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الي ة المركز الم قائم
زيران ٢٠١٩ ي ٣٠ ح كما ف

زيران انون األول٣٠ ح ٣١ ك
٢٠١٩٢٠١٨

دقق ير م دققغ م
ودات دوالردوالرإيضاحاتالمــوجـ

ة ير متداول ودات غ موج
افي دات، بالص ات ومع           ١٬٨٢٩٬٠٩٠          ٥٢٬٠٤٤٬٩٤٩ممتلك

ة ع الزامي               ٥٠٠٬٠٠٠              ٦٥٠٠٬٠٠٠ودائ
نة د س تحق بع يل تس                 ٢٢٬٧٤٣              ١١٥٬٩٢٤شيكات برسم التحص

ة ير متداول ودات غ وع موج           ٢٬٣٥١٬٨٣٣          ٢٬٦٦٠٬٨٧٣مجم

ة ودات المتداول الموج
افي ة، بالص م مدين           ٢٬١٩٦٬٨٨٢          ٧٤٬١٣٤٬٥٦٦ذم

المي أمين اإلس ادة الت ود إع ودات عق               ٣٨٣٬٢٥٩              ٨٦٧٦٬٩٣٤موج
ة أخرى دة مدين               ٥٧٠٬٤١٧              ٩٤١٥٬١٩٢أرص

نة تحق خالل س يل تس م التحص           ٢٬٨٩٠٬٤٦٣          ٥٬٧٣٣٬٤٠٧شيكات برس
وك  دى البن ع ل           ٣٬٠٠٠٬٠٠٠          ٤٬٢٥٥٬٥٠٠ودائ
ه               ٨٥٧٬١٢٨              ١٠٧١٧٬٨٤٩نقد وما في حكم

ة ودات المتداول وع الموج           ٩٬٨٩٨٬١٤٩        ١٥٬٩٣٣٬٤٤٨مجم
ودات وع الموج         ١٢٬٢٤٩٬٩٨٢        ١٨٬٥٩٤٬٣٢١مجم

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

دورة ائر)  الم          (١٬٢٧٩٬٦٤٧)            (٥١٢٬٦٩٨)( الخس
ة وق الملكي وع حق           ٦٬٧٢٠٬٣٥٣          ٧٬٤٨٧٬٣٠٢مجم

ائق املي الوث ندوق ح ص
ائق املي الوث ندوق ح             (٥٧٢٬٤٩٥)            (٨٨٩٬١٨٩)( عجز)  ص

اهمين ن المس ن م رض حس               ٥٧٢٬٤٩٥              ٨٨٩٬١٨٩ق
-                      -                      

ة ير متداول ات الغ المطلوب
وظفين ات الم ص انتفاع               ٢١٤٬١٠٦              ١١٣٩٢٬٨٨٦مخص

ة ير متداول ات الغ وع المطلوب               ٢١٤٬١٠٦              ٣٩٢٬٨٨٦مجم

ة ات المتداول المطلوب
ة                 ٧٢٬٤٥١              ١٢٤٨٦٬٦٨٨ذمم دائن

المي أمين اإلس ادة الت أمين وإع ركات الت م ش               ١٧٩٬٤١٧              ١٣٥٧٣٬٠٦٢ذم
رى ة أخ دة دائن ات وأرص                 ٦٩٬٩٦٥                ١٤٩١٬٩٩٤مخصص
المي أمين اإلس ود الت ات عق           ٤٬٧٢٠٬٠٣٢          ٨٨٬٩٤٩٬٢٣٣مطلوب

دفع ة ال يكات آجل               ٢٧٣٬٦٥٨              ٦١٣٬١٥٦ش
ة ات متداول وع مطلوب           ٥٬٣١٥٬٥٢٣        ١٠٬٧١٤٬١٣٣مجم

ات وع المطلوب           ٥٬٥٢٩٬٦٢٩        ١١٬١٠٧٬٠١٩مجم

ة وق الملكي ات وحق وع المطلوب         ١٢٬٢٤٩٬٩٨٢        ١٨٬٥٩٤٬٣٢١مجم

ا. رأ معه ب أن تق ة ويج وائم المالي ذه الق م "٢٠" جزءاً ال يتجزأ من ه م "١" إلى رق ة من رق احات المرفق تشكل االيض
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دة زة الموح ر الموج امل اآلخ دخل الش دخل وال ة ال قائم
زيران ٢٠١٩ ي ٣٠ ح ة ف هر المنتهي تة أش ترة الس لف

٢٠١٩
دقق ير م غ

احات دوالرايض
ة اط مكتتب الي أقس           ١٥١٠٬٢٥١٬٢٢٨اجم

بة ير مكتس اط غ ص أقس ي مخص ير ف (٢٬٨٤٩٬٢٤٦)           ١٥التغ
بة اط مكتس رادات أقس            ٧٬٤٠١٬٩٨٢اي

المي أمين اإلس دي الت اط معي              (٧٧٨٬١٧٣)١٥أقس
بة ير مكتس اط غ ص أقس ي مخص ير ف               ١٥٢٤١٬١٥٢التغ
المي أمين اإلس دي الت اط معي افي أقس              (٥٣٧٬٠٢١)ص

بة المي المكتس أمين اإلس اط الت افي أقس            ٦٬٨٦٤٬٩٦١ص

بة المي المكتس أمين اإلس ادة الت والت إع الي عم                 ١٥٧١٬٨٢٢اجم
ة والت المدفوع              (٦٩٠٬٠٥٠)١٥يطرح :  العم

والت د العم بة بع المي المكتس أمين اإلس اط الت افي أقس            ٦٬٢٤٦٬٧٣٣ص

دة ات المتكب المطالب
دة ات المتكب الي المطالب            (٣٬٧١٤٬٠٩١)١٥اجم

دة ات المتكب ة المطالب ن ترجم ة ع ة ناتج ات عمل                 ٢٦٬٦٨٤فروق
المي أمين اإلس دي الت ة معي               ١٥١٣٩٬٤١٥حص

دة ات المتكب افي المطالب           (٣٬٥٤٧٬٩٩٢)ص

غيلية المي التش أمين اإلس ال الت اح أعم            ٢٬٦٩٨٬٧٤١أرب
ة اب وكال            (٣٬٥٨٧٬٩٢٩)١٦أتع

غيلية المي التش أمين اإلس ال الت ارة)   أعم افي ( خس              (٨٨٩٬١٨٨)ص

اهمين ى المس دات إل عائ
ائق املي الوث ن ح ة م اب وكال             ١٦٣٬٥٨٧٬٩٢٩أتع

اهمين ع-  المس اح الودائ دات أرب                 ٧٥٬٠٤٣عائ
ة ة وعمومي اريف إداري            (٢٬٢٠٥٬٩٢٦)١٧مص

يلها ي تحص كوك ف ون مش                (٢٩٬٣٦٦)٧مخصص دي
ة ات عمل م فروق اح تقيي               ٢٢٦٬٥٢٠أرب

ائق املي الوث ندوق ح ص ص رض لمخص              (٨٨٩٬١٨٨)ق
رى رادات أخ                   ١٬٩٣٧إي

ريبة ل الض ترة قب اح الف افي أرب               ٧٦٦٬٩٤٩ص
اح ى األرب ل عل ة مضافة وضريبة دخ                      -ضريبة قيم

ريبة د الض ترة بع اح الف افي أرب               ٧٦٦٬٩٤٩ص

ر امل اآلخ دخل الش ود ال                      -بن
ترة ر للف امل اآلخ دخل الش الي ال               ٧٦٦٬٩٤٩إجم

