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قائمة المصطلحات والتعريفات
الهيئة:

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

القانون:

قانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة  2004وتعديالته.

قانون الشركات:

قانون الشركات رقم ( )12لسنة  1964وتعديالته.

السوق المالي:

بورصة فلسطين.

الشركة:

شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة
المحدودة.

نشرة اإلصدار:

نشرة خطية تعتمدها الهيئة ،يعرض من خاللها المصدر
أوراقاً مالية لإلكتتاب ،وتودع النشرة لدى الهيئة ،وتحتوي
إفصاحاً كامالً عن المعلومات التي تمكِّن المستثمر من
إتخاذ قرار اإلستثمار.

مدير اإلصدار:

الشخص اإلعتباري المرخص من الهيئة الذي يمارس مهام
إدارة إصدارات األوراق المالية و /أو تسويقها نيابة عن
المصدر.

اإلكتتاب الثانوي العام :طرح األوراق المالية لإلكتتاب العام لمساهمي الشركة عند
رفع رأس المال أو بعالوة إصدار على المساهمين المسجلين
في سجالت مركز اإليداع والتحويل.
اإلدراج:

تسجيل األوراق المالية الخاصة بالشركة في البورصة ،بهدف
التداول ،وإجراء عمليات تسوية عقود البيع والشراء ،ونقل
ملكيتها من خالل مركز اإليداع والتحويل.

وفق ًا لقانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة 2004
واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
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معلومات خاصة باألسهم المطروحة لإلكتتاب
الثانوي العام
نشرة إصدار أسهم
شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
رام الله – فلسطين
شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
المسجلة لدى وزارة اإلقتصاد الوطني تحت الرقم ،)562601476( :بتاريخ
.2016/08/15
عدد األسهم المطروحة لإلكتتاب الثانوي العام ( 4,000,000سهم) أربعة ماليين سهم.
قيمتها اإلسمية ( 4,000,000دوالر أمريكي ) أربعة ماليين دوالر أمريكي .
سعر اإلصدار للسهم دوالر أمريكي واحد مضاف إليه عالوة إصدار بقيمة ( 0.20دوالر
أمريكي) عشرون سنتاً لكل سهم وبقيمة إجمالية لإلصدار تبلغ ( 4,800,000دوالر
أمريكي) أربعة ماليين وثمانمائة الف دوالر أمريكي.
رقم اإليداع لدى الهيئة/1 :ت2020/
تاريخ نفاذ النشرة2020/08/31 :
بموجب قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
رقم :ه.س.ر.ف/ديوان 2020/16485/بتاريخ 2020/08/30
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وفق ًا لقانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة 2004
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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
تســاعد المســتثمرين علــى إتخــاذ القــرار المناســب بشــأن اإلســتثمار فــي األســهم
المطروحــة لإلكتتــاب الثانــوي العــام.
تتحمــل الشــركة كامــل المســؤولية فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الــواردة فــي هــذه
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 اإلعتبــار كل
الحقائــق واإلعتبــارات الماليــة المبنيــة فــي ضــوء أوضاعــه الخاصــة.
ال يحــق ألي شــخص أو مستشــار مالــي أن يدلــي بأيــة معلومــات خــاف 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 اإلعتمــاد علــى أي شــخص
آخــر للتأكــد مــن صحــة ودقــة المعلومــات ،بــل يجــب علــى الشــخص الــذي ينــوي
اإلســتثمار فــي هــذه األســهم اإلعتمــاد علــى نفســه للتحقــق مــن المــاءة الماليــة
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.

وفق ًا لقانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة 2004
واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
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ملخص نشرة اإلصدار التنفيذي
شركة  تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة.

اسم الشركة
نوع اإلكتتاب

إكتتاب ثانوي عام .

رأس مال الشركة
المصرح به

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به اثنا عشر مليون دوالر أمريكي/سهم ( )12,000,000دوالر/
سهم.

رأس مال الشركة
المصدر والمدفوع

يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل ثمانية ماليين دوالر أمريكي/سهم
( )8,000,000دوالر/سهم.

نوع األسهم
المطروحة لإلكتتاب
الثانوي العام

أسهم عادية.

عدد األسهم
المطروحة لإلكتتاب
الثانوي العام

أربعة ماليين سهم (  4,000,000سهم).

سعر اإلصدار

دوالر أمريكي واحد ،تمثل القيمة اإلسمية للسهم الواحد ،مضافاً إليها عالوة إصدار بقيمة
( 0.20دوالر أمريكي ) عشرون سنتاً فقط ال غير.

قيمة اإلصدار
اإلجمالية

أربعة ماليين سهم ( 4,000,000سهم) ،وتعادل أربعة ماليين دوالر أمريكي (4,000,000
دوالر أمريكي) كقيمة إسمية لإلصدار و( 800,000دوالر أمريكي) ثمانمائة الف دوالر أمريكي
كعالوة إصدار،بحيث تصبح قيمة اإلصدار اإلجمالية ( 4,800,000دوالر أمريكي) أربعة ماليين
وثمانمائة الف دوالر أمريكي فقط ال غير.

نوع وخصائص
األسهم المصدرة

أسهم عادية ،بقيمة إسمية قدرها دوالر أمريكي واحد للسهم المصدر ،وعالوة إصدار بقيمة
( 0.20دوالر أمريكي) عشرون سنتاً ،وهي متساوية في الحقوق واإللتزامات دون أي تمييز بينها

نشاطات الشركة

تتمثل نشاطات وأعمال الشركة كما وردت في عقد التأسيس على النحو التالي:
• تأمين المركبات.
• تأمين الحريق واألخطار التابعة.
• تأمين الممتلكات.
• التأمين الصحي.
• التأمين البري والبحري والجوي.
• تأمين السفر.
• التأمين العائلي.
• تأمين الخسائر المالية.
• تأمين أخطار المقاولين.
• التأمين المنزلي الشامل.
• تأمين تعطل اآلالت والمكائن.
• تأمين أخطار التركيب الشامل.
• تأمين نقل النقود.
• تأمين الحوادث الشخصية.
• تأمين المسؤوليات.
• تأمين خيانة األمانة.
• تأمين العمال من أخطار إصابات العمل.
• تأمين أخطاء المهن الطبية.
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استغالل حصيلة
اإلصدار

ستقوم الشركة باستغالل صافي حصيلة هذا اإلصدار والبالغ (  4,800,000دوالر أمريكي)
أربعة ماليين وثمانمائة الف دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى رأس المال المكتتب به والبالغ
( 8,000,0000دوالر أمريكي) ثمانية ماليين دوالر أمريكي في تمويل أنشطة الشركة في
جميع أوجه اإلستثمار المتاحة وفقاً لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة .
ولن يتم إستغالل حصيلة مبالغ اإلكتتاب التي تم اإلكتتاب بها من خالل جمهور المستثمرين
إال بعد أخذ موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على نتائج اإلكتتاب الثانوي العام،
وكذلك موافقة الجهات الرقابية ذات العالقة.

الموافقة على
اإلصدار

سجلت الشركة لدى مراقب الشركات في وزارة اإلقتصاد الوطني بتاريخ  ، 2016/08/15تحت
الرقم ( )562601476كشركة مساهمة عامة محدودة ،برأس مال مصرح به قدره (8,000,000
دوالر أمريكي) ثمانية ماليين دوالر أمريكي ،موزعة على ( 8,000,000سهم) ثمانية ماليين
سهم ،بقيمة إسمية قدرها دوالر أمريكي واحد للسهم ،وحصلت الشركة على موافقة الهيئة
العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  2020/05/21لزيادة رأس المال المصرح به ليصبح
( )12,000,0000دوالر أمريكي ،وحصلت الشركة بتاريخ  2020/06/08على موافقة مراقب
الشركات بزيادة رأس المال من ( )8,000,000دوالر أمريكي ليصبح ( )12,000,000دوالر
أمريكي ،وحصلت الشركة بتاريخ  2020/08/23على موافقة مراقب الشركات على عالوة
اإلصدار بقيمة ( )0.20عشرون سنتاً لكل سهم ،كذلك حصلت الشركة على موافقة هيئة سوق
رأس المال الفلسطينية على ترخيص نشرة االصدار بتاريخ  2020/08/30بموجب قرار الهيئة
رقم ه.س.ر.ف/ديوان. 2020/16485/
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نبذة عن الشركة
تأسســت شــركة تمكيــن الفلســطينية للتأميــن بتاريــخ  2016/08/15كشــركة مســاهمة
عامــة وبــرأس مــال قــدره ( 8,000,000دوالر أمريكــي) ثمانيــة مالييــن دوالر أمريكــي
مــوزع علــى ( 8,000,000ســهم) ثمانيــة مالييــن ســهم .وبتوافــق مــع دعــوة اإلســام
الحنيــف فــي تشــريعاته إلــى إقامــة مجتمــع قائــم على أســاس مــن التعــاون والتكافل
كأحــد األســس التــي مــن خاللهــا تتحقــق الحيــاة الكريمــة للفــرد ،وبمبــادرة مــن قبــل
مجموعــة مــن رجــال األعمــال الفلســطينيين وعــدد مــن المؤسســات والشــركات
الفلســطينية ،ولــدت فكــرة تأســيس شــركة تأميــن تعمــل وفق ـاً ألحــكام الشــريعة
اإلســامية علــى رأســها :
	•مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.
	•هيئة التقاعد الفلسطينية.
	•شركة المشرق للتأمين.
	•شركة مدماك للمقاوالت العامة.
	•شركة ستيشن تريد.
	•السيد خالد رفيق النتشة.
	•السيد صالح فايز أحمد الدغمة.
	•السيد يوسف “محمد كمال “ إبراهيم حسونة.
وغيرهــم مــن الشــخصيات اإلعتباريــة والطبيعيــة واألعيــان والفعاليــات اإلقتصاديــة
واإلجتماعيــة.
وذلــك ايمان ـاً مــن قبــل الســادة المؤسســين بضــرورة وجــود شــركة تأميــن إســامية
أُخــرى تعمــل فــي الســوق الفلســطيني نظــرا ً ألهميــة هــذه الصناعــة بإعتبارهــا
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األســرع نمــوا ً وإســتقرارا ً فــي جميــع البلــدان العربيــة واإلســامية إضافــة إلــى أنهــا تلبــي رغبــة
شــريحة واســعة فــي المجتمــع الفلســطيني التــي تحجــم عــن التأميــن التقليــدي إلعتبــارات
شــرعية.
وقــد باشــرت الشــركة أعمــال التأســيس فــي العــام  1438ه  2017 -م كشــركة مســاهمة عامــة
محــدودة كمــا حصلــت علــى إجــازة مزاولــة أعمــال التأميــن مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال
الفلســطينية فــي مطلــع العــام  2018م لتقديــم خدماتهــا رســمياً للجمهــور ،وتــم اإلعــان عــن
تأســيس الشــركة مــن قبــل مراقــب الشــركات فــي العام نفســه.

