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قائمة المصطلحات والتعريفات

الهيئة:................................................. هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

القانون:............................................. قانون األوراق المالية رقم )12( لسنة 2004 وتعديالته.

قانون الشركات:......................... قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964 وتعديالته.

السوق المالي:............................ بورصة فلسطين.

الشركة:............................................... شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة.

مــن خاللهــا  يعــرض  الهيئــة،  تعتمدهــا  خطيــة  ............................. نشــرة  نشرة اإلصدار:

المصــدر أوراقــاً ماليــة لالكتتــاب، وتــودع النشــرة لــدى 

ــي  ــات الت ــن المعلوم ــالً ع ــاً كام ــوي إفصاح ــة، وتحت الهيئ

االســتثمار. قــرار  اتخــاذ  مــن  المســتثمر  تمكِّــن 

ــارس  ــذي يم ــة ال ــن الهيئ ــص م ــاري المرخ ــخص االعتب ............................. الش مدير اإلصدار:

مهــام إدارة إصــدارات األوراق الماليــة و/ أو تســويقها نيابــة 

ــدر. ــن المص ع

االكتتاب األولي العام:........ طــرح األوراق الماليــة المصــرح بهــا عنــد تأســيس الشــركة 

ــي. ــاب األول لالكتت

ــي البورصــة،  ــة الخاصــة بالشــركة ف اإلدراج:.............................................. تســجيل األوراق المالي

ــع  ــود البي ــوية عق ــات تس ــراء عملي ــداول، وإج ــدف الت به

اإليــداع  مركــز  خــالل  مــن  ملكيتهــا  ونقــل  والشــراء، 

يــل.  لتحو وا
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ملخص نشرة اإلصدار التنفيذي

شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة.اسم الشركة

اكتتاب أولي عام. نوع االكتتاب

رأس مال الشركة 

المصدرة

ــة  ــهم(، بقيم ــهم )8,000,000 س ــون س ــة ملي ــه ثماني ــرح ب ــركة المص ــال الش ــغ رأس م يبل

اســمية إجماليــة قدرهــا )8,000,000 دوالر أمريكــي( ثمانيــة مليــون دوالر أمريكــي، ويبلــغ 

رأس مــال الشــركة المكتتــب بــه والمدفــوع مــن قبــل مؤسســي الشــركة )6,160,000 ســهم( 

ســتة مالييــن ومائــة وســتون الــف ســهم، بقيمــة اســمية إجماليــة قدرهــا )6,160,000 دوالر 

امريكــي( ســتة مالييــن ومائــة وســتون الــف دوالر أمريكــي.

نوع األسهم 

المطروحة لالكتتاب 

األولي العام

أسهم عادية.

عدد األسهم 

المطروحة لالكتتاب 

األولي العام

مليون وثمانمائة واربعون الف سهم )1,840,000 سهم(. 

آلية االكتتاب باألسهم 

من قبل المؤسسين 

ــة )6,160,000  ــركة والبالغ ــي الش ــدا ف ــاهمتهم نق ــة مس ــل قيم ــع كام ــون بدف ــام المؤسس ق

ســهم( ســتة مالييــن ومائــة وســتون الــف ســهم، بقيمــة اســمية إجماليــة قدرهــا )6,160,000 

ســهم( ســتة مالييــن ومائــة وســتون الــف دوالر أمريكــي.

دوالر أمريكي واحد، تمثل القيمة االسمية للسهم الواحد. سعر اإلصدار

قيمة اإلصدار 

اإلجمالية

ــة  ــون وثمانمائ ــادل ملي ــهم(. وتع ــهم )1,840,000 س ــف س ــون ال ــة واربع ــون وثمانمائ ملي

ــدار.  ــة لإلص ــة اجمالي ــي( كقيم ــي )1,840,000 دوالر أمريك ــف دوالر أمريك ــون ال واربع

نوع وخصائص 

األسهم المصدرة

أســهم عاديــة، بقيمــة اســمية قدرهــا دوالر أمريكــي واحــد للســهم المصــدر، وهــي متســاوية 

فــي الحقــوق وااللتزامــات دون أي تمييــز بينهــا.

استغالل حصيلة 

اإلصدار

ســتقوم الشــركة باســتغالل صافــي حصيلــة هــذا اإلصــدار والبالــغ )1,840,000 دوالر أمريكــي( 

ــه  ــى رأس المــال المكتتــب ب ــة واربعــون الــف دوالر أمريكــي، باإلضافــة إل ــون وثمانمائ ملي

مــن قبــل مؤسســي الشــركة، والبالــغ )6,160,000 دوالر أمريكــي( ســتة مالييــن ومائــة وســتون 

الــف دوالر أمريكــي فــي تمويــل أنشــطة الشــركة فــي جميــع أوجــه االســتثمار المتاحــة وفقــاً 

لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة. 

ــور  ــا مــن خــالل جمه ــاب به ــم االكتت ــي ت ــاب الت ــغ االكتت ــة مبال ــم اســتغالل حصيل ــن يت ول

المســتثمرين إال بعــد أخــذ موافقــة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية علــى نتائــج 

ــة. ــة ذات العالق ــات الرقابي ــة الجه ــك موافق ــام، وكذل ــي الع ــاب األول االكتت
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شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة.اسم الشركة

تتمثل نشاطات وأعمال الشركة كما وردت في عقد التأسيس على النحو التالي:نشاطات الشركة

تأمين المركبات.	 

تامين الحريق واألخطار التابعة.	 

التامين الصحي	 

تامين الممتلكات.	 

تامين السفر.	 

التامين البري والبحري والجوي.	 

تامين الخسائر المالية.	 

التأمين العائلي.	 

التأمين المنزلي الشامل.	 

تأمين أخطار المقاولين.	 

تأمين تعطل اآلالت والمكائن.	 

تأمين أخطار التركيب الشامل.	 

تأمين الحوادث الشخصية.	 

تأمين النقود.	 

تأمين خيانة األمانة.	 

تامين المسؤوليات.	 

تأمين أخطاء المهن الطبية.	 

تأمين العمال من أخطار إصابات العمل.	 

الموافقة على 

اإلصدار

ــخ 2016/08/15،  ــي بتاري ــاد الوطن ــي وزارة االقتص ــركات ف ــب الش ــدى مراق ــركة ل ــجلت الش س

ــدره  ــه ق ــال مصــرح ب ــرأس م ــة محــدودة، ب ــم )562601476( كشــركة مســاهمة عام تحــت الرق

ــهم(  ــى )8,000,000 س ــة عل ــي، موزع ــون دوالر أمريك ــة ملي ــي( ثماني )8,000,000 دوالر أمريك

ثمانيــة مليــون ســهم، بقيمــة اســمية قدرهــا دوالر أمريكــي واحــد للســهم، قــام المؤسســون بدفــع 

ــة  ــن ومائ ــة )6,160,000 ســهم( ســتة ماليي ــي الشــركة والبالغ ــدا ف ــة مســاهمتهم نق ــل قيم كام

ــن  ــة قدرهــا )6,160,000 دوالر امريكــي( ســتة ماليي وســتون الــف ســهم، بقيمــة اســمية إجمالي

ــف دوالر أمريكــي.  ــة وســتون ال ومائ

ــخ  ــة التأسيســية بتاري ــررت اللجن ــد ق ــخ 2016/06/14، فق ــة التأسيســية بتاري ــرار اللجن ــا لق الحق

2017/12/27 باســتكمال رأس مــال الشــركة غيــر المكتتــب بــه والبالــغ )1,840,000( ســهماً 

ــة  ــي( كقيم ــي )1,840,000 دوالر أمريك ــف دوالر أمريك ــون ال ــة واربع ــون وثمانمائ ــادل ملي وتع

اجماليــة لإلصــدار. كمــا حصلــت الشــركة علــى موافقــة االدارة العامــة للتأميــن علــى طلــب الشــركة 

ــص نشــرة إصــدار  ــى ترخي ــت الشــركة عل ــا حصل ــه، كم ــب ب ــر مكتت ــال الغي الســتكمال رأس الم

ــال  ــوق رأس الم ــة س ــل هيئ ــن قب ــخ 2018/2/7 م ــطين بتاري ــي فلس ــام ف ــي الع ــاب األول االكتت

ــطينية. الفلس
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معلومات خاصة باألسهم المطروحة لالكتتاب 
األولي العام

نشرة إصدار أسهم

شركة تمكين الفلسطينية للتأمين 

رام الله – فلسطين

شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

المســجلة لــدى وزارة االقتصــاد الوطنــي تحــت الرقــم: )562601476(، بتاريــخ 

.2016/08/15

عــدد األســهم المطروحــة لالكتتــاب األولــي العــام مليــون وثمانمائــة واربعــون الــف 

ســهم )1,840,000 ســهم(.

وقيمتهــا االســمية مليــون وثمانمائــة واربعــون الــف دوالر أمريكــي )1,840,000 دوالر 

أمريكي( 

وقيمتها اإلجمالية )1,840,000( دوالر أمريكي.
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بيان هام للمستثمرين

لألهمية يرجى قراءته بتمعن من قبل كافة المستثمرين

إن الهــدف الرئيســي مــن إعــداد هــذه النشــرة، هــو تقديــم جميــع المعلومــات التــي 

ــي األســهم  ــتثمار ف ــب بشــأن االس ــرار المناس ــاذ الق ــى اتخ تســاعد المســتثمرين عل

المطروحــة لالكتتــاب األولــي العــام.

ــذه  ــي ه ــواردة ف ــات ال ــق بالمعلوم ــا يتعل ــؤولية فيم ــل المس ــركة كام ــل الش تتحم

النشــرة، وتؤكــد عــدم وجــود معلومــات أخــرى يــؤدي حذفهــا إلــى جعــل المعلومــات 

مضللــة. وال تتحمــل أيــة جهــة أخــرى مســؤولية عــدم تضميــن ملخــص نشــرة اإلصــدار 

أيــة معلومــات أو بيانــات ضروريــة ومهمــة، أو تضمينهــا معلومــات أو بيانــات غيــر 

صحيحــة، أو غيــر دقيقــة، وإنمــا يكــون ذلــك مــن مســؤولية الشــركة المصــدرة.

علــى كل مســتثمر أن يتفحــص ويــدرس بعنايــة ودقــة نشــرة اإلصــدار هــذه؛ ليقــرر 

فيمــا إذا كان مــن المناســب أن يســتثمر فــي هــذه األســهم، آخــذاً بعيــن االعتبــار كل 

الحقائــق واالعتبــارات الماليــة المبنيــة فــي ضــوء أوضاعــه الخاصــة.

ال يحــق ألي شــخص أو مستشــار مالــي أن يدلــي بأيــة معلومــات خــالف مــا هــو وارد 

فــي هــذه النشــرة، وإذا تــم ذلــك فــإن هــذه المعلومــات يجــب أن ال يعتمــد عليهــا 

كونهــا غيــر موثقــة مــن قبــل الشــركة المصــدرة.

يقــر كل شــخص حصــل علــى هــذه النشــرة بأنــه ال يجــوز االعتمــاد علــى أي شــخص 

آخــر للتأكــد مــن صحــة ودقــة المعلومــات، بــل يجــب علــى الشــخص الــذي ينــوي 

ــة  ــن المــالءة المالي ــق م ــى نفســه للتحق ــاد عل ــي هــذه األســهم االعتم االســتثمار ف

للشــركة المصــدرة.

ال تتحمــل هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية أيــة مســؤولية لعــدم تضميــن نشــرة 

اإلصــدار أيــة معلومــات أو بيانــات ضروريــة ومهمــة، أو تضمينهــا معلومــات أو بيانــات 

غيــر صحيحــة أو غيــر دقيقــة، وإنمــا يكــون ذلــك مــن مســؤولية الجهــة التــي تعدهــا.
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 اوال: االقتصاد الفلسطيني

1-1 لمحة حول االقتصاد الفلسطيني 

ــه  ــن تحقيق ــم م ــطيني وبالرغ ــاد الفلس ــى أن اإلقتص ــة إل ــات المتاح ــير المعطي تش

معــدالت نمــو تقــارب الـــ 3% ســنوياً خــالل الســنوات القليلــة األخيــرة، إال أن هــذه 

ــا، ويعــزى هــذا التباطــؤ إلــى مجموعــة  المعــدالت مــا زالــت تتخــذ اتجاهــا تباطؤي

مــن العوامــل أبرزهــا: 

استمرار حالة عدم اليقين والجمود السياسي واالنقسام بين شطري الوطن.. 1

اإلجراءات والقيود والمعيقات اإلسرائيلية و أثر ذلك على ثقة المستثمرين.. 2

ضعــف القطــاع العــام وعــدم مقــدرة القطــاع الخــاص علــى النهــوض . 3

الوطنــي. باالقتصــاد 

اســتمرار االســتيطان وتقييــد النشــاط االقتصــادي فــي المناطــق المســماة )ج( . 4

مــن الضفــة الغربيــة.

اســتمرار حصــار وإغــالق قطــاع غــزة مــن قبــل الجانــب اإلســرائيلي، وإغــالق . 5

ــادل التجــاري و مجمــل النشــاط  ــة التب ــى حرك ــك عل ــر ذل ــح وتأثي ــر رف معب

االقتصــادي فــي القطــاع.

أمــا بالنســبة لآلفــاق االقتصاديــة، وبالرغــم مــن بعــض اإلصالحــات التــي نفــذت خــالل 

العــام 2016 فــي مجــاالت عــدة مثــل تعزيــز اإلدارة الضريبيــة، وتكثيــف الحــوار مــع 

الجانــب اإلســرائيلي بشــأن حجــم وضمــان تدفــق إيــرادات المقاصــة، وإطــالق وزارة 

الماليــة لبرنامــج تمويــل مســتحقات المورديــن للحكومــة مــن خــالل إصــدار ســندات 

األذن قصيــرة األمــد. إال أن المتوقــع أن يظــل الوضــع العــام خــالل العــام 2017 

محكومــاً بعــدم اليقيــن السياســي واالقتصــادي.
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ــى أن أداء النشــاط االقتصــادي فــي فلســطين قــد  ــة إل ــرات األولي وتشــير التقدي

حقــق نمــو حقيقــي بنســبة 3.3% مقارنــة بـــ 3.5% فــي العــام 2015، وهــو مــا 

ــبب  ــل الس ــطين، ولع ــي فلس ــام ف ــكل ع ــو بش ــب النم ــع نس ــى تراج ــير إل يش

الرئيــس فــي ذلــك يعــود إلــى تراجــع كبيــر لنســب التشــغيل والبطالــة وتراجــع 

حجــم الصــادرات وبطــئ عمليــة اإلعمــار فــي قطــاع غــزة وتراجــع حجــم المنــح 

المقدمــة للحكومــة، إال أن األداء الكلــي لالقتصــاد فــي فلســطين سيشــهد تغيــرات 

ــه  ــي انفراج ــي والسياس ــع االمن ــا الوض ــهد فيه ــي سيش ــة الت ــي اللحظ ــرة ف كبي

ــة. محتمل

1-2 لمحة تاريخية عن قطاع التأمين في فلسطين

ــات  ــة بقطاع ــبيا مقارن ــث نس ــا حدي ــطيني قطاع ــن الفلس ــاع التأمي ــر قط يعتب

ــي  ــت ف ــي تأسس ــى الت ــن األول ــركة التأمي ــطين، ش ــي فلس ــرى ف ــة اخ اقتصادي

فلســطين كانــت شــركة العــرب للتأميــن عــام 1944 والتــي أسســها البنــك العربــي 

ــد  ــطينية، وبع ــل فلس ــكل كام ــا بش ــا وإدارته ــت ملكيته ــت وكان ــك الوق ــي ذل ف

ــة،  ــح شــركة لبناني ــان لتصب ــى لبن ــا إل ــت الشــركة أعماله ــام 1948 نقل ــة ع النكب

وخــالل هــذه الفتــرة كانــت خدمــات التأميــن تقــدم مــن خــالل فــروع ووكاالت 

لشــركات اردنيــة واجنبيــة فــي الضفــة الغربيــة وشــركات مصريــة فــي غــزة. وبعــد 

االحتــالل اإلســرائيلي عــام 1967 للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ولغايــة عــام 1975 

كانــت خدمــات التأميــن تقــدم مــن خــالل فــروع لشــركات إســرائيلية واجنبيــة، 

ــن الســيارات  ــم إصــدار امــر عســكري إســرائيلي بجعــل تأمي وفــي عــام 1975 ت

الزامــي ممــا زاد االقبــال علــى التأميــن حيــث تــم إنشــاء شــركة المؤسســة 

العربيــة للتأميــن حيــث كانــت تعمــل بوجــود منافســة مــن قبــل فــروع الشــركات 

اإلســرائيلية ووكاالت لشــركات تأميــن اجنبيــة وبقــي الوضــع كذلــك لغايــة العــام 

ــر فــروع الشــركات اإلســرائيلية  1987 حيــث اندلعــت االنتفاضــة األولــى مــا اجب

ــدة فــي  ــن وحي ــة للتأمي للخــروج مــن الســوق وبقيــت شــركة المؤسســة العربي

الســوق لغايــة عــام 1993 حيــث تــم تأســيس شــركتي تأميــن فلســطينيتين 

وهــي شــركة المشــرق للتأميــن وشــركة التأميــن الوطنيــة بعــد توقيــع اتفاقيــات 
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أوســلو وتأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وبعــد ذلــك تــم تأســيس عــدد 

مــن شــركات التأميــن الفلســطينية مثــل شــركة ترســت العالميــة للتأميــن وشــركة 

فلســطين للتأميــن وشــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن وشــركة العــرب للتأميــن 

علــى الحيــاة والحــوادث وشــركة اليكــو للتأميــن علــى الحيــاة وشــركة فلســطين 

ــة  ــت االنتفاض ــى اندلع ــو حت ــوق بالنم ــتمر الس ــاري واس ــن العق ــل الره لتموي

ــن  ــظ التأمي ــي محاف ــا ف ــرة تراجع ــك الفت ــهدت تل ــث ش ــام 2000 حي ــة ع الثاني

بشــكل عــام كنتيجــة للوضــع السياســي واالمنــي. وفــي عــام 2007 تــم تأســيس 

ــدة  ــة المتح ــركة العالمي ــيس الش ــم تأس ــم ت ــن ث ــن وم ــل للتأمي ــركة التكاف ش

ــن  ــة للتأمي ــن خــالل عــام 2010 بعــد أن غــادرت شــركة المؤسســة العربي للتأمي

ــة ســوق رأس  ــرار هيئ ــم ق ــي شــهر شــباط 2015 ت ــام. وف ــي ذات الع الســوق ف

ــن  ــال تأمي ــرة أعم ــن بمباش ــرب للتأمي ــال الفلســطينية بالســماح لشــركة الع الم

الحيــاة والحــوادث القائمــة فقــط تمهيــدا إلنهــاء أعمالهــا نهائيــا فــي فلســطين.

ــة  ــم إنشــاء هيئ ــن فــي فلســطين حيــث ت كان العــام 2004 هامــا لقطــاع التأمي

ــة باإلشــراف والتنظيــم  ــة المخول ســوق رأس المــال الفلســطينية وأصبحــت الهيئ

والرقابــة علــى أعمــال قطــاع التأميــن وللعمــل علــى إنهــاء الفوضــى التــي 

شــهدها هــذا القطــاع خــالل الفتــرة الســابقة فــي ظــل غيــاب قانــون للتأميــن. 

تبــع تشــكيل الهيئــة صــدور قانــون التأميــن رقــم )20( لعــام 2005،األمــر الــذي 

ــة ناظمــة وضابطــة لقطــاع التأميــن،  ــاء بيئ ســاعد فــي وضــع حجــر األســاس لبن

وبموجــب هــذا القانــون تــم أيضــا تأســيس اإلتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن 

ــة أعمــال التأميــن عضــوا فــي  علــى أن تكــون كل شــركة تأميــن مرخصــة لمزاول

اإلتحــاد حكمــا، كمــا تــم إعــادة تشــكيل الصنــدوق الفلســطيني لتعويــض مصابــي 

حــوادث الطــرق بموجــب قانــون التأميــن بعــد تشــكيله بموجــب قــرار رئاســي 

قبــل صــدور القانــون، وبذلــك تــم تأســيس اإلطــار القانونــي العــام لهــذا القطــاع.