ا.  رأ معه ب أن تق ة ويج وائم المالي ذه الق ن ه زأ م زءاً ال يتج م " ٢٠"  ج ى رق م " ١"  إل ن رق ة م احات المرفق كل االيض تش
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دة زة الموح ة الموج وق الملكي ي حق يرات ف ة التغ قائم
زيران ٢٠١٩ ي ٣٠ ح ة ف هر المنتهي تة أش ترة الس لف

ال دورةرأس الم ائر الم وعالخس المجم
دوالردوالردوالر

دقق) انون األول ٢٠١٨ (م ا في ٣١ ك ٦٬٧٢٠٬٣٥٣         (١٬٢٧٩٬٦٤٧)          ٨٬٠٠٠٬٠٠٠الرصيد كم

ريبة د الض ترة بع اح الف         ٧٦٦٬٩٤٩              ٧٦٦٬٩٤٩                      -صافي أرب
ترة امل اآلخر للف دخل الش الي ال         ٧٦٦٬٩٤٩              ٧٦٦٬٩٤٩                      -إجم

دقق) ير م زيران ٢٠١٩ (غ ا في ٣٠ ح      ٧٬٤٨٧٬٣٠٢            (٥١٢٬٦٩٨)          ٨٬٠٠٠٬٠٠٠الرصيد كم

ا. رأ معه ب أن تق ة ويج وائم المالي ذه الق م "٢٠" جزءاً ال يتجزأ من ه م "١" إلى رق ة من رق احات المرفق تشكل االيض
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ة دفقات النقدي ة الت قائم
زيران ٢٠١٩ ي ٣٠ ح ة ف هر المنتهي تة أش ترة الس لف

٢٠١٩
دقق ير م غ

دوالر
غيل ات التش دي من عملي دفق النق الت

ل الضريبة ترة قب ربح للف افي ال ٧٦٦٬٩٤٩ص

ديالت تع
المي أمين اإلس ادة الت ود إع ودات عق ي موج ادة)  ف      (٢٩٣٬٦٧٥)( الزي

المي أمين اإلس ود الت ات عق ي مطلوب ادة ف    ٤٬٢٢٩٬٢٠١الزي
دات ات ومع تهالكات ممتلك       ١٢٣٬٣٨٢إس
وظفين ات الم ص انتفاع       ١٧٩٬٣٠٩مخص

ات ودات والمطلوب ي الموج ير ف ل التغ غيلية قب ات التش ة من العملي دفقات النقدي    ٥٬٠٠٥٬١٦٦الت

ة ذمم المدين ي ال ادة)  ف   (١٬٩٣٧٬٦٨٤)( الزي
ة أخرى دة مدين ي أرص       ١٥٥٬٢٢٥النقص ف

يل م التحص يكات برس ي ش ادة)  ف   (٢٬٩٣٦٬١٢٥)( الزي
ة ذمم الدائن ي ال ادة ف       ٤١٤٬٢٣٧الزي

المي أمين اإلس ادة الت أمين وإع ركات الت م ش ي ذم ادة ف       ٣٩٣٬٦٤٥الزي
رى ة أخ دة دائن تحقة وأرص ي مصاريف مس ادة ف          ٤٩٬٩٢٩الزي

ة وظفين المدفوع ات الم ل انتفاع غيلية قب ات التش ن العملي اتج م دي الن دفق النق    ١٬١٤٤٬٣٩٣الت
ة وظفين مدفوع ات م              (٥٢٩)انتفاع

ة        (٢٧٬٩٠٠)ضرائب مدفوع
غيلية ات التش اتج من العملي دي الن دفق النق افي الت    ١٬١١٥٬٩٦٤ص

تثمار ات اإلس دي من عملي دفق النق الت
دات ات ومع راء ممتلك      (٣٣٩٬٢٤١)ش

تثمار ات االس ي) عملي تخدم ف دي (المس      (٣٣٩٬٢٤١)صافي التدفق النق

ل ات التموي دي من عملي دفق النق الت
دفع ة ال يكات آجل ي ش ادة ف       ٣٣٩٬٤٩٨الزي

ل ات التموي اتج من عملي دي الن دفق النق افي الت       ٣٣٩٬٤٩٨ص

ي حكمه ا ف ادة في النقد وم    ١٬١١٦٬٢٢١صافي الزي
ترة ة الف ي بداي ه ف ي حكم    ٣٬٨٥٧٬١٢٨النقد وما ف

ترة ة الف ي نهاي ه ف ي حكم ا ف    ٤٬٩٧٣٬٣٤٩النقد وم

ي: ا يل الً فيم متمث
ه       ٧١٧٬٨٤٩نقد وما في حكم

وك  دى البن ع ل    ٤٬٢٥٥٬٥٠٠ودائ
٤٬٩٧٣٬٣٤٩   

ا. رأ معه ب أن تق ة ويج وائم المالي ذه الق م "٢٠" جزءاً ال يتجزأ من ه م "١" إلى رق ة من رق احات المرفق تشكل االيض
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ها .١ ة وأن  ال

 
كشركة مساهمة  ١٩٦٤) لسنة ١٢بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (االسالمي تأسست شركة تمكين الفلسطينية للتأمين  .أ

برأسمال قيمته  ٢٠١٦آب  ١٥بتاريخ ) ٥٦٢٦٠١٤٧٦( عامة محدودة وسجلت في سجل الشركات المساهمة تحت رقم
 دوالر أمريكي لكل سهم. )١(سهم بواقع  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠موزعة على  دوالر امريكي ٨٫٠٠٠٫٠٠٠

 
سهم من  ١٫٨٤٠٫٠٠٠سهم من أسهم الشركة وتم اإلعالن عن طرح  ٦٫١٦٠٫٠٠٠قام المؤسسون بإكتتاب ما مجموعه  .ب

المال المدفوع حيث تم االكتتاب بها بالكامل ليصبح رأس  ٢٠١٨ شباط ٢٥أسهم الشركة لإلكتتاب العام بتاريخ 
 .دوالر لكل سهم ١سهم بواقع  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠دوالر موزعة على  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠

 
 

 من أهم غايات الشركة : .ج
  مفهوم آليات بتطبيق اإللتزام مع وتعامالتها أعمالها جميع تحكم مؤسسية كهوية  اإلسالمية الشريعة  وأحكامقيم تبني

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

 .المحدودالدخل لذوي التأمينية اإلحتياجات مختلف تلبي خاصة 
  المناسبة التأمينية ل الحلوطرح و احتياجاته، فهم من بدءاً ر الجمهوخدمة في الجودة مستويات أعلى تحقيق ً بعالقة  ايمانا

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

 .المشتركينجمهور مع والمستمر الدائم لتواصل اعمادها 
  هذه على الحصول وسهولة سرعة للمشتركين تحقق ذكية خدمات لتقديم الحديثة التواصل ووسائل التكنولوجيا تطويع

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

 .والمهنيةاألخالقية 
  األسهموحملة المشتركين ) الوثائق ( حملة من لكل ومناسبة مجزية مالية عوائد تحقيق. 
  لألُصول وفقاً وذلك المالية المالءة وهامش والحسابية الفنية والمخصصات اإلحتياطيات ن ممرتفعة مستويات تحقيق

الفلسطيني التأمين وقانون اإلسالمية، المالية المحاسبة لمعايير ووفقاً دولياً عليها المتفق المعيارية والمالية المحاسبية 
 .العالقةذات الفلسطينية المال رأس سوق هيئة وتعليمات بمقتضاه الصادرة الثانوية ت والتشريعا ٢٠٠٥لسنة ) ٢٠رقم (

