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حضﺮات السـادة أعضاء الهيئﺔ العامﺔ المﺤتﺮمين
ﺷــﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن
ﺷــﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامـﺔ مﺤـدودة
رام ﷲ  -فـلســطيـن
تقﺮيﺮ مدقق الﺤسـابات المسـتقل
تقﺮيﺮ حول القوائم الماليﺔ
قمنا بتدقيق القواﺋم الماليﺔ المرفقﺔ لشﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأمين المساهمﺔ العامﺔ المﺤدودة )"الشﺮﻛﺔ"( والتي تتكون
من قاﺋمﺔ المركز المالي كما في  ٣١كانون اﻷول  ،٢٠١٨وكل من قاﺋمﺔ الدخل والدخل الشامل اﻵخر وقاﺋمﺔ التغيرات في
حقوق الملكيﺔ وقاﺋمﺔ التدفقات النقديﺔ لفترة العشرة أشهر المنتهيﺔ في  ٣١كانون اﻷول  ،٢٠١٨وملخص للسياسات
المحاسبيﺔ الهامﺔ ومعلومات إيضاحيﺔ أخرى.
مسؤوليﺔ اﻹدارة عن القوائم الماليﺔ
ً
إن اﻹدارة مسؤولﺔ ﻋن إﻋداد هذه القواﺋم الماليﺔ وﻋرضها بصورة ﻋادل ﺔ وفق ا ﻷحك ام ومب اديء الش ريعﺔ اﻹس ﻼميﺔ حس بما
تقرره هيئﺔ الرقاب ﺔ الش رﻋيﺔ للش ركﺔ ووفق ا ً لمع ايير المحاس بﺔ الص ادرة ﻋ ن هيئ ﺔ المحاس بﺔ والمراجع ﺔ للمؤسس ات المالي ﺔ
اﻹسﻼميﺔ ووفقا ً للقوانين المحليﺔ النافذة في فلس طين ،وتش مل ه ذه المس ؤوليﺔ اﻹحتف اظ بالرقاب ﺔ الداخلي ﺔ الت ي تج دها اﻹدارة
مناسبﺔ لتمكنها من إﻋداد وﻋرض القواﺋم الماليﺔ بصورة ﻋادلﺔ خاليﺔ من أخطاء جوهريﺔ س واء كان ت ناش ئﺔ ﻋ ن إحتي ال أو
ﻋن خطﺄ.
مسؤوليﺔ مدقق الﺤسابات
إن مس ؤوليتنا ه ي إب داء رأي ح ول ه ذه الق واﺋم المالي ﺔ اس تنادا إل ى ت دقيقنا .لق د قمن ا بت دقيقنا وفق ا ً للمع ايير الدولي ﺔ للت دقيق،
وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواﻋد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول ﻋلى تﺄكيد معقول
فيما إذا كانت القواﺋم الماليﺔ خاليﺔ من أخطاء جوهريﺔ.
يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول ﻋلى بيّنات تدقيق ثبوتيﺔ للمبالغ واﻹفصاحات في القواﺋم الماليﺔ .تس تند اﻹج راءات
المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات ،بما في ذلك تقييم مخاطر اﻷخطاء الجوهريﺔ في القواﺋم المالي ﺔ ،س واء كان ت ناش ئﺔ ﻋ ن
احتيال أو ﻋن خطﺄ ،وﻋند القيام بتقييم تلك المخاطر ،يﺄخذ م دقق الحس ابات ف ي اﻻﻋتب ار إج راءات الرقاب ﺔ الداخلي ﺔ للش ركﺔ
والمتعلقﺔ باﻹﻋداد والعـ رض العادل للقواﺋم الماليﺔ ،وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبﺔ حس ب الظ روف ،ول يس
لغرض إبداء رأي حول فعاليﺔ الرقابﺔ الداخليﺔ لدى الشركﺔ .يتضمن التدقيق كذلك تقييم مﻼءمﺔ السياسات المحاس بيﺔ المتبع ﺔ
ومعقوليﺔ التقديرات المحاسبيﺔ المعدة من قبل اﻹدارة ،وكذلك تقييم العرض اﻹجمالي للقواﺋم الماليﺔ .
نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتيﺔ التي حصلنا ﻋليها كافيﺔ ومناسبﺔ لتوفر أساسا ً لرأينا حول التدقيق.
