس���ﻼمي المكتس���بﺔ

٢٠١٨
دوﻻر
٧٬٧٤٢٬٩٥١
)(٤٬١٦٦٬٩٩١
٣٬٥٧٥٬٩٦٠
)(٥٥٥٬٩٧٥
٣٧٠٬٧٦٧
)(١٨٥٬٢٠٨
٣٬٣٩٠٬٧٥٢

١٦
١٦

٥١٬٠٥٢
)(١٩٠٬٧٧٨
٣٬٢٥١٬٠٢٦

اجم��الي ﻋم��وﻻت إﻋ��ادة الت���ﺄمين اﻹس���ﻼمي المكتس���بﺔ
يط�رح  :العم���وﻻت المدفوﻋ���ﺔ
ص���افي أقس���اط الت���أمين اﻹس���ﻼمي المكتس���بﺔ بع���د العم���وﻻت
المطالب���ات المتكب���دة
اجم���الي المطالب���ات المتكب����دة
حص��ﺔ معي��دي الت��ﺄمين اﻹس��ﻼمي
مخص��ص مطالب��ات غ��ير مبل��غ ﻋنه��ا
ص���افي المطالب���ات المتكب���دة

١٦
١٦
١٦

)(١٬٢٥٨٬٠٧٧
١٤٬٤٠٦
)(٨٢٬٧٣١
)(١٬٣٢٦٬٤٠٢

أرب���اح أعم���ال الت���أمين اﻹس���ﻼمي التش���غيليﺔ
أتع��اب وكال��ﺔ
ص���افي ) خس���ارة( أعم���ال الت���أمين اﻹس���ﻼمي التش���غيليﺔ

١٧

عائ��دات إل���ى المس���اهمين
أتع��اب وكال��ﺔ م��ن ح��املي الوث��اﺋق
ﻋاﺋ��دات أرب��اح الوداﺋ��ع -المس����اهمين
مص�اريف إداري��ﺔ وﻋمومي��ﺔ
مخص�ص دي��ون مش��كوك ف��ي تحص��يلها
)خس��اﺋر( تقيي�م فروق�ات ﻋمل��ﺔ
ق��رض لمخص��ص ص��ندوق ح��املي الوث��اﺋق
إي��رادات أخ��رى
ص���افي ) خس���ائﺮ( الف���تﺮة قب���ل الض���ﺮيبﺔ
ض�ريبﺔ قيم�ﺔ مض�افﺔ وض�ريبﺔ دخ�ل ﻋل�ى اﻷرب�اح
ص���افي ) خس���ائﺮ( الف���تﺮة بع���د الض���ﺮيبﺔ

١٧
١٨
٧
١١

بن��ود ال��دخل الش��امل اﻵخ��ر
إﺟم��الي ال��دخل الش���امل اﻵخ���ﺮ للف���تﺮة

١٬٩٢٤٬٦٢٤
)(٢٬٤٩٧٬١١٩
)(٥٧٢٬٤٩٥

٢٬٤٩٧٬١١٩
١٢٩٬٤٥٢
)(٢٬٥٧٤٬٤٦٣
)(٤٥٬٦٣٤
)(١٧٧٬٢٦٠
)(٥٧٢٬٤٩٥
١٤٠
)(٧٤٣٬١٤١
)(٧٤٣٬١٤١
)(٧٤٣٬١٤١
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
قائم��ﺔ التغ��يﺮات ف��ي حق��وق الملكي���ﺔ
للش���هور العش���ﺮة المنتهي���ﺔ ف���ي  ٣١ﻛ�����انون اﻷول ٢٠١٨

رأس الم���ال
دوﻻر
الﺮص��يد ﻛم��ا ف��ي  ١آذار ٢٠١٨

٦٬١٦٠٬٠٠٠

ص��افي )خس��اﺋر( الف�ترة بع�د الض��ريبﺔ
إﺟم���الي الخس���ارة الش���املﺔ اﻷخ���ﺮى للف���تﺮة
زي��ادة رأس الم���ال الم���دفوع )ايض�اح رق��م (١
الﺮص��يد ﻛم��ا ف��ي  ٣١ﻛ�����انون اﻷول ٢٠١٨

١٬٨٤٠٬٠٠٠
٨٬٠٠٠٬٠٠٠

الخس���ائﺮ الم����دورة
م����دورة
دوﻻر

المجم���وع
دوﻻر

)(٥٣٦٬٥٠٦

٥٬٦٢٣٬٤٩٤

)(٧٤٣٬١٤١
)(٧٤٣٬١٤١

)(٧٤٣٬١٤١
)(٧٤٣٬١٤١

)(١٬٢٧٩٬٦٤٧
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١٬٨٤٠٬٠٠٠
٦٬٧٢٠٬٣٥٣

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
قائم���ﺔ الت���دفقات النقدي���ﺔ
للش���هور العش���ﺮة المنتهي���ﺔ ف���ي  ٣١ﻛ�����انون اﻷول ٢٠١٨
٢٠١٨
دوﻻر

الت��دفق النق���دي م���ن عملي���ات التش���غيل
ص���افي ) خس���ارة( الف���تﺮة قب���ل الض���ﺮيبﺔ

)(٧٤٣٬١٤١

تع���ديﻼت
) الزي���ادة( ف��ي موج��ودات ﻋق��ود إﻋ��ادة الت��ﺄمين اﻹس��ﻼمي
الزي��ادة ف��ي مطلوب���ات ﻋق���ود الت���ﺄمين اﻹس���ﻼمي
مخص��ص دي��ون مش��كوك ف��ي تحص��يلها
) أرب���اح( بي���ع ممتلك���ات ومع���دات
إس���تهﻼكات ممتلك����ات ومع����دات
مخص���ص انتفاﻋ���ات الم���وظفين
الت���دفقات النقدي���ﺔ م���ن العملي���ات التش���غيليﺔ قب���ل التغ���يﺮ ف���ي الموﺟ���ودات والمطلوب���ات

)(٣٨٣٬٢٥٩
٤٬٧٢٠٬٠٣٢
٤٥٬٦٣٤
)(١٤٠
١٠٥٬٠٢٩
٢٠٠٬٥٩٣
٣٬٩٤٤٬٧٤٨

) الزي���ادة( ف���ي ال���ذمم المدين���ﺔ
) الزي���ادة( ف��ي أرص��دة مدين��ﺔ أخ��رى
) الزي���ادة( ف��ي ش��يكات برس��م التحص��يل
) النق���ص( ف���ي ال���ذمم الداﺋن���ﺔ
الزي��ادة ف���ي ذم���م ش���ركات الت���ﺄمين وإﻋ���ادة الت���ﺄمين اﻹس���ﻼمي
الزي��ادة ف��ي مخصص��ات وأرص��دة داﺋن���ﺔ أخ���رى
) النق���ص( ف��ي دفع��ات ﻋل��ى حس���اب رأس الم���ال
الت���دفق النق���دي ) المس���تخدم ف���ي( العملي���ات التش���غيليﺔ قب���ل انتفاع���ات الم���وظفين المدفوع���ﺔ
انتفاﻋ���ات م���وظفين مدفوﻋ���ﺔ
ص���افي الت���دفق النق���دي ) المس���تخدم ف���ي( العملي��ات التش���غيليﺔ

)(٢٬٢٤٢٬٥١٦
)(٣٥٢٬٥٤٤
)(٢٬٩١٣٬٢٠٦
)(٥٨٬١٧٨
١٧٩٬٤١٧
٥٧٬٨٨٣
)(١٩٧٬٤٩٤
)(١٬٥٨١٬٨٩٠
)(٩٧٤
)(١٬٥٨٢٬٨٦٤

الت���دفق النق���دي م���ن عملي���ات اﻹس���تثمار
ش���راء ممتلك���ات ومع���دات
المتحص���ﻼت م���ن بي���ع ممتلك���ات ومع���دات
ص���افي الت���دفق النق���دي ) المس���تخدم ف���ي( عملي���ات اﻻس���تثمار

)(١٬٧٨٣٬٤١٢
٣٥٬٣٥٨
)(١٬٧٤٨٬٠٥٤

الت���دفق النق���دي م���ن عملي���ات التموي���ل
الزي��ادة ف���ي ش���يكات آجل���ﺔ ال���دفع
الزي���ادة ف���ي رأس الم���ال
ص���افي الت���دفق النق���دي الن���اتج م���ن عملي���ات التموي���ل

٢٣٩٬٨٥١
١٬٨٤٠٬٠٠٠
٢٬٠٧٩٬٨٥١
)(١٬٢٥١٬٠٦٧
٥٬١٠٨٬١٩٥
٣٬٨٥٧٬١٢٨

ص���افي) النق���ص( ف��ي النق��د وم��ا ف��ي حكم��ه
النق��د وم��ا ف��ي حكم��ه ف��ي بداي��ﺔ الف��ترة
النق��د وم��ا ف��ي حكم��ه ف��ي نهاي��ﺔ الف��تﺮة
متمث �ﻼً فيم��ا يل��ي:
نق��د وم��ا ف��ي حكم��ه
وداﺋ��ع ل���دى البن���وك

٨٥٧٬١٢٨
٣٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٬٨٥٧٬١٢٨
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .١الشﺮﻛﺔ وأنشطتها
أ .تﺄسست شركﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتﺄمين بمقتضى أحكام قانون الش�ركات رق�م ) (١٢لس�نﺔ  ١٩٦٤كش�ركﺔ مس�اهمﺔ ﻋام�ﺔ
مح���دودة وس���جلت ف���ي س���جل الش���ركات المس���اهمﺔ تح���ت رق���م  ٥٦٢٦٠١٤٧٦بت���اريخ  ١٥آب  ٢٠١٦برأس���مال قيمت���ه
 ٨٫٠٠٠٫٠٠٠دوﻻر موزﻋﺔ ﻋلى  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠سهم بواقع  ١دوﻻر أمريكي لكل سهم.
ب .قام المؤسسون بإكتتاب ما مجموﻋه  ٦٫١٦٠٫٠٠٠سهم م�ن أس�هم الش�ركﺔ وت�م اﻹﻋ�ﻼن ﻋ�ن ط�رح  ١٫٨٤٠٫٠٠٠س�هم
من أسهم الشركﺔ لﻺكتت�اب الع�ام بت�اريخ  ٢٥ش�باط  ٢٠١٨حي�ث ت�م اﻻكتت�اب به�ا بالكام�ل ليص�بح رأس الم�ال الم�دفوع
 ٨٫٠٠٠٫٠٠٠دوﻻر موزﻋﺔ ﻋلى  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠سهم بواقع  ١دوﻻر لكل سهم.
ج.










من أهم غايات الشركﺔ :
تبني قيم وأحكام الشريعﺔ اﻹسﻼميﺔ كهويﺔ مؤسسيﺔ تحكم جميع أﻋمالها وتعامﻼتها مع اﻹلتزام بتطبيق آليات مفهوم
التﺄمين اﻹسﻼمي والمعايير الدوليﺔ ذات العﻼقﺔ.
خدمﺔ القطاﻋات المجتمعيﺔ غير الناشطﺔ ) المهمشﺔ ( في مجال التﺄمين وذلك من خﻼل برامج وحلول تﺄمينيﺔ خاصﺔ
تلبي مختلف اﻹحتياجات التﺄمينيﺔ لذوي الدخل المحدود.
تحقيق أﻋلى مستويات الجودة في خدمﺔ الجمهور بدءاً من فهم احتياجاته ،و طرح الحلول التﺄمينيﺔ المناسبﺔ ايمانا ً
بعﻼقﺔ الشراكﺔ مع المشتركين )حملﺔ الوثاﺋق التﺄمينيﺔ(.
المصداقيﺔ واﻹلتزام وسرﻋﺔ اﻻستجابﺔ لحاجات المشتركين وجبر الضرر وسرﻋﺔ التعويض ونسج ﻋﻼقﺔ تكامليﺔ
ﻋمادها التواصل الداﺋم والمستمر مع جمهور المشتركين.
تطويع التكنولوجيا ووساﺋل التواصل الحديثﺔ لتقديم خدمات ذكيﺔ تحقق للمشتركين سرﻋﺔ وسهولﺔ الحصول ﻋلى هذه
الخدمات.
اﻹلتزام بقواﻋد الحوكمﺔ والشفافيﺔ واﻹدارة الفضلى في كافﺔ ﻋمليات الشركﺔ.
إستقطاب وتنميﺔ كوادر إداريﺔ وفنيﺔ تؤمن برسالﺔ الشركﺔ وقادرة ﻋلى تحقيق أهدافها ضمن المحددات والضوابط
اﻷخﻼقيﺔ والمهنيﺔ.
تحقيق ﻋواﺋد ماليﺔ مجزيﺔ ومناسبﺔ لكل من حملﺔ الوثاﺋق )المشتركين( وحملﺔ اﻷسهم.
تحقيق مستويات مرتفعﺔ من اﻹحتياطيات والمخصصات الفنيﺔ والحسابيﺔ وهامش المﻼءة الماليﺔ وذلك وفقا ً لﻸُصول
المحاسبيﺔ والماليﺔ المعياريﺔ المتفق ﻋليها دوليا ً ووفقا ً لمعايير المحاسبﺔ الماليﺔ اﻹسﻼميﺔ ،وقانون التﺄمين الفلسطيني
رقم ) (٢٠لسنﺔ  ٢٠٠٥والتشريعات الثانويﺔ الصادرة بمقتضاه وتعليمات هيئﺔ سوق رأس المال الفلسطينيﺔ ذات
العﻼقﺔ.