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

 
 .٢٠١٨آذار  ١بتاريخ  الشركة بمباشرة أعمالها التجاريةقامت  .ه
 
 .٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في  ) موظف٩٣و( ،٢٠١٩حزيران  ٣٠ موظف كما في )١٢٤( بلغ عدد موظفي الشركة .و

 
ً  )١٥(تزاول الشركة نشاطاتها من خالل فروعها ومكاتبها المنتشرة في الضفة الغربية والبالغ عددها  .ز كما في  ومكتباً  فرعا

باإلضافة إلى وكالء بلغ متوسط عددهم  ٢٠١٨كانون األول  ٣١تب كما في اومك وعً فر) ١٠و( ٢٠١٩حزيران  ٣٠
 .٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في  و وكيلين اثنين ٢٠١٩حزيران  ٣٠وكيالً كما في  )١٧(
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

 القوائم المالية إعدادأسس 
 

وفقاً ألحكام ومباديء الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للشركة ووفقاً  تم إعداد القوائم المالية الموجزة
لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

ً وو اإلسالمية تقارير المالية المرحلية" الصادر عن مجلس معايير : "ال)٣٤(لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  فقا
وبالنسبة للمواضيع التي ال تغطيها معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، تقوم الشركة بالرجوع  المحاسبة.

 ية. إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدول
 

ً د القوائم المالية الموجزة تم إعدا األدوات المالية التي تم قياسها بإعادة التقييم أو بعض لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا  وفقا
 بالقيمة العادلة. إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل الموجودات.

 

في المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموجزة المرفقة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها إن السياسات 
 .٢٠١٩كانون الثاني  ١التي أصبحت نافذة المفعول إعتباراً من  ثناء المعايير والتعديالتباستإعداد آخر قوائم مالية للشركة 

 

 إظهار القوائم المالية الموجزة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.إن الدوالر األمريكي هو عملة 
 

لنتائج السنة التي ستنتهي في  مؤشراً  ٢٠١٩حزيران  ٣٠المنتهية في  الستة أشهر فترة ليس من الضروري أن تعتبر نتائج
 .٢٠١٩كانون األول  ٣١

 
 

 فيما يلي ملخص بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:
 

 بالعمالت األجنبيةالمعامالت 
 

، يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت عند إعداد القوائم الماليةة بشكل أساسي بالدوالر األمريكي، شركتتعامل ال 
 األجنبية بخالف العملة المستخدمة في المنشأة على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت.

 

رصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت االجنبية الوسطية السائدة أل ، يتم تحويبتاريخ القوائم المالية
 لدوالر األمريكي.ابذلك التاريخ الى 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة الى الدوالر األمريكي على 
 ة عند تاريخ تحديد القيمة العادلة لها.أساس أسعار الصرف السائد

 

  .يتم إدراج فروقات أسعار الصرف الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية الى الدوالر األمريكي ضمن قائمة الدخل
 

 
 

 تحقق اإليرادات وتسجيل المصاريف
 

 االسالمي عقود التأمينايرادات 
 

مكتسبة) على أساس  اسالمي كإيرادات (أقساط تأمين اإلسالميالناتجة عن عقود التأمين  االسالمي يتم تسجيل أقساط التأمين
من غير المكتسبة  االسالمي . يتم تسجيل أقساط التأمينوبما يتناسب مع فترة تغطية تلك العقود الفترات الزمنية المستحقة

، باستثناء غير مكتسبة اسالمي بات كأقساط تأمينضمن المطلو القوائم المالية كما بتاريخاإلسالمي تأمين الخالل عقود 
 .اإلعتراف بايرادات رسوم األقساط المكتتبة عند قبضها

على أساس االلتزام المتوقع لتعويض حاملي  المتكبدة ضمن قائمة الدخليتم إدراج المطالبات ومصاريف تسويات الخسائر 
 لك العقود.أو أطراف أخرى متضررة من حاملي ت اإلسالمي عقود التأمين

 
 تكاليف اقتناء بوالص التأمين

 

تمثل تكاليف االقتناء التكاليف التي تتكبدها الشركة مقابل بيع او اكتتاب او بدء عقود تأمين جديدة، ويتم قيد تكاليف االقتناء 
في قائمة الدخل.
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 

 إيرادات العموالت
 

بناًء على شروط ونسب مئوية متفق عليها مع  اإلسالمي العموالت عند إصدار وثيقة إعادة التأمينيتم االعتراف بإيرادات 
 .اإلسالمي شركات إعادة التأمين

 
 إيرادات عوائد ودائع

 
يتم قيد ايرادات عوائد ودائع االستثمار لدى البنوك وفقاً لمبدأ االستحقاق على اساسات الفترات الزمنية المستحقة والمبالغ 

 األصلية ومعدل االيراد المكتسب.
 

 تحقق المصاريف  
 

جديدة أو مجددة في قائمة الدخل  اسالمي يتم االعتراف بكافة المصاريف والتكاليف االخرى للحصول على عقود تأمين
 بتاريخ حدوثها.

 
 المبرمة االسالمي عقود إعادة التأمين

 

عن الخسائر الناجمة عن  شركةالوالتي يتم بموجبها تعويض االسالمي يتم تصنيف العقود المبرمة مع شركات إعادة التأمين 
 االسالمي والمتفقة مع متطلبات التصنيف لعقود التأمين شركةالالمصدرة من قبل  االسالمية واحد أو أكثر من عقود التأمين

 أخرى ضمن عقود التأمين مع أطراف تأمين شركةال. تظهر العقود المبرمة والتي تدخل بها سالميا كعقود إعادة تأمين
 مبرمة كموجودات إعادة تأمين اسالمي . يتم اعتبار المنافع الناتجة عن دخول الشركة في عقود إعادة تأميناالسالمي 

بشكل دوري. في حال وجود مؤشر عن خسائر في موجودات  االسالمي بتقييم موجودات إعادة التأمين شركةال. تقوم اسالمي
إلى القيمة القابلة للتحصيل  االسالمي تقوم الشركة بتخفيض القيمة الدفترية لموجودات إعادة التأمين االسالمي إعادة التأمين

ويتم إدراج خسائر التدني الناجمة ضمن قائمة الدخل. يتم قياس المبالغ المطلوبة من أو إلى معيدي التأمين بشكل مستمر، 
 شروط كل عقد من تلك العقود على حدة. تتمثل المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين بالقيمة المتعلقة بعقود إعادة التأمين وحسب

 ويتم االعتراف بها كمصروف عند استحقاقها.  االسالمي بشكل أساسي في األقساط المستحقة عن عقود إعادة التأمين االسالمي
 

حسب الحالة عندما ينطبق  االسالمي لعقود التأمين أيضاً بقبول مخاطر إعادة التأمين أثناء سير األعمال العادية شركةالتقوم 
المقبولة كإيرادات أو مصروفات بنفس الطريقة عند اعتبار االسالمي ذلك. يتم تثبيت األقساط والمطالبات عن إعادة التأمين 

تزامات إعادة التأمين . إن الاالسالمي  إعادة التأمين كأعمال مباشرة مع األخذ في االعتبار تصنيف منتج أعمال إعادة التأمين
تمثل األرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة الدفع بطريقة تتماثل مع عقود إعادة االسالمي 

يتم استبعاد أصول والتزامات إعادة التأمين عند إلغاء أو انتهاء مدة سريان الحقوق التعاقدية أو عند  التأمين المرتبطة بها.
 ل العقد إلى طرف آخر.تحوي
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٢
 

 احتياطي االدعاءات الموقوفة
 
 

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

 

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

. قد تكون هناك تأخيرات في التبليغ والسداد لبعض أنواع كما بتاريخ قائمة المركز المالي المطالبات التي حدثت ولم تسدد
ي. ال يتم خصم المطالبات، لذلك فإن التكلفة النهائية للمطالبات ال يمكن معرفتها بموثوقية عالية بتاريخ قائمة المركز المال

 قيمة االلتزام لمقابلة القيمة المالية للزمن. يتم إلغاء االعتراف بااللتزام عند انتهائه، بطالنه أو الغاءه.
 