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
ونسب ملكيتهم في الشركة
عضو مجلس اإلدارة

المنصب

ممثل الشركة

نسبة  
عدد
األسهم الملكية%

مؤسسة إدارة وتنمية
أموال اليتامى

د .ماجد عطا حلو

رئيس مجلس اإلدارة

مؤسسة إدارة وتنمية
أموال اليتامى

السيد/رفيق شاكر النتشة

نائب رئيس مجلس اإلدارة %41.25 3,300,000

هيئة التقاعد الفلسطينية السيد/ضرار محمد واصف زهدي خواجا طوقان عضو

%41.25 3,300,000

%20.81 1,665,000

شركة المشرق للتأمين

السيد/زهير خالد زهير العسيلي

عضو

556,446

%6.96

شركة ستيشن تريد
للتجارة العامة

السيد/محمد صالح فايز الدغمة

عضو

400,000

%5

يوسف “محمد كمال”
حسونة

نفسه

عضو

80,000

%1

شركة مدماك للمقاوالت

السيد/أنور أحمد البدوي

عضو

50,000

%0.625
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نبذة عن أعضاء مجلس إدارة شركة تمكين
الفلسطينية للتأمين
•مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى
أنشــأت مؤسســة إدارة و تنميــة أمــوال اليتامــى بموجــب قانــون رقــم ( )14لســنة
 ،2005حيــث نصــت المــادة الثانيــة مــن القانــون علــى إنشــاء مؤسســة عامــة
تســمى مؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى بحيــث تتمتــع بالشــخصية اإلعتباريــة
واإلســتقالل 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.
وتعنــى المؤسســة بتنميــة أمــوال األيتــام وإســتثمارها فــي كافــة وجــوه اإلســتثمار
المشــروعة التــي ال تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ،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 اإلقتصاديــة و اإلجتماعيــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن مؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامى كانت من المســاهمين
الرئيســيين فــي شــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن لســنوات عديــدة وشــاركت
بإســتمرار مــن خــال ممثليــن لهــا فــي مجلــس إدارة الشــركة ولجانهــا التخصصيــة.
•هيئة التقاعد الفلسطينية
تــم إنشــاء هيئــة التقاعــد الفلســطينية بموجــب قانــون التقاعــد العــام رقــم ( )7لســنة
 .2005وهــي مؤسســة تتولــى إدارة وتنظيــم واإلش ـراف علــى أنظمــة التقاعــد فــي
فلســطين ،وتتمتــع هيئــة التقاعــد الفلســطينية بالشــخصية اإلعتباريــة واإلســتقالل
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.
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•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
الوطنيــة والســيادية ومــن أبــرز المشــاريع التــي نفذتهــا الشــركة مشــروع مجمــع
الــوزارات ومشــروع مبنــى اإلدارة العامــة لبنــك فلســطين ومشــروع المواقــف الكائــن
فــي المصيــون-رام اللــه وغيرهــا مــن المشــاريع اإلنشــائية.
•شركة ستيشن تريد للتجارة العامة والمقاوالت
شــركة ستيشــن تريــد للتجــارة العامــة شــركة مملوكــة لرجــل األعمــال الســيد صــاح
فايــز الدغمــة وأوالده ،الســيد/صالح فايــز الدغمــة رجــل أعمــال معــروف و لــه
إســتثمارات كبيــرة فــي فلســطين وخارجهــا ،ونجــح فــي تطويــر وتنميــة إســتثماراته
داخليــاً وخارجيــاً مســتفيدا ً مــن خبرتــه وعملــه فــي مركــز أبــو ظبــي لإلســتثمار
ومستشــارا ً لرئيــس جهــاز أبــو ظبــي لإلســتثمار.
•شركة المشرق للتأمين.
ُ
شــركة مســاهمة عامــة فلســطينية أسســت ســنة 1993م كشــركة رائــدة فــي صناعــة
التأميــن فــي فلســطين وتقــوم بتقديــم خدماتهــا التأمينيــة مــن خــال شــبكة مــن
الفــروع والمكاتــب والــوكالء فــي فلســطين.
• السيد  /يوسف «محمد كمال» حسونة.
رجــل أعمــال فلســطيني لديــه إســتثمارات داخــل فلســطين  ،ولديــه الخبــرة فــي
صناعــة التأميــن حيــث كان مؤسســاً و عضــوا ً فــي مجلــس إدارة شــركة التكافــل
الفلســطينية للتأميــن لمــدة ثمانيــة ســنوات.
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أسماء كبار مساهمي الشركة
ونسب ملكيتهم ( %5فأكثر)
اسم المساهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

3,300,000

%41.25

هيئة التقاعد الفلسطينية

1,665,000

%20.81

شركة المشرق للتأمين

556,446

%6.96

شركة ستيشن تريد للتجارة العامة

400,000

%5

أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
المنصب

االسم
فضيلة أ.د .حسام الدين بن موسى عفانة

رئيس الهيئة

د .جمال أحمد زيد الكيالني

عضوا ً

د .محمد طارق الجعبري

عضوا ً
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أسماء أعضاء اإلدارة التنفيذية ومناصبهم الحالية
االسم

المنصب

السيد /محمد الريماوي المدير العام

السيد /أكرم بركات
السيد /سيمون شحادة

المرجعية/الخبرة
حاصل على شهادة الماجستير في المالية العامة من
المملكة المغربية ،لديه أكثر من  20عاماً من الخبرة
المالية والمصرفية  ،كما أن لديه أكثر من  12عاماً خبرة
في التأمين اإلسالمي باإلضافة إلى كونه رئيس اإلتحاد
الفلسطيني لشركات التأمين وممثل فلسطين في اإلتحاد
العام العربي لشركات التأمين لدورتين . 2012-2009

مساعد المدير العام لشؤون حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة النجاح الوطنية
باإلضافة الى  12عاماً خبرة في قطاع التأمين و 11عاماً
التعويضات
خبرة في حقل المحاسبة وتدقيق المحاسبات.
مدير دائرة التأمين الصحي
والعائلي

السيد /خلدون مفارجه مدير دائرة تكنولوجيا
المعلومات

حاصل على بكالوريوس علوم مالية ومصرفية من جامعة
بيرزيت ولديه أكثر من  14عاماً خبرة في قطاع التأمين
التقليدي واإلسالمي.
حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال
وبكالوريوس هندسة حاسوب من جامعة بيرزيت ولديه
أكثر من  10اعوام خبرة في قطاع التأمين اإلسالمي.

السيد /علي منصور

مدير دائرة الشؤون اإلدارية حاصل على بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة بيرزيت
ولديه أكثر من  12عاماً خبرة في حقلي الشؤون اإلدارية
والموارد البشرية.

السيد /محمد عموص

مدير دائرة التأمينات العامة حاصل على بكالوريوس علوم إدارية من جامعة القدس
ولديه أكثر من  12عاماً خبرة في قطاع التأمين.

السيد /جواد عالن

رئيس قسم تأمين المركبات حاصل على بكالوريوس علوم إدارية من جامعة القدس
المفتوحة ولديه أكثر من  12عاماً خبرة في قطاعي التأمين
والمحاسبة.

السيد  /عنان بدر

المدير المالي

حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة بيرزيت
ولديه خبرة ألكثر من  11سنة في اإلدارة المالية وتدقيق
الحسابات باإلضافة إلى أنه يحمل شهادة  CPAمن
الواليات المتحدة األمريكية وشهادة  PCPAالفلسطينية.

حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة النجاح
السيد  /محمود شخشير مدير دائرة اإلتصاالت  
التسويقية والعالقات العامة الوطنية ولديه أكثر من  10أعوام خبرة في حقل التسويق
في قطاعي التأمين واالتصاالت.
السيدة /أمل عبد الحق   مدير دائرة إعادة التأمين

وفق ًا لقانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة 2004
واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

حاصلة على بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات من جامعة
النجاح الوطنية باإلضافة الى  10أعوام خبرة في قطاع
التأمين وإعادة التأمين.
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الهيكل التنظيمي
مجلس
اإلدارة

لجنة
اإلستثامر

•
لجنة
الرتشيحات
واملكافآت

لجنة الحوكمة
رئيس
مجلس
اإلدارة

هيئة الرقابة
الرشعية

قسم
اإلمتثال

املستشار
القانوين

قسم التدقيق
الداخيل
واملخاطر

لجنة التدقيق
الداخيل
واملخاطر
واإلمتثال
مدير دائرة
التدقيق الداخيل
واملخاطر
واإلمتثال

المدير
العام
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دائرة التأمين
الصحي
والعائلي