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ش يكات برسم التحص يل تس تحق بع د س نﺔ
مجم وع موﺟ ودات غ يﺮ متداول ﺔ
الموﺟ ودات المتداول ﺔ
ذم م مدين ﺔ ،بالص افي
موج ودات ﻋق ود إﻋ ادة الت ﺄمين اﻹس ﻼمي
أرصدة مدين ﺔ أخ رى
ش يكات برسم التحص يل تس تحق خ ﻼل س نﺔ
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المطلوب ات الغ يﺮ متداول ﺔ
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المطلوب ات المتداول ﺔ
ذمم داﺋن ﺔ
ذم م ش ركات الت ﺄمين وإﻋ ادة الت ﺄمين اﻹس ﻼمي
مخصصات وأرص دة داﺋن ﺔ أخ رى
مطلوب ات ﻋق ود الت ﺄمين اﻹس ﻼمي
ش يكات آجل ﺔ ال دفع
دفع ات ﻋل ى حس اب رأس الم ال
مجم وع مطلوب ات متداول ﺔ
مجم وع المطلوب ات
مجم وع المطلوب ات وحق وق الملكي ﺔ
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اي ﺮادات أقس اط مكتس بﺔ
أقس اط معي دي الت ﺄمين اﻹس ﻼمي
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اجم الي ﻋم وﻻت إﻋ ادة الت ﺄمين اﻹس ﻼمي المكتس بﺔ
يطرح  :العم وﻻت المدفوﻋ ﺔ
ص افي أقس اط الت أمين اﻹس ﻼمي المكتس بﺔ بع د العم وﻻت
المطالب ات المتكب دة
اجم الي المطالب ات المتكب دة
حص ﺔ معي دي الت ﺄمين اﻹس ﻼمي
مخص ص مطالب ات غ ير مبل غ ﻋنه ا
ص افي المطالب ات المتكب دة
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ﻋاﺋ دات أرب اح الوداﺋ ع -المس اهمين
مصاريف إداري ﺔ وﻋمومي ﺔ
مخصص دي ون مش كوك ف ي تحص يلها
)خس اﺋر( تقييم فروقات ﻋمل ﺔ
ق رض لمخص ص ص ندوق ح املي الوث اﺋق
إي رادات أخ رى
ص افي ) خس ائﺮ( الف تﺮة قب ل الض ﺮيبﺔ
ضريبﺔ قيم ﺔ مضافﺔ وض ريبﺔ دخل ﻋلى اﻷرباح
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الت دفق النق دي م ن عملي ات التش غيل
ص افي ) خس ارة( الف تﺮة قب ل الض ﺮيبﺔ
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تع ديﻼت
) الزي ادة( ف ي موج ودات ﻋق ود إﻋ ادة الت ﺄمين اﻹس ﻼمي
الزي ادة ف ي مطلوب ات ﻋق ود الت ﺄمين اﻹس ﻼمي
مخص ص دي ون مش كوك ف ي تحص يلها
) أرب اح( بي ع ممتلك ات ومع دات
إس تهﻼكات ممتلك ات ومع دات
مخص ص انتفاﻋ ات الم وظفين
الت دفقات النقدي ﺔ م ن العملي ات التش غيليﺔ قب ل التغ يﺮ ف ي الموﺟ ودات والمطلوب ات
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) النق ص( ف ي ال ذمم الداﺋن ﺔ
الزي ادة ف ي ذم م ش ركات الت ﺄمين وإﻋ ادة الت ﺄمين اﻹس ﻼمي
الزي ادة ف ي مخصص ات وأرص دة داﺋن ﺔ أخ رى
) النق ص( ف ي دفع ات ﻋل ى حس اب رأس الم ال
الت دفق النق دي ) المس تخدم ف ي( العملي ات التش غيليﺔ قب ل انتفاع ات الم وظفين المدفوع ﺔ
انتفاﻋ ات م وظفين مدفوﻋ ﺔ
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ش راء ممتلك ات ومع دات
المتحص ﻼت م ن بي ع ممتلك ات ومع دات
ص افي الت دفق النق دي ) المس تخدم ف ي( عملي ات اﻻس تثمار