د .إن المركز الرﺋيسي للشركﺔ هو في مدينﺔ رام ﷲ ،ويحق لها فتح فروع أخرى داخل مناطق السلطﺔ الوطنيﺔ الفلسطينيﺔ
وخارجها.
ه .قامت الشركﺔ بمباشرة أﻋمالها التجاريﺔ بتاريخ  ١آذار .٢٠١٨
و .القواﺋم الماليﺔ المرفقﺔ تمثل المركز المالي ونتاﺋج أﻋمال الشركﺔ لفترة العشرة أشهر المنتهيﺔ في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
والتي تمثل أول فترة تشغيليﺔ للشركﺔ ،حيث باشرت الشركﺔ أﻋمالها التشغيليﺔ بتاريخ  ١آذار  ٢٠١٨بعد إنتهاء الفترة
التﺄسيسيﺔ بتاريخ  ٢٨شباط  ٢٠١٨وبالتالي لم يتم ﻋرض أرقام مقارنﺔ.
ز .بلغ ﻋدد موظفي الشركﺔ ) (٩٣موظفا كما في  ٣١كانون اﻷول  ،٢٠١٨و) (١٢موظفا كما في  ٢٨شباط ) ٢٠١٨نهايﺔ
الفترة التﺄسيسيﺔ(  ،وتعمل الشركﺔ من خﻼل وكﻼﺋها وفروﻋها ومكاتبها المنتشرة في فلسـطين والبالغ ﻋددها )(١٠
فروع ومكاتب ووكيلين إثنين كما في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٨

36

٧

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 -٢تطبيق المعاييﺮ الجديدة والمعدلﺔ
قامت الشركﺔ خﻼل الفترة الحاليﺔ بتطبيق كافﺔ المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلﺔ الصادرة ﻋن هيئﺔ المحاسبﺔ
والمراجعﺔ للمؤسسات الماليﺔ اﻻسﻼميﺔ النافذة بتاريخ  ١كانون الثاني .٢٠١٨
المعاييﺮ الجديدة والمعدلﺔ الصادرة وغيﺮ نافذة المفعول بعد ﻛما بتاريخ  ٣١ﻛانون اﻷول :٢٠١٨
معيار المﺤاسبﺔ المالي رقم ) – (٣٠اضمﺤﻼل الموﺟودات والخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ واﻻلتزامات ذات المخاطﺮ العاليﺔ
الهدف من هذا المعيار هو وضع السياسات المحاسبيﺔ وسياسات إﻋداد التقارير الماليﺔ ﻻضمحﻼل الموجودات
والخساﺋر اﻻﺋتمانيﺔ لمختلف أنواع التمويل واﻻستثمارات اﻹسﻼميﺔ ولبعض اﻷصول اﻷخرى للمؤسسات الماليﺔ
اﻹسﻼميﺔ واﻷحكام ذات الصلﺔ .ويهدف إلى تمكين مستخدمي البيانات الماليﺔ من التقييم العادل لقيم الموجودات الماليﺔ
والتدفقات النقديﺔ المستقبليﺔ المتوقعﺔ منها .تم إصدار المعيار في تشرين الثاني  ٢٠١٧بحيث يصبح ساري المفعول
ﻋلى الفترات الماليﺔ التي تبدأ في أو بعد  ١كانون الثاني  ،٢٠٢٠مع السماح بالتطبيق المبكر.
معيار المﺤاسبﺔ المالي رقم ) – (٣١وﻛالﺔ اﻻستثمار )الوﻛالﺔ باﻻستثمار(
الهدف من هذا المعيار هو وضع السياسات المحاسبيﺔ وسياسات إﻋداد التقارير الماليﺔ ﻷدوات وكالﺔ اﻻستثمار )الوكالﺔ
باﻻستثمار( ،الموجودات واﻻلتزامات ذات العﻼقﺔ ،كلما كان قابﻼ للتطبيق ،للمؤسسات الماليﺔ اﻹسﻼميﺔ من كﻼ
المنظورين كﺄصيل )مستثمر( ووكيل .سيتم تطبيق المعيار ﻋلى جميع ﻋقود الوكالﺔ باﻻستثمار التي تبرمها المؤسسات
الماليﺔ اﻹسﻼميﺔ ،إما كﺄصيل أو وكيل .يؤثر المعيار ﻋلى ﻋرض الدخل والمصروفات ،بما في ذلك المقابل المتغير،
من ترتيبات الوكالﺔ .تقوم الشركﺔ حاليا بتقييم أثر تطبيق هذا المعيار .سيصبح المعيار ساري المفعول للسنوات الماليﺔ
التي تبدأ من أو بعد  ١كانون اﻷول  ،٢٠٢٠مع السماح بالتطبيق المبكر.
معيار المﺤاسبﺔ المالي رقم ) – (٣٣اﻻستثمار في الصكوك واﻷسهم واﻷدوات المماثلﺔ
الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ تصنيف واحتساب وقياس وﻋرض وإفصاحات اﻻستثمار في الصكوك
واﻷسهم واﻷدوات المماثلﺔ التي تقوم بها المؤسسات الماليﺔ اﻹسﻼميﺔ .ينطبق هذا المعيار ﻋلى استثمارات المؤسسات
سواء كانت في هيئﺔ أدوات دين أو أسهم حقوق ملكيﺔ .يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبﺔ المالي رقم )– (٢٥
اﻻستثمار في الصكوك واﻷسهم واﻷدوات المماثلﺔ ،ويقدم توجيها معدﻻً لتصنيف وقياس اﻻستثمارات ،لتتماشى مع
الممارسات الدوليﺔ .تعتمد فئات التصنيف اﻵن ﻋلى اختبارات نموذج العمل ،وسيتم السماح بإﻋادة التصنيف فقط ﻋند
تغيير نموذج العمل ،وسيتم تطبيقه بﺄثر رجعي .أنه من غير المتوقع أن يكون لتطبيق هذا المعيار أي أثر جوهري ﻋلى
بيانات الشركﺔ .تقوم الشركﺔ حاليا ً بتقييم أثر تطبيق هذا المعيار .سيصبح المعيار ساري المفعول للسنوات الماليﺔ التي
تبدأ من أو بعد  ١كانون اﻷول  ،٢٠٢٠مع السماح بالتطبيق المبكر.
معيار المﺤاسبﺔ المالي رقم ) – (٣٤التقاريﺮ الماليﺔ لﺤملﺔ الصكوك
يهدف هذا المعيار إلى وضع المباديء اﻷساسيﺔ للمحاسبﺔ وﻹﻋداد التقارير الماليﺔ لمعامﻼت الصكوك لضمان شفافيﺔ
ومصداقيﺔ التقارير الماليﺔ الموجهﺔ لحملﺔ اﻷسهم والمستثمرين .سيصبح المعيار ساري المفعول للسنوات الماليﺔ التي
تبدأ من أو بعد  ١كانون اﻷول  ،٢٠٢٠مع السماح بالتطبيق المبكر .كما أنه ﻻ ينطبق المعيار ﻋلى القواﺋم الماليﺔ.
معيار المﺤاسبﺔ المالي رقم ) – (٣٥مخصصات اﻹئتمان
تم إصدار هذا المعيار خﻼل شهر آب  ٢٠١٨ويطبق ﻋلى الفترات الماليﺔ التي تبدأ بتاريخ  ١كانون الثاني ،٢٠٢١
يهدف هذا المعيار إلى وضع المباديء اﻷساسيﺔ للمحاسبﺔ للمخصصات اﻹﺋتمانيﺔ التي يتم إثباتها بالسجﻼت المحاسبيﺔ.

٨

37

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 -٣السياسات المﺤاسبيﺔ المتبعﺔ
بيان اﻻلتزام
تم إﻋداد القواﺋم الماليﺔ المرفقﺔ وفقا ً ﻷحكام ومباديء الشريعﺔ اﻹسﻼميﺔ حس�بما تق�رره هيئ�ﺔ الرقاب�ﺔ الش�رﻋيﺔ للش�ركﺔ ووفق�ا ً
لمعايير المحاسبﺔ الصادرة ﻋن هيئﺔ المحاسبﺔ والمراجعﺔ للمؤسسات الماليﺔ اﻹسﻼميﺔ.
أسس اﻹعداد
تتماثل السياسات المحاسبيﺔ المتبعﺔ خﻼل الفترة مع السياسات المحاسبيﺔ المطبقﺔ خﻼل الفترة الماضيﺔ.
ت��م إﻋ��داد الق��واﺋم المالي��ﺔ وفق��ا لمب��دأ التكلف��ﺔ التاريخي��ﺔ ،فيم��ا ﻋ��دا اﻷدوات المالي��ﺔ الت��ي ت��م قياس��ها بالقيم��ﺔ العادل��ﺔ .إن التكلف��ﺔ
التاريخيﺔ بصفﺔ ﻋامﺔ تمثل القيمﺔ العادلﺔ للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل الموجودات.
تقوم الشرك ﺔ بعرض قاﺋمﺔ المركز المالي الخاصﺔ بها بشكل ﻋام حسب السيولﺔ ،وذلك بالتفريق بين الجزء المتداول وغير
المتداول إﻋتمادا ً ﻋلى توقعات التحصيل أو السداد خﻼل  ١٢شهراً بعد تاريخ قاﺋمﺔ المركز المالي )المتداول( وأكثر من ١٢
شهرا ً بعد تاريخ قاﺋمﺔ المركز المالي )غير متداول( حيث تم إظهار ذلك في اﻹيضاحات.
إن الدوﻻر اﻻمريكي هو ﻋملﺔ اظهار القواﺋم الماليﺔ والذي يمثل العملﺔ الرﺋيسيﺔ للشركﺔ.
السياسات المﺤاسبيﺔ المطبقﺔ في تجهيز القوائم الماليﺔ هي ﻛما يلي:
تم تجهيز القواﺋم الماليﺔ المرفقﺔ وفقا ً لمعايير المحاسبﺔ والمراجعﺔ والضوابط للمؤسسات الماليﺔ اﻹسﻼميﺔ الصادرة ﻋن هيئ�ﺔ
المحاسبﺔ والمراجعﺔ للمؤسسات الماليﺔ اﻹسﻼميﺔ واستناداً ﻷحك�ام ومب�اديء الش�ريعﺔ اﻹس�ﻼميﺔ حس�بما تق�رره هيئ�ﺔ الرقاب�ﺔ
الشرﻋيﺔ للشركﺔ ووفقا ً للقوانين المحليﺔ النافذة ،وبالنسبﺔ للمواضيع الت�ي ﻻ تغطيه�ا مع�ايير المحاس�بﺔ والمراجع�ﺔ والض�وابط
للمؤسسات الماليﺔ اﻹسﻼميﺔ ،تق�وم الش�ركﺔ باﻹسترش�اد بالمع�ايير الدولي�ﺔ للتق�ارير المالي�ﺔ ذات الص�لﺔ الص�ادرة ﻋ�ن مجل�س
معايير المحاسبﺔ الدوليﺔ ،بما يتفق مع المعايير الشرﻋيﺔ لحين صدور معايير إسﻼميﺔ لها.
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 -٣السياسات المﺤاسبيﺔ المتبعﺔ "تتمﺔ"
المعامﻼت بالعمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
تتعامل الشركﺔ بشكل أساسي بالدوﻻر اﻷمريكي ،ﻋند إﻋداد القواﺋم الماليﺔ ،يتم تسجيل المعامﻼت التي تتم بالعمﻼت اﻷجنبي�ﺔ
بخﻼف العملﺔ المستخدمﺔ في المنشﺄة ﻋلى أساس أسعار الصرف الساﺋدة بتاريخ تلك المعامﻼت.
بتاريخ القواﺋم الماليﺔ ،يتم تحويل ارصدة الموجودات الماليﺔ والمطلوبات المالي�ﺔ بﺄس�عار العم�ﻼت اﻻجنبي�ﺔ الوس�طيﺔ الس�اﺋدة
بذلك التاريخ الى الدوﻻر اﻷمريكي .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير الماليﺔ ب�العمﻼت اﻷجنبي�ﺔ والت�ي تظه�ر بقيمته�ا
العادلﺔ الى ا لدوﻻر اﻷمريكي ﻋلى أساس أسعار الصرف الساﺋدة ﻋند تاريخ تحديد القيمﺔ العادلﺔ لها.
يتم إدراج فروقات أسعار الصرف الناتجﺔ ﻋن تحويل العمﻼت اﻷجنبيﺔ الى الدوﻻر اﻷمريكي ضمن قاﺋمﺔ الدخل ،فيما ﻋدا:



فروقات العملﺔ الناتجﺔ ﻋن الدخول في معامﻼت بهدف التحوط من بعض مخاطر بعض العمﻼت اﻷجنبيﺔ ،وكذلك
فروقات العملﺔ الناتجﺔ ﻋن بنود ماليﺔ مدينﺔ أو داﺋنﺔ ناتجﺔ ﻋن ﻋمليات أجنبيﺔ والتي ليس من المحتمل وﻻ يوجد تخطيط
لسدادها وهي تشكل جزء من صافي اﻻستثمار في العمﻼت اﻷجنبيﺔ والتي يتم اﻻﻋتراف به�ا ض�من احتي�اطي العم�ﻼت
اﻷجنبيﺔ ويتم اﻻﻋتراف بها في قاﺋمﺔ الدخل وﻋند استبعاد صافي قيمﺔ اﻻستثمار.
ﻷغراض إﻋداد القواﺋم الماليﺔ ،ت�م ﻋ�رض موج�ودات ومطلوب�ات الش�ركﺔ بال�دوﻻر اﻷمريك�ي وه�ي العمل�ﺔ المس�تخدمﺔ
ﻋلى أساس أسعار الصرف الساﺋدة كما في تاريخ القواﺋم الماليﺔ .يتم إﻋادة تحويل اﻹيرادات والمص�روفات ﻋل�ى أس�اس
أسعار الص�رف الس�اﺋدة بت�اريخ ك�ل معامل�ﺔ ،وي�تم إدراج فروق�ات أس�عار الص�رف الناتج�ﺔ ﻋ�ن تحوي�ل تل�ك البن�ود ال�ى
الدوﻻر اﻷمريكي ضمن قاﺋمﺔ الدخل .