قسم اإلدخال
التأمني الصحي

قسم اإلكتتاب
التأمني الصحي

دائرة إكتتاب
تأمين
المركبات

قسم اإلكتتاب

قسم التدقيق

دائرة إكتتاب
التأمينات
العامة

قسم اإلدخال

قسم املعاينة

دائرة إعادة
التأمين

قسم تجديد
اإلتفاقيات
ومتابعتها

قسم اإلعادة
اإلختيارية

قسم التدقيق
الفني والطبي

قسم اإلكتتاب

قسم التعويضات
التأمني الصحي

قسم اإلكتتاب
التأمني العائيل

قسم التعويضات
التأمني العائيل

قسم التدقيق

مساعد
المدير العام
لشؤون
التعويضات

قسم األرضار
املادية – حوادث
املركبات

قسم األرضار
الجسدية  -حوادث
املركبات

قسم اإلسرتداد
واملشاركات

قسم تعويضات
حوادث التأمينات
العامة

الدائرة
المالية

قسم املحاسبة

قسم التحصيل
واإلئتامن

قسم التسويات
البنكية

قسم حسابات
الفروع

دائرة
تكنولوجيا
المعلومات

قسم الدعم
الفني

قسم النظم
واملعلومات

دائرة اإلتصاالت
التسويقية
والعالقات
العامة

مساعد إداري /
وحدة عمليات

مستشار إعالين
وإعالمي

دائرة الشؤون
اإلدارية

قسم املوارد
البرشية

قسم املشرتيات

قسم إصدار
الشيكات
 /الحوادث

قسم اإلستثامر
والخزينة

قسم املخزون
واألرشفة
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خدمات الشركة
تقــوم الشــركة بتقديــم جميــع خدمــات وحلــول التأميــن المنســجمة مــع أحــكام
الشــريعة اإلســامية الغ ـراء والقوانيــن واألنظمــة ذات العالقــة بصناعــة التأميــن فــي
الســوق الفلســطيني وهــي -:
	•طريقي  -حلول تأمين المركبات و خدمات الطرق
	•عائلتي  -حلول تأمينية لحماية مستقبل العائلة
	•صحتي  -حلول الرعاية الطبية والصحية
	•تأمين مسؤولية المصاعد
	•تأمين خيانة األمانة
	•تأمين خسارة األرباح و تعطل اإلنتاج
	•خدمات تمكين لإلستجابة الفورية
	•خدمات تمكين اإللكترونية
	•تأمين الواجهات الزجاجية
	•تأمين األموال المنقولة ( النقود )
	•تأمين مسؤولية المنتجات
	•تأمين أخطار المعدات واآلليات
	•تأمين العمال من أخطار إصابات العمل
	•حلول تأمين أخطار المقاولين
	•تأمين الممتلكات من أخطار الحريق واألخطار التابعة
	•حلول تأمين أخطار التركيب للمشاريع
	•بيتي  -تأمين المنازل والمساكن
	•بضاعتي  -تأمين النقل البري والبحري والجوي للبضائع
	•تأمين أخطاء المهن الطبية
	•تأمين المسؤولية المهنية
	•تأمين المسؤولية المدنية
	•التأمين الشخصي  -تأمين الحوادث الشخصية
	•أسفاري  -حلول تأمين للمسافرين
وفق ًا لقانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة 2004
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مزايا التأمين الذي تقدمه الشركة

	•اإلطمئنان التام إلى البعد عن المعامالت الربوية المحرمة.
	•تنظيــم عالقــة جديــدة بينهــا وبيــن معيــدي التأميــن  ،تضمــن بعدهــا عــن الحـرام
فــي تعامالتهــا الماليــة.
	•تحقيــق الهــدف الرئيســي للشــركة إنطالقــاً مــن المبــدأ التعاونــي الــذي تقــوم
عليــه ،والمتمثــل فــي تحقيــق أكبــر قــدر مــن العدالــة بيــن حقــوق المســاهمين
وحقــوق المشــتركين (المســتأمنين).
	•تعييــن كــوادر فنيــة وإداريــة تتمتــع باألمانــة والمصداقيــة والنزاهــة والحــرص
علــى تقديــم أفضــل الخدمــات التأمينيــة وذلــك تحقيقــاً ألهــداف الشــركة.
	•تجســيد فكــرة التعــاون والتمكيــن وتحقيــق مبــدأ العدالــة واإلنصــاف بيــن
المســاهمين والمســتأمنين (المشــتركين) مــن جهــة  ،وبيــن المســتأمنين
(المشــتركين) مــن جهــة ثانيــة.
ويتجلى ذلك من خالل ما يلي -:
إن الشركة تحتفظ بنوعين إثنين من الحسابات:
األول :حساب المساهمين المتمثل برأس مال الشركة.
الثانــي :حســاب المســتأمنين ( المشــتركين) المتمثــل فــي إشــتراكات المســتأمنين
(أقســاط وثائــق التأميــن).
	•إحتفــاظ الشــركة بجميــع اإلشــتراكات ( األقســاط) فــي حســاب واحــد تحقيقــاً
لفكــرة التعــاون فيمــا بينهــم وجبــر أض ـرار ممــن يتعرضــون للخســارة الماديــة
والجســدية مــن هــذا الحســاب وهــذا هــو التجســيد الفعلــي لمفهــوم التعــاون
والتكافــل بيــن المشــتركين (المســتأمنين).
	•مزيــة التأميــن التعاونــي (اإلســامي) فــي توزيــع عوائــد الشــركة علــى المســاهمين
والمســتأمنين (المشــتركين) وبالتالــي مشــاركة المســتأمنين فــي صافــي األربــاح
التــي يحققهــا صنــدوق المشتركين(المســتأمنين) فــي نهايــة كل ســنة ماليــة.
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دوائر العمل
قامــت الشــركة ببنــاء هيــكل تنظيمــي يراعــي ويالئــم نشــاط الشــركة وانتشــارها
وأهدافهــا ويلبــي اإلحتياجــات اإلداريــة فيمــا يتعلــق بنطــاق اإلشــراف والتنســيق
والتواصــل بيــن دوائــر العمــل بمــا يحقــق األهــداف والمهــام المنوطــه بــكل دائــرة
علــى ِحــدا وتجســيد مبــدأ الحوكمــة واإلدارة الرشــيدة .ويشــمل عــدد مــن الدوائــر
ومنهــا :
	•دائرة إكتتاب تأمين المركبات .
	•دائرة إكتتاب 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.
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اإلعتبارات البيئية في مجال عمل الشركة
تتبنــى الشــركة فــي سياســتها الحفــاظ علــى البيئــة وتقديــم الرعايــات التــي تســعى
لنشــر ثقافــة الحفــاظ علــى البيئــة والمؤتم ـرات البيئيــة والمناخيــة منهــا ،وتســعى
الشــركة للتحــول إلــى بيئــة غيــر ورقيــة ،وهــذا التحــول يعــد تمي ـزا ً ودعم ـاً مباش ـرا ً
للبيئــة وبذلــك تكــون مــن المؤسســات الرائــدة والتــي تتبنــى الحفــاظ علــى البيئــة
وتضعــه علــى رأس أولوياتهــا.

الوضع التنافسي للشركة
التأمين اإلسالمي

تعتبــر شــركة تمكيــن للتأميــن ثانــي شــركة فــي ســوق فلســطين للتأميــن التــي تقــدم
خدمــات وحلــول التأميــن اإلســامية وفق ـاً ألحــكام الشــريعة اإلســامية الغ ـراء ،مــن
أصــل عشــرة شــركات مرخصــة مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية.
هــذه الخاصيــة تميــز شــركة تمكيــن للتأميــن فــي ظــل اإلقبــال والطلــب المتزايديــن
فــي الســوق الفلســطيني علــى الخدمــات المصرفيــة والتأميــن اإلســامية ،حيــث بلغت
نســبة النمــو فــي حصــة التأميــن اإلســامي فــي فلســطين للعــام  2019مقارنــة ب
العــام  %34 2018بحصــة ســوقية بلغــت  %22فــي العــام  2019بإجمالــي أقســاط
مكتتبــة لــكل مــن الشــركتين بلغــت مــا يقــارب  65مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام
نفســه لــكل مــن الشــركتين ،واســتطاعت شــركة تمكيــن للتأميــن اإلســتحواذ علــى
 %35مــن حصــة التأميــن اإلســامي فــي فلســطين فــي العــام  2019وهــي الســنة
التشــغيلية األولــى مــن عمــر الشــركة.
تطبيق رؤية الشركة الذكية

اســتجابة للمتغيـرات العالميــة ومتطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،تمتلــك الشــركة
رؤيــة واضحــة لتطبيــق مفهــوم الشــركة الذكيــة التــي تعتمــد علــى تكنولوجيــا
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المعلومــات وأفضــل التقنيــات فــي جميــع المراحــل التشــغيلية ،وتطبــق هــذه الرؤيــة
تدريجي ـاً وبمــا يتــاءم مــع كل مرحلــة مــن عمرهــا.
حيــث تمكنــت الشــركة خــال العــام  2019مــن إنجــاز أول نظــام فلســطيني فنــي
ومالــي محوســب بالتعــاون مــع شــركة المســتقبل ألنظمــة المعلومــات “ ،“ FIS
حيــث تــم تحويــل جميــع العمليــات التــي تقــوم بهــا الشــركة الــى عمليــات آليــة
محوســبة ضمــن نظــام مــرن بإســتخدام لغــات برمجيــة حديثــة ،ويعتبــر النظــام
محصلــة للخبــرات الفنيــة الرفيعــة التــي يتمتــع بهــا فريــق العمــل فــي الشــركة،
باإلعتمــاد علــى تحليــل العديــد مــن األنظمــة التأمينيــة المســتخدمة محليـاً وعالميـاً
مــن خــال دراســة نقــاط القــوة والضعــف لــكل منهــا وإختيــار أفضــل الممارســات
واإلج ـراءات مــع مراعــاة قوانيــن وسياســات التأميــن فــي فلســطين.
كمــا تــم تهيئــة النظــام ليتوافــق مــع خطــط الشــركة اإلســتراتيجية للتحــول الرقمــي
وتقديــم خدمــات التأميــن الرقميــة لمشــتركيها حــال إقرارهــا وتشــريعها مــن الجهــات
الرســمية والرقابيــة ذات العالقــة فــي فلســطين ،لضمــان تقديــم خدمــات رقميــة
تضمــن لحملــة الوثائــق التأمينيــة تواصــل أســهل وأســرع مــع الشــركة بمختلــف
دوائرهــا الفنيــة ،مــن خــال عــدة تقنيــات ،منهــا :بوابــة المشــتركين اإللكترونيــة،
وتطبيقــات الهاتــف الخلــوي والتــي ســيعلن عــن إطالقهــا وتفاصيلهــا خــال العــام
 ،2020حيــث تعتبــر هــذه الخدمــات الرقميــة األولــى مــن نوعهــا فــي قطــاع التأميــن
الفلســطيني.
كمــا تســتخدم الشــركة أنظمــة تكنولوجيــة إضافيــة مثــل مركــز اإلتصــال الموحــد
لضمــان ضبــط الجــودة وســرعة اإلســتجابة للحــوادث ،ونظــام إدارة عالقــة العمــاء
 CRMباإلضافــة إلــى تفعيــل العديــد مــن القنــوات الرقميــة ومواقــع التواصــل
اإلجتماعــي لضمــان ســرعة وســهولة التواصــل مــع المشــتركين.
جميــع هــذه األنظمــة تســاهم فــي رفــع معــدل رضــا شــركاء الشــركة وثقتهــم بهــا،
وتعــزز مــن المنافســة ضمــن معيــار جــودة الخدمــات المقدمــة وخدمــات مــا بعــد
البيــع.