)(١٬٧٨٣٬٤١٢
٣٥٬٣٥٨
)(١٬٧٤٨٬٠٥٤

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

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

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

٨٥٧٬١٢٨
٣٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٬٨٥٧٬١٢٨

تش كل اﻻيض احات المﺮفق ﺔ م ن رق م "  "١إلى رق م "  "٢٤ﺟ زءا ً ﻻ يتج زأ م ن ه ذه الق وائم المالي ﺔ ويج ب أن تق ﺮأ معه ا.
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .١الشﺮﻛﺔ وأنشطتها
أ .تﺄسست شركﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتﺄمين بمقتضى أحكام قانون الش ركات رق م ) (١٢لس نﺔ  ١٩٦٤كش ركﺔ مس اهمﺔ ﻋام ﺔ
مح دودة وس جلت ف ي س جل الش ركات المس اهمﺔ تح ت رق م  ٥٦٢٦٠١٤٧٦بت اريخ  ١٥آب  ٢٠١٦برأس مال قيمت ه
 ٨٫٠٠٠٫٠٠٠دوﻻر موزﻋﺔ ﻋلى  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠سهم بواقع  ١دوﻻر أمريكي لكل سهم.
ب .قام المؤسسون بإكتتاب ما مجموﻋه  ٦٫١٦٠٫٠٠٠سهم م ن أس هم الش ركﺔ وت م اﻹﻋ ﻼن ﻋ ن ط رح  ١٫٨٤٠٫٠٠٠س هم
من أسهم الشركﺔ لﻺكتت اب الع ام بت اريخ  ٢٥ش باط  ٢٠١٨حي ث ت م اﻻكتت اب به ا بالكام ل ليص بح رأس الم ال الم دفوع
 ٨٫٠٠٠٫٠٠٠دوﻻر موزﻋﺔ ﻋلى  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠سهم بواقع  ١دوﻻر لكل سهم.
ج.