إن أسعار الصرف مقابل الدوﻻر اﻷمريكي كما في تاريخ القواﺋم الماليﺔ قد كانت كما يلي:



الشيقل اﻹسراﺋيلي
الدينار اﻷردني

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
٠٫٢٨٩
١٫٤١

 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
٠٫٢٦٦
١٫٤١٠

١٠

التغييﺮ
%
%٧٫٩٦
-
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٣السياسات المﺤاسبيﺔ المتبعﺔ "تتمﺔ"
عقود التأمين اﻹسﻼمي
يتم تسجيل أقساط التﺄمين الناتجﺔ ﻋن ﻋقود التﺄمين اﻹسﻼمي كإيرادات )أقساط ت�ﺄمين مكتس�بﺔ( ﻋل�ى أس�اس الفت�رات الزمني�ﺔ
المستحقﺔ وبما يتناسب مع فترة تغطيﺔ تلك العقود .يتم تسجيل أقساط التﺄمين غير المكتسبﺔ من خﻼل ﻋق�ود الت�ﺄمين اﻹس�ﻼمي
كما بتاريخ القواﺋم الماليﺔ ضمن المطلوبات كﺄقساط تﺄمين غير مكتسبﺔ ،باستثناء اﻹﻋتراف بايرادات رسوم اﻷقس�اط المكتتب�ﺔ
ﻋند قبضها.
يتم إدراج المطالبات ومصاريف تسويات الخساﺋر المتكبدة ضمن قاﺋمﺔ الدخل ﻋلى أس�اس اﻻلت�زام المتوق�ع لتع�ويض ح�املي
ﻋقود التﺄمين اﻹسﻼمي أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود.
تكاليف اقتناء بوالص التأمين اﻹسﻼمي
تمثل تكاليف اﻻقتناء التكاليف التي تتكبدها الشركﺔ مقابل بيع او اكتتاب او بدء ﻋق�ود ت�ﺄمين جدي�دة ،وي�تم قي�د تك�اليف اﻻقتن�اء
في قاﺋمﺔ الدخل.
العموﻻت والتكاليف اﻻخﺮى
يتم قيد كافﺔ العموﻻت والتكاليف اﻻخرى للحصول ﻋلى بوالص التﺄمين اﻹس�ﻼمي الجدي�دة او المج�ددة ف�ي قاﺋم�ﺔ ال�دخل ف�ي
سنﺔ حدوثها ،ويتم اﻻﻋتراف بالمصاريف اﻻخرى وفقا لمبدأ اﻻستحقاق.
إيﺮادات العموﻻت
يتم اﻻﻋتراف بإيرادات العموﻻت ﻋند إصدار وثيقﺔ إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي بنا ًء ﻋلى ش�روط ونس�ب مئوي�ﺔ متف�ق ﻋليه�ا م�ع
شركات إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي.
إيﺮادات عوائد ودائع
يتم قيد إيرادات ﻋواﺋد وداﺋع اﻹستثمار ل�دى البن�وك وفق�ا ً لمب�دأ اﻹس�تحقاق وﻋل�ى أس�اس الفت�رات الزمني�ﺔ المس�تحقﺔ والمب�الغ
اﻷصليﺔ وبمعدل ﻋاﺋد متوقع يتراوح ما بين .%٤ – %٣٫٥
توزيعات أرباح اﻷسهم
يتم اﻻﻋتراف بتوزيعات أرباح اﻷسهم ﻋندما ينشﺄ حق للمساهمين باستﻼم دفعات ﻋن توزيع�ات اﻷرب�اح وذل�ك ﻋن�د اقراره�ا
من الهيئﺔ العامﺔ للمساهمين.
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٣السياسات المﺤاسبيﺔ المتبعﺔ "تتمﺔ"
المصاريف اﻹداريﺔ والعموميﺔ
يتم اﻹﻋتراف بالمصاريف ﻋند حدوثها ويتم اثباتها في قاﺋمﺔ الدخل بنا ًء ﻋلى أساس اﻹستحقاق.
عقود إعادة التأمين اﻹسﻼمي المبﺮمﺔ
يتم تصنيف العقود المبرمﺔ مع شركات إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي والتي يتم بموجبها تعويض الشركﺔ ﻋن الخساﺋر الناجمﺔ ﻋن
واحد أو أكثر من ﻋقود التﺄمين اﻹسﻼمي المصدرة من قبل الشركﺔ والمتفقﺔ مع متطلبات التصنيف لعقود التﺄمين اﻹسﻼمي
كعقود إﻋادة تﺄمين إسﻼمي .تظهر العقود المبرمﺔ والتي تدخل بها الشركﺔ مع أطراف تﺄمين أخرى ضمن ﻋقود التﺄمين
اﻹسﻼمي .يتم اﻋتبار المنافع الناتجﺔ ﻋن دخول الشركﺔ في ﻋقود إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي المبرمﺔ كموجودات إﻋادة التﺄمين
اﻹسﻼمي .تقوم الشركﺔ بتقييم موجودات إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي بشكل دوري .في حال وجود مؤشر ﻋن خساﺋر في
موجودات إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي تقوم الشركﺔ بتخفيض القيمﺔ الدفتريﺔ لموجودات إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي إلى القيمﺔ القابلﺔ
للتحصيل ويتم إدراج خساﺋر التدني الناجمﺔ ضمن قاﺋمﺔ الدخل .يتم قياس المبالغ المطلوبﺔ من أو إلى معيدي التﺄمين بشكل
مستمر ،بالقيمﺔ المتعلقﺔ بعقود إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي وحسب شروط كل ﻋقد من تلك العقود ﻋلى حدة .تتمثل المبالغ
المستحقﺔ لمعيدي التﺄمين اﻹسﻼمي بشكل أساسي في اﻷقساط المستحقﺔ ﻋن ﻋقود إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي ويتم اﻻﻋتراف بها
كمصروف ﻋند استحقاقها.
تقوم الشركﺔ أيضا ً بقبول مخاطر إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي أثناء سير اﻷﻋمال العاديﺔ لعقود التﺄمين اﻹسﻼمي حسب الحالﺔ
ﻋندما ينطبق ذلك .يتم تثبيت اﻷقساط والمطالبات ﻋن إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي المقبولﺔ كإيرادات أو مصروفات بنفس
الطريقﺔ ﻋند اﻋتبار إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي كﺄﻋمال مباشرة مع اﻷخذ في اﻻﻋتبار تصنيف منتج أﻋمال إﻋادة التﺄمين
اﻹسﻼمي .إن التزامات إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي تمثل اﻷرصدة المستحقﺔ لشركات إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي .يتم تقدير المبالغ
المستحقﺔ الدفع بطريقﺔ تتماثل مع ﻋقود إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي المرتبطﺔ بها.
يتم استبعاد أصول والتزامات إﻋادة التﺄمين ﻋند إلغاء أو انتهاء مدة سريان الحقوق التعاقديﺔ أو ﻋند تحويل العقد إلى طرف
آخر.
مطلوبات عقود التأمين اﻹسﻼمي
احتياطي اﻻدعاءات الموقوفﺔ
يتم تكوين احتياطيات لعقود التﺄمين اﻹسﻼمي فيما يتعلق باﻻدﻋاءات الموقوفﺔ لكافﺔ اﻻدﻋاءات المبلغ ﻋنها وغير المسددة
حتى تاريخ القواﺋم الماليﺔ  ،باﻹضافﺔ لﻼدﻋاءات المتكبدة وغير المبلغ ﻋنها كما بذلك التاريخ.
إن مطلوبات ﻋقود التﺄمين اﻹسﻼمي المتعلقﺔ بالمطالبات غير المسددة يتم إثباتها ﻋند إبرام العقود وتحميل اﻷقساط كما
بتاريخ قاﺋمﺔ المركز المالي .هذه اﻻلتزامات تعرف بمخصص المطالبات تحت السداد وتستند ﻋلى التكلفﺔ النهاﺋيﺔ المقدرة
لجميع المطالبات التي حدثت ولم تسدد كما بتاريخ قاﺋمﺔ المركز المالي  ،وذلك بعد خصم القيمﺔ المتوقعﺔ للحطام والمبالغ
المتوقع است ردادها وكذلك المتوقع بقاؤها .قد تكون هناك تﺄخيرات في التبليغ والسداد لبعض أنواع المطالبات ،لذلك فإن
التكلفﺔ النهاﺋيﺔ للمطالبات ﻻ يمكن معرفتها بموثوقيﺔ ﻋاليﺔ بتاريخ قاﺋمﺔ المركز المالي .ﻻ يتم خصم قيمﺔ اﻻلتزام لمقابلﺔ
القيمﺔ الماليﺔ للزمن .يتم إلغاء اﻻﻋتراف باﻻلتزام ﻋند انتهاﺋه ،بطﻼنه أو الغاءه.
تمثل اﻻحتياطيات أفضل التقديرات من قبل اﻹدارة للمطلوبات المحتملﺔ كما في تاريخ القواﺋم الماليﺔ .وتقدر المطلوبات
للمطالبات المبلغ ﻋنها غير المسددة باستخدام تقييم المدخﻼت للحاﻻت الفرديﺔ التي تم اﻹبﻼغ ﻋنها للشركﺔ .إن تقديرات
اﻹدارة للمطالبات المستحقﺔ وغير المبلغ ﻋنها تستند إلى وتيرة تسويﺔ المطالبات السابقﺔ للمطالبات المتكبدة غير المبلغ ﻋنها
باستخدام طريقﺔ التقييم اﻻكتواري وحسب تعليمات هيئﺔ سوق رأس المال الفلسطينيﺔ وموافقتهم .كما في تاريخ القواﺋم
الماليﺔ ،يتم إﻋادة تقييم تقدير المطالبات السابقﺔ للتﺄكد من كفايﺔ المخصص من قبل الخبير اﻻكتواري للشركﺔ ويتم إجراء
التغييرات ﻋلى هذا المخصص.
١٢
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مطلوبات عقود التأمين اﻹسﻼمي "تتمﺔ"
احتياطي أقساط التأمين اﻹسﻼمي غيﺮ المكتسبﺔ
تمثل أقساط التﺄمين اﻹسﻼمي غير المكتس�بﺔ وال�واردة ض�من مطلوب�ات ﻋق�ود الت�ﺄمين اﻹس�ﻼمي الج�زء ال�ذي ت�م تق�ديره م�ن
إجمالي اﻷقساط المكتتبﺔ والتي تخص فترات التﺄمين الﻼحقﺔ لتاريخ القواﺋم الماليﺔ .يتم تقدير اﻷقس�اط غي�ر المكتس�بﺔ منس�وبﺔ
إلى ﻋدد اﻷيام المتبقيﺔ من كل وثيقﺔ تﺄمين إسﻼمي بعد تاريخ القواﺋم الماليﺔ .إن أقساط التﺄمين اﻹسﻼمي غير المكتسبﺔ والتي
تم تقديرها حسب الطريقﺔ أﻋﻼه تغطي الحد اﻷدنى المطلوب ﻻحتياطي أقساط التﺄمين اﻹسﻼمي غير المكتس�بﺔ .إن احتي�اطي
اﻷقساط غير المكتسبﺔ يﺄخذ في اﻻﻋتبار تكاليف اﻻستحواذ المقدرة والمتكبدة من قبل الشركﺔ للحصول ﻋل�ى ب�والص الت�ﺄمين
اﻹسﻼمي بحيث يتم استدراكها ﻋلى مدى فترة البوليصﺔ.
إن حصﺔ إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي فيما يخص اﻻدﻋاءات الموقوفﺔ أﻋﻼه شاملﺔ اﻻدﻋاءات المتكبدة وغير المبلغ ﻋنها ،وك�ذلك
حص��ﺔ معي��دي الت��ﺄمين اﻹس��ﻼمي م��ن اﻷقس��اط غي��ر المكتس��بﺔ ي��تم تص��نيفها كموج��ودات إﻋ��ادة الت��ﺄمين اﻹس��ﻼمي ف��ي الق��واﺋم
الماليﺔ.
تعويضات الﺤطام والتنازل
يتم اﻷخذ في اﻻﻋتبار العاﺋد المتوقع من الحطام وتعويضات التنازل ﻋند قياس اﻻلتزام لمقابلﺔ اﻻدﻋاءات.
تكاليف اﻻستﺤواذ
إن العموﻻت والتكاليف الخاصﺔ بضمان الحصول ﻋلى ﻋقود ت�ﺄمين إس�ﻼمي جدي�دة وتجدي�د ﻋق�ود الت�ﺄمين اﻹس�ﻼمي القاﺋم�ﺔ
تتفاوت من ﻋقد إلى آخر حيث يتم إثباتها كمصاريف ﻋند تكبدها.
مخصص إنتفاعات الموظفين
 ت��م احتس��اب مخص��ص لمواجه��ﺔ اﻻلتزام��ات القانوني��ﺔ والتعاقدي��ﺔ الخاص��ﺔ بنهاي��ﺔ خدم��ﺔ الم��وظفين بحس��ب ق��انون العم��ل
ساري المفعول.
 ي��تم احتس��اب مخص��ص لص��ندوق اﻹدخ��ار ،بحي��ث ي��تم اقتط��اع م��ا قيمت��ه  %٥م��ن روات��ب الم��وظفين ،وتق��وم الش��ركﺔ
بالمساهمﺔ في الصندوق بنفس النسبﺔ.
مخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض ضﺤايا حوادث الطﺮق ومخصص هيئﺔ سوق رأس المال
يتم احتساب مخصص هيئﺔ سوق رأس المال بنسبﺔ  %٣ومخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق
بنسبﺔ  %١٥من اﻷقساط اﻷساسيﺔ للتﺄمينات اﻹلزاميﺔ للمركبات حسب نظام الرسوم رقم ) (٤لسنﺔ  ٢٠٠٧الصادر بمقتضى
أحكام قانون هيئﺔ سوق رأس المال رقم ) (١٣لسنﺔ  ٢٠٠٤وتعليمات اﻹدارة العامﺔ للتﺄمين.
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عقود اﻹيجار
يتم تصنيف ﻋقود اﻹيجار كإيجارات تمويليﺔ ﻋندما يتم ،بموجب شروط ﻋق�ود اﻹيج�ار ،تحوي�ل المخ�اطر ومن�افع التمل�ك إل�ى
المس�تﺄجر بش�كل ج�وهري .أم��ا أن�واع ﻋق�ود اﻹيج�ار اﻷخ��رى في�تم تص�نيفها كعق�ود إيج��ار تش�غيليﺔ .ﻻ يوج�د ﻋق�ود إيج��ارات
تمويليﺔ لدى الشركﺔ.
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفﺔ التاريخيﺔ ويتم استهﻼكها ﻋلى أساس القسط الثابت ﻋلى مدى العمر اﻹنتاجي المتوق�ع له�ا
وبمعدﻻت سنويﺔ تتراوح ما بين  %١٠إلى  ،%٢٥أما تفاصيل هذه النسب فهي كما يلي:
%
%١٠
%٢٠
%١٠
%٢٥
%١٠
%١٠
%١٥

أثاث ومفروشات
أجهزة حاسوب وأجهزة مكتبيﺔ
ديكورات وتحسينات
برامج الحاسوب
سيرفرات وأجهزة دﻋم معلوماتي
أجهزة هاتف مكتبيﺔ
سيارات
انخفاض قيمﺔ الموﺟودات غيﺮ الماليﺔ

في تاريخ القواﺋم الماليﺔ ،تقوم الشركﺔ بمراجعﺔ القيمﺔ الحاليﺔ للموجودات الملموسﺔ لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر يدل
ﻋلى وجود انخفاض في القيمﺔ الدفتريﺔ لتلك الموجودات ،وفي حالﺔ وجود ذلك المؤشر ،فانه يتم تقدير القيمﺔ القابلﺔ
لﻼسترداد للموجودات وذلك بهدف تحديد مدى الخسارة الناتجﺔ ﻋن انخفاض القيمﺔ )إن وجدت( .وفي حال صعوبﺔ تقدير
القيمﺔ القابلﺔ لﻼسترداد لﻸصل فرديا ً تقوم الشركﺔ بتقدير القيمﺔ المستردة لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها اﻷصل .ﻋند وجود
أسس معقولﺔ للتوزيع ،فإنه يتم توزيع الموجودات ﻋلى وحدات توليد النقد بشكل إفرادي وما دون ذلك فإنه يتم توزيعها ﻋلى
أصغر شركﺔ من وحدات توليد النقد بنا ًء ﻋلى أسس معقولﺔ يمكن تحديدها.
إن القيمﺔ القابلﺔ لﻼسترداد هي القيمﺔ اﻷﻋلى ما بين القيمﺔ العادلﺔ مطروحا منها تكلفﺔ البيع والقيمﺔ قيد اﻻستخدام.
أما إذا كانت القيمﺔ القابلﺔ لﻼسترداد المقدرة لﻸصل أقل من قيمته الدفتريﺔ ،فإنه يتم خفض القيمﺔ الدفتريﺔ لﻸصل إلى القيمﺔ
التي يمكن استردادها .إن خسارة انخفاض القيمﺔ تحمل مباشرة ﻋلى قاﺋمﺔ الدخل إﻻ إذا كان اﻷصل قد تم إﻋادة تقييمه وفي
هذه الحالﺔ فإن خسارة اﻻنخفاض في القيمﺔ تعامل كانخفاض في إﻋادة التقييم.
في حال تم ﻻحقا ً استرداد خسارة انخفاض القيمﺔ ،يتم زيادة القيمﺔ الدفتريﺔ لﻸصل إلى إن تصل للقيمﺔ المقدرة التي يمكن
استردادها ﻋلى أﻻ تكون الزيادة أﻋلى من القيمﺔ الدفتريﺔ فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمﺔ اﻷصل في السنوات السابقﺔ.
إن استرداد خسارة اﻻنخفاض في القيمﺔ تدرج في قاﺋمﺔ الدخل إﻻ إذا كان اﻷصل قد تم إﻋادة تقييمه ،وفي هذه الحالﺔ فإن
استرداد خسارة اﻻنخفاض في القيمﺔ يعامل كزيادة في إﻋادة التقييم.