وفق ًا لقانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة 2004
واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

23

سرعة اإلستجابة والتعويض

تهتــم الشــركة بســرعة اإلســتجابة والتعويــض بإعتبارهــا عامــل مهــم فــي المنافســة المبنيــة
علــى الجــودة ،حيــث تتبنــى الشــركة مجموعــة مــن مؤشـرات األداء التــي تهــدف لتحقيــق
غاياتهــا المتعلقــة برضــا المشــتركين وتخفيــض الوقــت والجهــد مــن وجهــة نظــر المشــترك
فــي حالــة وقــوع الحــادث ال قـ َّدر اللــه منــذ لحظــة التبليغ عــن الحــادث ولغايــة التعويض،
لذلــك فــان الشــركة وضعــت نصــب عينيهــا منــذ اليــوم األول المصداقيــة وســرعة الوفــاء
بإلتزاماتهــا تجــاه شــركائها مــن المشــتركين والمورديــن وغيرهــم.
الكادر الوظيفي

تمتلــك الشــركة رأس مــال بشــري مميــز حيــث عمــدت الشــركة إلــى تعييــن
وإســتقطاب فريقهــا مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة فــي القطــاع المالــي الفلســطيني
وقطــاع التأميــن اإلســامي علــى وجــه الخصــوص ،فريــق يؤمــن برســالة الشــركة وقــادر
علــى تحقيــق أهدافهــا ضمــن المحــددات والضوابــط األخالقيــة والمهنيــة ،ويحظــى
بثقــة الجمهــور الفلســطيني الكريــم.
نقاط البيع

اإلهتمــام بالتوســع األفقــي والجغرافــي وذلــك إيمان ـاً بأهميــة تقديــم خدمــات التأميــن
اإلســامية لكافــة شــرائح المجتمــع الفلســطيني والوجــود فــي مختلــف التجمعــات
الســكانية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث بلــغ عــدد نقــاط البيــع  36نقطــة بيــع
موزعــة بيــن  18فرعـاً ومكتبـاً و 18وكيـاً مجــازا ً مــن هيئــة ســوق رأس المال الفلســطينية.
المؤسسون

تتميــز الشــركة بقــوة المــاءة الماليــة للمؤسســين مــن األف ـراد والمؤسســات ،حيــث
يضــم مجلــس إدارة الشــركة كفــاءات إقتصاديــة وإســتثمارية مــن الشــخصيات العامــة
المعروفــة بالكفــاءة والنزاهــة والخبــرة المتميــزة ،والعديــد مــن المؤسســات الهامــة
منهــا :مؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى وهيئــة التقاعــد الفلســطينية وشــركة
المشــرق للتأميــن باإلضافــة إلــى عــدد مــن المؤسســين األف ـراد مــن رجــال األعمــال
واإلقتصــاد ،هــذه الشــخصيات اإلعتباريــة والطبيعيــة التــي تتمتــع بالمــاءة الماليــة
المرتفعــة والســمعة األدبيــة والمعنويــة.
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المستشار القانوني للشركة
السيد  /لؤي نصر عبد الحميد أبو جابر
رام الله -عمارة الشيخ -الطابق الرابع
رقم الهاتف 02-2410506 /

مدقق الحسابات القانوني للشركة وعنوانه
السادة /شركة ديلويت آند توش (الشرق األوسط)
رام الله – الماصيون – عمارة شركة المشرق للتأمين  -الطابق الثاني.
هاتف02-2980048 :
فاكس 02-2959153 :

مسؤول سجل المساهمين في الشركة
السيد /عنان بدر
هاتف02-2944400 :
فاكس 02-2944401 :
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مدير اإلصدار
الســادة /شــركة العربــي جــروب لإلســتثمار م.خ.م – الــذراع اإلســتثماري للبنــك
العربــي /فلســطين
تأسســت شــركة العربــي جــروب لإلســتثمار فــي العــام  ،2009بــرأس مــال قــدره ()1.5
مليــون دينــار أردنــي ،وحصلــت علــى عضويــة بورصــة فلســطين فــي بدايــة العــام
 .2010وخــال العــام  ،2010تمــت زيــادة رأســمال الشــركة إلــى ( )1.6مليــون دينــار
أردنــي ،وإلــى ( )1.7مليــون دينــار أردنــي خــال العــام .2011
تمــارس الشــركة مجموعــة مــن األنشــطة الماليــة المرخصــة مــن هيئــة ســوق رأس
المــال الفلســطينية ،وأهمهــا نشــاط الوســاطة لحســاب الغيــر ،وإدارة اإلصــدارات
وأمانــة اإلصــدارات .وقــد قامــت الشــركة بــإدارة مجموعــة مــن اإلصــدارات فــي
الســوق الفلســطيني ،كان أهمهــا :مديــر إصــدار إقليمــي لإلكتتــاب الثانــوي العــام
لشــركة موبايــل الوطنيــة الفلســطينية لالتصــاالت ،ومديــر إصــدار لإلكتتــاب الثانــوي
العــام للشــركة العالميــة المتحــدة للتأميــن خــال العــام  ،2010وإدارة اإلكتتــاب
الثانــوي العــام لشــركة البنــك اإلســامي العربــي خــال العــام  2013 ، 2011والعــام
 ، 2017وإدارة اإلكتتــاب الثانــوي العــام لشــركة بيــت جــاال لصناعــة األدويــة خــال
العــام  ،2012وإدارة اإلكتتــاب الثانــوي العــام لشــركة بنــك اإلســتثمار الفلســطيني
خــال العــام  .2013وإدارة اإلكتتــاب الثانــوي العــام لشــركة مصــرف الصفــا خــال
العــام  ، 2016كمــا تــم إنتخــاب الشــركة كأميــن إصــدار لســندات قــرض شــركة
فلســطين للتنميــة واإلســتثمار للمــرة الثانيــة وإدارة اإلكتتــاب الثانــوي العــام لشــركة
ســند للمــوارد اإلنشــائية خــال العــام 2017
يقــع مقــر الشــركة الرئيســي فــي مدينــة رام اللــه – البلــدة القديمــة – عمــارة الحرجة،
وللشــركة مكتــب تمثيــل فــي مدينــة نابلــس -البنــك العربــي – فــرع الدوار.
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نشرة إصدار أسهم
أو ً
ال :معلومات خاصة بالشركة المصدرة
واألسهم المطروحة لإلكتتاب الثانوي العام

1-1

اسم الشركة

شركة تمكين الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة.
2-1

مركز الشركة الرئيسي

يقع مركز الشركة الرئيسي رام الله – شارع فؤاد نصار – الماصيون.
هاتف02-2944400 :
فاكس02-2944401 :
البريد اإللكترونيinfo@tamkeen-ins.ps :
الموقع اإللكترونيwww.tamkeen-ins.ps :
3-1

رأس مــال الشــركة المصــرح بــه والمدفــوع بالكامــل والقيمــة
اإلســمية للســهم المصــدر

يبلــغ رأس مــال الشــركة المصــرح بــه ( 12,000,000دوالر أمريكــي) اثنــا عشــر
مليــون دوالر أمريكي،مقســم إلــى ( 12,000,000ســهم) اثنــا عشــر مليــون ســهم
بقيمــة إســمية دوالر أمريكــي واحــد للســهم المصدر.وســيتم طــرح مــا مجموعــه
( 4,000,000ســهم) أربعــة مالييــن ســهم لإلكتتــاب الثانــوي العــام ،بقيمــة إســمية
مقدارهــا دوالر أمريكــي واحــد وعــاوة إصــدار  20ســنتاً لــكل ســهم مــن األســهم
المطروحــة لإلكتتــاب الثانــوي العــام.
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4-1

تطور رأس مال الشركة

فيمــا يلــي كشــف يبيــن تطــور رأس مــال الشــركة منــذ تأسيســها حتــى تاريــخ
-:2020/06/08
التاريخ
2016/08/15
2018/04/08
2020/06/08
5-1

رأس المال المصرح به
 8,000,000دوالر أمريكي
 8,000,000دوالر أمريكي
 12,000,000دوالر أمريكي

رأس المال المدفوع
 6,160,000دوالر أمريكي
 8,000,000دوالر أمريكي
 8,000,000دوالر أمريكي

نوع األسهم المصدرة والقيمة اإلسمية للسهم

األســهم المصــدرة مــن قبــل الشــركة هــي أســهم عاديــة متســاوية فــي الحقــوق
واإللتزامــات بقيمــة إســمية قدرهــا دوالر أمريكــي واحــد مضــاف إليــه عــاوة إصــدار
بقيمــة ( 0.20دوالر أمريكــي) عشــرون ســنتاً لــكل ســهم .
6-1

عدد األسهم المطروحة لإلكتتاب الثانوي العام

يبلــغ عــدد األســهم المطروحــة لإلكتتــاب الثانــوي العــام بموجــب نشــرة اإلصــدار
( 4,000,000ســهم) أربعــة مالييــن ســهم.
7-1

سعر السهم والقيمة اإلجمالية

ســيتم طــرح األســهم لإلكتتــاب الثانــوي العــام ،بقيمــة إســمية قدرهــا دوالر أمريكــي
واحــد للســهم المصدر،وعــاوة إصــدار بقيمــة ( 0.20دوالر أمريكــي) عشــرون ســنتاً
وتســدد قيمــة الســهم اإلجماليــة بنســبة ( )%100عنــد اإلكتتاب،والقيمــة اإلجماليــة
لألســهم المطروحــة أربعــة مالييــن ســهم ( 4,000,000ســهم) ،وتعــادل أربعــة مالييــن
دوالر أمريكــي ( 4,000,000دوالر أمريكــي) كقيمــة إســمية لإلصــدار و(800,000
دوالر أمريكــي) ثمانمائــة الــف دوالر أمريكــي كعــاوة إصــدار ،بحيــث تصبــح قيمــة
اإلصــدار اإلجماليــة ( 4,800,000دوالر أمريكــي) أربعــة مالييــن وثمانمائــة الــف دوالر
أمريكــي فقــط ال غيــر.
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8-1

خصائص األسهم المصدرة والمكتتب بها

جميــع أســهم الشــركة بمــا فيهــا األســهم المكتتــب بهــا واألســهم المصــدرة بموجــب
هــذه النشــرة هــي أســهم عاديــة متســاوية فــي الحقــوق واإللتزامــات.
9-1

قيمــة وعــدد وخصائــص األوراق الماليــة التــي ســتصدرها الشــركة
فــي وقــت متزامــن مــع هــذا اإلصــدار

لن تصدر الشركة أية أوراق مالية في وقت متزامن مع هذا اإلصدار.
 10-1نسبة األسهم المطروحة لإلكتتاب الثانوي العام