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

د .إن المركز الرﺋيسي للشركﺔ هو في مدينﺔ رام ﷲ ،ويحق لها فتح فروع أخرى داخل مناطق السلطﺔ الوطنيﺔ الفلسطينيﺔ
وخارجها.
ه .قامت الشركﺔ بمباشرة أﻋمالها التجاريﺔ بتاريخ  ١آذار .٢٠١٨
و .القواﺋم الماليﺔ المرفقﺔ تمثل المركز المالي ونتاﺋج أﻋمال الشركﺔ لفترة العشرة أشهر المنتهيﺔ في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
والتي تمثل أول فترة تشغيليﺔ للشركﺔ ،حيث باشرت الشركﺔ أﻋمالها التشغيليﺔ بتاريخ  ١آذار  ٢٠١٨بعد إنتهاء الفترة
التﺄسيسيﺔ بتاريخ  ٢٨شباط  ٢٠١٨وبالتالي لم يتم ﻋرض أرقام مقارنﺔ.
ز .بلغ ﻋدد موظفي الشركﺔ ) (٩٣موظفا كما في  ٣١كانون اﻷول  ،٢٠١٨و) (١٢موظفا كما في  ٢٨شباط ) ٢٠١٨نهايﺔ
الفترة التﺄسيسيﺔ(  ،وتعمل الشركﺔ من خﻼل وكﻼﺋها وفروﻋها ومكاتبها المنتشرة في فلسـطين والبالغ ﻋددها )(١٠
فروع ومكاتب ووكيلين إثنين كما في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٨
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ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 -٢تطبيق المعاييﺮ الجديدة والمعدلﺔ
قامت الشركﺔ خﻼل الفترة الحاليﺔ بتطبيق كافﺔ المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلﺔ الصادرة ﻋن هيئﺔ المحاسبﺔ
والمراجعﺔ للمؤسسات الماليﺔ اﻻسﻼميﺔ النافذة بتاريخ  ١كانون الثاني .٢٠١٨
المعاييﺮ الجديدة والمعدلﺔ الصادرة وغيﺮ نافذة المفعول بعد ﻛما بتاريخ  ٣١ﻛانون اﻷول :٢٠١٨
معيار المﺤاسبﺔ المالي رقم ) – (٣٠اضمﺤﻼل الموﺟودات والخسائﺮ اﻻئتمانيﺔ واﻻلتزامات ذات المخاطﺮ العاليﺔ
الهدف من هذا المعيار هو وضع السياسات المحاسبيﺔ وسياسات إﻋداد التقارير الماليﺔ ﻻضمحﻼل الموجودات
والخساﺋر اﻻﺋتمانيﺔ لمختلف أنواع التمويل واﻻستثمارات اﻹسﻼميﺔ ولبعض اﻷصول اﻷخرى للمؤسسات الماليﺔ
اﻹسﻼميﺔ واﻷحكام ذات الصلﺔ .ويهدف إلى تمكين مستخدمي البيانات الماليﺔ من التقييم العادل لقيم الموجودات الماليﺔ
والتدفقات النقديﺔ المستقبليﺔ المتوقعﺔ منها .تم إصدار المعيار في تشرين الثاني  ٢٠١٧بحيث يصبح ساري المفعول
ﻋلى الفترات الماليﺔ التي تبدأ في أو بعد  ١كانون الثاني  ،٢٠٢٠مع السماح بالتطبيق المبكر.
معيار المﺤاسبﺔ المالي رقم ) – (٣١وﻛالﺔ اﻻستثمار )الوﻛالﺔ باﻻستثمار(
الهدف من هذا المعيار هو وضع السياسات المحاسبيﺔ وسياسات إﻋداد التقارير الماليﺔ ﻷدوات وكالﺔ اﻻستثمار )الوكالﺔ
باﻻستثمار( ،الموجودات واﻻلتزامات ذات العﻼقﺔ ،كلما كان قابﻼ للتطبيق ،للمؤسسات الماليﺔ اﻹسﻼميﺔ من كﻼ
المنظورين كﺄصيل )مستثمر( ووكيل .سيتم تطبيق المعيار ﻋلى جميع ﻋقود الوكالﺔ باﻻستثمار التي تبرمها المؤسسات
الماليﺔ اﻹسﻼميﺔ ،إما كﺄصيل أو وكيل .يؤثر المعيار ﻋلى ﻋرض الدخل والمصروفات ،بما في ذلك المقابل المتغير،
من ترتيبات الوكالﺔ .تقوم الشركﺔ حاليا بتقييم أثر تطبيق هذا المعيار .سيصبح المعيار ساري المفعول للسنوات الماليﺔ
التي تبدأ من أو بعد  ١كانون اﻷول  ،٢٠٢٠مع السماح بالتطبيق المبكر.
معيار المﺤاسبﺔ المالي رقم ) – (٣٣اﻻستثمار في الصكوك واﻷسهم واﻷدوات المماثلﺔ
الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ تصنيف واحتساب وقياس وﻋرض وإفصاحات اﻻستثمار في الصكوك
واﻷسهم واﻷدوات المماثلﺔ التي تقوم بها المؤسسات الماليﺔ اﻹسﻼميﺔ .ينطبق هذا المعيار ﻋلى استثمارات المؤسسات
سواء كانت في هيئﺔ أدوات دين أو أسهم حقوق ملكيﺔ .يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبﺔ المالي رقم )– (٢٥
اﻻستثمار في الصكوك واﻷسهم واﻷدوات المماثلﺔ ،ويقدم توجيها معدﻻً لتصنيف وقياس اﻻستثمارات ،لتتماشى مع
الممارسات الدوليﺔ .تعتمد فئات التصنيف اﻵن ﻋلى اختبارات نموذج العمل ،وسيتم السماح بإﻋادة التصنيف فقط ﻋند
تغيير نموذج العمل ،وسيتم تطبيقه بﺄثر رجعي .أنه من غير المتوقع أن يكون لتطبيق هذا المعيار أي أثر جوهري ﻋلى
بيانات الشركﺔ .تقوم الشركﺔ حاليا ً بتقييم أثر تطبيق هذا المعيار .سيصبح المعيار ساري المفعول للسنوات الماليﺔ التي