١٤
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السياسات المﺤاسبيﺔ المتبعﺔ

"تتمﺔ"

الموﺟودات الماليﺔ
يتم اﻻﻋتراف بالموجودات الماليﺔ والمطلوبات الماليﺔ ﻋندما تصبح الشركﺔ طرفا ً في أحكام تعاقديﺔ خاصﺔ باﻷداة.
تُقاس الموجودات الماليﺔ والمطلوبات الماليﺔ مبدﺋيا ً بالقيمﺔ العادلﺔ ،وتضاف أو تخصم تكاليف المع�امﻼت الت�ي تع�ود مباش�رة
إلى حيازة أو إصدار الموجودات والمطلوبات الماليﺔ )ﻋ�دا الموج�ودات والمطلوب�ات المالي�ﺔ بالقيم�ﺔ العادل�ﺔ م�ن خ�ﻼل قاﺋم�ﺔ
الدخل( من القيمﺔ العادلﺔ للموجودات الماليﺔ أو المطلوبات الماليﺔ ،حسب اﻻقتضاء ،ﻋند اﻻﻋت�راف المب�ـدﺋي .ي�تم اﻻﻋت�راف
بتكاليف المعامﻼت المتعلقﺔ مباشرة بحيازة موجودات ماليﺔ أو مطلوبات ماليﺔ بالقيمﺔ العادلﺔ من خﻼل قاﺋمﺔ الدخل.
تصنيف الموﺟودات الماليﺔ
تشمل الموجودات الماليﺔ للشركﺔ نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينﺔ وشيكات برسم التحصيل وأرصدة مدينﺔ أخرى .إن
تصنيف الموجودات الماليﺔ بالشكل المذكور يتم بنا ًء ﻋلى طبيعﺔ وهدف اقتناء تلك الموجودات الماليﺔ ويتم قياسها في وقت
إثباتها.
التدني في قيمﺔ الموﺟودات الماليﺔ
تقوم الشركﺔ بمراجعﺔ الق�يم المثبت�ﺔ ف�ي الس�جﻼت للموج�ودات المالي�ﺔ ف�ي ت�اريخ الق�واﺋم المالي�ﺔ لتحدي�د فيم�ا إذا كان�ت هنال�ك
مؤشرات تدل ﻋلى تدني في القيم�ﺔ الدفتري�ﺔ لتل�ك الموج�ودات ،وف�ي حال�ﺔ وج�ود مث�ل ه�ذه المؤش�رات فان�ه ي�تم تق�دير القيم�ﺔ
القابلﺔ لﻼسترداد من اجل تحديد خسارة التدني.
إن الدليل الموضوﻋي ﻋلى انخفاض القيمﺔ من الممكن أن يشتمل ﻋلى ما يلي:





صعوبات ماليﺔ هامﺔ يواجهها المصدر أو الطرف المقابل.
تخلف أو تﺄخر في السداد.
ً
من المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفﻼسا أو إﻋادة هيكلﺔ ماليﺔ.
اختفاء سوق نشطﺔ لهذه الموجودات الماليﺔ بسبب الصعوبات الماليﺔ.

بالنسبﺔ لبعض فئات الموجودات الماليﺔ ،مثل ذمم التﺄمين المدينﺔ والموجودات التي ﻻ يتم خفض قيمته�ا بش�كل إف�رادي حي�ث
يتم فحصها ﻻنخفاض القيمﺔ بشكل إجمالي .يتمثل الدليل الموض�وﻋي ﻻنخف�اض قيم�ﺔ محفظ�ﺔ ال�ذمم المدين�ﺔ ب�الخبرة الس�ابقﺔ
للشركﺔ في تحصيل الذمم ،الزيادة في ﻋدد الدفعات المستحقﺔ للمحفظﺔ خﻼل الفترة السابقﺔ ،إضافﺔ إل�ى التغي�رات الملحوظ�ﺔ
في ظروف اﻻقتصاد المحلي والتي لها ﻋﻼقﺔ بتحصيﻼت الذمم.
تتمثل خسارة انخفاض القيمﺔ في الموجودات الماليﺔ المدرجﺔ في الفرق بين القيمﺔ الدفتري�ﺔ لتل�ك الموج�ودات المالي�ﺔ والقيم�ﺔ
الحاليﺔ للتدفقات النقديﺔ المستقبليﺔ المتوقعﺔ منها والتي تعكس مقدار الضمان والكفالﺔ مخصوما ً ﻋلى سعر العاﺋ�د الفعل�ي لتل�ك
الموجودات الماليﺔ.
يتم تخفيض القيمﺔ الدفتري�ﺔ لجمي�ع الموج�ودات المالي�ﺔ بقيم�ﺔ خس�اﺋر انخف�اض القيم�ﺔ مباش�رةً ،باس�تثناء ذم�م الت�ﺄمين المدين�ﺔ
والتي يتم تخفيضها بﺄخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها .في حال اﻋتبار ذمم التﺄمين المدينﺔ غير قابلﺔ للتحصيل ،يتم
إقفال تلك الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها .وفي حال استرداد ذمم تﺄمين مدين�ﺔ ق�د ت�م إقفاله�ا م�ن قب�ل في�تم
إثباته��ا كتحص��يﻼت مقاب��ل مخص��ص ال��ذمم المش��كوك ف��ي تحص��يلها .ي��تم إثب��ات التغي��ر ف��ي القيم��ﺔ الدفتري��ﺔ لمخص��ص ال��ذمم
المشكوك في تحصيلها ضمن قاﺋمﺔ الدخل.
أنه في حال تم ﻻحقا ً استرداد خسارة انخفاض القيمﺔ وكان ذلك اﻻسترداد يعود إلى وقوع حدث موضوﻋي بعد ت�اريخ إثب�ات
تلك الخسارة في انخفاض القيمـﺔ ،يتم ﻋكس خسارة اﻻنخفاض المعترف به�ا س�ابقا ً م�ن خ�ﻼل قاﺋم�ﺔ ال�دخل ﻋل�ى أﻻ تتج�اوز
القيمﺔ المدرجﺔ لﻼستثمار بتاريخ ﻋكس اﻻنخفاض لقيمﺔ التكلفﺔ المطفﺄة فيما لو لم يتم اﻻﻋتراف باﻻنخفاض في القيمﺔ.
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١٥

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٣السياسات المﺤاسبيﺔ المتبعﺔ "تتمﺔ"
الموﺟودات الماليﺔ "تتمﺔ"
الغاء اﻻعتﺮاف بالموﺟودات الماليﺔ
تقوم الشركﺔ بإلغاء اﻻﻋتراف بالموجودات الماليﺔ فقط ﻋندما تنتهي الحقوق التعاقديﺔ للتدفق النقدي من تلك الموجودات
الماليﺔ أو ﻋند تحويل الموجودات الماليﺔ وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقﺔ بملكيﺔ الموجودات الماليﺔ إلى طرف
آخر .إذا لم تقم الشركﺔ بتحويل الموجودات الماليﺔ بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقﺔ بملكيﺔ
الموجودات الماليﺔ واستمرت بالسيطرة ﻋلى تلك الموجودات الماليﺔ التي تم تحويلها إلى طرف آخر ،فإن الشركﺔ تقوم
باﻻﻋتراف بعواﺋدها المتبقيﺔ بالموجودات الماليﺔ وأي التزامات يتوجب ﻋليها سدادها .إذا لم تقم الشركﺔ بتحويل جميع
المكاسب والمخاطر المتعلقﺔ بملكيﺔ الموجودات الماليﺔ ،تستمر الشركﺔ باﻻﻋتراف بالموجودات الماليﺔ باﻹضافﺔ إلى قرض
مضمون مقابل ﻋاﺋدات مستلمﺔ.
النقد وما في حكمه
ﻷغراض 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 خﻼل ثﻼثﺔ أشهر.
ذمم تأمين مدينﺔ
تتﺄلف ذمم التﺄمين المدينﺔ من ذمم الوكﻼء ،الوسطاء وحاملي ﻋقود التﺄمين اﻹسﻼمي وشركات إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي حي�ث
يتم قياسها بالقيمﺔ العادلﺔ .يظهر التخصيص للديون المشكوك في تحصيلها ضمن قاﺋمﺔ الدخل ﻋن�د وج�ود دلي�ل ﻋل�ى إمكاني�ﺔ
ﻋدم تحصيل تلك الذمم.
المطلوبات الماليﺔ وأدوات الملكيﺔ
ي��تم تص��نيف ال��ديون وأدوات الملكي��ﺔ المص��درة بواس��طﺔ الش��ركﺔ كمطلوب��ات مالي��ﺔ أو ك��ﺄدوات ملكي��ﺔ طبق �ا ً ﻷس��س وج��وهر
الترتيبات التعاقديـﺔ وتعريف المطلوب المالي وأي أداة ملكيﺔ.
أدوات الملكيﺔ
أداة الملكيﺔ هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في أصول الش�ركﺔ المتبقي�ﺔ بع�د ط�رح جمي�ع التزاماته�ا .أدوات حق�وق المس�اهمين
المصدرة من قبل الشركﺔ يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمﺔ بعد طرح مصاريف اﻹصدار المباشرة.
المطلوبات الماليﺔ
يتم قياس المطلوبات الماليﺔ بشكل أولي بالقيمﺔ العادلﺔ بعد طرح تكاليف المعامﻼت فيما ﻋدا المطلوبات الماليﺔ بالقيمﺔ العادلﺔ
م��ن خ��ﻼل قاﺋم�ﺔ ال��دخل الت��ي ي��تم قياس��ها بش��كل أول��ي بالقيم��ﺔ العادل��ﺔ .وي��تم قي��اس المطلوب��ات المالي��ﺔ ﻻحق �ا ً بالتكلف��ﺔ المطف��ﺄة
مستخدما ً طريقﺔ معدل العاﺋد الفعلي او بالقيمﺔ العادل�ﺔ م�ن خ�ﻼل قاﺋم�ﺔ ال�دخل .إن الش�ركﺔ ل�يس ل�ديها مطلوب�ات مالي�ﺔ تق�اس
بالقيمﺔ العادلﺔ من خﻼل قاﺋمﺔ الدخل.
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٣السياسات المﺤاسبيﺔ المتبعﺔ "تتمﺔ"
المطلوبات الماليﺔ "تتمﺔ"
ذمم تأمين دائنﺔ
تظهر ذمم التﺄمين الداﺋنﺔ بالقيمﺔ العادلﺔ.
المخصصات
يتم أخذ مخصصات ﻋند وجود التزامات حاليﺔ مقابل أحداث سابقﺔ ،والتي قد تؤدي إلى تدفق نقدي للدفع لمنافع اقتصاديﺔ
يمكن تقديرها بدرجﺔ معقولﺔ.
يتم احتساب المخصصات حسب أفضل التقديرات للمصروفات المستقبليﺔ لسداد اﻻلتزامات كما بتاريخ القواﺋم الماليﺔ مﺄخوذا ً
في ﻋين اﻻﻋتبار أيﺔ أخطار وأحداث غير متوقعﺔ متعلقﺔ باﻻلتزام ﻋند تحديد المخصص باستخدام التدفقات النقديﺔ المتوقعﺔ
لسداد اﻻلتزام الحالي ،فإن القيمﺔ الدفتريﺔ لﻼلتزام تمثل القيمﺔ الحاليﺔ لهذه التدفقات النقديﺔ )حيث يكون تﺄثير القيمﺔ الزمنيﺔ
للنقود ماديﺔ(.
ﻋند توقع استرداد بعض أو جميع المنافع اﻻقتصاديﺔ المطلوبﺔ لتسديد اﻻلتزام من طرف ثالث ،فإنه يتم تسجيل المبالغ المدينﺔ
كﺄصل إذا ما تم التﺄكد فعﻼً من أن التسديدات سوف يتم تحصيلها وأن تكون المبالغ المدينﺔ قابلﺔ للقياس بشكل موثوق.
الضﺮائب
يتم إحتساب الضريبﺔ الحاليﺔ ﻋل�ى أس�اس رب�ح الس�نﺔ الخاض�ع للض�ريبﺔ .ه�ذا ويختل�ف ال�ربح الخاض�ع للض�ريبﺔ ﻋ�ن ال�ربح
المبين في قاﺋمﺔ الدخل حيث ﻻ يشمل بنود إيرادات ومصاريف تخضع للضريبﺔ أو قابلﺔ لﻼقتطاع في سنوات أخرى وكم�ا ﻻ
يشمل ﻋلى البنود التي لم تخضع قط للضريبﺔ أو لﻼقتطاع.
يجري التخصيص لضريبﺔ الدخل ﻋلى اﻷرباح بشكل سنوي استنادا ً إلى قانون ضريبﺔ الدخل رقم ) (٨لسنﺔ .٢٠١١
يجري التخصيص لضريبﺔ المكوس المضافﺔ ﻋلى اﻷرباح بموجب نظام المكوس المضافﺔ ساري المفعول ف�ي فلس�طين ،أم�ا
ضريبﺔ المكوس المضافﺔ ﻋلى الرواتب فيجري إظهارها ضمن قاﺋمﺔ الدخل.
الضﺮيبﺔ المؤﺟلﺔ
يتم احتساب موج�ودات ض�ريبيﺔ مؤجل�ﺔ م�ن ف�روق التوقي�ت الناش�ئﺔ ل�بعض بن�ود المص�اريف الت�ي ﻻ تخض�ع للض�ريبﺔ ﻋن�د
تسجيلها وإنما تكون خاضعﺔ كتنزيل مسموح به في سنوات ﻻحقﺔ وذلك وفقا لمعيار المحاسبﺔ الدولي رقم ).(١٢
الضﺮيبﺔ الﺤاليﺔ والمؤﺟلﺔ للسنﺔ
يتم اﻻﻋتراف بالضريبﺔ الحاليﺔ والمؤجلﺔ ضمن قاﺋمﺔ الدخل ،إﻻ إذا كانت متعلقﺔ ببن�ود مدرج�ﺔ مباش�رة ض�من قاﺋم�ﺔ ال�دخل
الشامل اﻵخر أو مباشرة في حقوق الملكيﺔ ،وفي هذه الحالﺔ ،يتم أيضا ً اﻻﻋتراف بالضريبﺔ الحاليﺔ والمؤجلﺔ في بن�ود ال�دخل
الشامل اﻵخر أو مباشرة في حقوق الملكيﺔ ﻋلى التوالي.
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١٧