تمثــل نســبة األســهم المطروحــة لإلكتتــاب الثانــوي العــام مــن رأس مــال الشــركة
المصــرح بــه والمدفــوع قبــل زيــادة رأس المــال نســبة (.)%50
 11-1عدد المساهمين بتاريخ 2020/05/21

بلــغ عــدد مســاهمي شــركة تمكيــن الفلســطينية للتأميــن المســاهمة العامــة
المحــدودة كمــا بتاريــخ إجتمــاع الهيئــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ  2020/05/21مــا
مجموعــه ( )288مســاهم .
 12-1مشاركة األسهم المطروحة لإلكتتاب الثانوي العام بأرباح الشركة

ستشــارك األســهم المطروحــة لإلكتتــاب الثانــوي العــام باألربــاح وفقـاً ألحــكام قانــون
الشــركات رقــم ( )12لســنة . 1964
 13-1آلية التصرف باألسهم غير المكتتب بها وكسور األسهم

فــي حــال عــدم تحقــق إكتمــال اإلكتتــاب الثانــوي العــام بشـراء كامــل األســهم المطروحة
والبالــغ عددهــا ( )4,000,000ســهم ،فإنــه يتــم تفويــض مجلــس اإلدارة بالعمــل
علــى إيجــاد آليــة لتغطيــة األســهم غيــر المكتتــب بهــا بمــا ال يتعــارض مــع األنظمــة
والتعليمــات المعمــول بهــا وبعــد أخــذ موافقــة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية.
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 14-1موافقات الجهات الرسمية على زيادة رأس المال

	•قــررت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة فــي إجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ
 2020/05/21علــى زيــادة رأس المــال المصــرح بــه ليصبــح ( )12,000,000دوالر
أمريكــي .
	•حصلــت الشــركة علــى موافقــة مراقــب الشــركات فــي وزارة اإلقتصــاد الوطنــي
الفلســطيني بزيــادة رأس المــال مــن ( )8,000,000دوالر أمريكــي ليصبــح
( )12,000,000دوالر أمريكــي بتاريــخ  ،2020/06/08كذلــك حصلــت الشــركة
بتاريــخ  2020/08/23علــى موافقــة مراقــب الشــركات علــى عــاوة اإلصــدار
بقيمــة ( )0.20عشــرون ســنتاً لــكل ســهم.
	•حصلــت الشــركة بتاريــخ  2020/6/1علــى موافقــة اإلدارة العامــة للتأميــن
بهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية -علــى زيــادة رأس المــال كمــا حصلــت
الشــركة علــى موافقــة اإلدارة العامــة لــأوراق الماليــة – هيئــة ســوق رأس
المــال الفلســطينية علــى طــرح مــا مجموعــه ( )4,000,000ســهم لإلكتتــاب
الثانــوي العــام علــى مســاهمي الشــركة المســجلين فــي ســجالت المســاهمين
بتاريــخ  2020/05/21كل بنســبة مســاهمته بــرأس المــال بموجــب كتــاب الهيئــة
رقم :ه.س.ر.ف/ديوان 2020/16485/بتاريخ .2020/08/30

ثاني ًا :شروط وإجراءات اإلكتتاب الثانوي العام
	•يتــم طــرح األســهم لإلكتتــاب الثانــوي العــام عــن طريــق نشــر إعــان دعــوة الــى طــرح
أســهم لإلكتتــاب الثانــوي العــام ،وإن عناصــر هــذا الطــرح ال تكتمــل إال بنشــرة اإلصــدار
التــي يتوجــب علــى كل مســتثمر مطالعتهــا وتفهمهــا بعمــق وعلــى ضوئهــا يتــم طلــب
اإلكتتــاب وفقـاً لعقــد التأســيس والنظــام الداخلــي والنمــاذج المعــدة لذلــك.
	•يعبــأ نمــوذج طلــب اإلكتتــاب كامـاً مــع كتابــة اســم المكتتــب الرباعــي مرفقـاً بــه
وثائــق إثبــات الشــخصية ويســلم نســبة ( )%100مــن قيمــة األســهم المكتتــب بهــا
الــى البنــك الــذي تــم اإلكتتــاب بواســطته.
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	•يحتفــظ المكتتــب بإيصــال الدفــع بعــد ختمــه مــن البنــك الــذي تــم اإلكتتــاب
بواســطته وذلــك لحيــن إســتكمال إج ـراءات تســجيل إكتتابــه بأســهم الشــركة.
	•إن اإلكتتــاب بأســهم الشــركة يعنــي إق ـرار وموافقــة المكتتــب بالنظــام الداخلــي
للشــركة وعقــد تأسيســها.
	•عــدد األســهم المطروحــة لإلكتتــاب الثانــوي العــام أربعــة مالييــن ســهم
( 4,000,000ســهم)  ،وتعــادل أربعــة مالييــن دوالر أمريكــي ( 4,000,000دوالر
أمريكــي) كقيمــة إســمية لإلصــدار و( 800,000دوالر أمريكــي) ثمانمائــة الــف
دوالر أمريكــي عــاوة إصــدار ،بحيث تصبــح قيمة اإلصــدار اإلجماليــة (4,800,000
دوالر أمريكــي ) أربعــة مالييــن وثمانمائــة الــف دوالر أمريكــي فقــط ال غيــر.
	•ســعر اإلصــدار للســهم دوالر أمريكــي واحــد مضــاف إليــه عــاوة إصــدار بقيمــة
( 0.20دوالر أمريكــي) عشــرون ســنتاً أمريكي ـاً.
	•تســديد قيمــة الســهم :يتــم تســديد قيمــة الســهم المكتتــب بــه بنســبة ()%100
مــن قيمتــه اإلجماليــة عنــد اإلكتتــاب.
	•يتــم اإلكتتــاب وفق ـاً لتعليمــات اإلصــدار ويتــم اإلعــان عــن ذلــك فــي الصحــف
المحليــة ويحــق للمكتتــب الحصــول علــى نســخة مــن عقــد التأســيس والنظــام
الداخلــي ونشــرة اإلصــدار.
	•يكــون اإلكتتــاب حســب نســبة كل مســاهم مــن رأس مــال الشــركة كمــا هــو
فــي يــوم إجتمــاع الهيئــة العامــة المنعقــد بتاريــخ  2020/05/21وتســدد نســبة
( )%100مــن قيمــة األســهم اإلجماليــة المكتتــب بهــا كاملــة عنــد اإلكتتــاب
ويجــوز دفــع هــذه القيمــة إمــا نقــدا ً أو بواســطة حوالــة بنكيــة علــى أن تكــون
الحوالــة البنكيــة بتاريــخ حــق ال يتجــاوز تاريــخ إنتهــاء فتــرة اإلكتتــاب ،وذلــك
لحســاب شــركة تمكيــن الفلســطينية للتأميــن المســاهمة العامــة المحــدودة .وال
يجــوز اإلكتتــاب بأكثــر مــن النســبة المحــددة.
	•تقــوم الشــركة بإعــداد كشــوف بأســماء المكتتبيــن باألســهم التــي يمتلكهــا كل
مســاهمي الشــركة كمــا يتــم تزويــد هيئــة ســوق رأس المــال ومراقــب الشــركات
بهــذه الكشــوف حــال اإلنتهــاء مــن عمليــة اإلكتتــاب الثانــوي العــام.
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	•إذا قــام المكتتــب باإلكتتــاب بأكثــر مــن طلــب واحــد بنفــس االســم فســيتم
معاملتهــا كطلــب واحــد ،شــريطة أن ال يتعــدى إجمالــي األســهم المكتتــب بهــا
مجتمعــة عــن الحــد األعلــى المســموح بــه لإلكتتــاب ويســتثنى مــن ذلــك أي
موافقــات تصــدر الحقــة عــن هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية تتعلــق
بإســتكمال تســديد رأس المــال المكتتــب.
	•ال يجــوز ألكثــر مــن شــخص واحــد االشــتراك فــي الطلــب الواحــد لإلكتتــاب فــي
تلــك األســهم ،ويحظــر اإلكتتــاب الوهمــي بأســماء وهميــة وذلــك تحــت طائلــة
المســؤولية فــي أي مــن الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي هــذه الفقــرة.
	•يقــوم طالــب اإلكتتــاب بالتوقيــع علــى طلــب اإلكتتــاب الــذي يحتــوي علــى إقـراره
باســتالم عقــد التأســيس والنظــام الداخلــي للشــركة والنشــرة المعــدة وفــق القانون
واألصــول وإطالعــه علــى كافــة محتوياتــه ودراســتها بعنايــة وفهــم مضمونهــا
وموافقتــه عليهــا.
	•يلتــزم المصــدر بإعــادة األمــوال الفائضــة نتيجــة رفــض طلبــات اإلكتتــاب المخالفــة
للشــروط الــواردة فــي النشــرة إلــى مســتحقيها خــال فتــرة ال تتجــاوز ( )30يومـاً
ثالثــون يوم ـاً مــن تاريــخ إنتهــاء إج ـراءات اإلكتتــاب ،وفــي حالــة التجــاوز يتــم
دفــع عائــد علــى المبلــغ خــال فتــرة التأخيــر.
مكان اإلكتتاب الثانوي العام ومدته

أ .يتم اإلكتتاب بأسهم الشركة المصدرة لدى البنوك التالية:
	•البنك اإلسالمي الفلسطيني من خالل كافة الفروع المنتشرة
	•البنك اإلسالمي العربي من خالل كافة الفروع المنتشرة
	•مصرف الصفا من خالل كافة الفروع المنتشرة

ب .مــدة اإلكتتــاب الثانــوي العــام :يبــدأ اإلكتتــاب الثانــوي العــام مــن صبــاح يــوم
اإلثنيــن الموافــق  2020/11/9وينتهــي مســاء يــوم األحــد الموافــق ،2020/11/29
ويحــق للشــركة تمديــد فتــرة اإلكتتــاب الثانــوي العــام وبعــد أخــذ موافقــة هيئــة
ســوق رأس المــال ومراقــب الشــركات فــي حــال عــدم تغطيــة األســهم المصــدرة.
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قبول أو رفض طلب اإلكتتاب الثانوي العام

ســيتم قبــول طلــب اإلكتتــاب الثانــوي العــام إذا كان مســتوفياً بشــكل كامــل للشــروط
المبينــة فــي هــذه النشــرة ،وتــم تقديمــه خــال مــدة اإلكتتــاب الثانــوي العــام ،وســيتم
رفــض أي طلــب إكتتــاب غيــر مسـ ٍ
ـتوف للشــروط القانونيــة أو المعلومــات أو البيانــات
الــواردة فيــه أو المســتندات المطلــوب إرفاقهــا مــع طلــب اإلكتتــاب الثانــوي العــام.
ماهيــة اإلجــراءات المتبعــة فــي حــال عــدم كفايــة الطلب علــى اإلكتتاب
باألســهم المطروحة