تمثل االحتياطيات أفضل التقديرات من قبل اإلدارة للمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية. وتقدر المطلوبات 
ة. إن تقديرات شركالمسددة باستخدام تقييم المدخالت للحاالت الفردية التي تم اإلبالغ عنها لل للمطالبات المبلغ عنها غير

اإلدارة للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها تستند إلى وتيره تسوية المطالبات السابقة للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
لقوائم المالية، يتم إعادة تقييم تقدير المطالبات السابقة للتأكد من كفاية باستخدام طريقة التقييم االكتواري. كما في تاريخ ا

 ة ويتم إجراء التغييرات على هذا المخصص.شركالمخصص من قبل الخبير االكتواري لل
 

 غير المكتسبة اإلسالمي احتياطي أقساط التأمين
 

الجزء الذي تم تقديره من  اإلسالمي غير المكتسبة والواردة ضمن مطلوبات عقود التأمين اإلسالمي تمثل أقساط التأمين
. يتم تقدير األقساط غير المكتسبة ماليةالالحقة لتاريخ القوائم ال االسالمي إجمالي األقساط المكتتبة والتي تخص فترات التأمين

غير المكتسبة  اإلسالمي . إن أقساط التأمينعد تاريخ القوائم الماليةب إسالميمنسوبة إلى عدد األيام المتبقية من كل وثيقة تأمين 
غير المكتسبة. إن  اإلسالمي والتي تم تقديرها حسب الطريقة أعاله تغطي الحد األدنى المطلوب الحتياطي أقساط التأمين

من قبل الشركة للحصول على بوالص  احتياطي األقساط غير المكتسبة يأخذ في االعتبار تكاليف االستحواذ المقدرة والمتكبدة
 بحيث يتم استدراكها على مدى فترة البوليصة. اإلسالمي التأمين

 
فيما يخص االدعاءات الموقوفة أعاله شاملة االدعاءات المتكبدة وغير المبلغ عنها، وكذلك  اإلسالمي إن حصة إعادة التأمين

 .في القوائم المالية اإلسالمي تأميناليتم تصنيفها كموجودات إعادة من األقساط غير المكتسبة  اإلسالمي حصة معيدي التأمين
 

 مخصص إنتفاعات الموظفين
 

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

 من رواتب الموظفين، وتقوم الشركة بالمساهمة  %٥مته يتم احتساب مخصص لصندوق اإلدخار، بحيث يتم اقتطاع ما قي
 في الصندوق بنفس النسبة.

 
 حوادث الطرق ومخصص هيئة سوق رأس المال مصابيص الصندوق الفلسطيني لتعويض مخص
 

حوادث الطرق  مصابيص الصندوق الفلسطيني لتعويض ومخص %٣يتم احتساب مخصص هيئة سوق رأس المال بنسبة 
الصادر بمقتضى  ٢٠٠٧) لسنة ٤من األقساط األساسية للتأمينات اإللزامية للمركبات حسب نظام الرسوم رقم ( %١٥بنسبة 

 وتعليمات اإلدارة العامة للتأمين. ٢٠٠٤) لسنة ١٣أحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية "تتمة" -٢
 

 ممتلكات ومعدات
 

، ويتم استهالك هذه الموجودات بطريقة القسط الثابت على فة بعد تنزيل االستهالك المتراكمتظهر الممتلكات والمعدات بالتكل
 مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها وبمعدالت سنوية كما يلي:

 
 %١٠ أثاث ومفروشات
 %٢٠ وأجهزة مكتبية أجهزة الحاسوب

 %١٠ ديكورات وتحسينات
 %٢٥ الحاسوببرامج 

 %١٠ سيرفرات وأجهزة دعم معلوماتي
 %١٠ أجهزة هاتف مكتبية

 %١٥ سيارات
 

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من هذه الموجودات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة 
 .مة التدني في قائمة الدخلالممكن استردادها وتسجل قي

 
مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، فإذا كانت توقعات العمر اإلنتاجي تختلف عن التقديرات يتم 

 المعدة سابقا، فإنه يتم تسجيل التغير في التقديرات للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.
 

د الممتلكات والمعدات، والتي تمثل الفرق ما بين متحصالت البيع يتم قيد األرباح و/أو الخسائر الناتجة عن بيع أو استبعا
 .ومعدات ضمن قائمة الدخل والقيمة الدفترية لألصل في حساب أرباح (خسائر) بيع ممتلكات

 
 نخفاض قيمة الموجودات غير الماليةا

 

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

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

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

 

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

رية لألصل إلى القيمة أما إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل أقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم خفض القيمة الدفت
إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه وفي  ل مباشرة على قائمة الدخلالتي يمكن استردادها. إن خسارة انخفاض القيمة تحم

 هذه الحالة فإن خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم.
 

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

د تم إعادة تقييمه، وفي هذه الحالة فإن إال إذا كان األصل ق لقيمة تدرج في قائمة الدخلإن استرداد خسارة االنخفاض في ا
 استرداد خسارة االنخفاض في القيمة يعامل كزيادة في إعادة التقييم.
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 النقد وما في حكمه
 

 أو أقل.يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك التي تستحق خالل ثالثة أشهر 
 

 ذمم تأمين مدينة
 

تتألف ذمم التأمين المدينة من ذمم الوكالء، الوسطاء وحاملي عقود التأمين وشركات إعادة التأمين حيث يتم قياسها بالقيمة 
عند وجود دليل على إمكانية عدم تحصيل تلك  تحصيلها ضمن قائمة الدخل العادلة. يظهر التخصيص للديون المشكوك في

 الذمم.
 

 اإليجار عقود
 

يتم تصنيف عقود اإليجار كإيجارات تمويلية عندما يتم، بموجب شروط عقود اإليجار، تحويل المخاطر ومنافع التملك إلى 
المستأجر بشكل جوهري. أما أنواع عقود اإليجار األخرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية. ال يوجد عقود إيجارات تمويلية 

 لدى الشركة.
 

اإلعتراف بدفعات اإليجار التشغيلية كمصروف على أساس القسط الثابت بناًء على فترة التأجير المتعلقة بها، إال عندما يتم 
يكون هناك أساس آخر أكثر نموذجية للمخطط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع اإلقتصادية من األصل المؤجر. تدرج 

 يجار التشغيلية كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.اإليجارات المحتملة الناشئة تحت عقود اإل
 

 الضرائب
 

بح المبين يتم إحتساب الضريبة الحالية على أساس ربح السنة الخاضع للضريبة. هذا ويختلف الربح الخاضع للضريبة عن الر
حيث ال يشمل بنود إيرادات ومصاريف تخضع للضريبة أو قابلة لالقتطاع في سنوات أخرى وكما ال يشمل  في قائمة الدخل

 على البنود التي لم تخضع قط للضريبة أو لالقتطاع.
 