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٣السياسات المﺤاسبيﺔ المتبعﺔ "تتمﺔ"
معلومات القطاعات والمعلومات الجغﺮافيﺔ
قطاع اﻻﻋمال يمثل مجموﻋ�ﺔ م�ن الموج�ودات والعملي�ات الت�ي تش�ترك مع�ا ف�ي تق�ديم منتج�ات او خ�دمات خاض�عﺔ لمخ�اطر
وﻋواﺋد تختلف ﻋن تلك المتعلقﺔ بقطاﻋات أﻋمال اخرى .معلومات القطاﻋات واردة في ايضاح رقم ).(١٦
ﻷغراض إداريﺔ ،تم تنظيم أﻋمال الشركﺔ حسب قطاﻋات التﺄمين التشغيليﺔ والتي تتكون من :قطاع تﺄمينات السيارات ،قطاع
تﺄمينات الحوادث العامﺔ ،قطاع التﺄمينات الهندسيﺔ ،قطاع تﺄمينات العمال ،قطاع تﺄمينات المسؤوليﺔ المدنيﺔ ،قطاع التﺄمين
الصحي ،قطاع التﺄمين البحري وقطاع التﺄمين العاﺋلي .تتﺄلف اﻹستثمارات من اﻹستثمارات وإدارة النقد لحسابات الشركﺔ
الخاصﺔ .هذه القطاﻋات هي اﻷساس الذي بموجبه تقوم الشركﺔ بإﻋداد تقاريرها القطاﻋيﺔ.
تعمل الشركﺔ في فلسطين وﻻ تعمل في أيﺔ مناطق جغرافيﺔ اخرى.
 .٤اﻹفتﺮاضات المﺤاسبيﺔ الهامﺔ والتقديﺮات غيﺮ المؤﻛدة
إن إﻋداد القواﺋم الماليﺔ وتطبيق السياسات المحاسبيﺔ يتطلب من إدارة الشركﺔ القيام بافتراضات وتقديرات تؤثر في مبالغ
بعض الموجودات والمطلوبات واﻹفصاح ﻋن اﻹ لتزامات المحتملﺔ ،كما أن هذه اﻻفتراضات والتقديرات تؤثر في اﻹيرادات
والمصروفات والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمﺔ العادلﺔ ،وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركﺔ إصدار أحكام
واجتهادات هامﺔ لتقدير مبالغ التدفقات النقديﺔ المستقبليﺔ وأوقاتها .إن هذه التقديرات مبنيﺔ بالضرورة ﻋلى فرضيات وﻋوامل
متعددة لها درجات متفاوتﺔ من التقدير وﻋدم التيقن وإ ن النتاﺋج الفعليﺔ قد تختلف ﻋن التقديرات وذلك نتيجﺔ التغيرات الناجمﺔ
ﻋن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
اﻹفتﺮاضات المﺤاسبيﺔ الهامﺔ
إن اﻹفتراضات الهامﺔ بمعزل ﻋن تلك التي تتضمن تقديرات والتي وضعتها اﻹدارة في ﻋمليﺔ تطبيق السياسات المحاسبيﺔ
للشركﺔ والتي لها تﺄثير جوهري ﻋلى القيم المدرجﺔ في القواﺋم الماليﺔ تتمثل فيما يلي:
تصنيف الممتلكات
قامت اﻹدارة في تصنيفها للممتلكات بعدد من اﻹفتراضات .تلزم هذه اﻹفتراضات في تحديد أهليﺔ الممتلكات لتصنيفها
كاستثمار في ﻋقار أو كممتلكات ومعدات ،أو كمشاريع قيد اﻹنشاء ،أو كعقار محتفظ به للبيع .تقوم اﻹدارة بوضع معايير
تمكنها من تطبيق هذه اﻻفتراضات باستمرار بما يتوافق مع تعريف اﻻستثمار في ﻋقار ،الممتلكات ومعدات ،والمشاريع قيد
اﻻنشاء ،والعقار المحتفظ به للبيع.
التقديﺮات غيﺮ المؤﻛدة
في اﻋتقاد اﻻدارة أن استخدامها للتقديرات ضمن القواﺋم الماليﺔ معقولﺔ ومفصلﺔ ﻋلى النحو التالي:
مخصص انتفاﻋات الموظفين :يتم احتساب مخصص تعويض نهايﺔ الخدمﺔ وفقا ً لقانون العمل الساري في مناطق السلطﺔ
الفلسطينيﺔ ،كما يتم احتساب مخصص صندوق التوفير بنا ًء ﻋلى سياسﺔ الشركﺔ بهذا الخصوص.
الممتلكات والمعدات :تقوم اﻹدارة بإﻋادة تقدير اﻷﻋمار اﻹنتاجيﺔ للموجودات الملموسﺔ بشكل دوري لغايات احتساب
اﻹستهﻼكات السنويﺔ اﻋتماداً ﻋلى الحالﺔ العامﺔ لتلك الموجودات وتقديرات اﻷﻋمار اﻹنتاجيﺔ المتوقعﺔ في المستقبل ،ويتم
اخذ خسارة التدني )إن وجدت( إلى قاﺋمﺔ الدخل.
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٤اﻹفتﺮاضات المﺤاسبيﺔ الهامﺔ والتقديﺮات غيﺮ المؤﻛدة "تتمﺔ"
التقديﺮات غيﺮ المؤﻛدة "تتمﺔ"
تقييم اﻻلتزامات الناتجﺔ ﻋن اﻻدﻋاءات الموقوفﺔ لعقود التﺄمين اﻹسﻼمي :تعتبر اﻻلتزامات الناتجﺔ ﻋن اﻻدﻋ�اءات الموقوف�ﺔ
لعقود التﺄمين اﻹسﻼمي هي أكثر التوقعات المحاسبيﺔ حساسيﺔ وذلك لوجود العديد من العوامل غير المؤكدة الت�ي ت�ؤثر ﻋل�ى
اﻻلتزامات المقدرة واﻻلتزامات التي سوف يتم تسديدها.
يتم تقدير اﻻلتزامات الناشئﺔ ﻋن اﻻدﻋاءات غير المدفوﻋ�ﺔ الت�ي ت�م اﻹب�ﻼغ ﻋنه�ا كم�ا ف�ي ت�اريخ الق�واﺋم المالي�ﺔ اس�تنادا ً إل�ى
تقارير الخبراء والمحامين وخبرة الشركﺔ وتقديراتها بتحديد قيمﺔ التكاليف اﻹجماليﺔ المتوقعﺔ لكل ادﻋ�اء ﻋل�ى ح�دة .كم�ا ي�تم
تق��دير اﻻلتزام��ات الناش��ئﺔ ﻋ��ن اﻻدﻋ��اءات المتكب��دة وغي��ر المبل��غ ﻋنه��ا كم��ا ف��ي ت��اريخ الق��واﺋم المالي��ﺔ ب��الرجوع إل��ى مع��دل
اﻻدﻋاءات للفترات السابقﺔ .كما في تاريخ القواﺋم الماليﺔ يتم إﻋادة تقييم اﻻلتزام�ات أﻋ�ﻼه وي�تم تع�ديل المخص�ص بن�ا ًء ﻋل�ى
ذلك.
الذمم المدينﺔ :يتم تكوين مخصص لقاء الذمم المتعث�رة اﻋتم�اداً ﻋل�ى أس�س وفرض�يات معتم�دة م�ن قب�ل إدارة الش�ركﺔ لتق�دير
المخصص الواجب تكوينه.
تقييم الموجودات الماليﺔ :تقوم اﻹدارة بمراجعﺔ دوريﺔ للموجودات الماليﺔ والتي تظهر بالكلفﺔ لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم
أخذ التدني في قاﺋمﺔ الدخل.
اﻻلتزامات المحتملﺔ :يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامﺔ ضد الشركﺔ اﻋتماداً ﻋلى دراسﺔ قانونيﺔ معدة من قبل محامي
ومستشار الشرك ﺔ القانوني وبموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ،ويعاد النظر في تلك الدراسات
بشكل دوري.
كفايﺔ اﻻلتزام :بتاريخ القواﺋم الماليﺔ  ،يتم تطبيق اختبارات كفايﺔ اﻻلتزام للتحقق من كفايﺔ التزامات ﻋق�ود الت�ﺄمين اﻹس�ﻼمي.
تق��وم الش��ركﺔ باس��تخدام أفض��ل التق��ديرات للت��دفقات النقدي��ﺔ التعاقدي��ﺔ المس��تقبليﺔ ،اﻻدﻋ��اءات المس��تلمﺔ ،المص��اريف اﻹداري��ﺔ
وكذلك إيرادات اﻻستثمارات من اﻷصول التي تدﻋم تل�ك اﻻلتزام�ات وذل�ك به�دف تقي�يم كفاي�ﺔ اﻻلت�زام .ي�تم إدراج أي ﻋج�ز
ضمن قاﺋمﺔ الدخل وذلك من خﻼل تكوين مخصص للخساﺋر الناتجﺔ ﻋن اختبارات كفايﺔ اﻻلتزام.

48

١٩

صافي القيمﺔ الدفتﺮيﺔ ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨

اﻻستهﻼك المتﺮاﻛم
الرصيد كما في  ٢٨شباط ٢٠١٨
إستهﻼكات خﻼل الفترة
إستبعادات خﻼل الفترة
الﺮصيد ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨

التكلفﺔ
الرصيد كما في  ٢٨شباط ٢٠١٨
إضافات خﻼل الفترة
إستبعادات خﻼل الفترة
الﺮصيد ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨

ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨

 .٥ممتلكات ومعدات ،بالصافي

إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨

٢٢٥٫٨٤١

٢٢٣
١٥٫٠٥١
١٥٫٢٧٤

أثاث
ومفﺮوﺷات
دوﻻر
٤٣٫٤٢٥
١٩٧٫٦٩٠
٢٤١٫١١٥

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين

٢٧٩٫٣٥١

١٫٦٧٠
٢٦٫٣٦١
٢٨٫٠٣١

أﺟهزة وبﺮامج حاسوب
وأﺟهزة مكتبيﺔ
دوﻻر
٩٩٫٣٢٨
٢٠٨٫٠٥٤
٣٠٧٫٣٨٢

٤٦٢٫٦١٨

٢٩٫١٥٢
)(٣٫٨٠٠
٢٥٫٣٥٢

السيارات
دوﻻر
٥٢٦٫٩٨٨
)(٣٩٫٠١٨
٤٨٧٫٩٧٠

٨٦١٫٢٨٠

٤٣٦
٣٤٫٤٦٥
٣٤٫٩٠١

ديكورات
وتﺤسينات
دوﻻر
٤٥٫٥٠١
٨٥٠٫٦٨٠
٨٩٦٫١٨١

١٫٨٢٩٫٠٩٠

٢٫٣٢٩
١٠٥٫٠٢٩
)(٣٫٨٠٠
١٠٣٫٥٥٨

المجموع
دوﻻر
١٨٨٫٢٥٤
١٫٧٨٣٫٤١٢
)(٣٩٫٠١٨
١٫٩٣٢٫٦٤٨
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين

إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨

 .٥ممتلكات ومعدات ،بالصافي "تتمﺔ"
ديكورات
وتﺤسينات
دوﻻر
٤٥٫٥٠١
٤٥٫٥٠١
٤٣٦
٤٣٦
٤٥٫٠٦٥

السيارات
دوﻻر
-

أﺟهزة وبﺮامج حاسوب
وأﺟهزة مكتبيﺔ
دوﻻر
٩٩٫٣٢٨
٩٩٫٣٢٨
١٫٦٧٠
١٫٦٧٠
٩٧٫٦٥٨

أثاث
ومفﺮوﺷات
دوﻻر
٤٣٫٤٢٥
٤٣٫٤٢٥
٢٢٣
٢٢٣
٤٣٫٢٠٢

التكلفﺔ
إضافات خﻼل الفترة
الﺮصيد ﻛما في  ٢٨ﺷباط ٢٠١٨

اﻻستهﻼك المتﺮاﻛم
إستهﻼكات خﻼل الفترة
الﺮصيد ﻛما في  ٢٨ﺷباط ٢٠١٨

صافي القيمﺔ الدفتﺮيﺔ ﻛما في  ٢٨ﺷباط ٢٠١٨

ﻛما في  ٢٨ﺷباط ٢٠١٨

المجموع
دوﻻر
١٨٨٫٢٥٤
١٨٨٫٢٥٤
٢٫٣٢٩
٢٫٣٢٩
١٨٥٫٩٢٥

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٦ودائع الزاميﺔ
ً
تمثل الوداﺋع اﻻلزاميﺔ وداﺋع مربوطﺔ ﻷمر هيئﺔ سوق رأس المال الفلسطينيﺔ وفقا للقرارات الصادرة ﻋن هيئﺔ سوق رأس
المال الفلسطينيﺔ رقم )/٢ت( لسنﺔ  ٢٠٠٧بشﺄن تحديد قيمﺔ الوديعﺔ المطلوبﺔ من شركات التﺄمين بموجب قانون التﺄمين رقم
) (٢٠لسنﺔ  ،٢٠٠٥وﻻ يمكن استخدامها إﻻ بموافقﺔ مسبقﺔ أو بإذن مكتوب من قبل الهيئﺔ.
 .٧ذمم مدينﺔ ،بالصافي