تبدأ من أو بعد  ١كانون اﻷول  ،٢٠٢٠مع السماح بالتطبيق المبكر.
معيار المﺤاسبﺔ المالي رقم ) – (٣٤التقاريﺮ الماليﺔ لﺤملﺔ الصكوك
يهدف هذا المعيار إلى وضع المباديء اﻷساسيﺔ للمحاسبﺔ وﻹﻋداد التقارير الماليﺔ لمعامﻼت الصكوك لضمان شفافيﺔ
ومصداقيﺔ التقارير الماليﺔ الموجهﺔ لحملﺔ اﻷسهم والمستثمرين .سيصبح المعيار ساري المفعول للسنوات الماليﺔ التي
تبدأ من أو بعد  ١كانون اﻷول  ،٢٠٢٠مع السماح بالتطبيق المبكر .كما أنه ﻻ ينطبق المعيار ﻋلى القواﺋم الماليﺔ.
معيار المﺤاسبﺔ المالي رقم ) – (٣٥مخصصات اﻹئتمان
تم إصدار هذا المعيار خﻼل شهر آب  ٢٠١٨ويطبق ﻋلى الفترات الماليﺔ التي تبدأ بتاريخ  ١كانون الثاني ،٢٠٢١
يهدف هذا المعيار إلى وضع المباديء اﻷساسيﺔ للمحاسبﺔ للمخصصات اﻹﺋتمانيﺔ التي يتم إثباتها بالسجﻼت المحاسبيﺔ.
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 -٣السياسات المﺤاسبيﺔ المتبعﺔ
بيان اﻻلتزام
تم إﻋداد القواﺋم الماليﺔ المرفقﺔ وفقا ً ﻷحكام ومباديء الشريعﺔ اﻹسﻼميﺔ حس بما تق رره هيئ ﺔ الرقاب ﺔ الش رﻋيﺔ للش ركﺔ ووفق ا ً
لمعايير المحاسبﺔ الصادرة ﻋن هيئﺔ المحاسبﺔ والمراجعﺔ للمؤسسات الماليﺔ اﻹسﻼميﺔ.
أسس اﻹعداد
تتماثل السياسات المحاسبيﺔ المتبعﺔ خﻼل الفترة مع السياسات المحاسبيﺔ المطبقﺔ خﻼل الفترة الماضيﺔ.
ت م إﻋ داد الق واﺋم المالي ﺔ وفق ا لمب دأ التكلف ﺔ التاريخي ﺔ ،فيم ا ﻋ دا اﻷدوات المالي ﺔ الت ي ت م قياس ها بالقيم ﺔ العادل ﺔ .إن التكلف ﺔ
التاريخيﺔ بصفﺔ ﻋامﺔ تمثل القيمﺔ العادلﺔ للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل الموجودات.
تقوم الشرك ﺔ بعرض قاﺋمﺔ المركز المالي الخاصﺔ بها بشكل ﻋام حسب السيولﺔ ،وذلك بالتفريق بين الجزء المتداول وغير
المتداول إﻋتماداً ﻋلى توقعات التحصيل أو السداد خﻼل  ١٢شهراً بعد تاريخ قاﺋمﺔ المركز المالي )المتداول( وأكثر من ١٢
شهرا ً بعد تاريخ قاﺋمﺔ المركز المالي )غير متداول( حيث تم إظهار ذلك في اﻹيضاحات.
إن الدوﻻر اﻻمريكي هو ﻋملﺔ اظهار القواﺋم الماليﺔ والذي يمثل العملﺔ الرﺋيسيﺔ للشركﺔ.
السياسات المﺤاسبيﺔ المطبقﺔ في تجهيز القوائم الماليﺔ هي ﻛما يلي:
تم تجهيز القواﺋم الماليﺔ المرفقﺔ وفقا ً لمعايير المحاسبﺔ والمراجعﺔ والضوابط للمؤسسات الماليﺔ اﻹسﻼميﺔ الصادرة ﻋن هيئ ﺔ
المحاسبﺔ والمراجعﺔ للمؤسسات الماليﺔ اﻹسﻼميﺔ واستنادا ً ﻷحك ام ومب اديء الش ريعﺔ اﻹس ﻼميﺔ حس بما تق رره هيئ ﺔ الرقاب ﺔ
الشرﻋيﺔ للشركﺔ ووفقا ً للقوانين المحليﺔ النافذة ،وبالنسبﺔ للمواضيع الت ي ﻻ تغطيه ا مع ايير المحاس بﺔ والمراجع ﺔ والض وابط
للمؤسسات الماليﺔ اﻹسﻼميﺔ ،تق وم الش ركﺔ باﻹسترش اد بالمع ايير الدولي ﺔ للتق ارير المالي ﺔ ذات الص لﺔ الص ادرة ﻋ ن مجل س
معايير المحاسبﺔ الدوليﺔ ،بما يتفق مع المعايير الشرﻋيﺔ لحين صدور معايير إسﻼميﺔ لها.
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رام ﷲ  -فـلســطين
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لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 -٣السياسات المﺤاسبيﺔ المتبعﺔ "تتمﺔ"
المعامﻼت بالعمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
تتعامل الشركﺔ بشكل أساسي بالدوﻻر اﻷمريكي ،ﻋند إﻋداد القواﺋم الماليﺔ ،يتم تسجيل المعامﻼت التي تتم بالعمﻼت اﻷجنبي ﺔ
بخﻼف العملﺔ المستخدمﺔ في المنشﺄة ﻋلى أساس أسعار الصرف الساﺋدة بتاريخ تلك المعامﻼت.
بتاريخ القواﺋم الماليﺔ ،يتم تحويل ارصدة الموجودات الماليﺔ والمطلوبات المالي ﺔ بﺄس عار العم ﻼت اﻻجنبي ﺔ الوس طيﺔ الس اﺋدة
بذلك التاريخ الى الدوﻻر اﻷمريكي .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير الماليﺔ ب العمﻼت اﻷجنبي ﺔ والت ي تظه ر بقيمته ا
العادلﺔ الى ا لدوﻻر اﻷمريكي ﻋلى أساس أسعار الصرف الساﺋدة ﻋند تاريخ تحديد القيمﺔ العادلﺔ لها.
يتم إدراج فروقات أسعار الصرف الناتجﺔ ﻋن تحويل العمﻼت اﻷجنبيﺔ الى الدوﻻر اﻷمريكي ضمن قاﺋمﺔ الدخل ،فيما ﻋدا:



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



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



الشيقل اﻹسراﺋيلي
الدينار اﻷردني

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
٠٫٢٨٩
١٫٤١

 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
٠٫٢٦٦
١٫٤١٠
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التغييﺮ
%
%٧٫٩٦
-

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

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

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

"تتمﺔ"

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





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

بالنسبﺔ لبعض فئات الموجودات الماليﺔ ،مثل ذمم التﺄمين المدينﺔ والموجودات التي ﻻ يتم خفض قيمته ا بش كل إف رادي حي ث
يتم فحصها ﻻنخفاض القيمﺔ بشكل إجمالي .يتمثل الدليل الموض وﻋي ﻻنخف اض قيم ﺔ محفظ ﺔ ال ذمم المدين ﺔ ب الخبرة الس ابقﺔ
للشركﺔ في تحصيل الذمم ،الزيادة في ﻋدد الدفعات المستحقﺔ للمحفظﺔ خﻼل الفترة السابقﺔ ،إضافﺔ إل ى التغي رات الملحوظ ﺔ
في ظروف اﻻقتصاد المحلي والتي لها ﻋﻼقﺔ بتحصيﻼت الذمم.
تتمثل خسارة انخفاض القيمﺔ في الموجودات الماليﺔ المدرجﺔ في الفرق بين القيمﺔ الدفتري ﺔ لتل ك الموج ودات المالي ﺔ والقيم ﺔ
الحاليﺔ للتدفقات النقديﺔ المستقبليﺔ المتوقعﺔ منها والتي تعكس مقدار الضمان والكفالﺔ مخصوما ً ﻋلى سعر العاﺋ د الفعل ي لتل ك
الموجودات الماليﺔ.
يتم تخفيض القيمﺔ الدفتري ﺔ لجمي ع الموج ودات المالي ﺔ بقيم ﺔ خس اﺋر انخف اض القيم ﺔ مباش رةً ،باس تثناء ذم م الت ﺄمين المدين ﺔ
والتي يتم تخفيضها بﺄخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها .في حال اﻋتبار ذمم التﺄمين المدينﺔ غير قابلﺔ للتحصيل ،يتم
إقفال تلك الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها .وفي حال استرداد ذمم تﺄمين مدين ﺔ ق د ت م إقفاله ا م ن قب ل في تم
إثباته ا كتحص يﻼت مقاب ل مخص ص ال ذمم المش كوك ف ي تحص يلها .ي تم إثب ات التغي ر ف ي القيم ﺔ الدفتري ﺔ لمخص ص ال ذمم
المشكوك في تحصيلها ضمن قاﺋمﺔ الدخل.
أنه في حال تم ﻻحقا ً استرداد خسارة انخفاض القيمﺔ وكان ذلك اﻻسترداد يعود إلى وقوع حدث موضوﻋي بعد ت اريخ إثب ات
تلك الخسارة في انخفاض القيمـﺔ ،يتم ﻋكس خسارة اﻻنخفاض المعترف به ا س ابقا ً م ن خ ﻼل قاﺋم ﺔ ال دخل ﻋل ى أﻻ تتج اوز
القيمﺔ المدرجﺔ لﻼستثمار بتاريخ ﻋكس اﻻنخفاض لقيمﺔ التكلفﺔ المطفﺄة فيما لو لم يتم اﻻﻋتراف باﻻنخفاض في القيمﺔ.
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الغاء اﻻعتﺮاف بالموﺟودات الماليﺔ
تقوم الشركﺔ بإلغاء اﻻﻋتراف بالموجودات الماليﺔ فقط ﻋندما تنتهي الحقوق التعاقديﺔ للتدفق النقدي من تلك الموجودات
الماليﺔ أو ﻋند تحويل الموجودات الماليﺔ وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقﺔ بملكيﺔ الموجودات الماليﺔ إلى طرف
آخر .إذا لم تقم الشركﺔ بتحويل الموجودات الماليﺔ بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقﺔ بملكيﺔ
الموجودات الماليﺔ واستمرت بالسيطرة ﻋلى تلك الموجودات الماليﺔ التي تم تحويلها إلى طرف آخر ،فإن الشركﺔ تقوم
باﻻﻋتراف بعواﺋدها المتبقيﺔ بالموجودات الماليﺔ وأي التزامات يتوجب ﻋليها سدادها .إذا لم تقم الشركﺔ بتحويل جميع
المكاسب والمخاطر المتعلقﺔ بملكيﺔ الموجودات الماليﺔ ،تستمر الشركﺔ باﻻﻋتراف بالموجودات الماليﺔ باﻹضافﺔ إلى قرض
مضمون مقابل ﻋاﺋدات مستلمﺔ.
النقد وما في حكمه
ﻷغراض تجهيز قاﺋمﺔ المركز المالي ،فإن النقد وما في حكمه يتمثل في النقد في الصندوق ،حسابات جاريﺔ وتحت الطلب
لدى البنوك والوداﺋع الثابتﺔ غير المحتجزة ذات السيولﺔ العاليﺔ والتي تستحق خﻼل ثﻼثﺔ أشهر.