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

يبة المكوس المضافة على األرباح بموجب نظام المكوس المضافة ساري المفعول في فلسطين، أما يجري التخصيص لضر
 .رها ضمن قائمة الدخلضريبة المكوس المضافة على الرواتب فيجري إظها

 
 معلومات القطاعات والمعلومات الجغرافية

 

قديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر قطاع االعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في ت
 .تلك المتعلقة بقطاعات أعمال اخرىوعوائد تختلف عن 

 
ة حسب قطاعات التأمين التشغيلية والتي تتكون من: قطاع تأمينات السيارات، قطاع شركض إدارية، تم تنظيم أعمال الألغرا

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

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

 ة في فلسطين وال تعمل في أية مناطق جغرافية اخرى.تعمل الشرك
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 المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدةاالفتراضات  -٣
 
ة القيام بافتراضات وتقديرات تؤثر في مبالغ شركوتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الن إعداد القوائم المالية إ

االلتزامات المحتملة، كما أن هذه االفتراضات والتقديرات تؤثر في اإليرادات بعض الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن 
ة إصدار أحكام شركوالمصروفات والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة، وبشكل خاص يتطلب من إدارة ال

مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل  واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن هذه التقديرات
متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة 

 عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
 

 االفتراضات المحاسبية الهامة
 

تطبيق السياسات المحاسبية ك التي تتضمن تقديرات والتي وضعتها اإلدارة في عملية إن االفتراضات الهامة بمعزل عن تل
 تتمثل فيما يلي: لقيم المدرجة في القوائم الماليةوالتي لها تأثير جوهري على ا شركةلل
 

 تصنيف الممتلكات
تحديد اهلية الممتلكات لتصنيفها قامت اإلدارة في تصنيفها للممتلكات بعدد من االفتراضات. تلزم هذه االفتراضات في 

كاستثمار في عقار أو كممتلكات ومعدات، أو كمشاريع قيد اإلنشاء، أو كعقار محتفظ به للبيع. تقوم اإلدارة بوضع معايير 
تمكنها من تطبيق هذه االفتراضات باستمرار بما يتوافق مع تعريف االستثمار في عقار، الممتلكات ومعدات، والمشاريع قيد 

نشاء، والعقار المحتفظ به للبيع. في طور قيامها بهذه االفتراضات أخذت اإلدارة باالعتبار المعايير واإلرشادات المفصلة اال
) IAS) الممتلكات واآلالت والمعدات، والمعيار المحاسبي الدولي (١٦) رقم (IAS( الواردة في المعيار المحاسبي الدولي

 ) االستثمارات في عقارات.٤٠رقم (
 

 التقديرات غير المؤكدة
 

 معقولة ومفصلة على النحو التالي: يرات ضمن القوائم الماليةفي اعتقاد االدارة أن استخدامها للتقد
 

تعتبر االلتزامات الناتجة عن االدعاءات الموقوفة : االسالمي تقييم االلتزامات الناتجة عن االدعاءات الموقوفة لعقود التأمين
التوقعات المحاسبية حساسية وذلك لوجود العديد من العوامل غير المؤكدة التي تؤثر على االلتزامات  لعقود التأمين هي أكثر

 المقدرة وااللتزامات التي سوف يتم تسديدها.
 

يتم تقدير االلتزامات الناشئة عن االدعاءات غير المدفوعة التي تم اإلبالغ عنها كما في تاريخ القوائم المالية استنادا إلى 
لكل ادعاء على حدة. كما يتم رير الخبراء والمحامين وخبرة الشركة وتقديراتها بتحديد قيمة التكاليف اإلجمالية المتوقعة تقا

تقدير االلتزامات الناشئة عن االدعاءات المتكبدة وغير المبلغ عنها كما في تاريخ القوائم المالية بالرجوع إلى معدل االدعاءات 
 تاريخ القوائم المالية يتم إعادة تقييم االلتزامات أعاله ويتم تعديل المخصص بناًء على ذلك. للفترات السابقة. كما في

 

ة لتقدير شركضيات معتمدة من قبل إدارة اليتم تكوين مخصص لقاء الذمم المتعثرة اعتماداً على أسس وفرالذمم المدينة: 
 المخصص الواجب تكوينه.

 

ً لألنظمة والقوانين المرعية والمعايير المحاسبية، وإثبات  الضرائب: يتم تحميل السنة بما يخصها من نفقة الضرائب وفقا
 الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضرائب الالزم.

 

مخصص تعويضات الموظفين: يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة وفقاً لقانون العمل الساري في مناطق السلطة 
 الفلسطينية.

 

لكات والمعدات: تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب الممت
االستهالكات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم 

 .دخلوجدت) إلى قائمة ال اخذ خسارة التدني (إن
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 "تتمة" المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدةاالفتراضات  -٣
 

 "تتمة" التقديرات غير المؤكدة
 

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

 دوري.
 

. االسالمي ، يتم تطبيق اختبارات كفاية االلتزام للتحقق من كفاية التزامات عقود التأمين: بتاريخ القوائم الماليةكفاية االلتزام
المستقبلية، االدعاءات المستلمة، المصاريف اإلدارية وكذلك ة باستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية شركتقوم ال

إيرادات االستثمارات من األصول التي تدعم تلك االلتزامات وذلك بهدف تقييم كفاية االلتزام. يتم إدراج أي عجز ضمن قائمة 
 الدخل وذلك من خالل تكوين مخصص للخسائر الناتجة عن اختبارات كفاية االلتزام.

 
 
 المخاطرإدارة  -٤
 

 شركةللالقوائم المالية  مع تلك السياسات واألهداف المعروضة في شركةف إدارة المخاطر المالية للتتطابق سياسات وأهدا
 .٢٠١٨كانون األول  ٣١ المنتهية في السنةعن 
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 ممتلكات ومعدات -٥
 

 أثاث   
 ومفروشات

أجهزة وبرامج  
 حاسوب

 وأجهزة مكتبية

  
 السيارات

ديكورات  
 وتحسينات

  
 المجموع

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

 ٣٣٩٫٢٤١  ٢١٨٫٩٧٦  -  ٥٥٫٦٧١  ٦٤٫٥٩٤   الفترةضافات خالل ا
 ٢٫٢٧١٫٨٨٩  ١٫١١٥٫١٥٧  ٤٨٧٫٩٧٠  ٣٦٣٫٠٥٣  ٣٠٥٫٧٠٩  (غير مدقق) ٢٠١٩حزيران  ٣٠الرصيد كما في 

           
           االستهالك المتراكم

 ١٠٣٫٥٥٨  ٣٤٫٩٠١  ٢٥٫٣٥٢  ٢٨٫٠٣١  ١٥٫٢٧٤  ٢٠١٨كانون األول  ٣١ كما فيالرصيد 
 ١٢٣٫٣٨٢  ٤٩٫٤١٣  ٣٦٫٢٩٢  ٢٣٫١١٢  ١٤٫٥٦٥  خالل الفترة إستهالكات

 ٢٢٦٫٩٤٠  ٨٤٫٣١٤  ٦١٫٦٤٤  ٥١٫١٤٣  ٢٩٫٨٣٩  (غير مدقق) ٢٠١٩حزيران  ٣٠الرصيد كما في 
 ٢٠١٩حزيران  ٣٠صافي القيمة الدفترية كما في 

 مدقق) (غير
 

٢٫٠٤٤٫٩٤٩  ١٫٠٣٠٫٨٤٣  ٤٢٦٫٣٢٦  ٣١١٫٩١٠  ٢٧٥٫٨٧٠ 

 كانون األول ٣١صافي القيمة الدفترية كما في 
 مدقق)( ٢٠١٨

 
١٫٨٢٩٫٠٩٠  ٨٦١٫٢٨٠  ٤٦٢٫٦١٨  ٢٧٩٫٣٥١  ٢٢٥٫٨٤١ 
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 ودائع الزامية -٦
تمثل الودائع االلزامية ودائع مربوطة ألمر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وفقاً للقرارات الصادرة عن هيئة سوق رأس  