 ٣١ﻛانون اﻷول
٢٠١٨
دوﻻر
٢٫٢٢٠٫٣٢٦
٨٫٠٨٢
١٢٫٥١٢
١٫٥٩٦
٢٫٢٤٢٫٥١٦
)(٤٥٫٦٣٤
٢٫١٩٦٫٨٨٢

ذمم مشتركي التﺄمين اﻹسﻼمي
ذمم الوكﻼء
ذمم الموظفين
ذمم أخرى
ينزل :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
-

 .٨موﺟودات عقود إعادة التأمين اﻹسﻼمي ومطلوبات عقود التأمين اﻹسﻼمي
 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر

مطلوبات عقود التأمين اﻹسﻼمي
إجمالي احتياطي اﻹدﻋاءات تحت التسويﺔ
ينزل :صافي المشاركات واﻻستردادات *
صافي احتياطي اﻹدعاءات تﺤت التسويﺔ
احتياطي اﻷخطار الساريﺔ
اﻻحتياطي الحسابي لعقود التﺄمين العاﺋلي
احتياطي اﻹدﻋاءات غير المبلغ ﻋنها )(Pure
مجموع مطلوبات عقود التأمين اﻹسﻼمي

٥١٤٫٨٦٥
)(٤٤٫٥٥٥
٤٧٠٫٣١٠
٤٫١٣٩٫٩٤٦
٢٧٫٠٤٥
٨٢٫٧٣١
٤٫٧٢٠٫٠٣٢

-

موﺟودات عقود إعادة التأمين اﻹسﻼمي
احتياطي اﻹدﻋاءات تحت التسويﺔ
احتياطي اﻷخطار الساريﺔ
اﻻحتياطي الحسابي لعقود التﺄمين العاﺋلي
مجموع موﺟودات عقود إعادة التأمين اﻹسﻼمي

١٢٫٤٩٢
٣٤٥٫٢٦٤
٢٥٫٥٠٣
٣٨٣٫٢٥٩

صافي مطلوبات عقود التأمين اﻹسﻼمي
احتياطي اﻹدﻋاءات تحت التسويﺔ
احتياطي اﻷخطار الساريﺔ
اﻻحتياطي الحسابي لعقود التﺄمين العاﺋلي
احتياطي اﻹدﻋاءات غير المبلغ ﻋنها )(Pure
مجموع صافي مطلوبات عقود التأمين اﻹسﻼمي

٤٥٧٫٨١٨
٣٫٧٩٤٫٦٨٢
١٫٥٤٢
٨٢٫٧٣١
٤٫٣٣٦٫٧٧٣

٢٢

-
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٨موﺟودات عقود إعادة التأمين اﻹسﻼمي ومطلوبات عقود التأمين اﻹسﻼمي "تتمﺔ"
* إن تفاصيل المشاركات والمستردات كما بتاريخ  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨هي كما يلي:

مشاركات ومستردات من شركات تﺄمين محليﺔ وأفراد
مشاركات ومستردات من جهات أخرى
 .٩أرصدة مدينﺔ أخﺮى
مصاريف مدفوﻋﺔ مقدما ً
دفعات مقدمﺔ للموردين
تﺄمينات نقديﺔ
ﻋواﺋد مستحقﺔ ﻋلى الوداﺋع
 .١٠نقد وما في حكمه
نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك بالدوﻻر اﻷمريكي
نقد لدى البنوك بالشيقل اﻻسراﺋيلي
نقد لدى البنوك بالدينار اﻻردني
نقد لدى البنوك باليورو

 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
٢٨٫٨٦١
١٥٫٦٩٤
٤٤٫٥٥٥

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
-

 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
٢٥٢٫٩٢٨
١٧٧٫٦٤٠
١٣٣٫٤٦٥
٦٫٣٨٤
٥٧٠٫٤١٧

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
١٦٥٫٧٦٣
٤٩٫٨٧٠
٢٫٢٤٠
٢١٧٫٨٧٣

 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
١٠٩٫٠١٨
٣٢١٫٠٢٣
٣٢٧٫٩٤٣
٩٧٫١٦٧
١٫٩٧٧
٨٥٧٫١٢٨

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
١٫٩٦٥
٢٫٠٦٧٫٣٨٦
٣٨٫٨٣٨
٦
٢٫١٠٨٫١٩٥

 .١١صندوق مشتﺮﻛي تمكين للتأمين
يمثل هذا الصندوق نتاﺋج ﻋمليات مشتركي تمكين للتﺄمين وهو ﻋبارة ﻋن الرصيد المتبقي من إجمالي اﻻشتراكات المقدمﺔ
من حملﺔ الوثاﺋق خﻼل الفترة بعد إحتساب التعويضات المستحقﺔ لهم وتسديد المطالبات المتكبدة ومصاريف معيدي التﺄمين
اﻹسﻼمي ورصد اﻹحتياطيات الفنيﺔ الﻼزمﺔ لمواجهﺔ اﻻلتزامات المتسقبليﺔ واستيفاء الشركﺔ ﻷجرها بصفتها وكيﻼً ﻋنهم
في إدارة العمليات لمشتركي تمكين للتﺄمين.
في حالﺔ وجود ﻋجز في صندوق مشتركي تمكين للتﺄمين ،فإنه يتم تغطيته من خﻼل قرض حسن من المساهمين .أما في
حالﺔ وجود فاﺋض في الصندوق ،فإنه يتم توزيعه ﻋلى حملﺔ الوثاﺋق بنسبﺔ مساهمﺔ كل مؤمن له من إجمالي اﻷقساط العامﺔ
للشركﺔ بغض النظرﻋن نوع التﺄمين المشترك فيه ،مع مراﻋاة أن من سددت له تعويضات أو خصصت له تعويضات تحت
التسويﺔ فإنه ﻻ يشارك في فاﺋض تلك السنﺔ.
بلغ ﻋجز صندوق مشتركي تمكين للتﺄمين مبلغ  ٥٧٢٫٤٩٥دوﻻر أمريكي كما في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٨
فيما يلي تفاصيل التغير في صندوق مشتركي التﺄمين اﻹسﻼمي:
 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
)(٥٧٢٫٤٩٥
)(٥٧٢٫٤٩٥

الرصيد في بدايﺔ الفترة
)ﻋجز( الصندوق للفترة
الﺮصيد في نهايﺔ الفتﺮة
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 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
-

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .١٢مخصص انتفاعات الموظفين
 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
٨٥٫٧٥٠
٧٢٫٦٢٠
٥٥٫٧٣٦
٢١٤٫١٠٦

مخصص تعويض نهايﺔ الخدمﺔ
مخصص صندوق اﻹدخار
مخصص تعويض اﻹجازات

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
٢٫٩٦٤
٣٫٢٧٨
٨٫٢٤٥
١٤٫٤٨٧

إن الحركﺔ التي تمت ﻋلى مخصصات انتفاﻋات الموظفين هي:
مخصص تعويض نهايﺔ الخدمﺔ

 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
٢٫٩٦٤
٨٣٫١٣٠
)(٣٤٤
٨٥٫٧٥٠

الرصيد في بدايﺔ الفترة
المخصص خﻼل الفترة
المدفوع خﻼل الفترة
الﺮصيد في نهايﺔ الفتﺮة
مخصص صندوق اﻹدخار
الرصيد في بدايﺔ الفترة
المخصص خﻼل الفترة
المدفوع خﻼل الفترة
الﺮصيد في نهايﺔ الفتﺮة
مخصص تعويض اﻹﺟازات
الرصيد في بدايﺔ الفترة
المخصص خﻼل الفترة
المدفوع خﻼل الفترة
الﺮصيد في نهايﺔ الفتﺮة
 .١٣ذمم دائنﺔ
ذمم موردين
ذمم تعويضات وأخرى

 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
٣٫٢٧٨
٦٩٫٦٥٩
)(٣١٧
٧٢٫٦٢٠

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
٣٫٢٧٨
٣٫٢٧٨

 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
٨٫٢٤٥
٤٧٫٨٠٤
)(٣١٣
٥٥٫٧٣٦

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
٨٫٢٤٥
٨٫٢٤٥

 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
٣٤٫٣٧٨
٣٨٫٠٧٣
٧٢٫٤٥١

٢٤

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
٢٫٩٦٤
٢٫٩٦٤

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
١٣٠٫٦٢٩
١٣٠٫٦٢٩

53

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .١٤ذمم ﺷﺮﻛات التأمين وإعادة التأمين اﻹسﻼمي

 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
١٠٫٠٠٣
١٦٩٫٤١٤
١٧٩٫٤١٧

ذمم شركات التﺄمين المحليﺔ
ذمم شركات إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي
 .١٥مخصصات وأرصدة دائنﺔ أخﺮى
مستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويضات ضحايا
حوادث الطرق
مستحقات هيئﺔ سوق رأس المال الفلسطينيﺔ
مستحقات اﻻتحاد الفلسطيني لشركات التﺄمين
مخصص تﺄهيل وتدريب موظفي اﻹتصال وموظفي
الشركﺔ في ﻋمليات غسل اﻷموال
أرصدة داﺋنﺔ أخرى
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٢٥

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
-

 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر

٤٨٫١٤٩
٩٫٦٣٣
١٫٨٦٩

-

١٠٫٠٠٠
٣١٤
٦٩٫٩٦٥

١٢٫٠٨٢
١٢٫٠٨٢

ص��افي )خس��ائﺮ( الف��تﺮة قب��ل الض��ﺮيبﺔ

إي���رادات أخ���رى

عائ���دات إل���ى المس���اهمين
أتع�اب وكال�ﺔ م�ن ح��املي الوث��اﺋق
ﻋاﺋ��دات أرب��اح الوداﺋ��ع -المس��اهمين
مص��اريف إداري��ﺔ وﻋمومي��ﺔ
مخص�ص دي��ون مش��كوك ف��ي تحص��يلها
)خس���اﺋر( تقيي�م فروق��ات ﻋمل��ﺔ

أرب���اح أعم���ال الت���أمين التش���غيليﺔ
أتع�اب وكال��ﺔ
ص��افي )خس��ارة( أعم���ال الت���أمين التش���غيليﺔ

ص���افي المطالب���ات المتكب���دة

مخص��ص مطالب��ات غ��ير مبل��غ ﻋنه���ا

المطالب���ات المتكب���دة
المطالب��ات المس��ددة
ي��نزل :حص�ﺔ معي��دي الت��ﺄمين اﻹس��ﻼمي م��ن المطالب��ات المس��ددة
ص���افي المطالب���ات المس���ددة
اﻻدﻋ�اءات الموقوف�ﺔ ف��ي بداي��ﺔ الف��ترة
اﻻدﻋ�اءات الموقوف��ﺔ ف��ي نهاي��ﺔ الف��ترة
حص�ﺔ معي��دي الت��ﺄمين اﻹس��ﻼمي ف��ي بداي��ﺔ الف��ترة
حص��ﺔ معي��دي الت��ﺄمين اﻹس��ﻼمي ف��ي نهاي��ﺔ الف��ترة

اجم��الي ﻋم��وﻻت إﻋ��ادة الت��ﺄمين اﻹس��ﻼمي المكتس��بﺔ
يط��رح :العموﻻت المدفوﻋ�ﺔ
ص���افي أقس���اط الت���أمين اﻹس���ﻼمي المكتس���بﺔ بع���د العم���وﻻت

ص���افي أقس���اط الت���أمين اﻹس���ﻼمي المكتس���بﺔ

أقس��اط معي��دي الت��ﺄمين اﻹس��ﻼمي
التغ��ير ف��ي مخص��ص أقس��اط غ��ير مكتس��بﺔ
ص��افي أقس��اط معي���دي الت���أمين اﻹس���ﻼمي

اجم��الي أقس��اط مكتتب��ﺔ
التغ��ير ف��ي مخص��ص أقس��اط غ��ير مكتس��بﺔ
اي��ﺮادات أقس���اط مكتس���بﺔ

)(٤٥١٬٥٨١

)(٤٥١٬٥٨١

١٬٣١٨٬١٩٩

)(١٬٧٦٩٬٧٨٠

٣٨٤٬٥٧٦
٣٨٤٬٥٧٦
٢١٩٬٨٠٩
٤٬٩١٢
٦٠٩٬٢٩٧

)(١٧٢٬٢١٩
١٬٩٢٧٬٤٩٦

٢٬٠٩٩٬٧١٥

)(١٨١٬٢٥٤
١٢٧٬٦٠٥
)(٥٣٬٦٤٩

س��يارات
٤٬٥٥٦٬٥٤١
)(٢٬٤٠٣٬١٧٧
٢٬١٥٣٬٣٦٤

١٠٬٠٥١

١٠٬٠٥١

٣١٬٥٢٨

)(٢١٬٤٧٧

٩٨٤
)(٧٨٦
١٩٨
١٬٥٣٠
)(١٬٢٢٤
٣١
٥٣٥

٦٬٩١٥
)(١٬١٨٦
٣٢٬٠٦٣

٢٦٬٣٣٤

)(٣١٬٨٨٠
٢٠٬١٦٥
)(١١٬٧١٥

الﺤ���وادث العام���ﺔ
٦٣٬٣٠١
)(٢٥٬٢٥٢
٣٨٬٠٤٩

١٣٬١٤٦

١٣٬١٤٦

٥٦٬٣١٠

)(٤٣٬١٦٤

٢٦٦
)(٤٢٦
)(١٦٠
١٤٬٠٨٥
)(١١٬٢٦٨
٢٨١
٢٬٩٣٨

١٥٬٢٥٤
)(٥٧٠
٥٩٬٢٤٨

٤٤٬٥٦٤

)(٦٩٬٣٩٣
٤٥٬٠٠١
)(٢٤٬٣٩٢

التأمين���ات الهندس���يﺔ
١١٩٬٥١٤
)(٥٠٬٥٥٨
٦٨٬٩٥٦

)(١٧٬٦٣٠

)(١٧٬٦٣٠

٥٧٬٧٧٧

)(٧٥٬٤٠٧

٧٩٨
)(٧٠٢
٩٦
٩٦

٢٣٬٨٢١
)(٤٬٨٦٧
٥٧٬٨٧٣

٣٨٬٩١٩

)(١٢٩٬٣٥٨
٩١٬٧٩٥
)(٣٧٬٥٦٣

الﺤ��ﺮيق
١٧٥٬٨٦٥
)(٩٩٬٣٨٣
٧٦٬٤٨٢

٢٦

٦٤٬٢٠٥

٦٤٬٢٠٥

٣١٢٬٧٦٣

)(٢٤٨٬٥٥٨

١٩٬٣٠١
١٩٬٣٠١
٢٥٬٥٠٥
١٬٢٧٥
٤٦٬٠٨١

)(٧٬٣٢٠
٣٥٨٬٨٤٤

٣٦٦٬١٦٤

)(٢٥٬٤٥٧
١٧٬١٤٤
)(٨٬٣١٣

عم��ال
٦٩٧٬٣٢٨
)(٣٢٢٬٨٥١
٣٧٤٬٤٧٧

)(٤٬٩٦٧

)(٤٬٩٦٧

٣٨٬٧٥٩

)(٤٣٬٧٢٦

-

)(٤٬٤٢١
٣٨٬٧٥٩

٤٣٬١٨٠

)(٣٥٬٩٢١
٢٤٬٣٨٦
)(١١٬٥٣٥

مس��ؤوليﺔ مدني��ﺔ
١١١٬٦٤٤
)(٥٦٬٩٢٩
٥٤٬٧١٥

)(١٧٠٬٨٤٦

)(١٧٠٬٨٤٦

٧٨٬٨٦٦

)(٢٤٩٬٧١٢

٣٨١٬٨٤٢
٣٨١٬٨٤٢
٢٠٩٬٣٨١
٧٦٬٢٣٢
٦٦٧٬٤٥٥

٧٤٦٬٣٢١

٧٤٦٬٣٢١

-

الص��ﺤي
١٬٩٠٨٬١١٧
)(١٬١٦١٬٧٩٦
٧٤٦٬٣٢١

يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتاﺋج اﻷﻋمال حسب قطاع التﺄمين اﻹسﻼمي لفترة العشرة أشهر المنتهيﺔ في  ٣١كانون اﻷول :٢٠١٨