عملــت هيئــة ســوق رأس المــال مــن خــالل اإلدارة العامــة للتأميــن علــى وضــع 

خطــط وسياســات مفصلــة ورؤيــة واضحــة لتطويــر قطــاع التأميــن، وقــد صاحب 

ذلــك إصــدار العديــد مــن األنظمــة والقــرارات والتعليمــات والتعميمــات 
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ــن  ــدر ع ــتثمار، فص ــزة لإلس ــة محف ــن بيئ ــن ضم ــاع التأمي ــع قط ــة لوض الهادف

الهيئــة فــي هــذا الشــأن خمســة أنظمــة رئيســية منــذ عــام 2007،وحوالــي 15 

ــق بعمــل شــركات  ــرارا تتعل ــي عشــر ق ــر مــن اثن الئحــة مــن التعليمــات وأكث

التأميــن، هــذا كلــه ســاعد فــي وضــع بيئــة قانونيــة وإداريــة وتنظيميــة ورقابيــة 

لقطــاع التأميــن وإخراجــه مــن حالــة الفوضــى والعشــوائية، فقــد أصبــح هــذا 

القطــاع متجســدا فــي مجموعــة مــن المكونــات )اإلدارة العامــة للتأميــن فــي 

هيئــة ســوق رأس المــال، شــركات التأميــن المحليــة، اللجنــة االستشــارية لشــؤون 

ــاد  ــرق، االتح ــوادث الط ــي ح ــض مصاب ــطيني لتعوي ــدوق الفلس ــن، الصن التأمي

الفلســطيني لشــركات التأميــن، ووكالء التأميــن والمهــن المرتبطــة بعمــل 

التأميــن( والتــي تعتبــر المكــون األساســي لعمــل القطــاع وتطويــره وتنظيمــه. 

بقــي ســوق التأميــن فــي فلســطين يعانــي مــن حالــة شــديدة مــن المنافســة 

باألســعار حتــى نهايــة العــام 2015، حيــث كان لقــرار هيئــة ســوق رأس المــال 

بالــزام شــركات التأميــن العاملــة فــي الســوق بالحــد األدنــى لتعرفــة التأمينــات 

اإللزاميــة األثــر اإليجابــي والملمــوس علــى أداء الشــركات مــن جهــة وعلــى أداء 

الســوق ككل مــن جهــة اخــرى.

وفــي الوقــت الحالــي هنالــك 9 شــركات تأميــن مرخصــة مــن قبــل هيئــة ســوق 

رأس المــال الفلســطينية وعاملــة فــي فلســطين تقــدم مختلــف الخدمــات 

التأمينيــة مــن تأميــن مركبــات وعمــال وصحــي وبحــري وحيــاة وتأمينــات عامــة 

ــاري  ــن العق ــل الره ــن تموي ــا بتأمي ــة احده ــا متخصص ــركتين منه ــأن ش ــا ب علم

واألخــرى بتأميــن الحيــاة فيمــا تقــدم باقــي الشــركات الســبعة مختلــف الخدمــات 

التأمينيــة باســتثناء تأميــن الحيــاة حيــث أن اربعــة شــركات مــن هــذه الشــركات 

ــاط  ــوع أقس ــل مجم ــا وص ــن. كم ــذا التأمي ــة ه ــة لمزاول ــط مرخص ــبعة فق الس

ــد  ــا يزي ــى م ــام 2015 إل ــة الع ــي نهاي ــة ف ــة المكتتب ــركات القائم ــظ الش محاف

ــن  ــث م ــع الثال ــركات للرب ــذه الش ــف ه ــي وتوظ ــون دوالر امريك ــن 164 ملي ع

عــام 2016 حســب بيانــات هيئــة ســوق رأس المــال 1163 موظــف وتبلــغ عــدد 

ــف أنحــاء فلســطين  ــي مختل ــال ومنتجــا ف ــا و216 وكي ــا 122 فرع فروعه
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1-3 نبذة تاريخية عن التأمين التكافلي

منــذ أكثــر مــن خمســة عقــود بــدأت الدراســات واالبحــاث الفقهيــة المتخصصــة 

فــي تنــاول موضــوع توافــق التأميــن التقليــدي مــع مفاهيــم وقيــم وتشــريعات 

اإلســالم الحنيــف، وقــد اســتقرت المجامــع البحثيــة المعتبــرة فــي الوقــت الحاضــر 

علــى جــواز التأميــن التعاونــي واالكتفــاء بــه كبديــل عــن التأميــن التقليــدي فــي 

تحقيــق مــا تحتــاج اليــه المجتمعــات وفقــا لقواعــد الشــريعة اإلســالمية.

ــد واكــب هــذ الدراســات واألبحــاث تنامــي الوعــي المجتمعــي حــول هــذه  وق

المســالة، رافقهــا نمــوا واضحــا فــي الطلــب علــى خدمــات التأميــن التــي تتوافــق 

مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، وقــد تنبهــت المراكــز الماليــة اإلســالمية والغربية 

لهــذا التطــور، وابــدت اهتمامــا كبيــرا بمــا بــات يطلــق عليــه بالصناعــة التأميــن 

وإعــادة التأميــن اإلســالمي أو التكافلــي.

لقــد كانــت البدايــة فــي العــام 1964م حيــث عقــد فــي دمشــق اجتمــاع للمجمــع 

ــن حيــث اتفــق معظــم الفقهــاء  ــه موضــوع التأمي الفقهــي اإلســالمي نوقــش في

علــى حرمــة التأميــن التقليــدي وأقــروا التأميــن التعاونــي بديــال عنــه، وفــي العــام 

ــن  ــركة تأمي ــيس أول ش ــودان بتأس ــي الس ــالمي ف ــل اإلس ــك فيص ــام بن 1979م ق

ــس  ــة نف ــي نهاي ــودانية، وف ــالمية الس ــن اإلس ــركة التأمي ــم ش ــت اس ــي تح تكافل

العــام قــام بنــك دبــي اإلســالمي فــي األمــارات العربيــة المتحــدة بتأســيس الشــركة 

ــد  ــة، وبالتحدي ــة المقابل ــي الجه ــارة دبي.ف ــي أم ــن ف ــالمية للتأمي ــة اإلس العربي

فــي العــام 1984م قامــت ماليزيــا بإقــرار قانــون التأميــن التكافلــي ودخــل حيــز 

التنفيــذ وتأسســت بموجبــه أول شــركة تأميــن تكافلــي فــي نفــس العــام، وفــي 

ــن  ــركة تأمي ــعودية أول ش ــة الس ــة العربي ــي المملك ــت ف ــام 1985م تأسس الع

ــة  ــة الســعودية تحــت اســم الشــركة الوطني ــل للحكوم ــة بالكام اســالمية مملوك

ــي. ــن التعاون للتأمي

ــات  ــير التوقع ــداً، إذ تش ــواً متزاي ــالمي نم ــي اإلس ــن التكافل ــوق التأمي ــق س حق

إلــى أنــه ســيصل إلــى نحــو 20 بليــون دوالر علــى مســتوى العالــم بحلــول عــام 
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2017 اســتنادا إلــى تقريــر طـُـرح خــالل »مؤتمــر التأميــن اإلســالمي« الــذي نظمته 

»هيئــة التأميــن اإلماراتيــة« فــي أبــو ظبــي هــذا العــام بعنــوان »الواقــع وآفــاق 

تطويــر قواعــد التأميــن اإلســالمي«.

وأفــاد التقريــر بــأن دول مجلــس التعــاون الخليجــي »تســاهم فــي مــا يزيــد علــى 

62 فــي المئــة مــن حجــم التأميــن التكافلــي اإلجمالــي علــى الصعيــد العالمــي، 

ــى حصــة  ــى أعل ــي حافظــت عل ــة الســعودية الت ــا المملكــة العربي فــي مقدمته

بـــ5.7 بليــون دوالر خــالل عــام 2010، فيمــا حلـّـت األمــارات فــي المرتبــة الثانيــة 

بـــ2.3 بليــون درهــم )620 مليــون دوالر( عــام 2014، حيــث تعــد األمــارات 

العربيــة المتحــدة مــن أكبــر أســواق التأميــن العربيــة فــي المنطقــة العربيــة مــن 

حيــث حجــم األقســاط المكتتبــة والتــي تقــدر بنــــحو 33 بليــون درهم عــام 2014 

بنســبة نمــو 12 فــي الــــمئة عــن عــام 2013. فيمــا زادت إســتثمارات شركــــــات 

التأميــن إلــى 40 بليــون درهــم.

ــام  ــي الع ــي الدوحــة ف ــد ف ــي »ملتقــى قطــر« المنعق ــع مشــاركون ف ــا توق فيم

ــار  ــى عشــرين ملي ــي ليصــل حجمــه إل ــن التكافل 2016 أن ينتعــش قطــاع التأمي

ــاد  ــالمي وازدي ــل اإلس ــواق التموي ــور أس ــا بتط ــام 2017، مدعوم ــول ع دوالر بحل

ــوع مــن الخدمــات.  ــذا الن ــي به االهتمــام الدول

وقــد قالــت الرئيســة التنفيذيــة لمؤسســة »لويدز-لنــدن« أنجــا بيــل فــي كلمــة 

لهــا فــي الجلســة االفتتاحيــة للملتقــى أن ســوق التأميــن التكافلــي تشــهد توســعا 

ــا بالتزامــن مــع نمــو أســواق المــال اإلســالمية، وأضافــت أن هــذه الســوق  دولي

تتمتــع بإمكانــات هائلــة، الشــيء الــذي زاد مــن مســتوى االهتمــام العالمــي بهــا، 

وأشــارت إلــى أن ســوق التأميــن التكافلــي تســجل معــدالت نمــو ســنوية تفــوق 

ــام 2017،  ــي ع ــار دوالر ف ــرين ملي ــى عش ــا إل ــل حجمه ــت أن يص 14%، وتوقع

الفتــة إلــى أن الســعودية تســتحوذ وحدهــا علــى نصــف هــذا الســوق، وشــددت 

بيــل علــى ضــرورة طــرح حلــول مبتكــرة ومنتجــات مطابقــة تمامــاً مــع مبــادئ 

الشــريعة اإلســالمية للتمكــن مــن اقتحــام ســوق التأميــن التكافلــي. 
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1-4 مؤشرات قطاع التامين في فلسطين

شــهد ســوق التأميــن فــي فلســطين نمــوا فــي أكثــر مــن مؤشــر رئيســي فــي الفتــرة ما 

بيــن عامــي 2012 و2016، مــن خــالل التحليــل التالــي نظهــر النمــو فــي الســوق بنــاءاً 

ــاءاً علــى المعلومــات  ــك بن علــى كل مؤشــر مــن هــذه المؤشــرات علــى حــدى وذل

المنشــورة مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية.

المؤشر األول: إجمالي األقساط المكتتبة 

حجــم المحفظــة وتوزيعهــا )1(: المحفظــة اإلجماليــة لألقســاط المكتتبــة لجميع شــركات 

التأميــن فــي فلســطين حســب بيانــات نهايــة العــام للفتــرة الواقعــة مــا بيــن 2015-2012 

تظهــر فــي الجــدول التالــي: مصــدر المعلومــات: هيئــة ســوق راس المــال – إحصــاءات. 

2012201320142015الشركة

9,358,01613,982,25214,675,74415,046,857المشرق للتأمين

30,060,45336,102,48734,579,68534,588,260التأمين الوطنية

7,588,2399,538,08310,543,96812,738,397فلسطين للتأمين

2,207,4952,483,8152,301,5180عرب للتأمين

12,352,45414,910,42819,601,15024,683,479التكافل للتأمين

36,448,03043,920,24844,297,17042,908,727ترست العالمية للتأمين

27,444,28633,627,02633,503,28533,876,113العالمية المتحدة للتأمين

1,473,1831,261,415934,994814,197مت اليف اليكو

106,419149,837173,095158,431فلسطين لتأمين الرهن العقاري

127,038,575155,975,591160,610,609164,814,461المجموع
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وقد كان توزيع حصة السوق لهذه الشركات لنفس الفترة كما يظهر في الجدول التالي:

2012201320142015الشركة

9.1%9.1%9.0%7.4%المشرق للتأمين

21.0%21.5%23.1%23.7%التأمين الوطنية

7.7%6.6%6.1%6.0%فلسطين للتأمين

0.0%1.4%1.6%1.7%عرب للتأمين

15.0%12.2%9.6%9.7%التكافل للتأمين

26.0%27.6%28.2%28.7%ترست العالمية للتأمين

20.6%20.9%21.6%21.6%العالمية المتحدة للتأمين

0.5%0.6%0.8%1.2%مت اليف اليكو

0.1%0.1%0.1%0.1%فلسطين لتأمين الرهن العقاري

100%100%100%100%المجموع

ويظهــر الرســم البيانــي التالــي توزيــع الحصــة الســوقية لشــركات التأميــن فــي فلســطين 

حســب بيانــات نهايــة عــام 2015:

حصة الشركات من اجمالي اكتتاب قطاع التأمين، 2015

العالمية المتحدة للتأمين، 21%المشرق للتأمين، %9

التكافل للتأمين، 15%فلسطين للتأمين، %8

ترست العالمية 
للتأمين، %26

التأمين الوطنية، %21
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إجمالــي األقســاط المكتتبــة حســب المنتــج التأمينــي القائــم )حجــم ســوق المنتجــات 

التأمينيــة وحصتها الســوقية(

حجــم الســوق: يمثــل الجــدول التالــي إجمالــي األقســاط المكتتبــة حســب نــوع المنتــج 

التأمينــي القائــم للفتــرة 2012 – 2015: مصــدر المعلومــات: هيئــة ســوق راس المــال – إحصاءات. 

2012201320142015نوع التأمين

94,667,384 100,509,449 92,484,598 87,943,842 تأمين المركبات 

13,870,765 14,909,560 13,876,676 13,731,389 تأمين العمال

29,336,962 31,528,273 27,529,464 20,379,721 التأمين الصحي

2,839,359 3,005,688 2,756,519 2,284,751 تأمين المسؤولية المدنية

2,877,220 3,086,256 3,105,533 2,742,854 التأمينات العامة األخرى

10,729,367 8,301,980 9,266,699 8,647,193 تأمين الحريق

1,439,006 1,747,879 1,808,964 1,732,971 التأمين البحري

3,757,628 4,031,935 4,103,595 3,441,574 التأمين الهندسي

5,296,770 3,881,167 3,775,925 3,560,862 تأمين الحياة

164,814,461 171,002,187 158,707,973 144,465,157 المجموع

الحصــة الســوقية لمنتجــات التأميــن: وتتــوزع حصــة كل منتــج مــن إجمالــي األقســاط 

المكتتبــة للفتــرة حســب الجــدول التالــي:

2012201320142015نوع التأمين

57.4%58.8%58.3%60.9%تأمين المركبات 

8.4%8.7%8.7%9.5%تأمين العمال

17.8%18.4%17.3%14.1%التأمين الصحي

1.7%1.8%1.7%1.6%تأمين المسؤولية المدنية

1.7%1.8%2.0%1.9%التأمينات العامة األخرى

6.5%4.9%5.8%6.0%تأمين الحريق

0.9%1.0%1.1%1.2%التأمين البحري

2.3%2.4%2.6%2.4%التأمين الهندسي

3.2%2.3%2.4%2.5%تأمين الحياة

100%100%100%100%المجموع
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ــاط  ــي األقس ــن إجمال ــة م ــات التأميني ــة المنتج ــي حص ــي التال ــم البيان ــل الرس يمث

ــام 2015: ــة ع ــي نهاي ــا ف ــة كم المكتتب

حصة أنواع التأمينات، 2015

تأمين العمال، %8.4

التأمينات العامة األخرى، %1.7

تأمين الحريق، %6.5

تأمين المسؤولية المدنية، %1.7
تأمين 

المركبات، 
%57.4

التأمين الصحي، %17.8

التأمين البحري، %0.9

التأمين الهندسي، %2.3

تأمين الحياة، %3.2

تأمين المركبات:	 

ــة  ــع نهاي ــات م ــن المركب ــة تأمي ــم محفظ ــغ حج ــا: بل ــة وتوزيعه ــم المحفظ حج

عــام 2015 حوالــي 94.6 مليــون دوالر لجميــع شــركات التأميــن العاملــة، ويظهــر 

ــرة 2012 –  ــالل الفت ــركات خ ــى الش ــة عل ــذه المحفظ ــع ه ــي توزي ــدول التال الج

ــة  ــات: هيئ ــام 2015. مصــدر المعلوم ــة ع ــي نهاي ــع المحفظــة ف 2015 ونســب توزي

ــاءات.  ــال – إحص ــوق راس الم س
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نسب التوزيع2012201320142015الشركة

12.4%6,803,47810,928,71911,960,65111,719,061المشرق للتأمين

16.7%15,042,81117,438,11816,521,75815,834,643التأمين الوطنية

11.6%6,603,8408,628,9989,324,13010,994,905فلسطين للتأمين

0.0% 1,646,3861,945,7291,871,749عرب للتأمين

16.6%9,115,11110,037,75212,831,56515,723,240التكافل للتأمين

23.7%18,728,49123,219,16222,871,37322,469,581ترست العالمية للتأمين

18.9%17,047,94718,513,63817,531,20217,925,954العالمية المتحدة للتأمين

0.0%0000مت اليف اليكو

0.0%0000فلسطين لتأمين الرهن العقاري

100.0%87,943,84292,484,598100,509,44994,667,384المجموع

تأمين العمال: 	 

حجــم المحفظــة وتوزيعهــا: بلــغ حجــم محفظــة تأميــن العمــال مــع نهايــة عــام 2015 

حوالــي 13.8 مليــون دوالر لجميــع شــركات التأميــن العاملــة، ويظهــر الجــدول التالــي 

ــرة 2012 – 2015 ونســب توزيــع  ــع هــذه المحفظــة علــى الشــركات خــالل الفت توزي

المحفظــة فــي نهايــة عــام 2015. مصــدر المعلومــات: هيئــة ســوق راس المــال – إحصــاءات. 

حصة الشركة2012201320142015الشركة

6.6%595,578678,290817,956909,688المشرق للتأمين

20.4%3,127,8783,683,3273,208,5732,834,647التأمين الوطنية

5.2%432,534422,813534,825720,477فلسطين للتأمين

0.0% 183,663165,298130,155عرب للتأمين

19.8%1,697,9622,031,0932,565,7762,745,909التكافل للتأمين

28.3%3,452,9664,105,4204,078,5063,928,374ترست العالمية للتأمين

19.7%2,572,0592,491,3822,617,3922,731,670العالمية المتحدة للتأمين

0.0%0000مت اليف اليكو

0.0%0000فلسطين لتأمين الرهن العقاري

100.0%13,731,38913,876,67614,909,56013,870,765المجموع
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الحصة السوقية لشركات التأمين
تأمين العمال 2015

العالمية المتحدة للتأمين، 19.7%المشرق للتأمين، %6.6

فلسطين للتأمين، %5.2

ترست العالمية للتأمين، 28.3%التكافل للتأمين، %19.8

التأمين الوطنية، %20.4

التأمين الصحي:	 

ــة  ــع نهاي ــي م ــن الصح ــة التأمي ــم محفظ ــغ حج ــا: بل ــة وتوزيعه ــم المحفظ حج

عــام 2015 حوالــي 29.3 مليــون دوالر لجميــع شــركات التأميــن العاملــة، ويظهــر 

ــرة 2012 –  ــالل الفت ــركات خ ــى الش ــة عل ــذه المحفظ ــع ه ــي توزي ــدول التال الج

ــة  ــات: هيئ ــام 2015. مصــدر المعلوم ــة ع ــي نهاي ــع المحفظــة ف 2015 ونســب توزي
ــاءات.  ــال – إحص ــوق راس الم س
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حصة الشركة2012201320142015الشركة

3.5%709,165816,085784,1061,020,504المشرق للتأمين

26.6%4,545,5906,195,4437,962,9517,790,857التأمين الوطنية

1.0%140,238107,574123,179303,877فلسطين للتأمين

0.0%33,36935,53335,448عرب للتأمين

12.2%275,812798,5011,916,3893,592,768التكافل للتأمين

23.4%7,934,6159,763,3129,674,1206,859,889ترست العالمية للتأمين

33.3%5,362,4279,464,89510,177,0829,769,067العالمية المتحدة للتأمين

0.0%0000مت اليف اليكو

0.0%0000فلسطين لتأمين الرهن العقاري

100.0%20,379,72127,529,46431,528,27329,336,962المجموع

الحصة السوقية لشركات التأمين
التأمين الصحي 2015

العالمية المتحدة للتأمين، 33.3%المشرق للتأمين، %3.5

فلسطين للتأمين، %1.0

ترست العالمية للتأمين، 23.4%التكافل للتأمين، %12.2

التأمين الوطنية، %26.6
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إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة لشركات التأمين حسب بيانات نهاية العام 
2012-2015 »باستثناء المجموعة األهلية«

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0
2012 2013 2014 2015

تأمين المسؤولية المدنية:	 

حجــم المحفظــة وتوزيعهــا: بلــغ حجــم محفظــة تأميــن المســؤولية المدنيــة مــع نهايــة 

عــام 2015 حوالــي 2.8 مليــون دوالر لجميــع شــركات التأميــن العاملــة، ويظهــر الجــدول 

التالــي توزيــع هــذه المحفظــة علــى الشــركات خــالل الفتــرة 2012 – 2015 ونســب توزيع 

المحفظــة فــي نهايــة عــام 2015. مصــدر المعلومــات: هيئــة ســوق راس المــال – إحصــاءات. 