شأن تحديد قيمة الوديعة المطلوبة من شركات التأمين بموجب قانون التأمين رقم ب ٢٠٠٧ت) لسنة /٢المال الفلسطينية رقم (
 .مكتوب من قبل الهيئة إذن، وال يمكن استخدامها اال بموافقة مسبقة أو ٢٠٠٥) لسنة ٢٠(

 
 ذمم مدينة، بالصافي -٧

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٢٫٢٢٠٫٣٢٦  ٣٫٧١٨٫٢٢٦ اإلسالمي مشتركي التأمينذمم 
 ٨٫٠٨٢  ٤١٤٫١٧٤ وكالءذمم ال

 ١٢٫٥١٢  ٧٥٫٠٩٢ ذمم الموظفين
 ١٫٥٩٦  ٢٫٠٧٤ ذمم اخرى

 ٢٫٢٤٢٫٥١٦  ٤٫٢٠٩٫٥٦٦ 
 )٤٥٫٦٣٤(  )٧٥٫٠٠٠( ينزل: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 ٢٫١٩٦٫٨٨٢  ٤٫١٣٤٫٥٦٦ 
    

 

 اإلسالمي وموجودات عقود إعادة التأمين اإلسالمي مطلوبات عقود التأمين -٨
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠  
 دوالر  دوالر  

     اإلجمالي:
     االسالمي مطلوبات عقود التأمين

 ٥١٤٫٨٦٥  ٢٫٠١٠٫٥٠٧  اجمالي احتياطي االدعاءات تحت التسوية
 )٤٤٫٥٥٥(  )١٦٥٫٧٥٩(  ينزل: (صافي المشاركات واالسترادات)*
 ٤٧٠٫٣١٠  ١٫٨٤٤٫٧٤٨  صافي احتياطي االدعاءات تحت التسوية

 ٤٫١٣٩٫٩٤٦  ٦٫٩٦٤٫١٠٩  احتياطي األخطار السارية
 ٢٧٫٠٤٥  ٥٢٫١٢٧  االحتياطي الحسابي لعقود التأمين العائلي

 ٨٢٫٧٣١  ٨٨٫٢٤٩  )Pureاحتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها (
 ٤٫٧٢٠٫٠٣٢  ٨٫٩٤٩٫٢٣٣  االسالمي مجموع مطلوبات عقود التأمين

     
     اإلسالمي موجودات عقود التأمين

 ١٢٫٤٩٢  ٦٥٫٠١٩  احتياطي االدعاءات تحت التسوية
 ٣٤٥٫٢٦٤  ٥٦٤٫١٣٣   احتياطي األخطار السارية

 ٢٥٫٥٠٣  ٤٧٫٧٨٢  االحتياطي الحسابي لعقود التأمين العائلي
 ٣٨٣٫٢٥٩  ٦٧٦٫٩٣٤  اإلسالمي مجموع موجودات عقود التأمين

     
     االسالمي صافي مطلوبات عقود التأمين

 ٤٥٧٫٨١٨  ١٫٧٧٩٫٧٢٩  احتياطي االدعاءات تحت التسوية
 ٣٫٧٩٤٫٦٨٢  ٦٫٣٩٩٫٩٧٦  احتياطي األخطار السارية

 ١٫٥٤٢  ٤٫٣٤٥  االحتياطي الحسابي لعقود التأمين العائلي
 ٨٢٫٧٣١  ٨٨٫٢٤٩  )Pureعنها ( احتياطي االدعاءات غير المبلغ

  ٤٫٣٣٦٫٧٧٣  ٨٫٢٧٢٫٢٩٩ 
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 اإلسالمي "تتمة" وموجودات عقود إعادة التأمين اإلسالمي مطلوبات عقود التأمين -٨

 
احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية للسيارات بالصافي من قيمة المشاركات واإلستردادات حسب تقديرات * تم احتساب 

المجموعة. تعتمد المبالغ النهائية على إجراء المخالصات النهائية مع األطراف ذات العالقة. وقد كانت الفنيين والخبراء في 
 ٢٠١٩حزيران  ٣٠قيمة المشاركات واإلستردادات بالصافي التي تم تنزيلها من احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية كما في 

 كما يلي: ٢٠١٨كانون األول  ٣١و 
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠  
 دوالر  دوالر  

شركات تأمين محلية المشاركات والمستردات من 
 وأفراد 

 ٢٨٫٨٦١  ١٠٧٫٣٠٣ 

 ١٠٫٦٩٤  ٥٨٫٤٥٦  مشاركات ومستردات من جهات اخرى
 ٤٤٫٥٥٥  ١٦٥٫٧٥٩  صافي المستردات والمشاركات

 
ة أخ  -٩ ي ة م  أرص

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٢٥٢٫٩٢٨  ٢١٨٫٦٤٨ مصاريف مدفوعة مقدماً 
 ١٧٧٫٦٤٠  ١٢٢٫٢٤٠ دفعات مقدمة للموردين

 ١٣٣٫٤٦٥  ٣٠٫٧٤٤ أرصدة مدينة أخرى
 ٦٫٣٨٤  ٦٫٢٣٣ عوائد مستحقة على الودائع

 -  ٣٧٫٣٢٧ ذمم شركات إعادة التأمين المدينة
 ٥٧٠٫٤١٧  ٤١٥٫١٩٢ 

 

 
 ما في حكمهنقد و -١٠
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١٠٩٫٠١٨  ١٠٠٫٨٣١ نقد في الصندوق
 ٣٢١٫٠٢٣  ٥١٫٥٠٥ دوالر امريكي –حسابات جارية لدى البنوك 
 ٣٢٧٫٩٤٣  ٤٨٣٫٧٤٧ شيقل اسرائيلي –حسابات جارية لدى البنوك 
 ٩٧٫١٦٧  ٧٩٫٤٩٨ دينار اردني –حسابات جارية لدى البنوك 
 ١٫٩٧٧  ٢٫٢٦٨ يورو –حسابات جارية لدى البنوك 

 ٨٥٧٫١٢٨  ٧١٧٫٨٤٩ 
 

 . مخصص انتفاعات الموظفين ١١
 

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٨٥٫٧٥٠  ١٦٥٫٨١٤ مخصص تعويض نهاية الخدمة
 ٧٢٫٦٢٠  ١٤٦٫٨٢٦ االدخارمخصص صندوق 

 ٥٥٫٧٣٦  ٨٠٫٢٤٦ مخصص تعويض االجازات
 ٢١٤٫١٠٦  ٣٩٢٫٨٨٦ 
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١٧ 
 
 
 

 
 ذمم دائنة -١٢
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٣٤٫٣٧٨  ٣٠٥٫٤٤١ ذمم موردين
 -  ٧٥٫٠٠١ ذمم موظفين

 ٣٨٫٠٧٣  ١٠٦٫٢٤٦ آجلة الدفعكات يش
 ٧٢٫٤٥١  ٤٨٦٫٦٨٨ 

 
 اإلسالمي ذمم شركات التأمين واعادة التأمين -١٣
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١٠٫٠٠٣  ١٨٫٣٧٦ ذمم شركات التأمين المحلية
 ١٦٩٫٤١٤  ٥٥٤٫٦٨٦ ذمم شركات اعادة التأمين اإلسالمي