إذا لــم يتــم اإلكتتــاب بكامــل األســهم المطروحــة بعــد إنقضــاء المــدة القانونيــة ،يتــم
الرجــوع إلــى أحــكام قانــون الشــركات ،وإعــام الهيئــة بذلــك إلتخــاذ مــا يلــزم مــن
إجــراءات إلســتكمال زيــادة رأس المــال ،وأن يتــم الرجــوع ألحــكام قانــون األوراق
الماليــة رقــم ( )12لســنة  2004وتعليمــات اإلصــدار رقــم ( )5لســنة .2008
آليــة الحصــول علــى نشــرة إصــدار األســهم ومتطلبــات تعبئــة طلــب
اإلكتتــاب الثانــوي العــام

يتــم الحصــول علــى نشــرة اإلصــدار وعقــد التأســيس والنظــام الداخلــي للشــركة
والمتطلبــات المتعلقــة بطلــب اإلكتتــاب الثانــوي العــام مــن بنــوك اإلكتتــاب والفــروع
المعتمــدة لتعبئــة طلبــات اإلكتتــاب .وعلــى المكتتــب تعبئــة طلــب اإلكتتــاب بدقــة
وعنايــة ،وتوقيعــه أمــام موظــف البنــك المختــص.
نسبة األسهم المطروحة لإلكتتاب الثانوي العام:

تمثــل نســبة األســهم المطروحــة لإلكتتــاب الثانــوي العــام مــن رأس مــال الشــركة
المصــرح بــه والمدفــوع قبــل زيــادة رأس المــال نســبة ( .)%50
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ثالث ًا :تسجيل الشركة المصدرة ورؤيتها
ومهمتها وقيمها وغاياتها
 1-3تسجيل الشركة

تــم تســجيل الشــركة لــدى دائــرة تســجيل الشــركات فــي وزارة اإلقتصــاد الوطنــي
كشــركة مســاهمة عامة محــدودة بتاريــخ  ،2016/08/15تحــت الرقــم (،)562601476
بــرأس مــال مصــرح بــه قــدره ( 8,000,000دوالر أمريكــي) ثمانيــة مالييــن دوالر
أمريكــي .بتاريــخ  2020/5/21أقــرت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة برفــع رأس
المــال ليصبــح ( 12,000,000دوالر أمريكــي) إثنــا عشــر مليــون دوالر أمريكــي ،كمــا
حصلــت علــى إجــازة مزاولــة أعمــال التأميــن مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال
الفلســطينية فــي مطلــع العــام  2018لتقديــم خدماتهــا رســمياً للجمهــور ،وتــم اإلعالن
عــن تأســيس الشــركة مــن قبــل مراقــب الشــركات فــي العام نفســه.
 2-3رؤية الشركة

إســتلهام قيــم اإلســام الحنيــف فــي تمكيــن المجتمــع الفلســطيني وتوفيــر مظلــة
حمايــة تأمينيــة تحافــظ علــى الثــروة القوميــة الفلســطينية فــي قالــب مــن الحداثــة
واإلبتــكار وتطويــع وســائل التكنولوجيــا الحديثــة تحقيق ـاً لهــذه الرؤيــة .
 3-3رسالة الشركة

توفيــر جميــع الحلــول التأمينيــة التــي تنســجم مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية الغـراء،
مــن خــال تقديــم باقــة مــن الحلــول و البرامــج التأمينيــة الجديــدة التــي تلبــي
رغبــة الســوق الفلســطيني وتشــبع حاجــات ومتطلبــات ذوي الدخــل المحــدود مــن
أفـراد ومجموعــات بعيــدا ً عــن النمــط التقليــدي للخدمــات التأمينيــة المطروحــة فــي
الســوق ،وتكريــس فلســفة التأميــن اإلســامي فــي فلســطين مــن خــال زيــادة الوعــي
التأمينــي لــدى المواطــن الفلســطيني بالتأميــن اإلســامي.
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 4-3أهداف الشركة

تهــدف شــركة تمكيــن الفلســطينية للتأميــن لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف فــي
إطــار منظومــة أخالقيــة ومهنيــة تحكــم عالقاتهــا الداخليــة وعالقاتهــا مــع الجمهــور
والمؤسســات الرســمية الرقابيــة واإلش ـرافية-:
	• تبنــي قيــم وأحــكام الشــريعة اإلســامية الغ ـراء كهويــة مؤسســية تحكــم جميــع
أعمالهــا وتعامالتهــا مــع اإللتــزام بتطبيــق آليــات مفهــوم التأميــن اإلســامي
والمعاييــر الدوليــة ذات العالقــة.
	• خدمــة القطاعــات المجتمعيــة غيــر الناشــطة (المهمشــة) فــي مجــال التأميــن
وذلــك مــن خــال برامــج وحلــول تأمينيــة خاصــة تلبــي مختلــف اإلحتياجــات
التأمينيــة لــذوي الدخــل المحــدود.
	•تحقيــق أعلــى مســتويات الجــودة فــي خدمــة الجمهور بــدءا ً مــن فهــم إحتياجاته،
وطــرح الحلــول التأمينيــة المناســبة إيمان ـاً منــا بعالقــة الش ـراكة مــع المشــتركين
“حملــة الوثائــق التأمينيــة”.
	•المصداقيــة واإللتــزام وســرعة اإلســتجابة لحاجــات المشــتركين وجبــر الضــرر
وســرعة التعويــض ونســج عالقــة تكامليــة عمادهــا التواصــل الدائــم والمســتمر
مــع جمهــور المشــتركين.
	•تطويــع التكنولوجيــا ووســائل التواصــل الحديثــة لتقديــم خدمــات ذكيــة تحقــق
للمشــتركين ســرعة وســهولة الحصــول علــى هــذه الخدمــات.
	•اإللتــزام بقواعــد الحوكمــة والشــفافية واإلدارة الفضلــى فــي كافــة عمليــات
الشــركة.
	•إســتقطاب وتنميــة كــوادر إداريــة وفنيــة تؤمــن برســالة الشــركة وقــادرة علــى
تحقيــق أهدافهــا ضمــن المحــددات والضوابــط األخالقيــة والمهنيــة.
	•تحقيــق عوائــد ماليــة مجزيــة لحملــة األســهم .وإذا حصــل فائــض فــي صنــدوق
حملــة وثائــق التأميــن ،بعــد التعويضــات والمصروفــات ،فــإن هــذا الفائــض مــن
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حــق حملــة وثائــق التأميــن .ألن الهــدف مــن التأميــن اإلســامي هــو اإلشــتراك فــي
تحمــل المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا أي مشــترك فــي صنــدوق حملــة الوثائــق،
وتعويــض األضـرار التــي قــد تصيــب أيـاً منهــم إذا تحقــق الخطــر المعيــن.
	•تحقيــق مســتويات مرتفعــة فــي اإلحتياطيــات والمخصصــات الفنيــة والحســابية
وهامــش المــاءة الماليــة ،وذلــك وفق ـاً لألصــول المحاســبية والماليــة المعياريــة
المتفــق عليهــا دوليــاً ،وقانــون التأميــن الفلســطيني رقــم ( )20لســنة 2005
والتشــريعات الثانويــة الصــادرة بمقتضــاه وتعليمــات هيئــة ســوق رأس المــال
الفلســطينية ذات العالقــة.

رابع ًا :حقوق ومسؤوليات المساهم ونقل
ملكية األسهم
1-4

حقوق المساهم

أ) المشــاركة فــي األربــاح المتحققــة للشــركة بعــد موافقــة الهيئــة العامــة عليهــا،
ويشــارك المســاهمون فــي أربــاح الشــركة وخســائرها ونتائــج تصفيتهــا بنســبة
مســاهمتهم فــي الشــركة.
ب) حضــور إجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة للشــركة ،لبحــث وإق ـرار
جدولــي األعمــال المقرريــن حســب أحــكام قانــون الشــركات وهــي كالتالــي:
•الهيئة العامة العادية-:
 -1سماع تقرير مجلس إدارة الشركة.
 -2سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوالها وحساباتها وميزانيتها.
 -3مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها والمصادقة عليها.
 -4إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة ومدقق الحسابات للسنة المالية للشركة.
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 -5تحديد األرباح التي يجب توزيعها بناء على إقتراح مجلس اإلدارة.
 -6البحــث فــي إقتراحــات اإلســتدانة والرهــن ،أو إعطــاء الكفــاالت ،حســبما
يقتضــي نظامهــا الداخلــي ،وإتخــاذ القــرارات بذلــك.
•الهيئة العامة غير العادية-:
 -1تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي.
 -2إندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى.
 -3فسخ الشركة وتصفيتها.
 -4إقالة رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضاءه.
 -5زيادة رأس مال الشركة المصرح به أو تخفيض رأس المال.
2-4

مسؤوليات المساهم

مسؤولية المساهم محدودة بعدد األسهم التي يمتلكها في رأس مال الشركة.
3-4

التقارير المرسلة إلى المساهمين

يترتــب علــى مجلــس إدارة الشــركة أن يعــد خــال مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر
مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة للشــركة الحســابات والبيانــات الماليــة وفقـاً 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 مقارنـ ًة مــع الســنة الماليــة الســابقة ،مصدقة
جميعهــا مــن مدقــق حســابات الشــركة الخارجــي.
	•التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة عــن أعمــال الشــركة خــال الســنة الماضيــة،
وتوقعاتهــا المســتقبلية للســنة القادمــة.
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	•مجمــوع المكافــآت التــي حصــل عليهــا موظفــو اإلدارة العليــا ســواء بصــورة
مباشــرة ،كالرواتــب واألتعــاب ،أم غيــر مباشــرة.
	•تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خالل السنة الماضية.
4-4