حصة الشركة2012201320142015الشركة

9.3%165,141163,430207,461264,337المشرق للتأمين

30.9%856,8601,026,668875,194876,506التأمين الوطنية

4.6%35,62049,61280,291130,235فلسطين للتأمين

0.0%35,31936,83833,159عرب للتأمين

13.5%158,659306,227325,391383,466التكافل للتأمين

23.7%480,535601,226614,537673,401ترست العالمية للتأمين

18.0%382,442543,251597,252511,414العالمية المتحدة للتأمين

0.0%0000مت اليف اليكو

0.0%0000فلسطين لتأمين الرهن العقاري

100.0%2,284,7512,756,5193,005,6882,839,359المجموع
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الحصة السوقية لشركات التأمين
تأمين المسؤولية المدنية 2015

العالمية المتحدة للتأمين، 18.0%المشرق للتأمين، %9.3

التكافل للتأمين، 13.5%فلسطين للتأمين، %4.6

ترست العالمية 
للتأمين، %23.7

التأمين الوطنية، %30.9

إجمالي أقساط تأمين المسؤولية المدنية المكتتبة لشركات التأمين حسب بيانات 
نهاية العام 2012-2015 »باستثناء المجموعة األهلية«
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التأمينات العامة األخرى:	 

حجــم المحفظــة وتوزيعهــا: بلــغ حجــم محفظــة التأمينــات العامــة األخــرى مــع نهايــة 

عــام 2015 حوالــي 2.9 مليــون دوالر لجميــع شــركات التأميــن العاملــة، ويظهــر الجــدول 

التالــي توزيــع هــذه المحفظــة علــى الشــركات خــالل الفتــرة 2012 – 2015 ونســب توزيع 

المحفظــة فــي نهايــة عــام 2015. مصــدر المعلومــات: هيئــة ســوق راس المــال – إحصــاءات. 

حصة الشركة2012201320142015الشركة

4.8%194,198130,544110,147138,845المشرق للتأمين

46.5%1,237,5171,403,5621,352,9541,337,378التأمين الوطنية

3.7%93,64494,12589,069106,683فلسطين للتأمين

0.0% 14,56613,7697,663عرب للتأمين

11.1%262,124320,154359,873318,289التكافل للتأمين

15.0%387,621524,808484,731431,085ترست العالمية للتأمين

13.4%175,263371,407453,092386,484العالمية المتحدة للتأمين

0.0%66,74531,4698325مت اليف اليكو

5.5%106,419149,837173,095158,431فلسطين لتأمين الرهن العقاري

100.0%2,742,8543,105,5333,086,2562,877,220المجموع

الحصة السوقية لشركات التأمين
التأمينات األخرى 2015

العالمية المتحدة للتأمين، 13.4%فلسطين لتأمين الرهن العقاري، %5.5

التأمين الوطنية، %46.5

فلسطين للتأمين، %3.7

التكافل للتأمين، 
%11.1

ترست العالمية 
للتأمين، %15.0

المشرق للتأمين، %4.8
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إجمالي أقساط التأمينات العامة األخرى المكتتبة لشركات التأمين حسب بيانات 
نهاية العام 2012-2015 »باستثناء المجموعة األهلية«
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تأمين الحريق:	 

حجــم المحفظــة وتوزيعهــا: بلــغ حجــم محفظــة تأميــن الحريــق مــع نهايــة عــام 2015 

حوالــي 10.7 مليــون دوالر لجميــع شــركات التأميــن العاملــة، ويظهــر الجــدول التالــي 

ــرة 2012 – 2015 ونســب توزيــع  ــع هــذه المحفظــة علــى الشــركات خــالل الفت توزي

المحفظــة فــي نهايــة عــام 2015. مصــدر المعلومــات: هيئــة ســوق راس المــال – إحصــاءات. 

حصة الشركة2012201320142015الشركة

5.5%656,716762,123369,931588,160المشرق للتأمين

28.2%2,904,4403,569,7802,431,3153,025,287التأمين الوطنية

1.9%156,762120,589138,656206,789فلسطين للتأمين

0.0% 85,48774,59659,646عرب للتأمين

8.0%506,162571,398666,605853,174التكافل للتأمين

46.7%2,723,6892,819,4633,279,0185,011,996ترست العالمية للتأمين

9.7%1,082,5701,201,4991,072,3551,043,961العالمية المتحدة للتأمين

0.0%0000مت اليف اليكو

0.0%0000فلسطين لتأمين الرهن العقاري

100.0%8,647,1939,266,6998,301,98010,729,367المجموع
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الحصة السوقية لشركات التأمين
تأمين الحريق 2015

العالمية المتحدة للتأمين، 9.7%المشرق للتأمين، %5.5

التكافل للتأمين، %8.0

فلسطين للتأمين، %1.9

ترست العالمية للتأمين، %46.7

التأمين الوطنية، %28.2

التأمين البحري:	 

حجــم المحفظــة وتوزيعهــا: بلــغ حجــم محفظــة التأميــن البحــري مــع نهايــة عــام 

2015 حوالــي 1.4 مليــون دوالر لجميــع شــركات التأميــن العاملــة، ويظهــر الجــدول 

التالــي توزيــع هــذه المحفظــة علــى الشــركات خــالل الفتــرة 2012 – 2015 ونســب 

توزيــع المحفظــة فــي نهايــة عــام 2015. مصــدر المعلومــات: هيئــة ســوق راس المــال 
– إحصــاءات. 
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حصة الشركة2012201320142015الشركة

15.1%131,298233,712173,920216,801المشرق للتأمين

37.3%772,678929,116949,399536,757التأمين الوطنية

1.3%30,13714,51719,66418,632فلسطين للتأمين

0.0% 49,56634,82714,008عرب للتأمين

10.5%58,13066,018103,443150,474التكافل للتأمين

26.4%333,661312,279318,067379,874ترست العالمية للتأمين

9.5%130,225190,441147,447136,468العالمية المتحدة للتأمين

0.0%0000مت اليف اليكو

0.0%0000فلسطين لتأمين الرهن العقاري

100.0%1,732,9711,808,9641,747,8791,439,006المجموع

الحصة السوقية لشركات التأمين
التأمين البحري 2015

العالمية المتحدة للتأمين، 9.5%المشرق للتأمين، %15.1

التكافل للتأمين، %10.5 فلسطين للتأمين، %1.3

ترست العالمية 
للتأمين، %26.4 التأمين الوطنية، %37.3
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التأمين الهندسي:	 

حجــم المحفظــة وتوزيعهــا: بلــغ حجــم محفظــة التأميــن الهندســي مــع نهاية عــام 2015 

ــي  ــدول التال ــر الج ــة، ويظه ــن العامل ــركات التأمي ــع ش ــون دوالر لجمي ــي 3.8 ملي حوال

ــع  ــب توزي ــرة 2012 – 2015 ونس ــالل الفت ــركات خ ــى الش ــة عل ــذه المحفظ ــع ه توزي

المحفظــة فــي نهايــة عــام 2015. مصــدر المعلومــات: هيئــة ســوق راس المــال – إحصــاءات 

حصة الشركة2012201320142015الشركة

5.0%102,442269,349251,572189,461المشرق للتأمين

24.9%1,316,4451,466,693891,372937,450التأمين الوطنية

6.8%95,46499,855234,154256,799فلسطين للتأمين

0.0% 23,99327,68827,930عرب للتأمين

10.3%278,494571,529407,327386,611التكافل للتأمين

22.6%643,408775,672963,272847,737ترست العالمية للتأمين

30.3%691,353850,513907,4631,139,570العالمية المتحدة للتأمين

0.0%0000مت اليف اليكو

0.0%0000فلسطين لتأمين الرهن العقاري

100.0%3,441,5744,103,5954,031,9353,757,628المجموع

الحصة السوقية لشركات التأمين
التأمين الهندسي 2015

العالمية المتحدة للتأمين، 30.3%المشرق للتأمين، %5.0

التكافل للتأمين، %10.3

فلسطين للتأمين، %6.8

ترست العالمية للتأمين، %22.6

التأمين الوطنية، %24.9
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تأمين الحياة:	 

ــة عــام 2015  ــاة مــع نهاي ــن الحي ــغ حجــم محفظــة تأمي ــا: بل حجــم المحفظــة وتوزيعه

حوالــي 5.3 مليــون دوالر لجميــع شــركات التأميــن العاملــة، ويظهــر الجــدول التالــي توزيع 

هــذه المحفظــة علــى الشــركات خــالل الفتــرة 2012 – 2015 ونســب توزيــع المحفظــة 

فــي نهايــة عــام 2015. مصــدر المعلومــات: هيئــة ســوق راس المــال – إحصــاءات.

حصة الشركة2012201320142015الشركة

0.0%0000المشرق للتأمين

26.7%256,234389,780386,1691,414,735التأمين الوطنية

0.0%0000فلسطين للتأمين

0.0% 135,146149,537121,760عرب للتأمين

10.0%0207,756424,781529,548التكافل للتأمين

43.6%1,763,0441,798,9062,013,5462,306,790ترست العالمية للتأمين

4.4%000231,525العالمية المتحدة للتأمين

15.4%1,406,4381,229,946934,911814,172مت اليف اليكو

0.0%0000فلسطين لتأمين الرهن العقاري

100.0%3,560,8623,775,9253,881,1675,296,770المجموع

الحصة السوقية لشركات التأمين
تأمين الحياة 2015

العالمية المتحدة للتأمين، 4.4%ميت اليف اليكو، %15.4

ترست العالمية للتأمين، 43.6%التكافل للتأمين، %10.0

التأمين الوطنية، %26.7



34

المؤشر الثاني: عمليات شركات التأمين القائمة

ــروع  ــدد ف ــي الســوق وع ــة ف ــن العامل ــدد شــركات التأمي ويشــمل هــذا المؤشــر ع

ــركات  ــي ش ــن ف ــن العاملي ــدد الموظفي ــا وع ــن له ــوكالء العاملي ــركات وال ــذه الش ه

ــة. ــن القائم التأمي

عدد شركات التأمين:	 

بلــغ عــدد شــركات التأميــن المرخصــة عــام 2012 وحتــى عــام 2014 عشــرة شــركات 

ــت  ــا توزع ــن فيم ــرب للتأمي ــركة الع ــل ش ــاء عم ــم إنه ــام 2015 ت ــي ع ــن وف تأمي

ــة.  ــركات العامل ــى الش ــا عل محفظته

ــل  ــي فلســطين ومجــاالت العم ــة ف ــن العامل ــي شــركات التأمي ــر الكشــف التال يظه

ــال الفلســطينية: )2( مصــدر  ــة ســوق رأس الم ــدى هيئ ــذه الشــركات ل المرخصــة له

ــاءات  ــال – إحص ــوق راس الم ــة س ــات: هيئ المعلوم
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مجاالت العمل المرخصةاسم الشركة

شركة المشرق للتأمين

التأمين الصحي	 

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية	 

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات	 

التأمين بحري	 

شركة فلسطين للتأمين

التأمين الصحي	 

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية	 

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات	 

التأمين بحري	 

تأمين الحياةالشركة األمريكية للتأمين على الحياة

شركة التأمين الوطنية

تأمين الحياة	 

التأمين الصحي	 

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية	 

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات	 

التأمين بحري	 

شركة ترست العالمية للتأمين

تأمين الحياة	 

التأمين الصحي	 

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية	 

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات	 

التأمين بحري	 

شركة المجموعة األهلية للتأمين

التأمين الصحي	 

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية	 

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات	 

التأمين بحري	 

تأمين إقراض رهن عقاري	 شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

تأمين الحياة	 

التأمين الصحي	 

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية	 

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات	 

التأمين بحري	 

الشركة العالمية المتحدة للتأمين

تأمين الحياة	 

التأمين الصحي	 

تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية	 

تأمين ضد أخطار الحريق وأضرار الممتلكات	 

التأمين بحري	 
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نشرة إصدار أسهم

ثانيًا: معلومات عن الشركة واألسهم 
المطروحة لالكتتاب األولي العام

2–1 اسم الشركة

شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة.

2–2 مركز الشركة الرئيسي

يقع مركز الشركة الرئيسي رام الله – شارع فؤاد نصار – الماصيون.

هاتف: 02-2944400

فاكس: 02-2944401

info@tamkeen-ins.ps :البريد اإللكتروني

2–3 رأس مال الشركة المصرح به والقيمة االسمية للسهم المصدر

ــون  ــة ملي ــي( ثماني ــه )8,000,000 دوالر أمريك ــرح ب ــركة المص ــال الش ــغ رأس م يبل

دوالر أمريكــي، مقســم إلــى )8,000,000 ســهم( ثمانيــة مليــون ســهم بقيمــة اســمية 

ــه )1,840,000  ــا مجموع ــرح م ــيتم ط ــدر. وس ــهم المص ــد للس ــي واح دوالر أمريك

ــة  ــام، بقيم ــي الع ــاب األول ــهم لالكتت ــف س ــون ال ــة واربع ــون وثمانمائ ــهم( ملي س

اســمية مقدارهــا دوالر أمريكــي واحــد، لــكل ســهم مــن األســهم المطروحــة لالكتتــاب 

األولــي العــام.
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2–4 رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع من قبل المؤسسيين

يبلــغ رأس مــال الشــركة المكتتــب بــه مــن قبــل مؤسســي الشــركة )6,160,000 ســهم( 

ــف ســهم، بقيمــة اســمية قدرهــا )6,160,000 دوالر  ــة وســتون ال ــون ومائ ســتة ملي

ــل  ــر، وتمث ــط ال غي ــي فق ــف دوالر أمريك ــة وســتون ال ــون ومائ ــتة ملي ــي( س أمريك

نســبة اكتتــاب مؤسســي الشــركة 77% مــن رأس مــال الشــركة المصــرح بــه. 

2–5 نوع األسهم المصدرة والقيمة االسمية للسهم

ــي العــام  ــاب األول ــل الشــركة والتــي ســيتم طرحهــا لالكتت األســهم المصــدرة مــن قب

هــي أســهم عاديــة متســاوية فــي الحقــوق وااللتزامــات، بقيمــة اســمية قدرهــا دوالر 

أمريكــي واحــد للســهم المصــدر.

2–6 عدد األسهم المطروحة لالكتتاب األولي العام

ــدار  ــرة اإلص ــب نش ــام بموج ــي الع ــاب األول ــة لالكتت ــهم المطروح ــدد األس ــغ ع يبل

ــهم. ــف س ــون ال ــة واربع ــون وثمانمائ ــهم( ملي )1,840,000 س

2–7 سعر السهم والقيمة اإلجمالية 

ســيتم طــرح األســهم لالكتتــاب األولــي العــام بالقيمــة االســمية للســهم، والبالغــة دوالر 

امريكــي واحــد لــكل ســهم، وتبلــغ القيمــة اإلجماليــة لألســهم المطروحــة )1,840,000 

دوالر أمريكــي( مليــون وثمانمائــة واربعــون الــف دوالر أمريكــي فقــط ال غيــر.

2–8 خصائص األسهم المصدرة والمكتتب بها 

جميــع أســهم الشــركة بمــا فيهــا األســهم المكتتــب بهــا مــن قبــل المؤسســين 

واألســهم المصــدرة بموجــب هــذه النشــرة هــي أســهم عاديــة متســاوية فــي الحقــوق 

ــات. وااللتزام
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2–9 قيمة وعدد وخصائص األوراق المالية التي ستصدرها الشركة في 

وقت متزامن مع هذا اإلصدار

لن تصدر الشركة أية أوراق مالية في وقت متزامن مع هذا اإلصدار.

2–10 موافقات الجهات الرسمية على تأسيس الشركة وإصدار 

األسهم

ســجلت الشــركة لــدى مراقــب الشــركات فــي وزارة االقتصــاد الوطنــي بتاريــخ 

2016/08/15، تحــت الرقــم )562601476( كشــركة مســاهمة عامــة محــدودة، بــرأس 

ــة مليــون دوالر أمريكــي،  ــه قــدره )8,000,000 دوالر أمريكــي( ثماني مــال مصــرح ب

موزعــة علــى )8,000,000 ســهم( ثمانيــة مليــون ســهم، بقيمــة اســمية دوالر أمريكــي 

واحــد للســهم. 

حصلــت الشــركة بتاريــخ 2018/01/02 علــى موافقــة اإلدارة العامــة للتأميــن 

ــركة  ــت الش ــا حصل ــاب كم ــى االكتت ــطينية- عل ــال الفلس ــوق راس الم ــة س - هيئ

ــة ســوق  ــة – هيئ ــألوراق المالي ــة ل ــة اإلدارة العام ــى موافق ــخ 2018/2/7 عل بتاري

رأس المــال الفلســطينية علــى طــرح األوراق الماليــة غيــر المكتتــب بهــا لجمهــور 

المســتثمرين مــن خــالل اكتتــاب أولــي عــام والبالغــة )1,840,000 ســهم( مليــون 

ــف ســهم. ــة واربعــون ال وثمانمائ
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ثالثًا: شروط وإجراءات االكتتاب األولي العام

3-1 آلية طرح األسهم لالكتتاب األولي العام

ســيتم طــرح األســهم المنــوي إصدارهــا عــن طريــق اكتتــاب أولــي عــام، مــن خــالل 

اكتتــاب جمهــور المســتثمرين بهــذه األســهم مــن خــالل البنــوك التاليــة:

البنك اإلسالمي الفلسطيني	 

البنك اإلسالمي العربي	 

مصرف الصفا	 

على أن يتم االكتتاب على النموذج المعتمد بطلب االكتتاب االولي العام.

3-2 تقديم طلبات االكتتاب

ــل الشــركة المصــدرة أ.  ــى النمــوذج المعــد مــن قب ــاب عل يقــدم طلــب االكتت

والمرفــق بهــذه النشــرة وذلــك مــن خــالل تعبئــة هــذا النمــوذج كامــالً مرفــق 

بــه وثائــق إثبــات الشــخصية، ويســلم مــع قيمــة األســهم المكتتــب بهــا إلــى 

البنــك المعتمــد وفروعــه مــع ضــرورة كتابــة اســم المكتتــب رباعيــاً.

ــك ب.  ــل البن ــن قب ــه م ــه وتوقيع ــد ختم ــع بع ــب بإيصــال الدف ــظ المكتت يحتف

ــه  ــراءات اكتتاب ــتكمال إج ــن اس ــك لحي ــطته وذل ــاب بواس ــم االكتت ــذي ت ال

ــات. ــة والتعليم ــن واألنظم ــاً للقواني ــدرة وفق ــركة المص ــهم الش باس

3-3 مكان االكتتاب األولي العام ومدته

يتم االكتتاب بأسهم الشركة المصدرة لدى البنوك التالية:أ. 

البنك االسالمي العربي من خالل كافة الفروع المنتشرة 	 

البنك اإلسالمي الفلسطيني من خالل كافة الفروع المنتشرة 	 

مصرف الصفا من خالل كافة الفروع المنتشرة	 
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ــاح ب.  ــن صب ــام م ــي الع ــاب األول ــدأ االكتت ــام: يب ــي الع ــاب األول ــدة االكتت م

ــق  ــس المواف ــوم الخمي ــاء ي ــي مس ــق 2018/2/25، وينته ــد المواف ــوم األح ي

2018/3/22، ويحــق للشــركة تمديــد فتــرة االكتتــاب األولــي العــام بعــد أخــذ 

موافقــة هيئــة ســوق رأس المــال ومراقــب الشــركات فــي حــال عــدم تغطيــة 

األســهم المصــدرة.

3-4 قبول أو رفض طلب االكتتاب األولي العام 

ســيتم قبــول طلــب االكتتــاب األولــي العــام إذا كان مســتوفياً بشــكل كامــل للشــروط 

المبينــة فــي هــذه النشــرة، وتــم تقديمــه خــالل مــدة االكتتــاب األولــي العــام، وســيتم 

رفــض أي طلــب اكتتــاب غيــر مســتوٍف للشــروط القانونيــة أو المعلومــات أو البيانــات 

الــواردة فيــه أو المســتندات المطلــوب إرفاقهــا مــع طلــب االكتتــاب األولــي العــام.

3-5 الشروط المطلوبة لقبول االكتتاب األولي العام

الحــد األدنــى لالكتتــاب فــي الطلــب الواحــد )2500( ســهم, وال يجــوز أ. 