 ١٧٩٫٤١٧  ٥٧٣٫٠٦٢ 
 

 وأرصدة دائنة أخرى خصصاتم -١٤
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

تعويض مصابي لمستحقات الصندوق الفلسطيني 
  حوادث الطرق

٤٨٫١٤٩  ٥٧٫١٢٤ 

 ٩٫٦٣٣  ١١٫٤٢٥ الفلسطينية مستحقات هيئة سوق رأس المال

 ١٫٨٦٩  ٢٫٣٥٨ مستحقات االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
موظفي اإلتصال وموظفي  ريبوتدمخصص تأهيل 

 الشركة في عمليات غسل األموال
 

١٠٫٠٠٠ 
  

١٠٫٠٠٠ 
 -  ٩٫٣٥٢  ، بالصافيضرائب مستحقة

 ٣١٤  ١٫٧٣٥ أرصدة دائنة اخرى
 ٦٩٫٩٦٥  ٩١٫٩٩٤ 
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١٨ 
 
 
 

 (غير مدقق) التشغيليةحسب القطاعات  ةالفتر وخسارة أرباحصافي  -١٥
 

 :٢٠١٩ حزيران ٣٠المنتهية في  ستة أشهرالفترة ونتائج األعمال حسب قطاع التأمين ل والخسائر يراداتاإليمثل الجدول التالي ملخص 
 

 
 

ةسيارات ات الهندسيةالحريقالحوادث العام ةعمالالتأمين ائليالبحريالصحيمسؤولية مدني  الع
تثمار  قطاع االس

والخزينة
المجموع

ة اط مكتتب الي أقس           ١٠٬٢٥١٬٢٢٨                    -            ١٢١٬١٩٨               ٧٩٬٣٩٣             ٢٬٠٠١٬٧٩٦             ١٥٣٬٦٨٥                ٩٥١٬٨٨٥               ٢٠٨٬١٥١               ٢٢٣٬٢٣٦              ٢٨٬٥٤٤              ٦٬٤٨٣٬٣٤٠اجم
بة ير مكتس اط غ ص أقس ي مخص ير ف           (٢٬٨٤٩٬٢٤٦)                    -             (٢٥٬٠٨٢)             (٢١٬٩٥١)               (٣٠٥٬٠٣٢)             (٤٢٬٩٥٢)               (٢٣٤٬١١٠)                (٧٥٬٦٨٢)                (٥٦٬٦٩٦)                ٨٬٦١٩             (٢٬٠٩٦٬٣٦٠)التغ

            ٧٬٤٠١٬٩٨٢                    -              ٩٦٬١١٦               ٥٧٬٤٤٢             ١٬٦٩٦٬٧٦٤             ١١٠٬٧٣٣                ٧١٧٬٧٧٥               ١٣٢٬٤٦٩               ١٦٦٬٥٤٠              ٣٧٬١٦٣              ٤٬٣٨٦٬٩٨٠ايرادات أقساط مكتسبة

المي أمين اإلس دي الت اط معي              (٧٧٨٬١٧٣)                    -           (١٢٠٬٩٦٠)             (٦١٬٦٦٢)                           -              (١٧٬٤٤٥)                 (٣٢٬٧٨٨)              (١٣٣٬٠٩٦)              (١٦٠٬٢٨٨)            (١٥٬٠٧٧)                (٢٣٦٬٨٥٧)أقس
بة ير مكتس اط غ ص أقس ي مخص ير ف                ٢٤١٬١٥٢                    -              ٢٢٬٢٨٣               ٢٠٬٤٥٨                           -                (٦٬٩٥٩)                  ١٠٬٥٣٣                 ٦٣٬٦٩٢                 ٤٦٬٥٢٤              (٧٬٨١٥)                   ٩٢٬٤٣٦التغ
أمين اإلسالمي دي الت              (٥٣٧٬٠٢١)                    -             (٩٨٬٦٧٧)             (٤١٬٢٠٤)                           -              (٢٤٬٤٠٤)                 (٢٢٬٢٥٥)                (٦٩٬٤٠٤)              (١١٣٬٧٦٤)            (٢٢٬٨٩٢)                (١٤٤٬٤٢١)صافي أقساط معي

بة أمين اإلسالمي المكتس             ٦٬٨٦٤٬٩٦١                    -               (٢٬٥٦١)               ١٦٬٢٣٨             ١٬٦٩٦٬٧٦٤               ٨٦٬٣٢٩                ٦٩٥٬٥٢٠                 ٦٣٬٠٦٥                 ٥٢٬٧٧٦              ١٤٬٢٧١              ٤٬٢٤٢٬٥٥٩صافي أقساط الت

بة المي المكتس أمين اإلس ادة الت والت إع الي عم                  ٧١٬٨٢٢                    -                       -                ١١٬١٨٢                           -                        -                            -                  ٢٨٬٧٤٤                 ٢٨٬٧٩٢                ٣٬١٠٤                            - اجم
ة والت المدفوع              (٦٩٠٬٠٥٠)                    -                       -                (١٬٣٥٠)                 (٥٨٬٠٧٣)             (١١٬٨١٧)                 (٧١٬٩٤٠)                  (٦٬٣٦٢)                (٢٥٬٠٠٤)              (٤٬٤٧٧)                (٥١١٬٠٢٧)يطرح:  العم

والت د العم أمين اإلسالمي المكتسبة بع             ٦٬٢٤٦٬٧٣٣                    -               (٢٬٥٦١)               ٢٦٬٠٧٠             ١٬٦٣٨٬٦٩١               ٧٤٬٥١٢                ٦٢٣٬٥٨٠                 ٨٥٬٤٤٧                 ٥٦٬٥٦٤              ١٢٬٨٩٨              ٣٬٧٣١٬٥٣٢صافي أقساط الت

دة ات المتكب المطالب
ددة ات المس             ٢٬٣٣٩٬٦٥٣                    -              ٢٠٬٦٢٥                    ٨٢٢             ١٬١٦٠٬٧٨٧                 ٢٬٦١٤                  ٦٩٬٧٤٠                 ٢٩٬٠٧٩                 ٣٠٬٣٧٤                ٩٬٧١٥              ١٬٠١٥٬٨٩٧المطالب

ددة ات المس ن المطالب المي م أمين اإلس دي الت ة معي نزل:  حص                (٨٦٬٨٨٨)                    -             (١٨٬٥٦٣)                       -                            -                        -                            -                 (٢٨٬٥٦٧)                (٣١٬٢٥٢)              (٨٬٥٠٦)                            - ي
ددة ات المس افي المطالب             ٢٬٢٥٢٬٧٦٥                    -                ٢٬٠٦٢                    ٨٢٢             ١٬١٦٠٬٧٨٧                 ٢٬٦١٤                  ٦٩٬٧٤٠                      ٥١٢                     (٨٧٨)                ١٬٢٠٩              ١٬٠١٥٬٨٩٧ص

ترة ة الف ي بداي ة ف اءات الموقوف              (٤٧٠٬٣١٠)                    -                       -                        -                (٢٠٩٬٣٨١)                       -                  (٢٥٬٥٠٥)                (١٤٬٠٨٥)                          -               (١٬٥٣٠)                (٢١٩٬٨٠٩)االدع
ترة ة الف ي نهاي ة ف اءات الموقوف             ١٬٨٤٤٬٧٤٨                    -                   ٤٧٧                       -                 ٣٠٠٬٢٩٤               ١٠٬١٩٤                ١٤٦٬٠٠٤                 ٥١٬٩٨٩                 ٢٤٬٦٩٢              ١٥٬٥٥٠              ١٬٢٩٥٬٥٤٨االدع