نقل ملكية األسهم

بعــد االنتهــاء مــن إجــراءات اإلكتتــاب الثانــوي العــام ،وتســجيل األوراق الماليــة
المصــدرة لــدى الهيئــة ،ســتقوم الشــركة وبالتنســيق مــع هيئــة ســوق رأس المــال
بتقديــم طلــب إدراج أســهمها فــي البورصــة ،وإيــداع ســجل مســاهمي الشــركة
لــدى مركــز اإليــداع والتحويــل ،بإعتبــاره الجهــة الوحيــدة التــي يتــم مــن خاللهــا
نقــل ملكيــة األســهم بعــد إدراجهــا فــي البورصــة .ويشــترط مركــز اإليــداع والتحويــل
تزويــده ببيانــات محــددة يتــم تدوينهــا فــي طلــب اإلكتتــاب ،وذلــك لغايــات إيــداع
الورقــة الماليــة ،ليتمكــن المســاهم مــن نقــل ملكيــة أســهمه لــدى المركــز.
يحظــر التصــرف فــي األســهم التأسيســية فــي الشــركة (األســهم التــي أكتتــب بهــا
المؤسســون) قبــل مــرور ســنتين علــى األقــل علــى منــح الشــركة إذن الشــروع
بالعمــل ويعتبــر باطـاً أي تصــرف يخالــف احــكام هــذه الفقــرة ويســتثنى مــن هــذا
الحظــر انتقــال األســهم التأسيســية للورثــة بســبب وفــاة الشــريك المؤســس وكذلــك
إنتقالهــا مــن مؤســس فــي الشــركة إلــى مؤســس آخــر فيهــا .ويجــب وضــع إشــارة
حظــر التصــرف فــي األســهم التأسيســية وفــق أحــكام هــذه الفقــرة علــى ظهــر شــهادة
ملكيــة األســهم وفــي ســجل المســاهمين وبمــا يتناســب مــع تعليمــات الجهــات
الرقابيــة.
5-4

إدراج أسهم الشركة

أ) ســتقوم الشــركة بتقديــم طلــب إدراج أســهمها فــي بورصــة فلســطين
بتاريخ .2020/12/24
ب) يكــون الســهم قابـاً للتــداول فــي بورصــة فلســطين وفقـاً ألحــكام قانــون األوراق
الماليــة رقــم ( )12لســنة  2004واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه ،ومــن ذلــك
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تعليمــات وأنظمــة البورصــة ،بحيــث يكــون التــداول مــن خــال الوســطاء المالييــن
المرخصيــن مــن قبــل الهيئــة والمعتمديــن مــن قبــل البورصــة.
ج) يحــق لــكل مــن إنتقلــت إليــه ملكيــة ســهم بســبب وفــاة مالكــه أو إفالســه
الحصــول علــى الحصــص نفســها فــي األربــاح وغيرهــا مــن الفوائــد والحقــوق.
د) تنتقــل األســهم بالمي ـراث ،وتســجل وفق ـاً لقواعــد تســجيل بيــع األســهم ،وذلــك
بموجــب طلــب يقدمــه الورثــة أو وكالؤهــم أو أوصياؤهــم إلــى مركــز اإليــداع،
وتقســم األســهم بيــن الورثــة وفقـاً لألحــكام الشــرعية والنصــوص القانونيــة المعمــول
بهــا فــي هــذا الخصــوص.

خامس ًا :الغاية من اإلصدار
	•ســتقوم الشــركة باســتغالل صافــي حصيلــة هــذا اإلصــدار والبالــغ ( 4,800,000
دوالر أمريكــي) أربعــة مالييــن و ثمانمائــة ألــف دوالر أمريكــي ،باإلضافــة إلــى
رأس المــال المكتتــب بــه والبالــغ ( 8,000,0000دوالر أمريكــي) ثمانيــة مليــون
دوالر أمريكــي ،لتمويــل نشــاطاتها اإلســتثمارية فــي جميــع أوجــه اإلســتثمار
المتاحــة وفق ـاً لعقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا األساســي.
	•لــن يتــم اســتغالل حصيلــة مبالــغ اإلكتتــاب التــي تــم اإلكتتــاب بهــا مــن خــال
جمهــور المســتثمرين إال بعــد أخــذ موافقــة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية
علــى نتائــج اإلكتتــاب الثانــوي العــام ،وكذلــك موافقــة الجهــات الرقابيــة ذات
العالقــة.
	• لــن يكــون هنــاك نقــص فــي حصيلــة مبالــغ اإلكتتــاب ،بإعتبــار أنــه ســيتم تطبيــق
أحــكام قانــون األوراق الماليــة رقــم ( )12لســنة  2004وتعليمــات اإلصــدار رقــم
( )5لســنة .2008
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سادس ًا :ملخص البيانات المالية

لألعوام  2018و2019
يتــم إعــداد البيانــات الماليــة وتدقيقهــا مــن قبــل شــركة ديلويــت آنــد تــوش (الشــرق
األوســط) وذلــك وفق ـاً لمعاييــر المحاســبة الدوليــة والمعاييــر الصــادرة عــن هيئــة
المحاســبة و المراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية ( )AAOIFIوتفســيراتها فــي
إعــداد التقاريــر الماليــة إضافــة إلــى القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا
الصــادرة عــن هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية وســلطة النقــد الفلســطينية.
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قائمة المركز المالي
شركة تمكين الفلسطينية للتأمين
2018
دوالر

2019
دوالر
الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات ،بالصافي

2,145,035

1,829,090

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

3,304,916

0

ودائع إلزامية

500,000

500,000

موجودات ضريبية مؤجلة

117,931

0

شيكات برسم التحصيل تستحق بعد سنة

203,140

22,743

مجموع موجودات غير متداولة

6,271,022

2,351,833

الموجودات المتداولة
ذمم مدينة بالصافي

4,285,652

2,196,882

موجودات عقود إعادة التأمين اإلسالمي

787,903

383,259

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين اإلسالمي المدينة

173,590

0

أرصدة مدينة أخرى

452,189

570,417

شيكات برسم التحصيل تستحق خالل سنة

9,672,722

2,890,463

ودائع لدى البنوك

2,370,000

3,000,000

نقد وما في حكمه

791,398

857,128

مجموع الموجودات المتداولة

18,533,454

9,898,149

مجموع الموجودات

24,804,476

12,249,982

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

8,000,000

8,000,000

(الخسائر) المدورة

()416,915

()1,279,647

إحتياطي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

15,709

0

مجموع حقوق الملكية

7,598,794

6,720,353

صندوق حاملي الوثائق
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2019
دوالر

2018
دوالر

(عجز) صندوق حاملي الوثائق

()3,527,153

()572,495

قرض حسن من المساهمين

3,527,153

572,495

مخصص انتفاعات الموظفين

571,698

214,106

مجموع المطلوبات الغير متداولة

571,698

214,106

المطلوبات الغير متداولة

المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة

229,163

72,451

ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين اإلسالمي الدائنة

899,507

179,417

مخصصات وأرصدة دائنة أخرى

720,965

69,965

شيكات آجلة الدفع

769,831

273,658

مطلوبات عقود التأمين اإلسالمي

14,014,518

4,720,032

مجموع  المطلوبات المتداولة

16,633,984

5,315,523

مجموع المطلوبات

17,205,682

5,529,629

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

24,804,476

12,249,982
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قائمة الدخل
شركة تمكين الفلسطينية للتأمين
للسنة المنتهية في 31
كانون األول 2019
دوالر

للشهور العشرة المنتهية في
 31كانون األول 2018
دوالر

إجمالي األقساط المكتتبة

23,581,589

7,742,951

التغير في مخصص أقساط غير مكتسبة

()5,156,022

()4,166,991

إيرادات أقساط مكتسبة

18,425,567

3,575,960

أقساط معيدي التأمين اإلسالمي

()1,557,518

()555,975

التغير في مخصص أقساط غير مكتسبة

276,400

370,767

صافي أقساط معيدي التأمين اإلسالمي

()1,281,118

()185,208

صافي أقساط التأمين اإلسالمي المكتسبة

17,144,449

3,390,752

إجمالي عموالت إعادة التأمين اإلسالمي المكتسبة

149,933

51,052

يطرح :العموالت المدفوعة

()1,247,460

()190,778

صافي أقساط التأمين اإلسالمي المكتسبة بعد العموالت 16,046,922

3,251,026

المطالبات المتكبدة
اجمالي المطالبات المتكبدة

()10,821,846

()1,258,077

حصة معيدي التأمين اإلسالمي

248,571

14,406

مخصص مطالبات غير مبلغ عنها

()174,749

()82,731

صافي المطالبات المتكبدة

()10,748,024

()1,326,402

أرباح أعمال التأمين اإلسالمي التشغيلية

5,298,898

1,924,624

أتعاب وكالة

()8,253,556

()2,497,119

صافي (خسارة) أعمال التأمين اإلسالمي التشغيلية

()2,954,658

()572,495

أتعاب وكالة من حاملي الوثائق

8,253,556

2,497,119

عائدات أرباح الودائع -المساهمين

119,680

129,452

مصاريف إدارية وعمومية

()4,611,615

()2,574,463

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()54,366

()45,634

أرباح (خسائر) تقييم فروقات عملة

506,439

()177,260

عائدات الى المساهمين
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للسنة المنتهية في 31
كانون األول 2019
دوالر
()2,954,658

للشهور العشرة المنتهية في
 31كانون األول 2018
دوالر
()572,495

قرض لمخصص صندوق حاملي الوثائق
إيرادات أُخرى

1,937

140

صافي األرباح (الخسائر) قبل الضريبة

1,260,973

()743,141

إنتفاعات ضريبة مؤجلة

117,931

0

ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على األرباح

()516,172

0

صافي األرباح (الخسائر) بعد الضريبة

862,732

()743,141

بنود الدخل الشامل اآلخر

15,709

0

إجمالي الدخل(الخسارة) الشامل اآلخر للسنة /للفترة

878,441

()743,141
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية
شركة تمكين الفلسطينية للتأمين
رأس المال
المدفوع

احتياطي التغير
في القيمة العادلة

خسائر مدورة

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

8,000,000

0

()1,279,647

6,720,353

صافي أرباح السنة

0

0

862,732

862,732

التغير في القيمة العادلة

0

15,709

0

15,709

إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

0

15,709

862,732

878,441

15,709

()416,915

7,598,794

الرصيد كما في  28شباط 2018

6,160,000

0

()536,506

5,623,494

صافي (خسائر) الفترة

0

0

()743,141

()743,141

إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

0

0

()743,141

()743,141

زيادة رأس المال المدفوع

1,840,000

0

0

1,840,000

الرصيد كما في  31كانون األول 8,000,000   2018

0

()1,279,647

6,720,353

الرصيد كما في  31كانون األول 8,000,000   2019
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قائمة التدفقات النقدية
شركة تمكين الفلسطينية للتأمين
للسنة المنتهية في للشهور العشرة المنتهية
في  31كانون األول
 31كانون األول
2018
2019
دوالر
دوالر
التدفق النقدي من عمليات التشغيل
صافي أرباح السنة قبل الضريبة
تعديالت