االكتتــاب بأقــل مــن هــذا العــدد. ومــن مضاعفــات الـــ )2500( ســهم. 

ــي ب.  ــاب ف ــب الواحــد لالكتت ــي الطل ــتراك ف ــن شــخص االش ــر م ال يجــوز ألكث

ــر  ــاً, ويحظ ــخصاً اعتباري ــكلون ش ــاً يش ــوا مع ــة إال إذا كان ــهم المطروح األس

ــاب. ــالن االكتت ــة بط ــت طائل ــك تح ــة وذل ــماء وهمي ــاب بأس االكتت

ــام المكتتــب ت.  ــر مــن طلــب واحــد، وإذا ق ــاب بأكث ال يجــوز للمكتتــب االكتت

باالكتتــاب بأكثــر مــن طلــب واحــد باالســم نفســه فســيتم االخــذ بــأول طلــب 

اكتتــاب تــم االكتتــاب بــه.

إن االكتتــاب بأســهم الشــركة يعنــي إقــرار المكتتــب بنظــام الشــركة الداخلــي ث. 

وعقــد تأسيســها، وإقــراراً بأنــه اطلــع علــى نشــرة اإلصــدار الخاصــة باألســهم 

المطروحــة وبالشــروط الــواردة فيهــا.

ال يحــق لمؤسســي الشــركة االكتتــاب باألســهم المطروحــة خــالل فتــرة ج. 

االكتتــاب األولــي العــام.
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3-6 آلية وتاريخ إعادة األموال الفائضة في حالة تخصيص األسهم أو 

رفض طلب االكتتاب األولي العام

ــروط أ.  ــة ش ــزم بكاف ــم يلت ــن ل ــاب لم ــض االكتت ــص أو رف ــة التخصي ــي حال ف

االكتتــاب، ســتتم إعــادة األمــوال الفائضــة مــن خــالل فــرع البنــك الــذي تــم 

ــه. ــاب مــن خالل االكتت

تلتــزم الشــركة بتخصيــص مجمــوع األوراق الماليــة المكتتــب بهــا للمكتتبيــن ب. 

ــة  ــدد األوراق المالي ــن ع ــا ع ــب به ــة المكتت ــدد األوراق المالي ــادة ع ــد زي عن

المطروحــة لالكتتــاب، كل بنســبة مــا اكتتــب بــه مــن أوراق ماليــة بعــد توزيــع 

الحــد األدنــى الــذي يقــرره مجلــس اإلدارة بالتســاوي، وتكــون الشــركة مســؤولة 

عــن إعــادة المبالــغ الزائــدة عــن قيمــة األســهم المطروحــة لالكتتــاب األولــي 

ــالق  ــخ إغ ــن تاري ــاً م ــن يوم ــى ثالثي ــد عل ــدة ال تزي ــالل م ــك خ ــام، وذل الع

االكتتــاب األولــي العــام، أو إقــرار تخصيــص األســهم أيهمــا اســبق، وإذا تخلفــت 

الشــركة عــن ذلــك ألي ســبب مــن األســباب، فيترتــب لــكل مــن المســتحقين 

لتلــك المبالــغ عائــد عليهــا تحســب مــن بدايــة الشــهر التالــي مباشــرة لمــدة 

ــد  ــى عائ ــدل أعل ــادة، وبمع ــذه الم ــي ه ــا ف ــوص عليه ــاً المنص ــن يوم الثالثي

للعوائــد الســائدة بيــن البنــوك الفلســطينية علــى الودائــع ألجــل خــالل ذلــك 

ــع  ــدة م ــغ الزائ ــادة المبال ــع األحــوال ســتقوم الشــركة بإع ــي جمي الشــهر. وف

عوائدهــا إلــى المكتتبيــن خــالل مــدة أقصاهــا ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إغــالق 

االكتتــاب األولــي العــام. وذلــك اســتناداً إلــى المــادة )23( مــن تعليمــات اصدار 

االوراق الماليــة رقــم )5( لســنة 2008 الصــادرة عــن مجلــس ادارة الهيئــة. 

ــى  ــب عل ــة الطل ــدم كفاي ــال ع ــي ح ــة ف ــراءات المتبع ــة اإلج 3-7 ماهي

االكتتــاب باألســهم المطروحــة

ــة،  ــدة القانوني ــاء الم ــد انقض ــة بع ــهم المطروح ــل األس ــاب بكام ــم االكتت ــم يت إذا ل

يتــم الرجــوع إلــى أحــكام قانــون الشــركات وقانــون األوراق الماليــة رقــم )١٢( لســنة 

٢٠٠٤ وتعليمــات األوراق الماليــة الصــادرة عــن هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، 

وإعــالم الهيئــة بذلــك التخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات الســتكمال زيــادة رأس المــال.
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3-8 آليــة الحصــول علــى نشــرة إصــدار األســهم ومتطلبــات تعبئــة طلــب 

االكتتــاب األولــي العــام

ــركة  ــي للش ــام الداخل ــيس والنظ ــد التأس ــدار وعق ــرة اإلص ــى نش ــول عل ــم الحص يت

والمتطلبــات المتعلقــة بطلــب االكتتــاب األولــي العــام مــن بنــوك االكتتــاب والفــروع 

المعتمــدة لتعبئــة طلبــات االكتتــاب. وعلــى المكتتــب تعبئــة طلــب االكتتــاب بدقــة 

وعنايــة، وتوقيعــه أمــام موظــف البنــك المختــص. 

3-9 الحد األدنى لالكتتاب في الطلب الواحد والنسبة المخصصة 

لمساهمي الشركة

الحــد األدنــى لالكتتــاب فــي الطلــب الواحــد )2500( ســهم, وال يجــوز أ. 

االكتتــاب بأقــل مــن هــذا العــدد. وأيــة زيــادة علــى هــذا العــدد يجــب أن 

ــهم.  ــدد )2500( س ــات الع ــن مضاعف ــون م تك

عمــالً بأحــكام قانــون الشــركات، بلغــت حصــة المؤسســين مــا نســبته )77%( ب. 

مــن أســهم الشــركة المصــدرة، وســيتم طــرح مــا نســبته )23%( مــن أســهم 

الشــركة للمســاهمين مــن خــالل االكتتــاب األولــي العــام.

3-10 النسبة المخصصة لمساهم استراتيجي في الشركة

ال توجــد أيــة نســبة محــددة مــن األســهم المطروحــة مخصصــة لمســاهم اســتراتيجي 

فــي الشــركة.

3-11 مشاركة األسهم المصدرة في األرباح

سوف تشارك األسهم في أرباح الشركة وفقاً ألحكام قانون الشركات.
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رابعًا: تسجيل الشركة المصدرة ورؤيتها 
ومهمتها وقيمها وغاياتها

4-1 تسجيل الشركة

تــم تســجيل الشــركة لــدى دائرة تســجيل الشــركات فــي وزارة االقتصــاد الوطني كشــركة 

ــرأس  مســاهمة عامــة محــدودة بتاريــخ 2016/08/15، تحــت الرقــم )562601476(، ب

مــال مصــرح بــه قــدره )8,000,000 دوالر أمريكــي( ثمانيــة مليــون دوالر أمريكــي. 

4-2 رؤية الشركة

ــة  ــر مظل ــن المجتمــع الفلســطيني وتوفي ــي تمكي ــف ف ــم االســالم الحني اســتلهام قي

حمايــة تأمينيــة تحافــظ علــى الثــروة القوميــة الفلســطينية فــي قالــب مــن الحداثــة 

ــا الحديثــة تحقيقــاً لهــذه الرؤيــة. واالبتــكار وتطويــع وســائل التكنولوجي

4-3 رسالة الشركة 

توفيــر جميــع الحلــول التأمينيــة التــي تنســجم مــع احــكام الشــريعة االســالمية الغــراء، 

مــن خــالل تقديــم باقــة مــن الحلــول و البرامــج التأمينيــة الجديــدة التــي تلبــي رغبــة 

الســوق الفلســطيني وتشــبع حاجــات ومتطلبــات ذوي الدخــل المحــدود مــن افــراد 

ــي  ــة ف ــة المطروح ــات التأميني ــدي للخدم ــط التقلي ــن النم ــدا ع ــات بعي ومجموع

الســوق، وتكريــس فلســفة التأميــن االســالمي فــي فلســطين مــن خــالل زيــادة الوعــي 

التأمينــي لــدى المواطــن الفلســطيني بشــكل عــام والتأميــن االســالمي بشــكل خــاص.

4-4 االستراتيجية:

ــن  ــامل م ــاره الش ــي اط ــالمي ف ــن االس ــات التامي ــوم وادبي ــي بمفه ــزام الفعل االلت

حيــث االنظمــة والسياســات والنمــط االخالقــي والســلوكي الملتــزم بمبــادئ الشــريعة 

المحاســبية  والمعاييــر  والتشــريعات  واالنظمــة  والقوانيــن  الســمحاء  االســالمية 

ــالمي. ــم االس ــي العال ــة ف ــع الفقهي ــا المجام ــي اقرته ــالمية الت االس
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4-5 أهداف الشركة 

تهــدف شــركة تمكيــن الفلســطينية للتاميــن لتحقيــق مجموعــة مــن االهــداف فــي 

اطــار منظومــة اخالقيــة ومهنيــة تحكــم عالقاتهــا الداخليــة وعالقتهــا مــع الجمهــور و 

المؤسســات الرســمية الرقابيــة واالشــرافية:-

ــم 	  ــية تحك ــة مؤسس ــراء كهوي ــالمية الغ ــريعة االس ــكام الش ــم واح ــي قي تبن

ــن  ــوم التامي ــات مفه ــق آلي ــزام بتطبي ــع االلت ــا م ــا وتعامالته ــع اعماله جمي

االســالمي والمعاييــر الدوليــة ذات العالقــة.

خدمــة القطاعــات المجتمعيــة غيــر الناشــطة )المهمشــة( فــي مجــال التاميــن 	 

وذلــك مــن خــالل برامــج وحلــول تأمينيــة خاصــه تلبــي مختلــف االحتياجــات 

التأمينيــة لــذوي الدخــل المحــدود. 

ــم 	  ــن فه ــدءاً م ــور ب ــة الجمه ــي خدم ــودة ف ــتويات الج ــى مس ــق اعل تحقي

احتياجاتــه، و طــرح الحلــول التأمينيــة المناســبة ايمانــاً منــا بعالقــة الشــراكة 

ــة ».  ــق التأميني ــة الوثائ ــع المشــتركين » حمل م

المصداقيــة وااللتــزام وســرعة االســتجابة لحاجــات المشــتركين وجبــر الضــرر 	 

وســرعة التعويــض ونســج عالقــة تكامليــة عمادهــا التواصــل الدائم والمســتمر 

مــع جمهــور المشــتركين.

ــة 	  ــات ذكي ــم خدم ــة لتقدي ــل الحديث ــائل التواص ــا ووس ــع التكنولوجي تطوي

ــات. ــذه الخدم ــى ه ــول عل ــهولة الحص ــرعة وس ــتركين س ــق للمش تحق

االلتزام بقواعد الحوكمة والشفافية واالدارة الفضلى في كافة عمليات الشركة.	 

اســتقطاب وتنميــة كــوادر اداريــة وفنيــة تؤمــن برســالة الشــركة وقــادرة علــى 	 

تحقيــق اهدافهــا ضمــن المحــددات والضوابــط االخالقيــة والمهنيــة.

تحقيــق عوائــد ماليــة مجزيــة ومناســبه لكل مــن حملــة الوثائق »المشــتركين« 	 

وحملة االســهم.
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الفنيــة 	  والمخصصــات  االحتياطيــات  فــي  مرتفعــة  مســتويات  تحقيــق 

والحســابية وهامــش المــالءة الماليــة وذلــك وفقــا لألصــول المحاســبية 

والماليــة المعياريــة المتفــق عليهــا دوليــا، وقانــون التأميــن الفلســطيني رقــم 

)20( لســنة 2005 والتشــريعات الثانويــة الصــادرة بمقتضــاه وتعليمــات هيئــة 

ــة. ــطينية ذات العالق ــال الفلس ــوق راس الم س

4-6 الشفافية والحوكمة

تؤكــد الشــركة أنــه وإيمانــاً بمبــادئ الشــفافية والحوكمــة، وحرصــاً منهــا على ممارســة 

األنشــطة واألعمــال وفقــاً ألعلــى المعاييــر الدوليــة، فســتحرص علــى االلتــزام بقواعــد 

الشــفافية والحوكمــة، مــن خــالل تطبيــق مجموعــة مــن األنظمــة واإلجــراءات التــي 

ــك فقــد تبنــت الشــركة مجموعــة مــن العناصــر  تمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا. لذل

واإلجــراءات التــي تعــزز مبــادئ الشــفافية والحوكمــة، ومنهــا:

الهيئــة العامــة تمثــل المســاهمين، وهــي تمــارس صالحياتهــا وفقــاً ألحــكام . 1

قانــون الشــركات والنظــام األساســي للشــركة.

ــن . 2 ــتثمارية م ــة واس ــاءات اقتصادي ــم كف ــتقل، يض ــس إدارة مس ــود مجل وج

ــزة. ــرة المتمي ــة والخب ــاءة والنزاه ــة بالكف ــة المعروف ــخصيات العام الش

ــر . 3 ــدوري وغي ــر الشــفافية واإلفصــاح، مــن خــالل اإلفصــاح ال ــزام بمعايي االلت

الــدوري عــن المعلومــات الواجــب إيصالهــا للمســاهمين فــي الوقــت 

ــدد. المح

تبنــي أفضــل أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة، مــن خــالل خضــوع عمليــات . 4

ــات  ــع كبري ــاون م ــي بالتع ــي والخارج ــق الداخل ــركة للتدقي ــاطات الش ونش

شــركات التدقيــق الدوليــة.

ــل . 5 ــى أفض ــد عل ــة تعتم ــة وإداري ــراءات مالي ــات وإج ــركة لسياس ــاع الش اتب

ــاً. ــدة عالمي ــر المعتم ــس والمعايي األس
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تدقيــق البيانــات الماليــة للشــركة مــن قبــل كبريــات شــركات التدقيــق . 6

الدوليــة.

ــواء . 7 ــدة س ــراءات المعتم ــر واإلج ــة بالمعايي ــركات التابع ــزام الش ــان الت ضم

ــة. ــة والدولي ــة المحلي ــات المنظم ــن الجه ــة م ــة أو الخارجي الداخلي
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خامسًا: حقوق ومسؤوليات المساهم 
ونقل ملكية األسهم

5-1 حقوق المساهم

ــة أ.  ــة العام ــة الهيئ ــد موافق ــركة بع ــة للش ــاح المتحقق ــي األرب ــاركة ف المش

عليهــا، ويشــارك المســاهمون فــي أربــاح الشــركة وخســائرها وناتــج تصفيتهــا 

ــي الشــركة. بنســبة مســاهمتهم ف

حضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة للشــركة، لبحــث وإقرار ب. 

جدولــي األعمــال المقرريــن حســب أحــكام قانــون الشــركات وهــي كالتالي:

الهيئة العامة العادية:	 

سماع تقرير مجلس إدارة الشركة.. 1

سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوالها وحساباتها وميزانيتها.. 2

مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها والمصادقة عليها.. 3

ــنة . 4 ــابات للس ــق الحس ــركة ومدق ــس إدارة الش ــاء مجل ــاب أعض انتخ

ــركة. ــة للش المالي

تحديد األرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس اإلدارة.. 5

البحــث فــي اقتراحــات االســتدانة والرهــن، أو إعطــاء الكفــاالت، . 6

ــك. ــرارات بذل ــاذ الق ــي، واتخ ــا الداخل ــي نظامه ــبما يقتض حس

الهيئة العامة غير العادية:	 

تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي.. 1

اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى.. 2

فسخ الشركة وتصفيتها.. 3

إقالة رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائها.. 4
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زيادة رأس مال الشركة المصرح به أو تخفيض رأس المال.. 5

إصدار إسناد القرض.. 6

نقل مركز الشركة إلى الخارج، على أن يقترن ذلك بموافقة الوزير.. 7

5-2 مسؤوليات المساهم 

مسؤولية المساهم محدودة بعدد األسهم التي يمتلكها في رأس مال الشركة.

5-3 التقارير المرسلة إلى المساهمين

يترتــب علــى مجلــس إدارة الشــركة أن يعــد خــالل مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر 

مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة للشــركة الحســابات والبيانــات الماليــة وفقــاً لمعايير 

المحاســبة والتدقيــق الدوليــة والقوانيــن ذات العالقــة, وعــرض البيانــات أو أي بيانــات 

يطلبهــا القانــون وذلــك لعرضهــا علــى الهيئــة العامــة:- 

الميزانيــة الســنوية العامــة للشــركة، وبيــان األربــاح والخســائر، وبيــان 	 

التدفقــات النقديــة، واإليضاحــات المتعلقــة بهــا مقارنــًة مــع الســنة الماليــة 

ــركة. ــابات الش ــق حس ــن مدق ــا م ــة جميعه ــابقة، مصدق الس

التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة عــن أعمــال الشــركة خــالل الســنة الماضيــة، 	 

وتوقعاتهــا المســتقبلية للســنة القادمة.

مجمــوع المكافــآت التــي حصــل عليهــا موظفــو اإلدارة العليــا ســواء بصــورة 	 

مباشــرة، كالرواتــب واألتعــاب، أم غيــر مباشــرة، كالقــروض والضمانــات.

5-4 نقل ملكية األسهم

بعــد االنتهــاء مــن إجــراءات االكتتــاب األولــي العــام، وتســجيل األوراق الماليــة 

ــال  ــوق رأس الم ــة س ــع هيئ ــيق م ــركة وبالتنس ــتقوم الش ــة، س ــدى الهيئ ــدرة ل المص

بتقديــم طلــب إدراج أســهمها فــي البورصــة، وإيــداع ســجل مســاهمي الشــركة 

ــا  ــن خالله ــم م ــي يت ــدة الت ــة الوحي ــاره الجه ــل، باعتب ــداع والتحوي ــز اإلي ــدى مرك ل

نقــل ملكيــة األســهم بعــد إدراجهــا فــي البورصــة. ويشــترط مركــز اإليــداع والتحويــل 
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تزويــده ببيانــات محــددة يتــم تدوينهــا فــي طلــب االكتتــاب، وذلــك لغايــات إيــداع 

ــز.  ــدى المرك ــة أســهمه ل ــل ملكي ــن نق ــن المســاهم م ــة، ليتمك ــة المالي الورق

ــا  ــب به ــي أكتت ــهم الت ــركة )االس ــي الش ــية ف ــهم التأسيس ــي االس ــرف ف ــر التص يحظ

المؤسســون( قبــل مــرور ســنتين علــى االقــل علــى منــح الشــركة اذن الشــروع بالعمــل 

ويعتبــر باطــالً أي تصــرف يخالــف احــكام هــذه الفقــرة ويســتثنى مــن هــذا الحظــر 

انتقــال االســهم التأسيســية للورثــة بســبب وفــاة الشــريك المؤســس وكذلــك انتقالهــا 

ــر  ــارة حظ ــع اش ــب وض ــا. ويج ــر فيه ــس آخ ــى مؤس ــركة ال ــي الش ــس ف ــن مؤس م

التصــرف فــي االســهم التأسيســية وفــق احــكام هــذه الفقــرة علــى ظهــر شــهادة ملكية 

االســهم وفــي ســجل المســاهمين وبمــا يتناســب مــع تعليمــات الجهــات الرقابيــة.

5-5 إدراج أسهم الشركة

ســتقوم الشــركة بتقديــم طلــب إدراج أســهمها فــي بورصــة فلســطين بموعــد أ. 

ــة ســوق رأس المــال الفلســطينية علــى  ال يتجــاوز عاميــن مــن موافقــة هيئ

نتائــج االكتتــاب االولــي العــام و بعــد موافقــة الهيئــة والبورصــة علــى اإلدراج.

ــون ب.  ــاً ألحــكام قان ــي بورصــة فلســطين وفق ــداول ف ــالً للت ــون الســهم قاب يك

األوراق الماليــة رقــم )12( لســنة 2004 واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة 

ــك تعليمــات وأنظمــة البورصــة، بحيــث يكــون التــداول  بمقتضــاه، ومــن ذل

مــن خــالل الوســطاء المالييــن المرخصيــن مــن قبــل الهيئــة والمعتمديــن مــن 

ــل البورصــة. قب

يحــق لــكل مــن انتقلــت إليــه ملكيــة ســهم بســبب وفــاة مالكــه أو إفالســه ت. 

الحصــول علــى الحصــص نفســها فــي األربــاح وغيرهــا مــن الفوائــد والحقــوق.