ذمم تأمين مدينﺔ
تتﺄلف ذمم التﺄمين المدينﺔ من ذمم الوكﻼء ،الوسطاء وحاملي ﻋقود التﺄمين اﻹسﻼمي وشركات إﻋادة التﺄمين اﻹسﻼمي حي ث
يتم قياسها بالقيمﺔ العادلﺔ .يظهر التخصيص للديون المشكوك في تحصيلها ضمن قاﺋمﺔ الدخل ﻋن د وج ود دلي ل ﻋل ى إمكاني ﺔ
ﻋدم تحصيل تلك الذمم.
المطلوبات الماليﺔ وأدوات الملكيﺔ
ي تم تص نيف ال ديون وأدوات الملكي ﺔ المص درة بواس طﺔ الش ركﺔ كمطلوب ات مالي ﺔ أو ك ﺄدوات ملكي ﺔ طبق ا ً ﻷس س وج وهر
الترتيبات التعاقديـﺔ وتعريف المطلوب المالي وأي أداة ملكيﺔ.
أدوات الملكيﺔ
أداة الملكيﺔ هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في أصول الش ركﺔ المتبقي ﺔ بع د ط رح جمي ع التزاماته ا .أدوات حق وق المس اهمين
المصدرة من قبل الشركﺔ يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمﺔ بعد طرح مصاريف اﻹصدار المباشرة.
المطلوبات الماليﺔ
يتم قياس المطلوبات الماليﺔ بشكل أولي بالقيمﺔ العادلﺔ بعد طرح تكاليف المعامﻼت فيما ﻋدا المطلوبات الماليﺔ بالقيمﺔ العادلﺔ
م ن خ ﻼل قاﺋم ﺔ ال دخل الت ي ي تم قياس ها بش كل أول ي بالقيم ﺔ العادل ﺔ .وي تم قي اس المطلوب ات المالي ﺔ ﻻحق ا ً بالتكلف ﺔ المطف ﺄة
مستخدما ً طريقﺔ معدل العاﺋد الفعلي او بالقيمﺔ العادل ﺔ م ن خ ﻼل قاﺋم ﺔ ال دخل .إن الش ركﺔ ل يس ل ديها مطلوب ات مالي ﺔ تق اس
بالقيمﺔ العادلﺔ من خﻼل قاﺋمﺔ الدخل.
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ذمم تأمين دائنﺔ
تظهر ذمم التﺄمين الداﺋنﺔ بالقيمﺔ العادلﺔ.
المخصصات
يتم أخذ مخصصات ﻋند وجود التزامات حاليﺔ مقابل أحداث سابقﺔ ،والتي قد تؤدي إلى تدفق نقدي للدفع لمنافع اقتصاديﺔ
يمكن تقديرها بدرجﺔ معقولﺔ.
يتم احتساب المخصصات حسب أفضل التقديرات للمصروفات المستقبليﺔ لسداد اﻻلتزامات كما بتاريخ القواﺋم الماليﺔ مﺄخوذا ً
في ﻋين اﻻﻋتبار أيﺔ أخطار وأحداث غير متوقعﺔ متعلقﺔ باﻻلتزام ﻋند تحديد المخصص باستخدام التدفقات النقديﺔ المتوقعﺔ
لسداد اﻻلتزام الحالي ،فإن القيمﺔ الدفتريﺔ لﻼلتزام تمثل القيمﺔ الحاليﺔ لهذه التدفقات النقديﺔ )حيث يكون تﺄثير القيمﺔ الزمنيﺔ
للنقود ماديﺔ(.
ﻋند توقع استرداد بعض أو جميع المنافع اﻻقتصاديﺔ المطلوبﺔ لتسديد اﻻلتزام من طرف ثالث ،فإنه يتم تسجيل المبالغ المدينﺔ
كﺄصل إذا ما تم التﺄكد فعﻼً من أن التسديدات سوف يتم تحصيلها وأن تكون المبالغ المدينﺔ قابلﺔ للقياس بشكل موثوق.
الضﺮائب
يتم إحتساب الضريبﺔ الحاليﺔ ﻋل ى أس اس رب ح الس نﺔ الخاض ع للض ريبﺔ .ه ذا ويختل ف ال ربح الخاض ع للض ريبﺔ ﻋ ن ال ربح
المبين في قاﺋمﺔ الدخل حيث ﻻ يشمل بنود إيرادات ومصاريف تخضع للضريبﺔ أو قابلﺔ لﻼقتطاع في سنوات أخرى وكم ا ﻻ
يشمل ﻋلى البنود التي لم تخضع قط للضريبﺔ أو لﻼقتطاع.
يجري التخصيص لضريبﺔ الدخل ﻋلى اﻷرباح بشكل سنوي استناداً إلى قانون ضريبﺔ الدخل رقم ) (٨لسنﺔ .٢٠١١
يجري التخصيص لضريبﺔ المكوس المضافﺔ ﻋلى اﻷرباح بموجب نظام المكوس المضافﺔ ساري المفعول ف ي فلس طين ،أم ا
ضريبﺔ المكوس المضافﺔ ﻋلى الرواتب فيجري إظهارها ضمن قاﺋمﺔ الدخل.
الضﺮيبﺔ المؤﺟلﺔ
يتم احتساب موج ودات ض ريبيﺔ مؤجل ﺔ م ن ف روق التوقي ت الناش ئﺔ ل بعض بن ود المص اريف الت ي ﻻ تخض ع للض ريبﺔ ﻋن د
تسجيلها وإنما تكون خاضعﺔ كتنزيل مسموح به في سنوات ﻻحقﺔ وذلك وفقا لمعيار المحاسبﺔ الدولي رقم ).(١٢
الضﺮيبﺔ الﺤاليﺔ والمؤﺟلﺔ للسنﺔ
يتم اﻻﻋتراف بالضريبﺔ الحاليﺔ والمؤجلﺔ ضمن قاﺋمﺔ الدخل ،إﻻ إذا كانت متعلقﺔ ببن ود مدرج ﺔ مباش رة ض من قاﺋم ﺔ ال دخل
الشامل اﻵخر أو مباشرة في حقوق الملكيﺔ ،وفي هذه الحالﺔ ،يتم أيضا ً اﻻﻋتراف بالضريبﺔ الحاليﺔ والمؤجلﺔ في بن ود ال دخل
الشامل اﻵخر أو مباشرة في حقوق الملكيﺔ ﻋلى التوالي.