ترة ة الف ي بداي المي ف أمين اإلس دي الت ة معي                  ١٢٬٤٩٢                    -                       -                        -                            -                        -                            -                  ١١٬٢٦٨                          -                 ١٬٢٢٤                            - حص
ترة ة الف ي نهاي المي ف أمين اإلس دي الت ة معي                (٦٥٬٠١٩)                    -                       -                   (٣٨٣)                           -                        -                            -                 (١٠٬٨٦٩)                (٤١٬٥٨٠)            (١٢٬١٨٧)                            - حص

دة ات المتكب ة المطالب ن ترجم ة ع ة ناتج ات عمل                (٢٦٬٦٨٤)                    -                  (٩٣٧)                       -                  (١٤٬٥٢٧)                      ١٦                   (١٬٢٤٥)                     (٦١٣)                     (٣٣٠)                   ٤٨٤                    (٩٬٥٣٢)فروق
دة ات المتكب             ٣٬٥٤٧٬٩٩٢                    -                ٢٬٥٣٩                    ٤٣٩             ١٬٢٥١٬٧٠٠               ١٢٬٨٠٨                ١٩٠٬٢٣٩                 ٣٨٬٨١٥                (١٧٬٧٦٦)                ٤٬٢٦٦              ٢٬٠٩١٬٦٣٦صافي المطالب

غيلية أمين التش ال الت اح أعم             ٢٬٦٩٨٬٧٤١                    -               (٥٬١٠٠)               ٢٥٬٦٣١                ٣٨٦٬٩٩١               ٦١٬٧٠٤                ٤٣٣٬٣٤١                 ٤٦٬٦٣٢                 ٧٤٬٣٣٠                ٨٬٦٣٢              ١٬٦٣٩٬٨٩٦أرب
ة اب وكال           (٣٬٥٨٧٬٩٢٩)                 -          (٤٧٬٤٣٥)          (٣١٬٠٧٨)            (٣٥٨٬٧٩٣)          (٦٠٬١٥٩)            (٣٧٢٬٦٠٤)            (٨١٬٤٧٩)            (٨٧٬٣٨٤)         (١١٬١٧٤)          (٢٬٥٣٧٬٨٢٣)أتع

غيلية أمين التش ال الت اح ( خسارة)   أعم              (٨٨٩٬١٨٨)                    -             (٥٢٬٥٣٥)               (٥٬٤٤٧)                  ٢٨٬١٩٨                 ١٬٥٤٥                  ٦٠٬٧٣٧                (٣٤٬٨٤٧)                (١٣٬٠٥٤)              (٢٬٥٤٢)                (٨٩٧٬٩٢٧)صافي أرب

ى المساهمين دات إل عائ

ائق املي الوث ن ح ة م اب وكال             ٣٬٥٨٧٬٩٢٩     ٣٬٥٨٧٬٩٢٩                  -                    -                       -                    -                       -                      -                      -                   -                        - أتع

اهمين ع-  المس اح الودائ دات أرب                  ٧٥٬٠٤٣         ٧٥٬٠٤٣                  -                    -                       -                    -                       -                      -                      -                   -                        - عائ

ة ة وعمومي اريف إداري           (٢٬٢٠٥٬٩٢٦)   (٢٬٢٠٥٬٩٢٦)                  -                    -                       -                    -                       -                      -                      -                   -                        - مص

يلها ي تحص كوك ف ون مش ص دي                (٢٩٬٣٦٦)        (٢٩٬٣٦٦)                  -                    -                       -                    -                       -                      -                      -                   -                        - مخص

ة ات عمل م فروق اح تقيي                ٢٢٦٬٥٢٠       ٢٢٦٬٥٢٠                  -                    -                       -                    -                       -                      -                      -                   -                        - أرب

رى رادات أخ                    ١٬٩٣٧           ١٬٩٣٧                  -                    -                       -                    -                       -                      -                      -                   -                        - إي
ريبة ل الض اح ( خسائر)   الفترة قب            ٧٦٦٬٩٤٩    ١٬٦٥٦٬١٣٧         (٥٢٬٥٣٦)            (٥٬٤٤٧)              ٢٨٬١٩٨             ١٬٥٤٥              ٦٠٬٧٣٧            (٣٤٬٨٤٧)            (١٣٬٠٥٤)           (٢٬٥٤٢)            (٨٩٧٬٩٢٧)صافي أرب
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 أتعاب وكالة  -١٦
تتبة كإجمالي األقساط الممن  %٣٥تمثل أتعاب المساهمين مقابل إدارة عمليات التأمين لمشتركي التأمين اإلسالمي بواقع 

 .أتعاب وكالةك
 

 
 المصاريف اإلدارية والعمومية -١٧

 ستة أشهر المنتهية فياللفترة  
 ٢٠١٩ حزيران ٣٠في 

 (غير مدقق) 
 دوالر 

 ١٫١٠٣٫٨٣٣ الرواتب واألجور وملحقاتها
 ١٤١٫٧٩٤ تعويض نهاية الخدمة وصندوق توفير الموظفين ومخصص اجازات الموظفين

 ١٩٧٫٩٦٣ اإليجارات
 ٩٣٫٤٥٩ دعاية واعالناتمصاريف 

 ٣١٫٦٥٤ مصاريف اجتماعات ومهمات عمل
 ٤٠٫٠٠٠ مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة

 ٧٨٫٢١٢ أتعاب مهنية واستشارية
 ١٢٣٫٣٨٢ استهالكات

 ٤٤٫٢٠٤ قرطاسية ومطبوعات
 ٨٠٫٧٩٥ بريد وبرق وهاتف

 ٤٧٫١٦٣ تأمينالمصاريف 
 ٤٧٫٩١٣ مصاريف مياه وكهرباء وتنظيف

 ٤٧٫٩١٦ سفريات وتنقالت
 ٥٠٫٩٦٠ مصاريف عطاءات ورسوم ورخص 

 ١٨٫٠٠٤ صيانة وتصليحات وأدوات
 ١٧٫٠٠٤ تبرعات ومسؤولية اجتماعية

 ١٠٫٤٢٣ صيانة وترخيص المركباتمصاريف 
 ١٢٫٣٣٦ عموالت بنكية

 ١٨٫٩١١ مصاريف اخرى
 ٢٫٢٠٥٫٩٢٦ 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة -١٨

 

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

 
 المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة: الموجزة تتضمن قائمة الدخل

 
 ستة أشهر المنتهية فياللفترة  

 ٢٠١٩ حزيران ٣٠في 
 (غير مدقق) 
 دوالر 

 ١٥٢٫٦٧٨ أقساط تأمين
 )٤٠٫٠٠٠( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 )١١٩٫٩٤٣( شركةرواتب اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية لل
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 ئجموسمية النتا -١٩
 

 .٢٠١٩حزيران  ٣٠ ستة أشهر المنتهية فيال ةالمرفقة لفتر القوائم المالية الموجزة لم يتم تسجيل دخل ذو طبيعة موسمية في
 

 الموجزة اعتماد القوائم المالية -٢٠
 

 .٢٠١٩ تموز ٣٠ تاريخبإدارة الشركة من قبل مجلس  شركةلل الموجزة تم اعتماد القوائم المالية
 

 آب  ٨بتاريخ من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية / اإلدارة العامة للتأمين  الموجزة تمت الموافقة على القوائم المالية
 .١٤٠٨٤/٢٠١٩/PCMA/DIWANبموجب كتابهم إشارة كتاب رقم  ٢٠١٩

 