ــهم، ث.  ــع األس ــجيل بي ــد تس ــاً لقواع ــجل وفق ــراث، وتس ــهم بالمي ــل األس تنتق

وذلــك بموجــب طلــب يقدمــه الورثــة أو وكالؤهــم أو أوصياؤهــم إلــى مركــز 

ــوص  ــرعية والنص ــكام الش ــاً لألح ــة وفق ــن الورث ــهم بي ــم األس ــداع، وتقس اإلي

ــي هــذا الخصــوص. ــا ف ــة المعمــول به القانوني
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سادسًا: الغاية من اإلصدار وكيفية استغالل 
حصيلته ومصاريف اإلصدار

ســتقوم الشــركة باســتغالل صافــي حصيلــة هــذا اإلصــدار والبالــغ )1,840,000 أ. 

دوالر أمريكــي( مليــون و ثمانمائــة واربعــون ألــف دوالر أمريكــي، باإلضافــة 

إلــى رأس المــال المكتتــب بــه من قبل مؤسســي الشــركة والبالــغ )6,160,000 

ــل  ــف دوالر أمريكــي، لتموي ــة وســتون ال ــون ومائ دوالر أمريكــي( ســتة ملي

ــد  ــاً لعق ــة وفق ــتثمار المتاح ــه االس ــع أوج ــي جمي ــتثمارية ف ــاطاتها االس نش

تأســيس الشــركة ونظامهــا األساســي.

ــن ب.  ــا م ــاب به ــم االكتت ــي ت ــاب الت ــغ االكتت ــة مبال ــتغالل حصيل ــم اس ــن يت ل

خــالل جمهــور المســتثمرين إال بعــد أخــذ موافقــة هيئــة ســوق رأس المــال 

الفلســطينية علــى نتائــج االكتتــاب األولــي العــام، وكذلــك موافقــة الجهــات 

ــة. ــة ذات العالق الرقابي

ــه ســيتم ت.  ــار أن ــاب، باعتب ــغ االكتت ــة مبال ــاك نقــص فــي حصيل ــن يكــون هن ل

ــة. ــات الهيئ ــون الشــركات وتعليم ــق قان تطبي
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سابعًا: وصف الشركة 

7-1 لمحة عن الشركة ونشاطاتها

تأسســت شــركة تمكيــن الفلســطينية للتأميــن بتاريــخ 2016/08/15 برأســمال قــدره 

)8,000,000 دوالر أمريكــي( ثمانيــة مليــون دوالر أمريكــي مــوزع علــى )8,000,000 

ســهم( ثمانيــة مليــون ســهم، كشــركة مســاهمة عامــة. وبتوافــق مــع دعــوة اإلســالم 

ــاون و  ــن التع ــاس م ــى اس ــم عل ــع قائ ــة مجتم ــى إقام ــريعاته إل ــي تش ــف ف الحني

ــاً  ــاة الكريمــة للفــرد انطالق ــا تتحقــق الحي ــي مــن خالله ــل كأحــد األســس الت التكاف

مــن قولــه تعالــى )وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا علــى اإلثــم والعــدوان( 

ســورة المائــدة آيــة )2(ومــن قولــه تعالــى )إنمــا المؤمنــون أخــوه( صــورة الحجــرات 

آيــة )10( وقــد قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم )المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان 

ــه وســلم  ــه علي ــى الل ــال صل ــا ق المرصــوص يشــد بعضــه بعضــاً( رواه الشــيخان كم

)مثــل المؤمنيــن فــي توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد اذا اشــتكى منــه 

عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى( رواه اإلمــام مســلم فــي صحيحــه.

انطالقــاً مــن هــذه التعليمــات الســماوية تقــع المســؤولية علــى المجتمــع اإلســالمي 

فــي الخــروج مــن ازمــة الفقــر والفســاد وتحقيــق المســاواة االجتماعيــة التــي يعانــي 

منهــا المجتمــع اإلســالمي ويكــون ذلــك بالتعــاون والتكافــل وتمكيــن افــراد المجتمــع 

المســلم، و االمثلــة علــى ذلــك كثيــرة ومنهــا التكافــل لترميــم اآلثــار المترتبــة علــى 

القتــل الخطــأ بتوزيــع الديــة علــى العاقلــة أو أهــل الديــوان، وإعطــاء الغارميــن ســهماً 

مــن الــزكاة لترميــم آثــار الديــون التــي لحقــت بهــم بســبب اإلصــالح بيــن الخصــوم أو 

غــرق تجارتهــم أو احراقهــا.

ونظــراً لتفشــي ظاهــرة الفقــر والعــوز فقــد كثــرت الحــوادث التــي ينتــج عنهــا آثــاراً 

جســيمة ال يقــدر لفــرد او جماعــة تحمــل تبعاتهــا، ممــا اســتدعى التفكيــر فــي إنشــاء 

ــى  ــة قائمــة عل ــغ عملي ــى صي ــا إل ــن اإلســالمي وتحليله ــى فكــرة التأمي شــركات تتبن

اســس شــرعية.
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ولتحقيــق هــذا الهــدف تداعــى أهــل الخيــر ممــن يهمهــم إيجــاد حلــول للمشــكالت 

االقتصاديــة فــي المجتمــع الفلســطيني مــن منظــور إســالمي بتأســيس شــركة تأميــن 

إســالمية تقــوم علــى مبــدأ التعــاون والتمكيــن الشــرعيين، وهــذا يلبي رغبات شــريحة 

ــداً  ــل اإلســالمي بعي ــى البدي ــون إل ــن يتطلع ــا الفلســطيني مم ــن مجتمعن واســعة م

عــن الحــرج الشــرعي فــي التاميــن، باعتبــار أن التأميــن والتمكيــن اإلســالمي ينســجم 

ــادئ الشــريعة اإلســالمية الســمحاء، وللوقــوف علــى  فــي فلســفته وجوهــره مــع مب

ــة التأسيســية  ــزام الشــركة بأحــكام الشــريعة اإلســالمية الغــراء فقــد قامــت اللجن الت

باعتمــاد هيئــة رقابــة شــرعية أســندت إليهــا مهمــة االطمئنــان إلــى اعمــال الشــركة 

بمــا ينســجم ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

من المتوقع ان تباشر الشركة أعمالها التشغيلية خالل شهر شباط من العام الحالي. 

7-2 المؤسسون والهيكل الحالي لملكية الشركة

نسبة المساهمة الى راس المال  عدد االسهم الشركة المساهمة

%51.25 سهم 4,100,000 مؤسسة إدارة وتنمية اموال اليتامى

%10 سهم 800,000 هيئة التقاعد الفلسطينية

%0.75 سهم 60,000 شركة مدماك للمقاوالت العامة

%2 سهم 160,000 السيد / خالد رفيق شاكر النتشة

%5 سهم 400,000 شركة المشرق للتأمين

%2 سهم 160,000 السيد / صالح فايز أحمد الدغمة

%1 سهم 80,000 السيد / يوسف “محمد كمال” ابراهيم حسونة

%5 سهم 400,000 شركة ستيشن تريد

لمحة عن الشركاء المؤسسون

يعتبــر مؤسســي شــركة تمكيــن الفلســطينية للتأميــن )مؤسســات وأشــخاص طبيعيين( 

ــي  ــزة ف ــة ممي ــم بصم ــت له ــن كان ــن والذي ــن والمميزي ــتثمرين الناجحي ــن المس م

الصناعــة الماليــة وصناعــة التأميــن، ويســعى المؤسســين إلــى خلــق تجربــة جديــدة 

ــادة  ــالل إع ــن خ ــاع م ــي القط ــزة ف ــداث قف ــن أح ــم م ــن تمكنه ــوق التأمي ــي س ف
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تســويق المنتجــات الحاليــة بأشــكال وتغطيــات مختلفــة لفئــات جديــدة تــم إهمــال 

ــن  ــرى م ــواع أخ ــتحداث أن ــى اس ــة إل ــة، إضاف ــركات الحالي ــل الش ــن قب ــا م تغطيته

ــى كل  ــع عل ــود بالنف ــا يع ــطين بم ــي فلس ــل ف ــوق العم ــى س ــا إل ــن وإدخاله التأمي

مــن المتعامليــن مــن جهــة وعلــى المؤسســات الوطنيــة العاملــة مــن خــالل تخفيــض 

وضبــط المخاطــر فــي إطــار مــدروس ومتــزن، نبيــن لكــم أدنــاه ملخــص عــن كل مــن 

مؤسســي شــركة تمكيــن:

مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى ويمثلها السيد رفيق النتشة	 

ــم )14( لســنة  ــون رق ــى بموجــب قان ــوال اليتام ــة أم أنشــأت مؤسســة إدارة و تنمي

2005، حيــث نصــت المــادة الثانيــة مــن القانــون علــى إنشــاء مؤسســة عامــة 

تســمى مؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى بحيــث تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة 

واالســتقالل المالــي واإلداري واألهليــة القانونيــة لمباشــرة جميــع األعمــال والتصرفــات 

ــر  ــة وغي ــوال المنقول ــك األم ــك تمل ــي ذل ــا ف ــا بم ــق أغراضه ــا تحقي ــل له ــي تكف الت

ــون. ــق أحــكام القان ــا وممارســة نشــاطها وف ــة لســير أعماله ــة الالزم المنقول

ــتثمار  ــة وجــوه االس ــي كاف ــتثمارها ف ــام واس ــوال األيت ــة أم ــة بتنمي ــى المؤسس وتعن

المشــروعة التــي ال تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، و إدارة اإلنفاق الشــهري 

علــى األيتــام مــن أموالهــم إلــى أن يبلــغ اليتيــم ســن الرشــد، فتدفــع إليهــم أموالهــم 

مــع أرباحهــا، إضافــة إلــى المســاهمة فــي تنميــة المجتمــع المحلــي والمســاهمة فــي 

خطــط التنميــة االقتصاديــة و االجتماعيــة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن مؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامى كانت من المســاهمين 

ــاركت  ــدة وش ــنوات عدي ــن لس ــطينية للتأمي ــل الفلس ــركة التكاف ــي ش ــيين ف الرئيس

بإســتمرار مــن خــالل ممثليــن لهــا فــي مجلــس إدارة الشــركة ولجانهــا التخصصيــة.

هيئة التقاعد الفلسطينية ويمثلها الدكتور ماجد عطا الحلو	 

تــم إنشــاء هيئــة التقاعــد الفلســطينية بموجــب قانــون التقاعــد العــام رقــم )7( لســنة 

ــي  ــد ف ــة التقاع ــى أنظم ــراف عل ــم واإلش ــى إدارة وتنظي ــة تتول 2005. وهــي مؤسس
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ــتقالل  ــة واالس ــخصية االعتباري ــطينية بالش ــد الفلس ــة التقاع ــع هيئ ــطين، وتتمت فلس

المالــي واإلداري واألهليــة القانونيــة لمباشــرة جميــع األعمــال والتصرفــات التــي 

تكفــل لهــا تحقيــق أغراضهــا بمــا فــي ذلــك تملــك األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة 

الالزمــة لســير أعمالهــا وممارســة نشــاطها وفــق أحــكام القانــون.

شركة مدماك للمقاوالت العامة 	 

تأسســت شــركة مدمــاك للمقــاوالت العامــة كإحــدى شــركات المقــاوالت التــي عملــت 

علــى المشــاركة فــي العديــد مــن المناقصــات لبنــاء وإنشــاء العديــد مــن المشــاريع 

ــع  ــروع مجم ــركة مش ــا الش ــي نفذته ــاريع الت ــرز المش ــن أب ــيادية وم ــة والس الوطني

الــوزارات ومشــروع مبنــى اإلدارة العامــة لبنــك فلســطين ومشــروع المواقــف الكائــن 

فــي المصيــون-رام اللــه وغيرهــا مــن المشــاريع اإلنشــائية.

 السيد / خالد رفيق شاكر النتشة	 

مســتثمر فلســطيني مقيــم فــي دولــة قطــر، يرغــب فــي المســاهمة فــي إنشــاء شــركة 

تأميــن جديــدة تتوافــق أعمالهــا مــع الشــريعة اإلســالمية فــي فلســطين، بحيــث توفــر 

العديــد مــن الخدمــات والمنتجــات غيــر المتوفــرة فــي الســوق الفلســطيني وتقــدم 

ــل  ــتثمار داخ ــديدة باالس ــه الش ــى رغبت ــة إل ــاري، إضاف ــن التج ــرعياً للتأمي ــال ش بدي

فلســطيني لتطويــر االقتصــاد وتوفيــر فــرص عمــل لتشــغيل المزيــد مــن الفلســطينيين 

وتخفيــض نســبة البطالــة.

السادة/ شركة ستيشن تريد للتجارة العامة والمقاوالت والسيد / صالح فايز الدغمة.	 

شــركة ستيشــن تريــد للتجــارة العامــة شــركة مملوكــة لرجــل األعمــال الســيد صــالح 

فايــز الدغمــة وأوالده، الســيد/صالح فايــز الدغمــة رجــل أعمــال معــروف و لــه 

إســتثمارات كبيــرة فــي فلســطين وخارجهــا، ونجــح فــي تطويــر وتنميــة اســتثماراته 

ــتثمار  ــي لإلس ــو ظب ــز أب ــي مرك ــه ف ــه وعمل ــن خبرت ــتفيداً م ــا مس ــا وخارجي داخلي

ــتثمار.  ــي لإلس ــو ظب ــاز أب ــس جه ــاراً لرئي ومستش
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شركة المشرق للتأمين.	 

شــركة مســاهمة عامــة فلســطينية أُسســت ســنة 1993م كشــركة رائــدة فــي صناعــة 

ــة مــن خــالل شــبكة مــن  ــا التأميني ــم خدماته ــن فــي فلســطين وتقــوم بتقدي التأمي

ــوكالء فــي فلســطين. الفــروع والمكاتــب وال

 السيد / يوسف »محمد كمال« حسونة.	 

ــي  ــرة ف ــه الخب ــطين، ولدي ــل فلس ــتثمارات داخ ــه إس ــطيني لدي ــال فلس ــل أعم رج

ــل  ــركة التكاف ــس إدارة ش ــي مجل ــواً ف ــاً و عض ــث كان مؤسس ــن حي ــة التأمي صناع

ــنوات. ــة س ــدة ثماني ــن لم ــطينية للتأمي الفلس



56

7-3 االدارة التنفيذية 

المرجعية/الخبرةالمنصباالسم

حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي الماليــة العامــة مــن المدير العامالسيد/ محمد الريماوي 

المملكــة المغربيــة، لديــه اكثــر مــن 20 عامــا مــن الخبــرة 

الماليــة والمصرفيــة يعتبــر مــن رواد صناعــة التاميــن 

ــه  ــث لدي ــي حي ــن العرب ــطين والوط ــي فلس ــالمي ف اإلس

ــن  ــة التامي ــي صناع ــة ف ــرة عملي ــوام خب ــن 10 أع ــر م أكث

االســالمي باإلضافــة الــى كونــه رئيــس االتحــاد الفلســطيني 

ــام  ــاد الع ــي االتح ــطين ف ــل فلس ــن وممث ــركات التأمي لش

ــن 2012-2009. ــن لدورتي ــركات التامي ــي لش العرب

مدير دائرة تكنولوجيا السيد/ خلدون مفارجه 

المعلومات

حاصــل علــى بكالوريــوس هندســة حاســوب وفــي مرحلــة 

الماجســتير فــي إدارة األعمــال حاليــاً – جامعــة بيرزيــت. 

ــاع  ــي قط ــة ف ــرة عملي ــوام خب ــن 10 اع ــر م ــه أكث ولدي

ــن اإلســالمي  التأمي

مدير دائرة التأمين الصحي السيد/ سيمون شحادة 

والعائلي

ــن  ــة م ــة ومصرفي ــوم مالي ــوس عل ــى بكالوري ــل عل حاص

جامعــة بيرزيــت ولديــه اكثــر مــن 14 عامــا خبــرة عمليــة 

ــدي واإلســالمي. ــن الفلســطيني التقلي ــي قطــاع التامي ف

مدير دائرة االتصاالت السيد / محمود شخشير

التسويقية والعالقات العامة

ــي إدارة األعمــال مــن جامعــة  ــى ماجســتير ف حاصــل عل

النجــاح الوطنيــة ولديــه أكثــر مــن 9 اعــوام خبــرة عمليــة 

فــي قطــاع االتصــاالت وقطــاع التأميــن اإلســالمي. 

حاصــل علــى بكالوريــوس محاســبة مــن جامعــة بيرزيــت المدير الماليالسيد / عنان بدر

ــي اإلدارة  ــنوات ف ــن 9 س ــر م ــة ألكث ــرة عملي ــه خب ولدي

ديلويــت  شــركة  لــدى  الحســابات  وتدقيــق  الماليــة 

 CPA آنــد تــوش باإلضافــة الــى انــه يحمــل شــهادة

 PCPA وشــهادة  االمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  مــن 

لفلســطينية ا

حاصــل علــى بكالوريــوس إدارة أعمــال مــن جامعــة مدير دائرة التأمينات العامةالسيد/ محمد عموص

القــدس ولديــه خبــرة عمليــة ألكثــر مــن 10 ســنوات فــي 

ــطيني. ــن الفلس ــاع التأمي قط
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7-4 طبيعة عمل الشركة:

ــن المنســجمة مــع أحــكام  ــول التامي ــع خدمــات وحل ــم جمي ســتقوم الشــركة بتقدي

الشــريعة اإلســالمية الغــراء والقوانيــن واألنظمــة ذات العالقــة بصناعــة التأميــن فــي 

الســوق الفلســطيني وهــي:

تأمين المركبات.	 

تامين الحريق واألخطار التابعة.	 

التامين الصحي	 

تامين الممتلكات.	 

تامين السفر.	 

التامين البري والبحري والجوي.	 

تامين الخسائر المالية.	 

التأمين العائلي.	 

التأمين المنزلي الشامل.	 

تأمين أخطار المقاولين.	 

تأمين تعطل اآلالت والمكائن.	 

تأمين أخطار التركيب الشامل.	 

تأمين الحوادث الشخصية.	 

تأمين النقود.	 

تأمين خيانة األمانة.	 

تامين المسؤوليات.	 

تأمين أخطاء المهن الطبية.	 

تأمين العمال من أخطار إصابات العمل.	 
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7-5 مزايا التامين الذي ستقدمه الشركة:

 اإلطمئنان التام إلى البعد عن المعامالت الربوية المحرمة.. 1

ــن، تضمــن بعدهــا عــن . 2 ــدي التامي ــن معي ــا وبي ــدة بينه ــة جدي ــم عالق تنظي

ــة. ــا المالي ــي تعامالته الحــرام ف

ــاً مــن المبــدأ التعاونــي الــذي . 3 ــي للشــركة انطالق ــق الهــدف الرئيس تحقي

ــن حقــوق  ــة بي ــر قــدر مــن العدال ــق أكب ــل فــي تحقي ــه، والمتمث تقــوم علي

المســاهمين وحقــوق المشــتركين )المســتأمنين(.

تعييــن كــوادر فنيــة وإداريــة تتمتــع باألمانــة والمصداقيــة والنزاهــة والحــرص . 4

علــى تقديــم أفضــل الخدمــات التأمينيــة وذلــك تحقيقــاً ألهــداف الشــركة.

ــن . 5 ــة واإلنصــاف بي ــدأ العدال ــق مب ــن وتحقي تجســيد فكــرة التعــاون والتمكي

المســاهمين والمســتأمنين )المشــتركين( مــن جهــة، وبيــن المســتأمنين 

ــة. ــة ثاني ــن جه ــتركين( م )المش

ويتجلى ذلك من خالل ما يلي:

إن الشركة تحتفظ بنوعين اثنين من الحسابات:. 1

األول: حساب المساهمين المتمثل برأس مال الشركة.	 

الثانــي: حســاب المســتأمنين )المشــتركين( المتمثــل فــي اشــتراكات 	 

المســتأمنين )أقســاط وثائــق التأميــن(.

احتفــاظ الشــركة بجميــع االشــتراكات )االقســاط( فــي حســاب واحــد تحقيقــاً . 2

لفكــرة التعــاون فيمــا بينهــم وجبــر أضــرار ممــن يتعرضــون للخســارة الماديــة 

والجســدية مــن هــذا الحســاب وهــذا هــو التجســيد الفعلــي لمفهــوم التعاون 

والتكافــل بين المشــتركين )المســتأمنين(.