1,260,973

()743,141

(الزيادة) في موجودات عقود إعادة التأمين اإلسالمي

()404,644

()383,259

الزيادة في مطلوبات عقود التأمين اإلسالمي

9,294,486

4,720,032

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

54,366

45,634

(أرباح) بيع ممتلكات ومعدات

0

()140

إستهالكات ممتلكات ومعدات

261,200

105,029

مخصص إنتفاعات الموظفين

282,410

165,605

التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل التغير في
الموجودات والمطلوبات

10,748,791

3,909,760

(الزيادة) في الذمم المدينة

()2,143,136

()2,242,516

(الزيادة) في ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين مدينة

()173,590

0

(الزيادة) النقص في ذمم مدينة أخرى

118,228

()352,544

(الزيادة) في شيكات برسم التحصيل

()6,962,656

()2,913,206

الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة

156,712

()58,178

الزيادة في صندوق توفيرالموظفين -مساهمه الموظفين

83,098

34,988

الزيادة في ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين اإلسالمي

720,090

179,417

الزيادة في مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

163,628

57,883

(النقص) في دفعات على حساب رأس المال

0

()197,494

التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) العمليات التشغيلية
قبل إنتفاعات الموظفين والضرائب المدفوعة  

2,711,165

()1,581,890

إنتفاعات موظفين مدفوعة

()7,916

()974

ضرائب مدفوعة

()28,800

0
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للسنة المنتهية في للشهور العشرة المنتهية
في  31كانون األول
 31كانون األول
2018
2019
دوالر
دوالر
صافي التدفق النقدي الناتج من (المستخدم في) العمليات
التشغيلية  

2,674,449

()1,582,864

التدفق النقدي من عمليات اإلستثمار
شراء ممتلكات ومعدات

()577,145

()1,783,412

شراء موجودات مالية

()3,289,207

35,358

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) عمليات اإلستثمار

()3,866,352

()1,748,054

التدفق النقدي من عمليات التمويل  
الزيادة في شيكات آجلة الدفع

496,173

239,851

الزيادة في رأس المال

0

1,840,000

صافي التدفق النقدي الناتج من عمليات التمويل

496,173

2,079,851

صافي (النقص) في النقد وما في حكمه

()695,730

()1,251,067

النقد وما في حكمه في بداية السنة /الفترة

3,857,128

5,108,195

النقد وما في حكمه في نهاية السنة /الفترة

3,161,398

3,857,128

نقد وما في حكمه

791,398

857,128

ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة أشهر

2,370,000

3,000,000

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

3,161,398

3,857,128

ممثالً فيما يلي:
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سابع ًا :التوقعات المستقبلية
لمزايا ومخاطر اإلستثمار
تقــوم الشــركة بــإدارة مخاطرهــا مــن خــال سياســة شــاملة إلدارة وتحديــد المخاطــر.
حيــث تقــوم هــذه السياســة علــى إســناد األدوار المختلفــة لجميــع األطـراف المعنيــة
والمســؤولة عــن تنفيــذ هــذه السياســة وعلــى رأســها مجلــس اإلدارة ولجنــة المخاطــر
ولجنــة التدقيــق ولجنــة اإلمتثــال وكذلــك اإلدارة التنفيذيــة إضافــة الــى مجموعــة مــن
األقســام المتخصصــة داخــل الشــركة كقســم إدارة المخاطــر وقســم اإلمتثــال وقســم
التدقيــق الداخلــي.
أمــا بالنســبة لهيئــة الرقابــة الشــرعية التــي تــم تعيينهــا مــن قبــل الشــركة فســتكون
مســؤولة عــن عمليــة اإلش ـراف علــى عمليــات الشــركة للتأكــد مــن مــدى توافقهــا
مــع مبــادئ وأحــكام الشــريعة اإلســامية كمــا ســتتعاون هيئــة الرقابــة الشــرعية مــع
إدارة الشــركة لضمــان وجــود مــا يكفــي مــن الشــفافية فيمــا يتعلــق بمــدى فهــم
وإســتيعاب عمــاء الشــركة للمنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة ومــدى
توافــق عمليــات الشــركة مــع الشــريعة اإلســامية.
إن عمليــة إدارة المخاطــر فــي الشــركة يجــب أن تشــتمل علــى تحديــد وقيــاس
وتقييــم وإدارة المخاطــر ســواء المخاطــر الماليــة وغيــر الماليــة والتــي قــد يكــون لهــا
تأثيــر ســلبي علــى أداء الشــركة وســمعتها وأهدافهــا فــي تحقيــق التــوازن األمثــل بيــن
المخاطــر والعوائــد المتحققــة.
كمــا ســتتعامل الشــركة بشــكل شــامل مــع كافــة التحديــات والصعــاب لمواجهــة
المخاطــر ضمــن اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر وذلــك وفقـاً ألفضــل الممارســات الدوليــة
والممارســات الســليمة واآلمنــة مــن خــال لجانهــا المختلفــة لضمــان وجــود سياســات
وإج ـراءات كافيــة إلدارة المخاطــر التاليــة-:
 -1مخاطــر اإلئتمــان :وهــي المخاطــر الناجمــة عــن فشــل أحــد األطـراف فــي الوفــاء
بإلتزاماتــه تجــاه الشــركة والتــي ســتكون ســبباً فــي حــدوث خســائر للشــركة.
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ســتقوم الشــركة بــإدارة مخاطــر اإلئتمــان مــن خــال إنشــاء وتطويــر سياســات
واضحــة تحــدد آليــة التعامــل مــع جميــع الجهــات.
وســتقوم الشــركة أيض ـاً بــإدارة مخاطــر اإلئتمــان مــن خــال مجموعــة مــن الشــروط
والحــدود المختلفــة المنصــوص عليهــا فــي سياســتها اإلئتمانيــة الموافــق عليهــا مــن
قبــل مجلــس إدارة الشــركة.
 -2مخاطــر الســوق :وهــي المخاطــر الناتجــة عــن التقلــب الحاصــل فــي القيمــة
العادلــة والحقيقيــة لــأدوات الماليــة بســبب التقلبــات فــي األســعار الســوقية
مثــل تقلبــات أســعار الفائــدة وتقلبــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة وأســعار
األســهم واألوراق الماليــة .يجــب قيــاس مخاطــر الســوق ومراقبتهــا باســتخدام
مجموعــة مــن األدوات المناســبة كتحليــل الحساســية وحــدود وقــف الخســارة.
 -3مخاطــر الســيولة :وهــي المخاطــر الناجمــة عــن عــدم قــدرة الشــركة فــي توفيــر
التمويــل الــازم للوفــاء بإلتزاماتهــا فــي تواريــخ إســتحقاقها أو لتمويــل أنشــطتها
الخاصــة دون أن يــؤدي ذلــك إلــى تكبــد مصاريــف أو تكاليــف أو خســائر باهظــة.
وللتقليــل مــن هــذه المخاطــر يتعيــن علــى إدارة الشــركة إدارة مخاطــر الســيولة
باســتخدام مصــادر مختلفــة باإلضافــة إلــى إعتمــاد خطــط لتوفيــر الســيولة فــي
حــاالت الطــوارئ مــن خــال وجــود خطــة طــوارئ.
 -4المخاطــر التشــغيلية :وهــي المخاطــر أو الخســائر الناجمــة بســبب فشــل وعــدم
كفــاءة إجـراءات الرقابــة الداخليــة ،الموظفيــن ،نظــام الرقابــة الداخلــي واألحــداث
والظــروف الخارجيــة.
إن عمليــة الرقابــة الداخليــة تعتبــر واحــدة مــن أهــم األدوات المســتخدمة
فــي إدارة المخاطــر التشــغيلية .حيــث تقــوم الشــركة بإعطــاء إهتمامهــا الكبيــر
للتطويــر المســتمر لبيئــة الرقابــة علــى جميــع أنشــطتها وعملياتهــا التشــغيلية.
لــذا فــإن سياســة المخاطــر التشــغيلية يجــب أن يتــم تحســينها وتطويرهــا لتغطــي
كافــة دوائــر ووحــدات وفــروع الشــركة.

وفق ًا لقانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة 2004
واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

49

ويجــب علــى الشــركة أيضــاً أن تقــوم بشــكل مســتمر بتبنــي وتطويــر خطــة
إلســتمرارية العمــل لضمــان إســتمرار جميــع األنشــطة والعمليــات التــي تقــوم بهــا
لخدمــة عمالئهــا فــي الحــاالت الطارئــة.
 -5مخاطــر اإلمتثــال :وهــي المخاطــر الناتجــة عــن عــدم اإلمتثــال واإللتـزام بالقانــون
واللوائــح واألنظمــة والتعليمــات والمعاييــر الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة
المحليــة والدوليــة ومجلــس اإلدارة .تقــوم الشــركة بــإدارة هــذه المخاطــر مــن
خــال تبنــي نهــج قائــم علــى تعريــف وتصنيــف مخاطــر اإلمتثــال وإنشــاء
قاعــدة بيانــات لجميــع القوانيــن والتعليمــات التــي تؤثــر علــى عمليــات الشــركة
وتحديثهــا بإنتظــام وبشــكل مســتمر لمســاعدة جميــع إدارات وأقســام الشــركة
فــي إدارة مخاطــر اإلمتثــال ذات الصلــة.

ثامن ًا :مرفقات نشرة اإلصدار
1.شهادة تسجيل الشركة المصدرة وشهادة زيادة رأس المال.
2.إقرار المستشار القانوني للشركة المصدرة بخصوص اإلكتتاب الثانوي العام.
3.إقرار مدير اإلصدار بخصوص اإلكتتاب الثانوي العام.
4.تفويــض الشــركة المصــدرة لمديــر اإلصــدار بإعــداد نشــرة إصــدار اإلكتتــاب
الثانــوي العــام.
5.إقرار الشركة المصدرة بخصوص اإلكتتاب الثانوي العام.
6.موافقــة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية علــى طــرح األســهم لإلكتتــاب
الثانــوي العــام.
 7.موافقة اإلدارة العامة لقطاع التأمين على طرح األسهم لإلكتتاب الثانوي العام.
8.إقرار المستشار المالي بخصوص اإلكتتاب الثانوي العام.
9.عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة المصدرة.
	10.البيانات المالية للشركة لألعوام  30 ،2019 ،2018حزيران .2020
والله ولي التوفيق ،،،
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وهللا ولي التوفيق،،،