 .١٦صافي أرباح الفتﺮة حسب القطاعات التشغيليﺔ

إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين

)(٥٬٤٧٢

)(٥٬٤٧٢

١٥٬٥٣٤

)(٢١٬٠٠٦

-

٥٬٠٦٢
)(١٩٥
١٥٬٥٣٤

١٠٬٦٦٧

)(٣٨٬٣٤٢
١٩٬١٦٨
)(١٩٬١٧٤

البﺤ��ﺮي
٤٩٬٨٤١
)(٢٠٬٠٠٠
٢٩٬٨٤١

-

)(٩٬٤٠١

)(٢٤٬٢٨٩

-

٢٬٤٩٧٬١١٩
١٢٩٬٤٥٢
)(٢٬٥٧٤٬٤٦٣
)(٤٥٬٦٣٤
)(١٧٧٬٢٦٠
١٤٠
)(١٧٠٬٦٤٦

)(٧٤٣٬١٤١

٢٬٤٩٧٬١١٩
١٢٩٬٤٥٢
)(٢٬٥٧٤٬٤٦٣
)(٤٥٬٦٣٤
)(١٧٧٬٢٦٠
١٤٠

)(٩٬٤٠١

١٤٬٨٨٨

-

١٬٩٢٤٬٦٢٤
)(٢٬٤٩٧٬١١٩
)(٥٧٢٬٤٩٥

٧٨٧٬٧٦٧
)(١٬٩١٤
٧٨٥٬٨٥٣
٤٧٠٬٣١٠
)(١٢٬٤٩٢
٨٢٬٧٣١
١٬٣٢٦٬٤٠٢

-

-

-

-

٥١٬٠٥٢
)(١٩٠٬٧٧٨
٣٬٢٥١٬٠٢٦

٣٬٣٩٠٬٧٥٢

١٤٬٨٨٨

١٤٬٨٨٨

)(٤٤٬٣٧٠
٢٥٬٥٠٣
)(١٨٬٨٦٧

-

٧٬٧٤٢٬٩٥١
)(٤٬١٦٦٬٩٩١
٣٬٥٧٥٬٩٦٠

)(٥٥٥٬٩٧٥
٣٧٠٬٧٦٧
)(١٨٥٬٢٠٨

الع���ائلي
٦٠٬٨٠٠
)(٢٧٬٠٤٥
٣٣٬٧٥٥

قط���اع اﻻس���تثمار
والخزين��ﺔ
-

٢٠١٨

المجم���وع
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .١٧أتعاب وﻛالﺔ
تمثل أتعاب المساهمين مقابل إدارة ﻋمليات التﺄمين لمشتركي التﺄمين اﻹسﻼمي بواقع %٤٠من مجموع اﻷقسط اﻷساسيﺔ
المكتتبﺔ كﺄتعاب وكالﺔ.
 .١٨مصاريف إداريﺔ وعموميﺔ

الرواتب واﻷجور وملحقاتها
تعويض نهايﺔ الخدمﺔ وصندوق توفير الموظفين ومخصص إجازات الموظفين
اﻹيجارات
دﻋايﺔ واﻋﻼنات
مصاريف إجتماﻋات وإفتتاحات فروع الشركﺔ
أتعاب مهنيﺔ واستشاريﺔ
استهﻼكات
قرطاسيه ومطبوﻋات
بريد وبرق وهاتف
مصاريف تﺄمين
مصاريف مياه وكهرباء وتنظيف
سفريات وتنقﻼت
مصاريف ﻋطاءات ورسوم ورخص
تبرﻋات
صيانﺔ وتصليحات وأدوات
مصاريف السيارات
ﻋموﻻت بنكيﺔ
مصاريف أخرى

 ٣١ﻛانون اﻷول
٢٠١٨
دوﻻر
١٫٠٩٦٫٠٨٦
١٦٥٫٦٠٥
٢٧٦٫٩٩٦
٢٢٧٫٨٠١
١٢٩٫٣٩٠
١٢٥٫٣٦٥
١٠٥٫٠٢٩
٩٩٫٧٧٦
٦٤٫٨٧٥
٦٣٫٤٣٤
٥٤٫٩٢٩
٤٦٫٦٨١
٤٠٫٨٤٨
٩٫٨٤٨
٢٠٫١٢٠
٥٫٥٤٣
٥٫١٨٤
٣٦٫٩٥٣
٢٫٥٧٤٫٤٦٣

 .١٩معامﻼت مع أطﺮاف ذات عﻼقﺔ
يمثل هذا البند العمليات التي تمت مع أطراف ذات ﻋﻼقﺔ والتي تتضمن المساهمين الرﺋيسيين ،وأﻋضاء مجلس اﻹدارة
واﻹدارة العليا .يتم اﻋتماد سياسات اﻷسعار والشروط المتعلقﺔ بالمعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقﺔ من قبل مجلس إدارة
الشركﺔ.
تتضمن قاﺋمﺔ الدخل المعامﻼت التاليﺔ مع الجهات ذات العﻼقﺔ:
 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
أقساط تﺄمين إسﻼمي
رواتب اﻹدارة العليا واﻹدارة التنفيذيﺔ
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١١١٫٣٣٨
١٨٦٫٦٠٨

٢٧

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٢٠قضايا الشﺮﻛﺔ
كما بتاريخ القواﺋم الماليﺔ ،ﻻ يوجد قضايا مقامﺔ ضد الشركﺔ من قبل الغير أو قضايا مقامﺔ من قبل الشركﺔ ضد الغير.
 .٢١إدارة مخاطﺮ التأمين اﻹسﻼمي والمخاطﺮ الماليﺔ
مخاطﺮ التأمين اﻹسﻼمي
تتمثل مخاطر ﻋقود التﺄمين اﻹسﻼمي في إختﻼف المبالغ الفعليﺔ للتعويضات ومواﻋيد دفعها بشكل جوهري ﻋن توقعات
الشركﺔ ،والذي يتﺄثر في حال تكرار المطالبات أو زيادة المبالغ المطالب بها والمنافع المدفوﻋﺔ والتطورات المستقبليﺔ
للمطالبات طويلﺔ اﻷجل ،وبالتالي فإن هدف الشركﺔ اﻷساسي هو ضمان وجود احتياطيات كافيﺔ لتغطيﺔ هذه المطالبات.
أظهرت الدراسات انه كلما كانت ﻋقود التﺄمين اﻹسﻼمي متشابهﺔ كلما قاربت التوقعات معدل الخسارة الفعليﺔ ،كما أن وجود
التنويع في مخاطر التﺄمين التي يتم تغطيتها يؤدي إلى انخفاض احتماﻻت الخسارة الكليﺔ للتﺄمين.
لقد قامت الشركﺔ بتطوير خطﺔ اكتتاب التﺄمين اﻹسﻼمي لديها لتضمن تنويع مخاطر التﺄمين التي يتم تغطيتها وتوزيعها ﻋلى
أنواع التﺄمين المختلفﺔ مما يساﻋد ﻋلى تخفيض الخساﺋر التي قد تنتج من ادﻋاءات التﺄمين إذا ما تم التركيز ﻋلى فئﺔ تﺄمين
معينﺔ.
للشركﺔ كوادر فنيﺔ ومحققين لتقدير المطالبات المبلغ ﻋنها خﻼل السنﺔ .تقوم هذه الكوادر بالتحقيق ورفع التوصيات التي من
خﻼلها يمكن الحد من مخاطر المطالبات .يتم مراجعﺔ المخاطر بشكل دوري في نهايﺔ كل سنﺔ ويتم تعديلها لتعكس أحدث
المعلومات ﻋن الحقاﺋق الكامنﺔ ،والقوانين المرﻋيﺔ ،والشروط واﻷحكام التعاقديﺔ .تقوم الشركﺔ بإدارة ومتابعﺔ تسديد أي
مطالبات بشكل مبكر لتخفيض أي مخاطر قد تنتج ﻋن تطورات غير متوقعﺔ.
إن التكلفﺔ المقدرة لتسويﺔ المطالبات تتضمن صافي المصاريف المباشرة الواجب دفعها ﻹتمام التسويﺔ بعد خصم أيﺔ مبالغ
مستردة من تلك المطالبات .تقوم الشركﺔ بجميع اﻹجراءات المعقولﺔ لضمان أن لديها المعلومات المناسبﺔ فيما يتعلق
باﻹدﻋاءات المقامﺔ ضدها .نظرا لﻸخذ بتقديرات غير مؤكدة ﻋند تكوين مخصص اﻹدﻋاءات فإنه من المحتمل أن تختلف
النتيجﺔ النهاﺋيﺔ في تقدير اﻻلتزام ﻋن الذي تم تقديره في المرحلﺔ اﻷولى.
إن مبال غ مطالبات التﺄمين حساسﺔ بشكل أساسي إلى القرارات والتطورات القانونيﺔ المتعلقﺔ بها ،باﻹضافﺔ لذلك فإن ﻋقود
التﺄمين اﻹسﻼمي تخضع إلى مخاطر ظهور أنواع جديدة من المطالبات غير الظاهرة والتي لم يتم تكوين مخصص لها كما
في تاريخ القواﺋم الماليﺔ.
تقوم الشركﺔ بإتباع ﻋدة آليات لتقدير المستوى المطلوب للمخصصات ،حيثما أمكن ،وهذا يوفر درجﺔ أكبر من الفهم وتعزيز
الخبرة السابقﺔ في تقدير المخصصات .إن التقديرات المستنبطﺔ بناء ﻋلى طرق مختلفﺔ تساﻋد ﻋلى توقع النتاﺋج الممكنﺔ .إن
أفضل آليات التقدير المختارة تﺄخذ بعين اﻻﻋتبار خصاﺋص نوع التﺄمين ومدى تطور اﻻدﻋاءات لكل سنﺔ.
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٢١ادارة مخاطﺮ التأمين اﻹسﻼمي والمخاطﺮ الماليﺔ "تتمﺔ"
مصادر التقديﺮات غيﺮ المؤﻛدة المأخوذ بها في تقديﺮ المطالبات المستقبليﺔ
تستحق مطالبات التﺄمين ﻋند وقوع الحدث المؤمن ﻋليه ،إذ أن الشركﺔ مسؤولﺔ ﻋن جميع اﻷحداث المؤمن ﻋليها في حال
وقوﻋها خﻼل فترة ﻋقد التﺄمين ،حتى إذا ما تم اكتشاف تلك الخسارة بعد انتهاء مدة ﻋقد التﺄمين .نتيجﺔ لذلك فإن تسويﺔ
المطالبات تتم ﻋلى فترة زمنيﺔ طويلﺔ ولذلك يتم أخذ مخصص للمطالبات المستحقﺔ وغير المبلغ ﻋنها.
الجدول التالي يبين نسبﺔ الخسارة حسب نوع المخاطر المتعلقﺔ بﺄقساط التﺄمين للفترة الحاليﺔ:
 ٣١ﻛانون اﻷول
٢٠١٨
%٢٩
%٨٩
%٩

نوع الخسارة
تﺄمينات السيارات
التﺄمين الصحي
تﺄمينات الحوادث العامﺔ وأخرى
مخاطﺮ إعادة التأمين اﻹسﻼمي

كما هو الحال مع شركات التﺄمين اﻷخرى ،ولغرض تخفيض التعرض إلى خساﺋر ماليﺔ قد تنتج ﻋن المطالبات التﺄمينيﺔ
الكبيرة ،تقوم الشركﺔ ضمن أﻋمالها اﻻﻋتياديﺔ بالدخول في اتفاقيات إﻋادة تـﺄمين مع شركات إﻋادة تﺄمين ﻋالميﺔ ذات مﻼءة
اﺋتمانيﺔ ﻋاليﺔ.
ولتقليل تعرضها لخساﺋر كبيرة نتيجﺔ إﻋسار شركات إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي ،تقوم الشركﺔ بتقييم الوضع المالي لشركات
إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي التي تتعامل معها ورصد تركيز مخاطر اﻻﺋتمان الناتجﺔ ﻋن المناطق الجغرافيﺔ واﻷنشطﺔ أو
المكونات اﻻقتصاديﺔ المماثلﺔ لتلك الشركات .إن ترتيبات إﻋادة التﺄمين تلك توفر تنوﻋا ً أكبر في اﻷﻋمال وتمكن اﻹدارة من
السيطرة ﻋلى الخساﺋر المحتملﺔ الناتجﺔ من المخاطر الكبيرة وتوفر فرصا ً إضافيﺔ للنمو .إن جزءاً كبيراً من معامﻼت إﻋادة
التﺄمين اﻹسﻼمي يتم إنجازها بموجب اﻻتفاقيات النسبيﺔ وﻋقود اﻹﻋادة اﻹختياريﺔ وإﻋادة الخساﺋر الزاﺋدة ﻋن تقديرات
الشركﺔ.
إن ﻋقود التﺄمين اﻹسﻼمي المحولﺔ إلى معيدي التﺄمين اﻹسﻼمي ﻻ تعفي الشركﺔ من التزاماتها تجاه حملﺔ الوثاﺋق ،وتبقى
الشركﺔ مسؤولﺔ أمام حاملي وثاﺋقها ﻋن الجزء المعاد بقدر ﻋجز شركﺔ إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي في الوفاء بإلتزاماتها.
حساسيﺔ مخاطﺮ التأمين اﻹسﻼمي:
فيما يلي جدول يوض ح أثر التغير الممكن المعقول في أسعار اﻹكتتاب ﻋلى صافي ايرادات التﺄمين مع بقاء جميع المتغيرات
اﻻخرى المؤثرة ثابتﺔ .إن أثر النقص المتوقع في أسعار أقساط اﻹكتتاب مساوي ومعاكس ﻷثر الزيادة المبينﺔ أدناه:

نوع التأمين
السيارات
الحوادث العامﺔ
الهندسي
الحريق
العمال
المسؤوليﺔ المدنيﺔ
الصحي
البحري
العاﺋلي
المجموع
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نسبﺔ
التغيﺮ
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+

 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
اﻷثﺮ على صافي أقساط التأمين
اﻷقساط
المكتسبﺔ بعد العموﻻت
المكتتبﺔ
١٩٢٫٧٥٠
٤٥٥٫٦٥٤
٣٫٢٠٧
٦٫٣٣٠
٥٫٩٢٥
١١٫٩٥١
٥٫٧٨٧
١٧٫٥٨٧
٣٥٫٨٨٤
٦٩٫٧٣٣
٣٫٨٧٦
١١٫١٦٤
٧٤٫٦٣٢
١٩٠٫٨١٢
١٫٥٥٣
٤٫٩٨٤
١٫٤٨٩
٦٫٠٨٠
٣٢٥٫١٠٣ ٧٧٤٫٢٩٥
٢٩

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٢١ادارة مخاطﺮ التأمين اﻹسﻼمي والمخاطﺮ الماليﺔ "تتمﺔ"
حساسيﺔ مخاطﺮ التأمين اﻹسﻼمي "تتمﺔ"
فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في تكلفﺔ التعويضات ﻋلى صافي المطالبات المتكبدة مع بقاء جميع
المتغيرات اﻻخرى المؤثرة ثابتﺔ .إن أثر النقص المتوقع في تكلفﺔ التعويضات مساوي ومعاكس ﻷثر الزيادة المبينﺔ أدناه:

نوع التأمين
السيارات
الحوادث العامﺔ
الهندسي
الحريق
العمال
المسؤوليﺔ المدنيﺔ
الصحي
البحري
العاﺋلي
المجموع

نسبﺔ
لتغيﺮ
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+

 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
اﻷثﺮ على صافي
المطالبات
المطالبات المتكبدة
المسددة
٦٠٫٩٣٠
٣٨٫٤٥٨
٥٤
٩٨
٢٩٤
٢٧
١٠
٨٠
٤٫٦٠٨
١٫٩٣٠
٦٦٫٧٤٤
٣٨٫١٨٤
١٣٢٫٦٤٠
٧٨٫٧٧٧

 .٢٢إدارة مخاطﺮ رأس المال
تتمثل أهداف الشركﺔ في إدارة رأسمالها فيما يلي:
 اﻻلتزام بمتطلبات رأس مال شركات التﺄمين كما وردت ضمن قانون التﺄمين رقم  ٢٠لسنﺔ  ٢٠٠٥والتعليمات
والقرارات الصادرة ﻋن هيئﺔ سوق رأس المال  /اﻹدارة العامﺔ للتﺄمين فيما يتعلق باﻻحتفاظ بالحد اﻷدنى لرأس المال
المطلوب في أي وقت خﻼل السنﺔ .تقوم الشركﺔ باﻻختبارات الﻼزمﺔ ضمن سياستها وإجراءاتها للتﺄكد من استمراريﺔ
اﻻلتزام بتلك اﻷحكام والمتطلبات.


ضمان قدرة الشركﺔ ﻋلى اﻻستمرار وبالتالي قدرتها ﻋلى تزويد المساهمين بعواﺋد اﻷرباح المجديﺔ.



توفير العاﺋد المناسب للمساهمين وإصدار ﻋقود تﺄمين إسﻼمي تتناسب مع مستوى المخاطر المتعلقﺔ بتلك العقود.
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٢٣اﻷدوات الماليﺔ
تتعرض الشركﺔ الى هامش من المخ�اطر المالي�ﺔ م�ن خ�ﻼل موجوداته�ا ومطلوباته�ا المالي�ﺔ ،موج�ودات ﻋق�ود إﻋ�ادة الت�ﺄمين
اﻹسﻼمي ومطلوبات ﻋقود التﺄمين اﻹسﻼمي .إن المخاطر اﻷساسيﺔ التي تتعرض له�ا الش�ركﺔ تتمث�ل ف�ي إمكاني�ﺔ ﻋ�دم كفاي�ﺔ
المقبوض��ات المتعلق��ﺔ باس��تثماراتها ﻋل��ى اﻷم��د الطوي��ل لتموي��ل اﻻلتزام��ات الناش��ئﺔ ﻋ��ن ك��ل م��ن ﻋق��ود الت��ﺄمين اﻹس��ﻼمي
واﻻستثمارات .إن العناصر اﻷكثر أهميﺔ له�ذه المخ�اطر المالي�ﺔ تتمث�ل ف�ي ك�ل م�ن إدارة مخ�اطرالعمﻼت اﻷجنبي�ﺔ ومخ�اطر
اﻻﺋتمان ومخاطر السيولﺔ.
إدارة مخاطﺮ العمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
مخاطر العمﻼت اﻷجنبيﺔ هـي مخاطر تغير قيمﺔ اﻷدوات الماليﺔ نتيجﺔ التغير فـي أسـعار العم�ﻼت اﻷجنبي�ـﺔ ،يعتب�ر ال�دوﻻر
اﻷمريكي ﻋملﺔ اﻷسـاس للشركﺔ ،يقـوم مجلس اﻹدارة بوضع حـدود للمركـز المالي لكل ﻋملﺔ ،يتـم مراقب�ﺔ مرك�ـز العم�ﻼت
اﻷجنبي��ﺔ بش��كل ي��ومي ويت��ـم إتب��اع اس �تراتيجيات للتح��ـوط وللتﺄك��ـد م��ـن اﻹحتف��اظ بمراك��ز العم��ﻼت اﻷجنبي��ﺔ ض��ـن الح �دود
المعتمـدة.
مخاطﺮ اﻻئتمان
تتمثل مخاطر اﻻﺋتمان في ﻋدم قدرة الجهات اﻷخرى المدينﺔ للشركﺔ ﻋلى تسديد التزاماتها التعاقديﺔ والذي ينتج ﻋنها خسارة
ماليﺔ للشركﺔ .تتعرض الشركﺔ إلى مخاطر اﻻﺋتمان تحديدا فيما يلي:
 حصﺔ معيدي التﺄمين اﻹسﻼمي من التزامات التﺄمين.
 المبالغ المستحقﺔ من معيدي التﺄمين اﻹسﻼمي ﻋن إدﻋاءات تم دفعها من قبل الشركﺔ.
 المبالغ المستحقﺔ من حملﺔ الوثاﺋق.
 المبالغ المستحقﺔ من الوكﻼء.
تتبنى الشركﺔ سياسﺔ تقوم ﻋلى إبرام اتفاقيات تعاقديﺔ مع أطراف ذات مﻼءة ماليﺔ ﻋاليﺔ بهدف تخفيف الخسارة التي من
الممكن أن تنتج ﻋن ﻋدم القدرة ﻋلى سداد تلك اﻻلتزامات.
إن موجودات الشركﺔ الماليﺔ والتي قد تعرض الشركﺔ لمخاطر تركيز اﺋتماني تتمثل بشكل رﺋيسي في النقد ووداﺋع لدى
البنوك وذمم تﺄمين مدينﺔ.






إن حسابات الشركﺔ لدى البنوك مودﻋﺔ لدى مؤسسات ماليﺔ ذات مﻼءة اﺋتمانيﺔ ﻋاليﺔ.
تظهر الذمم المدينﺔ بالصافي بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
تتﺄلف الذمم المدينﺔ من ﻋدد كبير من العمﻼء والوكﻼء موزﻋﺔ ﻋلى مختلف القطاﻋات والمناطق الجغرافيﺔ ،ويتم تقييم
المحفظﺔ اﻻﺋتمانيﺔ بشكل دوري بنا ًء ﻋلى الوضع المالي لذمم التﺄمين المدينﺔ.
ﻻ يوجد تركز هام لمخاطر اﻻﺋتمان بالشركﺔ داخل أو خارج قطاع التﺄمين والذي تمارس به الشركﺔ نشاطها.
تمارس الشركﺔ معظم أنشطتها التﺄمينيﺔ داخل اﻷراضي الفلسطينيﺔ.

مخاطﺮ السيولﺔ
ً
ً
تقع المسؤوليﺔ النهاﺋيﺔ فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولﺔ ﻋلى ﻋاتق مجلس اﻹدارة الذي أنشﺄ إطارا مﻼﺋما ﻹدارة مخاطر
السيولﺔ ،وذلك بهدف إدارة اﻷمور المتعلقﺔ بالتمويل قصير ،ومتوسط ،وطويل اﻷمد للشركﺔ ،باﻹضافﺔ إلى متطلبات إدارة
السيولﺔ .تقوم الشركﺔ بإدارة مخاطر السيولﺔ من خﻼل اﻻحتفاظ باحتياطيات مناسبﺔ من خﻼل المراقبﺔ المستمرة للتدفقات
النقديﺔ المتوقعﺔ والفعليﺔ ومقارنﺔ استحقاق الموجودات والمطلوبات الماليﺔ .يتم تحديد اﻻستحقاق التعاقدي لﻸدوات الماليﺔ
بنا ًء ﻋلى المدة المتبقيﺔ ﻻستحقاق اﻷداة الماليﺔ من تاريخ القواﺋم الماليﺔ .تقوم إدارة الشركﺔ بمراقبﺔ استحقاق اﻷدوات الماليﺔ
بهدف التﺄكد من توفر السيولﺔ الﻼزمﺔ في الشركﺔ.
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٢٤اعتماد القوائم الماليﺔ
تم اﻋتماد القواﺋم الماليﺔ للشركﺔ من قبل مجلس إدارة الشركﺔ في تاريخ  ٢٤آذار  ،٢٠١٩ﻋلى أن يتم ﻋرضها للموافقﺔ ﻋليها
من قبل الهيئﺔ العامﺔ في اجتماﻋها السنوي القادم.
تمت الموافقﺔ ﻋلى القواﺋم الماليﺔ للشركﺔ من قبل هيئﺔ سوق رأس المال الفلسطينيﺔ  /اﻹدارة العامﺔ للتﺄمين بتاريخ  ٣١آذار
 ٢٠١٩بموجب كتابهم إشارة رقم .PCMA/DIWAN/١٣٢٤٩/٢٠١٩
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اإلدارة العامة

لإلتصال بنا

رام الله  -فلسطني
املاصيون ،شارع فؤاد نصار ،مبنى متكني للتأمني
هاتف+970 02 2944400 :
فاكس+970 02 2944401 :
ص.ب 2222 :

info@tamkeen-ins.ps
www.tamkeen-ins.ps
Tamkeen Insurance
1800 202 202

الفروع والمكاتب
فرع جنني

دوار البطيخة  -عامرة الخبيزة  -الطابق الثاين
هاتف+970 4 2500850 :
+970 4 2500851
فاكس+970 4 2500852 :

فرع نابلس

شارع فيصل  -عامرة مصلح  -الطابق الثاين
هاتف+970 9 2333912 :
+970 9 2333914
فاكس+970 9 2333915 :

فرع طولكرم

شارع نابلس  -مدخل دائرة السري -
عامرة الحمدلله  -الطابق األول
هاتف+970 9 2666213 :
+970 9 2666212
فاكس+970 9 2666131 :

فرع رام الله

املاصيون  -شارع فؤاد نصار
هاتف+970 2 2944422 :
فاكس+970 2 2944423 :
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مكتب اإلرسال

فرع دورا

حي املصايف  -شارع امييل توما  -عامرة القرص  -الطابق األريض
هاتف+970 2 2973004 :
فاكس+970 2 2973005 :

شارع البنوك  -بجانب مبنى املحكمة سابقاً
هاتف+970 2 2280643 :
+970 2 2280641
فاكس+970 2 2280636 :

مدينة البرية – شارع نابلس – مركز الشني التجاري
هاتف+970 2 2411206 :
+970 2 2411207
فاكس+970 2 2403505 :

فرع غزة

فرع البرية

فرع بيت لحم

شارع الكركفة  -عامرة الدجني  -الطابق األول
هاتف+970 2 2771030 :
+970 2 2771031
فاكس+970 2 2771032 :

فرع الخليل

شارع إبن رشد -بجانب الغرفة التجارية الصناعية -عامرة السان
جون -الطابق األول
هاتف+970 2 2214553 :
+970 2 2214554
فاكس+970 2 2214556 :

شارع جامل عبد النارص  -مقابل أرض الكتيبة  -بالقرب من جمعية
رجال األعامل
هاتف+970 8 2862971 :
+970 8 2862975
فاكس+970 8 2862972 :

مكتب سعري

بجانب شارع رأس العاروض – بجانب البنك اإلسالمي الفلسطيني
هاتف+970 2 2562958 :
فاكس+970 2 2562959 :

مكتب قلقيلية

قلقيلية  -بجانب رشكة جوال/البنك االسالمي العريب  -شارع الحديقة
هاتف+970 9 2943560 :
فاكس+970 9 2943551 :

الوكالء المعتمدون
مكتب بيرزيت للتأمين

بريزيت  -شارع الخربة  -بجانب مخترب بريزيت
هاتف+970 597 182001 :
فاكس+970 9 2812777 :

مكتب التضامن للتأمين

القدس  -أبو ديس  -الشارع الرئييس  -مفرق جامعة
القدس  -بناية هادي ()2
هاتف+970 2 2796968 :
هاتف متنقل+970 5 68480038 :

مكتب صفد للتأمين

سلفيت  -الحارة الرشقية  -دوار جامعة القدس املفتوحة
هاتف+970 9 2516333 :
هاتف متنقل+970 595 803 803 :
هاتف متنقل+970 595 903 903 :

مكتب القاروط للتأمين

طولكرم – وسط البلد – بجانب محطة قاروط للمحروقات
هاتف متنقل+970 597 075555 :
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