مزيــة التاميــن التعاونــي )اإلســالمي( فــي توزيــع عوائد الشــركة على المســاهمين . 3

والمســتأمنين )المشــتركين( وبالتالــي مشــاركة المســتأمنين فــي صافــي األربــاح 

التــي يحققهــا صنــدوق المشتركين)المســتأمنين( فــي نهايــة كل ســنة ماليــة.
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7-6 دوائر العمل:

ــارها  ــركة وانتش ــاط الش ــم نش ــي ويالئ ــي يراع ــكل تنظيم ــاء هي ــركة ببن ــت الش قام

ــيق  ــراف والتنس ــاق اإلش ــق بنط ــا يتعل ــة فيم ــات اإلداري ــي اإلحتياج ــا ويلب وأهدافه

والتواصــل بيــن دوائــر العمــل بمــا يحقــق األهــداف والمهــام المنوطــه بــكل دائــرة 

ــيدة. ــة واإلدارة الرش ــدأ الحوكم ــيد مب ــدى وتجس ــى ح عل

دائرة تأمين المركبات.	 

دائرة التأمينات العامة.	 

دائرة التأمين الصحي والعائلي.	 

دائرة إعادة التأمين.	 

دائرة اإلتصاالت التسويقية والعالقات العامة.	 

دائرة التعويضات.	 

الدائرة المالية.	 

دائرة تكنولوجيا المعلومات.	 

دائرة الشؤون اإلدارية.	 

دائرة التدقيق الداخلي والمخاطر واإلمتثال.	 

7-7 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

لجنة الحوكمة.	 

لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر.	 

لجنة اإلستثمار.	 

لجنة الترشيحات والمكافآت.	 

7-8 الخطة التسويقية 

ــا 	  ــن خالله ــة م ــات المقدم ــودة الخدم ــى ج ــركة عل ــتحرص الش ــة: س الخدم

ــة  ــتثناءات كل خدم ــروط واس ــون لش ــم الزب ــن فه ــد م ــم التأك ــث يت وبحي
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بشــكل واضــح وبالتالــي تكــون توقعــات الزبائــن متالئمــة مــع مــدى تغطيــة 

الخدمــة ممــا ســيرفع مــن رضــا عمالئهــا ويكبــح اي توقعــات خاطئــة تــؤدي 

ــة  ــب دراس ــه وحس ــا بأن ــا، علم ــدى زبائنه ــركة ل ــات الش ــويه خدم ــى تش إل

الســوق والمعلومــات المســتقاه مباشــرة مــن الفئــات المســتهدفة فــإن 

جــودة الخدمــة هــي احــد اهــم عوامــل رضــا الزبائــن واهــم العوامــل التــي 

ــا. ــون به ــي يؤمن ــن للشــركة الت ــار الزبائ ــي اختي تســاهم ف

الســعر: حســب دراســة الســوق فــإن معظــم الزبائــن مــن الفئات المســتهدفة 	 

تتخــذ قرارهــا بنــاءاً علــى عــدة عوامــل رئيســية لــم يكــن الســعر ضمــن اهــم 

ثالثــة منهــا، وبالتالــي فــإن الشــركة ســتقوم بتســعير خدماتهــا التأمينيــة بنــاءاً 

ــا التنافســية  ــي الســوق وســتحرص أن ميزته ــا ف ــول به ــى االســعار المعم عل

تعتمــد علــى جــودة الخدمــة وتعامــل موظفيهــا وســرعة االســتجابة والتعويض 

عنــد الحــوادث والتواصــل والمتابعــة مــع زبائنهــا وســمعتها بالســوق وهــي 

العوامــل التــي اعتبرتهــا الفئــات المســتهدفة اهــم مــن الســعر عنــد اتخــاذ 

قرارهــا لشــراء التأميــن.

الموقــع: ســيتم التوســع فــي وجــود فــروع الشــركة فــي مناطــق الضفــة 	 

ــاد  ــون االعتم ــث يك ــي وبحي ــكل تدريج ــزة بش ــات غ ــة ومحافظ الغربي

بشــكل رئيســي علــى فتــح فــروع ومكاتــب للشــركة فــي مختلــف المناطــق 

ممــا يســاهم فــي زيــادة التحكــم فــي ايصــال افضــل الخدمــات للفئــات 

المســتهدفة مــن خــالل موظفــي الشــركة المدربيــن علــى الخدمــات 

التأمينيــة والتعامــل مــع الزبائــن وتخطــط الشــركة لتكــون مبيعاتهــا مــن 

ــع هــذه  ــى وترتف ــي الســنة األول ــل عــن 80% ف ــا ال يق ــا م خــالل فروعه

ــأن  ــا ب ــل، علم ــن العم ــة م ــنة الثالث ــي الس ــى 90% ف ــل إل ــبة لتص النس

دراســة الســوق أظهــرت أن 75% مــن المؤمنيــن لــدى الــوكالء يهتمــون من 

خــالل اي شــركة يصــدر الوكيــل بوليصــة التأميــن وبالتالــي يعتبــر الوكيــل 

احــد العوامــل التــي تؤثــر علــى ســمعة الشــركة وبالتالــي ثقــة الزبائــن فــي 

السوق،وســيكون للشــركة أيضــا وكالء وخاصــة فــي منطقــة القــدس حيــث 
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ــرقية  ــدس الش ــكان الق ــم س ــوق أن معظ ــة الس ــالل دراس ــن خ ــظ م لوح

ــأن  داخــل الجــدار يصــدرون بوالصهــم مــن خــالل وكالء محلييــن علمــا ب

افتتــاح فــروع داخــل القــدس يعتبــر أكثــر صعوبــة وتكلفــة عــن اي منطقــة 

اخــرى فــي فلســطين.

الترويــج: ســوف تســتخدم شــركة تمكيــن للتأميــن أدوات ترويجيــة معينــة و 	 

مختــارة بدقــة للوصــول إلــى شــريحة العمــالء المســتهدفة، وهــذه هــي بعض 

األدوات الترويجيــة التــي ســوف تســتخدمها:

عالمة تجارية للشركة	 

موقع الكتروني للشركة	 

عرض مباشر للعمالء المستهدفين	 

مجالت األعمال 	 

مواقع التواصل االجتماعي	 

اعالنات في الصحف 	 

شــركة تمكيــن الفلســطينية للتأميــن م ع م تهــدف إلــى دخــول الســوق الفلســطيني 

مــن خــالل منهجيــة جديــدة فــي العمــل وبحيــث يتــم العمــل علــى إنتــاج خدمــات 

جديــدة واســتهداف فئــات جديــدة فــي الســوق )خاصــة الفئــات األقــل حظــا ودخــال( 

والتــي لــم يتــم اســتهدافها ســابقاً باإلضافــة إلــى الخدمــات التأمينيــة المتوافقــة مــع 

الشــريعة اإلســالمية، ومــن خــالل هــذه المنهجيــة يكــون لشــركة تمكيــن الفلســطينية 

للتأميــن األثــر فــي فتــح افــاق جديــدة بالســوق مبنيــة علــى خبــرات عالميــة ومحليــة 

فــي هــذا المجــال.

ــع  ــى م ــر تتماش ــة الصغ ــات المتناهي ــتهداف القطاع ــي اس ــة ف ــة المتبع إن المنهجي

التوجهــات العالميــة والمحليــة بشــكل خــاص فــي اإلشــتمال المالــي لهــذه القطاعــات 

علــى أســس متينــة، فعالــة وكفــؤه ذات عائــد علــى هــذه القطاعــات والمســتثمرين 

فــي آن واحــد. 
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7-9 األنظمة اإللكترونية 

ــة  ــة ذكي ــة وعملياتي ــغيل إداري ــة تش ــتخدام أنظم ــي اس ــدة ف ــركة رائ ــتكون الش س

مصممــة خصيصــا لشــركات التأميــن وســتكون الشــركة األولــى التــي توفــر خدمــات 

ــن الفــروع  ــات المتابعــة مــا بي ــى الشــركة عملي ــك عل ربــط الفــروع ومــا يســهل ذل

ــن الشــركة فــي حــال تواجدهــم  والمركــز ويرفــع كفــاءة العمــل ويســهل علــى زبائ

فــي مناطــق مختلفــة عــن مناطــق إصــدار الوثيقــة كمــا ســيمكن مــن ترحيــل البيانات 

ــيقلل  ــا س ــع إدارة الشــركة كم ــل م ــروع بشــكل ســلس ودوري ومتكام الخاصــة بالف

ــركة  ــات الش ــة إلدارة ملف ــود المطلوب ــة والجه ــف اإلداري ــن التكالي ــام م ــذا النظ ه

ــن. ــق التأمي ويســهل إجــراءات إصــدار وثائ

ــد  ــط اخــرى لســرعة االســتجابة للحــوادث وتزي كمــا ستســتخدم الشــركة أنظمــة رب

مــن الفاعليــة وبالتالــي تخفيــض فتــرة التعويــض وإجراءاتــه، جميــع هــذه األنظمــة 

ستســاهم فــي رفــع رضــا زبائــن الشــركة وثقتهــم بالشــركة.

ــع  ــن م ــل الزبائ ــن قب ــت م ــر اإلنترن ــل عب ــة التواص ــة امكاني ــذه األنظم ــيكون له س

الشــركة للحصــول علــى عــروض لتأميناتهــم وتعبئــة طلبــات التأميــن وتخفيــض الفتــرة 

الزمنيــة التــي ســيضطر الزبــون أن يمضيهــا فــي الشــركة عنــد إصــدار الوثيقــة، كمــا 

تمكــن هــذه األنظمــة مــن الدفــع االلكترونــي والدفــع مــن خــالل بطاقــات اإلئتمــان 

ــث  ــن حي ــدي م ــع التقلي ــن الدف ــر م ــكل أكب ــركة بش ــن الش ــى زبائ ــهل عل ــا يس مم

الوقــت واإلجــراء كمــا ســيمكن العميــل مــن تتبــع ملفــات حوادثــه والتقــدم الحاصــل 

بهــا الكترونيــا مــن خــالل اإلنترنــت وغيــره مــن المعامــالت اإللكترونيــة التــي توفــر 

ــن أنجــاز  ــن الشــركة م ــت تمك ــس الوق ــن الشــركة وبنف ــى زبائ ــد عل ــت والجه الوق

مهامهــا بكفــاءة عاليــة مــن حيــث الوقــت والتكاليــف اإلداريــة والعمــل بفاعليــة تؤثــر 

إيجابيــا علــى نتائجهــا وســمعتها بالســوق ومــدى ثقــة زبائنهــا بهــا.

7-10 االعتبارات البيئية في مجال عمل الشركة 

ســتتبنى الشــركة فــي سياســتها الحفــاظ علــى البيئــة وتقديــم الرعايــات التــي تســعى 

لنشــر ثقافــة الحفــاظ علــى البيئــة والمؤتمــرات البيئيــة والمناخيــة منهــا، وستســعى 
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الشــركة مســتقبال للتحــول الــى بيئــة غيــر ورقيــة، وهــذا التحــول يعــد تميــزاً ودعمــاً 

مباشــراً للبيئــة وبذلــك تكــون مــن المؤسســات الرائــدة والتــي تتبنــى الحفــاظ علــى 

البيئــة وتضعــه علــى رأس أولوياتهــا.

7-11 مصادر تمويل الشركة

ــغ  ــاً هــو رأس المــال البال ــل نشــاطات الشــركة حالي ــر المصــدر األساســي لتموي يعتب

ــام المؤسســون  ــد ق ــي، وق ــون دوالر أمريك ــة ملي ــي( ثماني )8,000,000 دوالر أمريك

ــف  ــتين ال ــة وس ــون ومائ ــتة ملي ــي( س ــة )6,160,000 دوالر أمريك ــاب بقيم باالكتت

دوالر أمريكــي، وســيتم طــرح )1,840,000 ســهم( مليــون وثمانمائــة واربعــون الــف 

ســهم، بقيمــة اســمية قدرهــا )1,840,000 دوالر أمريكــي( مليــون وثمانمائــة واربعون 

الــف دوالر أمريكــي علــى جمهــور المســتثمرين، مــن خــالل عمليــة اكتتــاب أولــي 

عــام الســتكمال تغطيــة رأس المــال المصــرح بــه. 

7-12 خطط الشركة المستقبلية:-

ــالل 	  ــن خ ــي م ــع األفق ــركة بالتوس ــتقوم الش ــث س ــار، حي ــع واالنتش التوس

شــبكة فــروع ومكاتــب ونقــاط بيــع فــي جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة.

تســويق صناعــة التأميــن اإلســالمية فــي فلســطين بصــورة تنســجم مع فلســفة 	 

التأميــن اإلســالمي والمعايير المحاســبية اإلســالمية والقوانيــن ذات العالقة.

ــر( 	  ــي الصغ ــن متناه ــدة )التامي ــة جدي ــات تأميني ــج ومنتج ــرح برام ط

تلبــي إحتياجــات القطاعــات المهمشــة فــي المجتمــع الفلســطيني وذوي 

الدخــل المحــدود.

المســاهمة فــي نشــر وتعزيــز الوعــي التأمينــي للجمهــور الفلســطيني وأخــذ 	 

الــدور الريــادي فــي تعزيــز الثقافــة التأمينيــة، وأهميــة قطــاع التأميــن فــي 

فلســطين.
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ــن حجــم 	  ــي الحصــة الســوقية للشــركة م ــو ســريعة ف ــق معــدالت نم تحقي

الســوق وتحقيــق معــدالت ربحيــة للمحفظــة التأمينيــة ترقــى إلــى مســتوى 

ــي الشــركة. طموحــات وتطلعــات المســاهمين ف

ــة 	  ــح التنظيمي ــات واللوائ ــة والسياس ــدث األنظم ــاً ألح ــركة وفق ــة الش مأسس

ــة والشــفافية. ــن الحوكم ــي إطــار م لعمــل الشــركة ف

ــازة 	  ــتثمارية مج ــة اس ــي أوعي ــال( ف ــاهمين )رأس الم ــوال المس ــتثمار أم إس

ــم. ــة له ــد المالي ــى العوائ ــق أعل شــرعاً وبصــورة تحق

تعييــن كادر وظيفــي مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص فــي قطــاع التأميــن قــادر 	 

علــى النهــوض بالشــركة كــي تتبــوأ المكانــة المرموقــة فــي الســوق وتحقــق 

ــا  ــا وبناتن ــح آفــاق وفــرص عمــل ألبنائن األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة، وفت

الخريجــون ضمــن برامــج توظيــف خاصــة )برنامــج تمكيــن شــباب( لتوظيــف 

الخريجيــن الجــدد.
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)SWOT( 7-13 تحليل نقاط القوة والضعف

نقاط القوة

الخبــرة العاليــة والطويلــة لألعضــاء المؤسســين للشــركة فــي البيئــة 	 

ــاص. ــكل خ ــن بش ــاع التأمي ــي قط ــام وف ــكل ع ــطين بش ــي فلس ــتثمارية ف اإلس

الســمعة الممتــازة للمؤسســات والشــخصيات المؤسســة للشــركة ســتؤثر 	 

برفــع مســتوى الثقــة بالشــركة .

التخطيط الجيد ودراسة السوق وجدوى المشروع قبل البدء بالعمل.	 

حصة المساهمين من  رأس مال الشركة يشكل %77.	 

الشــركة ســتعمل بمنهجيــة جديــدة تســاهم مــن خاللهــا بتوســيع ســوق 	 

قطــاع التأميــن فــي فلســطين مــن خــالل إســتهداف قطاعــات جديــدة 

ومنتجــات تأمينيــة جديــدة.

ــف 	  ــل المصاري ــاءة وتقلي ــادة الكف ــة لزي ــا الحديث ــتخدام التكنولوجي إس

ــات  ــودة الخدم ــاءة وج ــع كف ــي رف ــاهم ف ــركة وتس ــات الش ــي عملي ف

ــا. ــن خالله ــة م ــة المقدم التأميني

نقاط الضعف

شركة جديدة في السوق	 

محدودية الوعي بأنواع الخدمات التأمينية المتوفرة 	 

نظام قضائي ضعيف. 	 
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الفرص

حســب دراســة للســوق الفلســطيني فــان  43% مــن الفئــات المســتهدفة 	 

تفضــل التعامــل مــع الخدمــات التأمينيــة المتوافقــة مــع الشــريعة 

ــي ســتطرحها الشــركة.  ــدة الت اإلســالمية والتعامــل مــع المتنتجــات الجدي

اعتماد الشركة على  نظام عملياتي متطور.	 

خطــة الشــركة الســتهداف شــرائح مــن الســوق الفلســطيني  تــم إهمالهــا 	 

مــن قبــل شــركات التأميــن العاملــة فــي فلســطين علــى مــدار الســنوات 

الماضيــة وخاصــة الفئــات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر.

التهديدات

تباطؤ نتائج القطاع الناجم عن تراجع النمو االقتصادي.	 

المخاطــر السياســية، وظــروف عــدم اليقيــن مــن البيئــة السياســية 	 

والخارجيــة. الداخليــة 

مخاطر مرتبطة بالسوق ودخول منافسين جدد.	 

7-14 مجلس اإلدارة والنصاب المؤهل لعضوية المجلس

المادة )43(: تشكيلة مجلس إدارة الشركة ومدة دورته

يتولــى إدارة الشــركة وتصريــف امورهــا مجلــس ادارة ال يقــل عــدد اعضائــه . 1

عــن خمســة اعضــاء وال يزيــد عــن احــد عشــر عضــوا وتحــدد لجنــة 

المؤسســين عــدد اعضــاء مجلــس االدارة االول، ويتــم اختيــار اعضــاء مجلــس 

االدارة باالنتخــاب مــن قبــل الهيئــة العامــة بالتصويــت الســري ويكــون اعضــاء 

ــين. ــن المؤسس ــس االدارة االول م مجل
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اذا رغبــت الشــركة فــي زيــادة عــدد اعضــاء مجلــس االدارة عــد العــدد . 2

المســموح بــه وفقــا لقانــون الشــركات والــذي حــدد فــي المــادة )104( فقــرة 

1 بانــه ال يجــب اال يزيــد عــدد اعضــاء مجلــس االدارة عــن احــد عشــر عضــوا، 

وفــي هــذه الحالــة ولزيــادة عــدد االعضــاء يتوجــب علــى الشــركة الحصــول 

علــى الموافقــة بالزيــادة مــن الوزيــر والجهــات الرســمية المختصــة.

يجب ان ال تزيد مدة المجلس عن أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد.. 3

يســتمر مجلــس االدارة القائــم فــي تصريــف شــؤون الشــركة حتــى ينتخــب . 4

المجلــس الجديــد.

المادة )44(: عدد األسهم المؤهلة للعضوية

يشــترط لعضويــة مجلــس اإلدارة أن يكــون المرشــح لــه مالــكا علــى مــا ال يقــل . 1

عــن خمســون الــف ســهم )50,000( مــن أســهم الشــركة طيلــة مــدة عضويتــه.

ــك العــدد خــالل . 2 ــة كل عضــو تنقــص أســهمه عــن ذل ــاً عضوي تســقط تلقائي

ــة. مــدة العضوي

المادة )45(: حجز النصاب المؤهل للعضوية

يبقــى النصــاب المؤهــل للعضويــة مــن أســهم أعضــاء مجلــس اإلدارة محجــوزاً . 1

ــاء  ــخ انته ــى تاري ــى مضــي ســتة اشــهر عل ــس حت ــي المجل ــا دام عضــوا ف م

عضويتهــم وال يجــوز التــداول بــه خــالل تلــك المــدة.

توضــع إشــارة الحجــز علــى هــذه األســهم، ويعتبر هــذا الحجــز رهنــاً لمصلحة . 2

ــى  ــار إل ــس اإلدارة، ويش ــى مجل ــة عل ــؤولية المترتب ــان المس ــركة، ولضم الش

ذلــك فــي ســجل األســهم.
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المادة )46(: شغور مركز العضو المنتخب 

ــباب . 1 ــن االس ــبب م ــس االدارة لس ــي مجل ــب ف ــو منتخ ــز عض ــغر مرك اذا ش

ــى  ــن عل ــاهمين الحائزي ــن المس ــس االدارة م ــه مجل ــو ينتخب ــه عض فيخلف

ــة. ــالت العضوي مؤه

ــذا . 2 ــى ه ــس االدارة ويبق ــي مجل ــز ف ــغر مرك ــا ش ــراء كلم ــذه االج ــع ه يتب

ــا  ــاع له ــي اول اجتم ــة ف ــة العام ــى الهيئ ــرض عل ــى يع ــا حت ــن مؤقت التعيي

كــي تقــوم بإقــراره او بانتخــاب مــن يملــئ المركــز الشــاغر بمقتضــى قانــون 

الشــركات وفــي هــذه الحالــة يكمــل العضــو الجديــد مــدة مــن ســلفه فــي 

ــس االدارة.  ــة مجل عضوي

المادة )48(: شغور مركز العضو المنتخب 

يعتبر منصب عضو مجلس االدارة شاغرا في احدى الحاالت التالية:

إذا اســتقال مــن منصبــه بموجــب إشــعار خطــي يوجــه إلــى مجلــس اإلدارة، . 1

وتعتبــر االســتقالة نافــذة مــن تاريــخ تبليغهــا إلــى مجلــس االدارة وال يتوقــف 

علــى قبــول مــن احــد وال يجــوز الرجــوع عنهــا. ان اســتقالة ممثــل الشــخص 

ــخص  ــى الش ــن عل ــاري ويتعي ــخص االعتب ــتقالة للش ــر اس ــاري ال تعتب االعتب

االعتبــاري الممثــل فــي المجلــس تعييــن بــدل منــه.

إذا نقص عدد األسهم التي يمتلكها عن النصاب المؤهل للعضوية.. 2

إذا أصبح معتوهاً أو مختل العقل أو فاقداً لألهلية.. 3

إذا تغيــب عــن حضــور أربــع جلســات متتاليــة دون عــذر مشــروع، أو تغيــب . 4

ــو كان هــذا  ــة، ول ــتة أشــهر متتالي ــدة س ــس اإلدارة لم ــات مجل ــن اجتماع ع

الغيــاب بســبب مشــروع.

بناًء على قرار تتخذه الهيئة العامة بما يتفق وأحكام قانون الشركات. . 5
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المادة )58(: الجمع بين رئاسة المجلس أو العضوية فيه 
وإدارة الشركة 

ــام  ــر ع ــة مدي ــه بوظيف ــس اإلدارة أو أي عضــو آخــر في ــس مجل ــوم رئي يجــوز أن يق

الشــركة أو نائــب المديــر العــام أو مســاعد المديــر العــام بقــرار مــن مجلــس اإلدارة 

بأكثريــة ثلثــي أعضائــه.

المادة )66(: نفقات ومكافآت مجلس اإلدارة 
ــاح . 1 ــن االرب ــدل نســبي م ــم بمع ــس اإلدارة مكافآته ــس وأعضــاء مجل يتقاضــى رئي

ــم  ــا كل منه ــي حضره ــات الت ــدد الجلس ــب ع ــى حس ــم عل ــوزع بينه ــة وت الصافي

ويشــترط فــي ذلــك ان ال يزيــد ذلــك المعــدل علــى )10%( مــن االربــاح المعــدة 

للتوزيــع كمــا يشــترط اال تتجــاوز تلــك المكافــات المبلــغ المنصــوص عليــه بالقانون 

والقــرارات التــي تصــدر عــن الهيئــة العامــة بنــاءا علــى توصيــة مجلــس االدارة.

باإلضافــة إلــى الصالحيــات المبينــة فــي المــادة الســابقة، يحــق لمجلــس اإلدارة . 2

أن يقــرر مــن وقــت آلخــر مقــدار النفقــات والمصاريــف األخــرى الفعليــة التــي 

يتكبدهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة كبــدل حضــور جلســات المجلــس.

المادة )67(: اجتماعات مجلس اإلدارة 
يجتمــع مجلــس اإلدارة بدعــوة خطيــة مــن رئيــس المجلــس أو نائبــه، أو بنــاء . 1

علــى طلــب ربــع أعضائــه علــى األقــل.

يجب حضور ما يزيد على نصف أعضاء المجلس لتكون قراراته قانونية.. 2

يعقــد المجلــس اجتماعاتــه فــي مركــز الشــركة أو فــي المــكان الــذي يعينــه . 3

الرئيــس إذا تعــذر االجتمــاع فــي مركــز الشــركة. كمــا يمكــن عقــد االجتمــاع 

بواســطة نظــام الفيديــو كونفرنــس.

يجب أن ال تقل اجتماعات المجلس عن ستة مرات في السنة.. 4
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المادة )68( 

يتــرأس رئيــس مجلــس اإلدارة جميــع اجتماعــات المجلــس وينــوب عنــه عنــد غيابــه نائــب 

الرئيــس، وفــي حالــة غيابهمــا معــاً يختــار الحاضــرون مــن بينهــم رئيســاً لتلــك الجلســة. 

المادة )72(

ــجل . 1 ــي س ــد ف ــات تقي ــر جلس ــي محاض ــس اإلدارة ف ــداوالت مجل ــت م تثب

خــاص، ويــدون فيهــا أســماء األعضــاء وأســماء اللجــان فــي كل جلســة، 

وجميــع التعليمــات الصــادرة عــن مجلــس اإلدارة ولجانــه.

جميع محاضر الجلسات يوقع عليها أعضاء المجلس الذين حضروا تلك الجلسات.. 2

ــس . 3 ــع رئي ــل توقي ــه يحم ــس االدارة ولجان ــاع مجل ــر الجتم ــخة محض كل نس

ــه. ــا دون في ــى م ــة عل ــر بين ــس االدارة يعتب مجل

يحتفــظ رئيــس مجلــس االدارة بخاتــم الشــركة فــي مــكان اميــن وتختــم بــه . 4

ــرار  ــى ق ــرى بمقتض ــق أخ ــتندات ووثائ ــة مس ــركة وأي ــهم الش ــهادات أس ش

مجلــس االدارة وعلــى أن يوقــع رئيــس المجلــس وواحــد مــن أعضــاء المجلــس 

علــى تلــك الشــهادات والمســتندات والوثائــق.

المادة )53(: صالحيات مجلس إدارة الشركة

مجلــس اإلدارة هــو ســلطة التخطيــط األولــى فــي الشــركة وهــو الــذي يضــع . 1

سياســاتها ومخططاتهــا ويقــر االنظمــة التــي تســير عليهــا فــي عالقاتهــا 

الداخليــة والخارجيــة ويشــرف علــى ســالمة تنفيذهــا وفقــا لغايــات واهــداف 

ــرعية  ــة الش ــة الرقاب ــن هيئ ــيب تعيي ــس بتنس ــوم المجل ــا ويق ــركة. كم الش

وتحديــد اتعابهــا والتــي ال يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة اشــخاص مــن ذوي 

ــا  ــي يحيله ــائل الت ــي المس ــر ف ــرعية للنظ ــة الش ــدرة العلمي ــاءة والمق الكف

مجلــس االدارة للبــت فيهــا واعطــاء الــراي الشــرعي فيهــا حيــث تقــوم برفــع 
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تقريــر دوري عــن الشــركة ويكــون لهــا حــق االطــالع علــى جميــع معامــالت 

الشــركة ووثائقهــا واتفاقياتهــا وابــداء الــراي فيهــا لتعديلهــا بمــا يتفــق واحكام 

ــة  ــام الهيئ ــدوري ام ــر ال ــم التقري ــوم بتقدي ــا وتق ــالمية، كم ــريعة االس الش

ــة الشــرعية بمــا يلــي:  ــة الرقاب ــات هيئ العامــة حيــث تكــون مهــام وصالحي

ــا 	  ــي ســتعمل الشــركة بموجبه ــن الت ــق التامي ــع وثائ ــرار جمي دراســة واق

ودراســة جميــع اتفاقيــات اعــادة التاميــن قبــل ان تقــوم الشــركة باالتفــاق 

ــا ال  ــات بم ــق واالتفاقي ــود والوثائ ــع العق ــل جمي ــا حــق تعدي ــا وله عليه

يتعــارض مــع احــكام الشــريعة االســالمية الغــراء.

النظــر فــي جميــع المســائل التــي يحيلهــا مجلــس االدارة لهــا واعطاءالراي 	 

ــرعي فيها. الش

دراســة وتدقيــق ســجالت الشــركة المختلفــة بشــكل دوري وفــي جميــع 	 

الدوائــر للتأكــد مــن مــدى اســتمرار انســجام اعمــال الشــركة مــع احــكام 

الشــريعة الغــراء. 

التأكــد مــن مــدى التــزام الشــركة ومجلــس االدارة بتنفيــذ القــرارات 	 

الصــادرة عنهــا فــي اجتماعاتهــا الدوريــة وغيرهــا.

اعــداد التقاريــر الدوريــة باإلضافــة للتقريــر الســنوي الخــاص بهــا والمتعلــق 	 

ــن  ــض التامي ــع فوائ ــرق توزي ــات وط ــق واالتفاقي ــود والوثائ ــل العق بمجم

ــذه  ــن ه ــؤولة ع ــون مس ــث تك ــق بحي ــة الوثائ ــاهمين وحمل ــن المس بي

ــة ســوق راس المــال ومراقــب الشــركات. ــة العامــة وهيئ ــام الهيئ ــر ام التقاري

يشــرف مجلــس االدارة علــى اعمــال المديــر العــام للشــركة كمــا ان لمجلــس . 2

االدارة أن يفوضــه بممارســة بعــض صالحياتــه حينمــا تقتضــي المصلحــة لذلــك.

لرئيــس مجلــس االدارة الحــق باالطــالع علــى أيــة اوراق او وثائــق او مراســالت . 3

او حســابات او معلومــات يــرى حاجــة لالطــالع عليهــا وفــي أي وقــت يــراه 

مناســبا وال يحــق الحــد ان يمانعــه فــي ذلــك.
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المادة )60(: مسؤوليات مجلس اإلدارة

رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون عــن كل مخالفــة يرتكبونهــا ضــد . 1

ــن واالنظمــة والتعليمــات العامــة او ضــد نظــام الشــركة.  القواني

الدعــوى التــي يحــق للمتضــرر أن يقيمهــا هــي دعــوى شــخصية وال يحــول . 2

ــراء  ــة بإب ــة العام ــن الهيئ ــراح م ــى المســاهمين اقت ــا بالنســبة ال دون اقامته

ــس اإلدارة.  ــة مجل ذم

المادة )61( 
رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون تجــاه المســاهمين عــن تقصيرهــم . 1

المتعمــد وإهمالهــم الشــديد، أمــا بالنســبة إلــى الغيــر فأنهــم غيــر مســؤولين 

مبدئيــاً عــن ذلــك الخطــأ.

فــي حالــة تصفيــة الشــركة وظهــور عجــز فــي الموجــودات نتيجــة التقصيــر . 2

المتعمــد أو االهمــال الشــديد يحــق للمحكمــة أن تقــر تحميــل رئيــس 

واعضــاء مجلــس االدارة أو مديــري الشــركة او مدققــي حســاباتها ديــون 

ــا. ــا او بعضه ــركة كله الش

التــي يكــون رئيــس وأعضــاء مجلــس االدارة . 3 المبالــغ  تعيــن المحكمــة 

اذا كانــوا متضامنيــن فــي المســؤولية ام ال. مســؤولين عنهــا ومــا 

يجــب عليهــم لدفــع هــذه المســؤولية عنهــم اقامــة الدليــل علــى انهــم اعتنــوا . 4

بــإدارة الشــركة اعتنــاء الوكيــل باجر.

7-15 المستشار القانوني للشركة

شركة إتقان للخدمات االستشارية / األستاذ مهند عساف

رام الله – شارع النزهة- برج رام الله 

رقم الهاتف / 02-2986444

رقم الفاكس / 02-2967872
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7-16 مدقق الحسابات القانوني للشركة وعنوانه

السادة/ شركة ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

رام الله – الماصيون – عمارة شركة المشرق للتأمين - الطابق الثاني.

هاتف: 2980048-02

فاكس: 2959153-02

7-17 مسؤول سجل المساهمين في الشركة

السيد/ محمود »محمد صادق« هندي شخشير 

7-18 اسم معد دراسة الجدوى االقتصادية للشركة:-

شركة بال بروفيشنال للخدمات االستشارية واالستثمارية.

رام الله – شارع اإلرسال – عمارة اإلرسال – الطابق الخامس.

رقم الهاتف: 02-2955521

رقم الفاكس:02-2959981

7-19 مدير اإلصدار

الســادة/ شــركة العربــي جــروب لالســتثمار م.خ.م – الــذراع االســتثماري للبنــك 

العربــي/ فلســطين

تأسســت شــركة العربــي جــروب لالســتثمار فــي العــام 2009، بــرأس مــال قــدره )1.5( 

ــة العــام  ــة بورصــة فلســطين فــي بداي ــار أردنــي، وحصلــت علــى عضوي ــون دين ملي

2010. وخــالل العــام 2010، تمــت زيــادة رأســمال الشــركة إلــى )1.6( مليــون دينــار 

أردنــي، وإلــى )1.7( مليــون دينــار أردنــي خــالل العــام 2011.

ــة ســوق رأس  ــة المرخصــة مــن هيئ تمــارس الشــركة مجموعــة مــن األنشــطة المالي

ــدارات  ــر، وإدارة اإلص ــاب الغي ــاطة لحس ــاط الوس ــا نش ــطينية، وأهمه ــال الفلس الم

ــي  ــدارات ف ــن اإلص ــة م ــإدارة مجموع ــركة ب ــت الش ــد قام ــدارات. وق ــة اإلص وأمان

ــام  ــي الع ــاب األول ــي لالكتت ــدار إقليم ــر إص ــا: مدي ــطيني، كان أهمه ــوق الفلس الس
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ــي  ــاب األول ــر إصــدار لالكتت ــة الفلســطينية لالتصــاالت، ومدي ــل الوطني لشــركة موباي

ــاب  ــام 2010، وإدارة االكتت ــالل الع ــن خ ــدة للتأمي ــة المتح ــركة العالمي ــام للش الع

ــام  ــام 2011، 2013 والع ــي خــالل الع ــك اإلســالمي العرب ــام لشــركة البن ــوي الع الثان

ــالل  ــة خ ــة األدوي ــاال لصناع ــت ج ــركة بي ــام لش ــي الع ــاب األول 2017، وإدارة االكتت

ــطيني  ــتثمار الفلس ــك االس ــركة بن ــام لش ــوي الع ــاب الثان ــام 2012، وإدارة االكتت الع

ــالل  ــا خ ــرف الصف ــركة مص ــام لش ــي الع ــاب األول ــام 2013. وإدارة االكتت ــالل الع خ

العــام 2016، كمــا تــم انتخــاب الشــركة كأميــن إصــدار لســندات قــرض شــركة 

فلســطين للتنميــة واالســتثمار للمــرة الثانيــة. وإدارة االكتتــاب األولــي العــام لشــركة 

ــام 2017 ــالل الع ــائية خ ــوارد اإلنش ــند للم س

يقــع مقــر الشــركة الرئيســي فــي مدينــة رام اللــه – البلــدة القديمــة – فــوق البنــك 

العربــي, وللشــركة مكتــب تمثيــل فــي مدينــة نابلــس البنــك العربــي – فــرع الــدوار.
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ملخص دراسة الجدوى 

ــي  ــرة ف ــرص المتوف ــدى الف ــا م ــم إجراءه ــي ت ــوقية الت ــة الس ــرت الدراس ــد أظه لق

الســوق لبيــع الخدمــات التأمينيــة الجديــدة والتــي ستشــكل فرصــة واعــدة لتوســيع 

الســوق الفلســطيني، كمــا أظهــرت أن هنالــك شــرائح بالمجتمــع الفلســطيني ال 

تتمتــع بخدمــات التأميــن بســبب اعتقاداتهــم وعــدم علمهــم بوجــود خدمــات 

تأمينيــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، علمــا بــأن أكثــر مــن 43% مــن الفئــات 

المســتهدفة بالمســح كانــوا يفضلــون التعامــل مــع الخدمــات التأمينيــة المتوافقــة مــع 

الشــريعة اإلســالمية ممــا يظهــر فــرص واعــدة فــي هــذا المجــال، كمــا اشــتمل المســح 

علــى عــدة أســئلة بهــدف التعــرف بشــكل أكبــر علــى العوامــل التــي تلعــب دورا فــي 

تحديــد قــرار المؤمــن لــه الختيــار شــركة التأميــن التــي ســيتعامل معهــا باإلضافــة إلــى 

معلومــات حــول العوامــل التــي تؤثــر علــى رضــا وثقــة الزبائــن بشــركة التأميــن التــي 

يتعاملــون معهــا.

ــة  ــاط المكتتب ــم األقس ــي حج ــجعا ف ــا مش ــوا إيجابي ــوق نم ــل الس ــر تحلي ــا اظه كم

ــو لحجــم المحفظــة حســب  ــدل نســبة النم ــغ مع ــث بل ــن حي ــات التأمي ــي خدم ف

بيانــات نهايــة العــام لألعــوام األربــع االخيــرة 2012 - 2015 أكثــر مــن 7% فيمــا وصــل 

لبيانــات الربــع الثالــث للفتــرة نفســها باإلضافــة إلــى الربــع الثالــث مــن العــام 2016 

حوالــي 12% وتــم دراســة مختلــف المؤشــرات الماليــة والعملياتيــة لقطــاع التأميــن 

والشــركات العاملــة بالقطــاع والتــي كانــت فــي معظمهــا مشــجعة للمضــي باإلســتثمار 

فــي هــذا القطــاع.

وقــد تــم اعــداد الخطــة الماليــة للمشــروع بنــاء علــى فرضيــات ماليــة متحفظــة جــداً 

ومبنيــة علــى معطيــات معــدالت ســوق التأميــن الفلســطيني واظهــر التحليــل المالــي 

نتائــج مشــجعة علــى اإلســتثمار ضمــن الســيناريو المتوقــع، حيــث مــن المتوقــع أن 

تكــون فتــرة اســترداد رأس مــال المشــروع بمــا ال يتجاوز األربع ســنوات وعشــرة أشــهر 

ــروع  ــة للمش ــج المالي ــز النتائ ــروع 16.91% ولتعزي ــي للمش ــد الداخل ــدل العائ ومع
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ــل  ــى تعدي ــة عل ــة ســيناريوهات مبني ــل حساســية للمشــروع ألربع ــم إجــراء تحلي ت

معــدل اإلنتــاج الســنوي ونســبة الخســارة وكانــت النتائــج فــي اســوأ ســيناريو بتخفيض 

اإلنتــاج المتوقــع ورفــع نســبة الخســارة( المبنيــة علــى توقعــات متحفظــة اصــال )أيضا 

ــد  ــدل عائ ــال 6 ســنوات ومع ــرأس الم ــرة االســترداد ل ــث ال تتجــاوز فت مشــجعة حي

داخلــي متوقــع 10.6 %، علمــا بأنــه تــم االخــذ بعيــن االعتبــار الحفــاظ علــى هامــش 

مــالءة الماليــة يفــوق المطلــوب مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية فــي 

جميــع الســيناريوهات المحتملــة.

المســتثمرين  الشــركة(  مســتوى  علــى  إيجابيــا  أثــرا  للمشــروع  يكــون  ســوف 

ــة  ــة االقتصادي ــى االســتثمار و التنمي ــن الفلســطيني وعل ــن )وقطــاع التأمي والموظفي

فــي فلســطين ككل.

ــى أن  ــة إل ــدوى اإلقتصادي ــة الج ــاً لدراس ــات طبق ــات والتوقع ــير الدراس ــا وتش كم

ــن  ــو ســريع م ــر ونم ــب واف ــا نصي ــن ســيكون له ــن الفلســطينية للتأمي شــركة تمكي

حجــم ســوق التأميــن فــي فلســطين اذا مــا تــم تطبيــق الخطــة التســويقية للشــركة، 

مؤكديــن بــأن هنــاك عــدة عوامــل اساســية اســتراتيجية داعمــة لتميــز شــركة تمكيــن 

ــن مســتقبالً هــي:- الفلســطينية للتأمي

نســبة رأس مــال الشــركة إلــى مجمــوع رأس مــال شــركات التأميــن العاملــة . 1

فــي الســوق.

نشــاطها . 2 وحجــم  اإلســالمية  التاميــن  شــركات  فــي  المســاهمة  نوعيــة 

اإلقتصــادي.

توفــر الشــركة للجمهــور البديــل الشــرعي فــي التأميــن ممــن يمتنعــون دينيــاً . 3

فــي التعامــل مــع الشــركات التقليديــة للتأميــن.

ــات . 4 ــات ومنتج ــم خدم ــن بتقدي ــطينية للتأمي ــن الفلس ــركة تمكي ــتقوم ش س

ــوقية  ــة س ــى حص ــول عل ــن الحص ــا م ــوق يمكنه ــي الس ــدة ف ــن جدي تأمي

ــة فــي الســوق الفلســطيني وخاصــة  مناســبة مــن حجــم المحفظــة التأميني
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ــي حاجــة الســواد  ــذي يالمــس ويلب ــن متناهــي الصغــر ال ــا يعــرف بالتأمي م

ــطينيين. ــن الفلس ــم م األعظ

قناعــة شــركة تمكيــن الفلســطينية للتأميــن بــأن ســوق التأميــن فــي فلســطين . 5

ــتهلك  ــة المس ــز ثق ــم تعزي ــا ت ــو اذا م ــور والنم ــل للتط ــداً وقاب ــوقاً واع س

ــة  ــن خــالل حماي ــن ودوره اإلقتصــادي واالجتماعــي م ــة قطــاع التأمي بأهمي

الثــروة القوميــة الفلســطينية والحفــاظ علــى أمــوال وممتلــكات األفــراد 

ــة. ــة والعام ــات الخاص والمؤسس

وبنــاء علــى مــا ذكــر أعــاله فــأن الحصــة الســوقية المتوقعــة لشــركة تمكيــن 

التالــي:- النحــو  للتأميــن ســتكون علــى  الفلســطينية 

نسبة الحصة السوقيةالسنة المالية

6%2018م

8%2019م

ــات  ــركة دراس ــل ش ــن قب ــدت م ــي أع ــة الت ــدوى االقتصادي ــة الج ــى دراس ــاء عل وبن

ــن  ــرة واالختصــاص فــي قطــاع التأمي ــي مــن ذوي الخب جــدوى و أبحــاث وطاقــم فن

ــة:- ــج التالي ــى النتائ ــم التوصــل إل ــد ت اإلســالمي فق

يعتبــر وجــود شــركة تأميــن إســالمية ثانيــة فــي الســوق ضــرورة تلبــي حاجــة . 1

الســوق المتزايــدة لخدمــات التأميــن اإلســالمية.

ــالمي . 2 ــي واإلس ــم العرب ــي العال ــالمي ف ــن اإلس ــاع التأمي ــأن قط ــت ب ــد ثب لق

األكثــر نمــواً واســتقراراً خاصــة بعــد األزمــات الماليــة العالميــة التــي تعرضــت 

لهــا االقتصاديــات العالميــة، إذ تشــير الدراســات إلــى تجــاوز نســبة النمــو فــي 

ســوق التاميــن اإلســالمي 20% ســنوياً.

تلبيــة حاجــة الســوق لطــرح منتجــات وبرامــج تأمينيــة جديــدة تلبــي حاجــة . 3

ــل  ــن ذوي الدخ ــن م ــال التأمي ــي مج ــة ف ــة المهمش ــات المجتمعي القطاع

المحــدود.
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تؤكــد دراســة الجــدوى االقتصاديــة حتميــة تحقيــق شــركة تمكين الفلســطينية . 4

للتأميــن لنســب عاليــة فــي النمــو وصافــي األربــاح الســنوية للمســاهمين إذ 

مــن المقــدر أن تبــدأ الشــركة فــي تحقيــق أربــاح للمســاهمين مــن الســنة 

الثانيــة فــي عملهــا وبمــا ال يقــل عــن )1,1 مليــون دوالر أمريكــي(.

ــان  ــك ف ــيس لذل ــة التأس ــي مرحل ــن ف ــطينية للتأمي ــن الفلس ــركة تمكي ــت ش ــا زال م

القوائــم الماليــة التــي تحتويهــا نشــرة االصــدار هــي قوائــم ماليــة مســتقبلية مبنيــة 

علــى افتراضــات وفقــا لرؤيــة ادارة الشــركة دون ادنــى مســؤولية علــى الســادة/ هيئــة 

ســوق راس المــال الفلســطينية.
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 البيانات المالية المتوقعة لألعوام 
2019 ،2018

تــم بنــاء القوائــم الماليــة المتوقعــة لألعــوام 2018،2019 فــي دراســة الجــدوى بنــاءا 

علــى بيانــات ماليــة افتراضيــة لعــام 2017

قائمة المركز المالي

قائمة المركز المالي

شركة تمكين الفلسطينية للتأمين

20192018

دوالردوالر

الموجودات

موجودات غير متداولة

1,587,960 1,788,710 ممتلكات ومعدات

0 0 استثمارات عقارية

2,024,000 3,030,000 استثمارات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

500,000 500,000 ودائع بنكية إلزامية

15,000 25,000 شيكات برسم التحصيل تستحق بعد سنة

4,126,960 5,343,710 مجموع موجودات غير متداولة

موجودات متداولة

2,600,000 3,610,000 ذمم تكافل مدينة، بالصافي

95,000 135,000 ذمم شركات التأمين ومعيدي التكافل

728,378 1,250,483 موجودات عقود معيدي التكافل

230,000 275,000 أرصدة مدينة أخرى

3,380,000 4,750,000 شيكات برسم التحصيل تستحق خالل سنة

3,000,000 4,000,000 ودائع لدى البنوك

1,517,940 1,881,078 نقد وما في حكمه
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20192018

دوالردوالر

11,551,318 15,901,561 مجموع موجودات متداولة

15,678,278 21,245,271 مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

8,000,000 8,000,000 رأس المال المصرح به

8,000,000 8,000,000 رأس المال المدفوع

36,635 151,506 احتياطي إجباري

0 0 احتياطي إختياري

24,000 30,000 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر 

-795,979237,869 األرباح )الخسائر(المدورة

7,822,766 8,977,485 صافي حقوق الملكية

صندوق مشتركي التكافل

-2,361,910-2,497,422)عجز( صندوق مشتركي التكافل

2,361,910 2,497,422 قرض حسن من المساهمين

- - صافي صندوق مشتركي التكافل

مطلوبات غير متداولة

225,100 395,350 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

225,100 395,350 مجموع مطلوبات غير متداولة

مطلوبات متداولة

265,000 310,500 دائنون مختلفون

287,000 320,000 ذمم شركات التأمين ومعيدي التكافل

391,167 710,723 مصاريف مستحقة 

6,687,245 10,531,213 مطلوبات عقود التكافل

7,630,412 11,872,436 مجموع المطلوبات المتداولة

7,855,512 12,267,786 مجموع المطلوبات

15,678,278 21,245,271 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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قائمة الدخل

شركة تمكين الفلسطينية للتأمين

بيان الدخل

20182019إيرادات االشتراكات المكتتبة

15,034,700 10,297,300 إجمالي االقساط المكتتبة

3,965,300 2,702,700 إجمالي الرسوم المكتتبة

19,000,000 13,000,000 إجمالي االشتراكات المكتتبة

)1,943,815()1,281,164(أقساط معيدي التكافل

17,056,185 11,718,836 االشتراكات المكتسبة

4,470,245  2,649,324 االقساط غير المكتسبة بداية الفترة

)548,222()381,846(يخصم:حصة المعيد من اقساط بداية الفترة

798,108 548,222 يضاف:حصة المعيد من أقساط نهاية الفترة

)6,470,640()4,470,245(االقساط غير المكتسبة نهاية الفترة

15,305,677 10,064,290 صافي االشتراكات المكتسبة

2,037,600 543,264 االدعاءات تحت التسوية بداية الفترة

179,400 82,800 االحتياطي الحسابي للتأمين العائلي بداية الفترة

)17,940()8,280(حصة المعيد من االحتياطي الحسابي بداية الفترة

)162,216()71,923(يخصم:حصة المعيد من ادعاءات بداية الفترة

2,036,844 545,861 صافي االدعاءات تحت التسوية بداية الفترة

291,128 189,300 العموالت المقبوضة

17,633,648 10,799,451 إجمالي الدخل

مصاريف االشتراكات المكتتبة

3,732,823 2,037,600 االدعاءات تحت التسوية نهاية الفترة

327,750 179,400 االحتياطي الحسابي للتأمين العائلي نهاية الفترة

)32,775()17,940(حصة المعيد من االحتياطي الحسابي نهاية الفترة

)419,599()162,216(يخصم:حصة المعيد من ادعاءات نهاية الفترة

3,608,198 2,036,844 صافي االدعاءات تحت التسوية نهاية الفترة

8,245,488 4,993,300 التعويضات المدفوعة

)718,257()419,640(يخصم:حصة المعيد من التعويضات المدفوعة
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20182019إيرادات االشتراكات المكتتبة

7,527,231 4,573,660 صافي التعويضات المدفوعة

950,000 650,000 العموالت المدفوعة

 -  - فرق العملة

 -  - أخرى

12,085,430 7,260,504 إجمالي المصاريف

5,548,218 3,538,947 أرباح التكافل التشغيلية للفترة

)50,000()50,000(مخصص ذمم حملة الوثائق

110,450 80,360 عوائد االستثمارات

  -  - 

)44,180()32,144(أتعاب مضاربة

)5,700,000()4,550,000(أتعاب وكالة

 )135,512()1,012,837(فائض )عجز( التكافل للسنة

عائدات الى المساهمين

 5,700,000  4,550,000 أتعاب وكالة من مشتركي التكافل

44,180 32,144 أتعاب مضاربة

110,450 80,360 عوائد االستثمارات

 -  - أرباح بيع ممتلكات واالت ومعدات

)4,145,530()3,147,826(مصاريف إدارية وعمومية

 -  - أرباح )خسائر( فروقات عملة وترجمة المركز المالي

)135,512()1,012,837(قرض لمخصص صندوق حاملي الوثائق

1,573,588 501,841 صافي أرباح السنة قبل الضريبة

-  - إطفاء ضرائب مؤجلة

)424,869()135,497(ضرائب على االرباح

1,148,720 366,344 صافي أرباح السنة بعد الضريبة
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قائمة التدفقات النقدية

تمكين الفلسطينية للتأمين

قائمة التدفقات النقدية

20182019

األنشطة التشغيلية

1,573,588 501,841 صافي أرباح السنة قبل الضريبة

-522,105-266,328)الزيادة( في موجودات عقود معيدي التكافل

3,843,968 3,411,857 الزيادة في مطلوبات عقود التكافل

269,250 214,890 استهالكات ممتلكات ومعدات

50,000 50,000 مخصص ذمم مشتركي التكافل

170,250 133,050 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

5,384,951 4,045,310 النقد المتدفق من األنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات 

-1,430,000-1,820,000)الزيادة( في شيكات برسم التحصيل

-1,010,000-1,280,000)الزيادة( في ذمم تكافل مدينة

-45,000-130,000النقص/)الزيادة( في أرصدة مدينة أخرى

-40,000-45,000)الزيادة(/النقص في ذمم شركات التأمين ومعيدي التكافل

45,500 70,000 )النقص(/الزيادة في دائنون مختلفون

33,000 57,000 الزيادة في ذمم شركات التأمين ومعيدي التكافل

- 0 )النقص( في صندوق مشتركي التكافل

-150,670105,313 الزيادة/)النقص( في مصاريف مستحقة ومخصصات

النقد المتدفق من األنشطة التشغيلية قبل الضرائب وانتفاعات 

الموظفين المدفوعة
 1,047,980 2,833,138

0 0 ضرائب مدفوعة

0 0 إنتفاعات موظفين مدفوعة

صافي النقد المتدفق من األنشطة التشغيلية بعد الضرائب وانتفاعات 

الموظفين المدفوعة
 1,047,980 2,833,138

األنشطة االستثمارية

0 1,840,000 رأس المال المدفوع

0 0 النقص )الزيادة(في ودائع لدى البنوك
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20182019

-1,000,000-1,000,000صافي شراء استثمارات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

-470,000-653,000شراء ممتلكات ومعدات

0 0 إضافات إستثمارات عقارية

-187,0001,470,000 صافي النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

0 0 توزيعات أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين

0 0 صافي النقد )المستخدم في( األنشطة التمويلية

1,363,138 1,234,980 صافي الزيادة/)النقص( في النقد وما في حكمه

4,517,940 3,282,960 النقد وما في حكمه في بداية السنة

5,881,078 4,517,940 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

ممثال فيما يلي:

4,000,000 3,000,000 ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة شهور 

1,881,078 1,517,940 نقد وما في حكمه 

4,517,9405,881,078النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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عاشراً: التوقعات المستقبلية لمزايا 
ومخاطر االستثمار

تأسســت شــركة تمكيــن الفلســطينية للتاميــن فــي العــام 2016 كشــركة تأميــن 

اســالمية مســاهمة عامــة محــدودة وســجلت لــدى دائرة تســجيل الشــركات فــي وزارة 

االقتصــاد الوطنــي تحــت الرقــم )562601476( بتاريــخ 15-08-2016. تتطلــع الشــركة 

بــأن تصبــح رائــدة العمــل فــي التأميــن االســالمي فــي فلســطين مــن خــالل توفيــر 

ــن اســالمية متوافقــة مــع احــكام الشــريعة  مجموعــة مــن منتجــات وخدمــات تأمي

ــك وضعــت الشــركة  ــي ســبيل ذل ــي الســوق الفلســطيني. وف االســالمية الســمحاء ف

ــع المــدن الفلســطينية  ــا فــي جمي ــروع له ــاح ف ــا خطــة مســتقبلية الفتت ــام اعينه ام

الرئيســية وتوفيــر كادر عمــل متمــرس مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة فــي مجــال التأميــن 

االســالمي ممــن يتمتعــون بمعرفــة واســعة فــي مجــال خدمــات التأميــن االســالمية 

القائمــة علــى اســاس مبــادئ الشــريعة االســالمية.

المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة:

ــد  ــن خــالل سياســة شــاملة إلدارة وتحدي ــإدارة مخاطرهــا م ــوم الشــركة ب ســوف تق

المخاطــر. حيــث تقــوم هــذه السياســة علــى اســناد االدوار المختلفــة لجميــع االطراف 

المعنيــة والمســؤولة عــن تنفيــذ هــذه السياســة وعلــى رأســها مجلــس االدارة ولجنــة 

ــى  ــة ال ــة اضاف ــك االدارة التنفيذي ــال وكذل ــة االمتث ــق ولجن ــة التدقي ــر ولجن المخاط

مجموعــة مــن االقســام المتخصصــة داخــل الشــركة كقســم ادارة المخاطــر وقســم 

االمتثــال وقســم التدقيــق الداخلــي. كمــا ســيكون كل قســم وموظــف مســؤوالً عــن 

ــع  ــجم م ــا ينس ــؤولياته بم ــرافه ومس ــت اش ــع تح ــي تق ــر الت ــع المخاط ادارة جمي

ــة الداخليــة فــي الشــركة. اجــراءات الرقاب

امــا بالنســبة لهيئــة الرقابــة الشــرعية التــي تــم تعيينهــا مــن قبــل الشــركة فســتكون 

مســؤولة عــن عمليــة االشــراف علــى عمليــات الشــركة للتأكــد مــن مــدى توافقهــا مــع 

مبــادئ واحــكام الشــريعة االســالمية كمــا ســتتعاون هيئــة الرقابــة الشــرعية مــع ادارة 
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الشــركة لضمــان وجــود مــا يكفــي مــن الشــفافية فيمــا يتعلــق بمــدى فهم واســتيعاب 

عمــالء الشــركة للمنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة ومــدى توافــق عمليــات 

الشــركة مــع الشــريعة االســالمية.

ــاس  ــد وقي ــى تحدي ــتمل عل ــب ان تش ــركة يج ــي الش ــر ف ــة ادارة المخاط ان عملي

وتقييــم وادارة المخاطــر ســواء المخاطــر الماليــة وغيــر الماليــة والتــي قــد يكــون لهــا 

تأثيــر ســلبي علــى اداء الشــركة وســمعتها واهدافهــا فــي تحقيــق التــوازن االمثــل بيــن 

المخاطــر والعوائــد المتحققــة.

ــة  ــاب لمواجه ــات والصع ــة التحدي ــع كاف ــامل م ــكل ش ــركة بش ــتتعامل الش ــا س كم

ــات  ــل الممارس ــاً ألفض ــك وفق ــر وذل ــام إلدارة المخاط ــار الع ــن االط ــر ضم المخاط

الدوليــة والممارســات الســليمة واآلمنــة مــن خــالل لجانهــا المختلفــة لضمــان وجــود 

ــة:- ــر التالي ــة إلدارة المخاط ــراءات كافي ــات واج سياس

مخاطــر االئتمــان: وهــي المخاطــر الناجمــة عــن فشــل احــد االطــراف فــي . 1

الوفــاء بالتزاماتــه اتجــاه الشــركة والتــي ســتكون ســبباً فــي حــدوث خســائر 

للشــركة. ســتقوم الشــركة بــإدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــالل انشــاء وتطويــر 

سياســات واضحــة تحــدد آليــة التعامــل مــع جميــع الجهــات.

ــإدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــالل مجموعــة مــن  وســتقوم الشــركة ايضــاً ب

ــة  ــتها االئتماني ــي سياس ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــدود المختلف ــروط والح الش

ــس ادارة الشــركة.  ــل مجل ــن قب ــا م ــق عليه المواف

مخاطــر الســوق: وهــي المخاطــر الناتجــة عــن التقلــب الحاصــل فــي القيمــة . 2

العادلــة والحقيقيــة لــألدوات الماليــة بســبب التقلبــات فــي االســعار الســوقية 

ــة  ــالت االجنبي ــرف العم ــعار ص ــات اس ــدة وتقلب ــعار الفائ ــات اس ــل تقلب مث

واســعار االســهم واالوراق الماليــة.

ــا باســتخدام مجموعــة مــن االدوات  ــاس مخاطــر الســوق ومراقبته يجــب قي

ــل الحساســية وحــدود وقــف الخســارة. المناســبة كتحلي
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ــي . 3 ــدرة الشــركة ف مخاطــر الســيولة: وهــي المخاطــر الناجمــة عــن عــدم ق

توفيــر التمويــل الــالزم للوفــاء بالتزاماتهــا فــي تواريــخ اســتحقاقها او لتمويــل 

انشــطتها الخاصــة دون ان يــؤدي ذلــك الــى تكبــد مصاريــف او تكاليــف او 

ــى ادارة الشــركة  ــن عل ــل مــن هــذه المخاطــر يتعي خســائر باهظــة. وللتقلي

ــاد  ــى اعتم ــة ال ــة باإلضاف ــادر مختلف ــتخدام مص ــيولة باس ــر الس ادارة مخاط

ــة  ــود خط ــالل وج ــن خ ــوارئ م ــاالت الط ــي ح ــيولة ف ــر الس ــط لتوفي خط

طــوارئ.

ــة بســبب فشــل . 4 المخاطــر التشــغيلية: وهــي المخاطــر او الخســائر الناجم

وعــدم كفــاءة اجــراءات الرقابــة الداخليــة, الموظفيــن، نظــام الرقابــة الداخلي 

واالحــداث والظــروف الخارجيــة.

ــر واحــدة مــن اهــم االدوات المســتخدمة  ــة تعتب ــة الداخلي ــة الرقاب ان عملي

فــي ادارة المخاطــر التشــغيلية. حيــث تقــوم الشــركة بإعطــاء اهتمامهــا 

ــا  ــع انشــطتها وعملياته ــى جمي ــة عل ــة الرقاب ــر المســتمر لبيئ ــر للتطوي الكبي

ــذا فــان سياســة المخاطــر التشــغيلية يجــب ان يتــم تحســينها  التشــغيلية. ل

ــركة. ــروع الش ــدات وف ــر ووح ــة دوائ ــي كاف ــا لتغط وتطويره

ويجــب علــى الشــركة ايضــاً ان تقــوم بشــكل مســتمر بتبنــي وتطويــر خطــة 

الســتمرارية العمــل لضمــان اســتمرار جميــع االنشــطة والعمليــات التــي تقــوم 

بهــا لخدمــة عمالئهــا فــي الحــاالت الطارئــة.

ــزام . 5 ــال وااللت ــدم االمتث ــن ع ــة ع ــر الناتج ــي المخاط ــال: وه ــر االمتث مخاط

بالقانــون واللوائــح واالنظمــة والتعليمــات والمعاييــر الصــادرة عــن الجهــات 

ــذه  ــإدارة ه ــركة ب ــوم الش ــس اإلدارة. تق ــة ومجال ــة والدولي ــة المحلي الرقابي

ــر  ــف مخاط ــف وتصني ــى تعري ــم عل ــج قائ ــي نه ــالل تبن ــن خ ــر م المخاط

ــر  ــي تؤث ــن والتعليمــات الت ــع القواني ــات لجمي ــال وانشــاء قاعــدة بيان االمتث

علــى عمليــات الشــركة وتحديثهــا بانتظــام وبشــكل مســتمر لمســاعدة جميــع 

ــة. ــال ذات الصل ــر االمتث ــي ادارة مخاط ــركة ف ــام الش ادارات واقس
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احدى عشر: مرفقات نشرة اإلصدار

شهادة تسجيل الشركة المصدرة لدى وزارة االقتصاد الوطني.. 1

إقرار المستشار القانوني للشركة المصدرة بخصوص االكتتاب األولي العام. . 2

إقرار مدير اإلصدار بخصوص االكتتاب األولي العام.. 3

تفويــض الشــركة المصــدرة لمديــر اإلصــدار بإعــداد نشــرة إصــدار االكتتــاب . 4

األولــي العــام. 

إقرار الشركة المصدرة بخصوص االكتتاب األولي العام.. 5

اقرار معد دراسة الجدوى االقتصادية للشركة.. 6

موافقة االدارة العامة للتأمين على طرح األسهم لالكتتاب األولي العام.. 7

عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة المصدرة.. 8

والله ولي التوفيق 
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