١٧

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٣السياسات المﺤاسبيﺔ المتبعﺔ "تتمﺔ"
معلومات القطاعات والمعلومات الجغﺮافيﺔ
قطاع اﻻﻋمال يمثل مجموﻋ ﺔ م ن الموج ودات والعملي ات الت ي تش ترك مع ا ف ي تق ديم منتج ات او خ دمات خاض عﺔ لمخ اطر
وﻋواﺋد تختلف ﻋن تلك المتعلقﺔ بقطاﻋات أﻋمال اخرى .معلومات القطاﻋات واردة في ايضاح رقم ).(١٦
ﻷغراض إداريﺔ ،تم تنظيم أﻋمال الشركﺔ حسب قطاﻋات التﺄمين التشغيليﺔ والتي تتكون من :قطاع تﺄمينات السيارات ،قطاع
تﺄمينات الحوادث العامﺔ ،قطاع التﺄمينات الهندسيﺔ ،قطاع تﺄمينات العمال ،قطاع تﺄمينات المسؤوليﺔ المدنيﺔ ،قطاع التﺄمين
الصحي ،قطاع التﺄمين البحري وقطاع التﺄمين العاﺋلي .تتﺄلف اﻹستثمارات من اﻹستثمارات وإدارة النقد لحسابات الشركﺔ
الخاصﺔ .هذه القطاﻋات هي اﻷساس الذي بموجبه تقوم الشركﺔ بإﻋداد تقاريرها القطاﻋيﺔ.
تعمل الشركﺔ في فلسطين وﻻ تعمل في أيﺔ مناطق جغرافيﺔ اخرى.
 .٤اﻹفتﺮاضات المﺤاسبيﺔ الهامﺔ والتقديﺮات غيﺮ المؤﻛدة
إن إﻋداد القواﺋم الماليﺔ وتطبيق السياسات المحاسبيﺔ يتطلب من إدارة الشركﺔ القيام بافتراضات وتقديرات تؤثر في مبالغ
بعض الموجودات والمطلوبات واﻹفصاح ﻋن اﻹلتزامات المحتملﺔ ،كما أن هذه اﻻفتراضات والتقديرات تؤثر في اﻹيرادات
والمصروفات والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمﺔ العادلﺔ ،وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركﺔ إصدار أحكام
واجتهادات هامﺔ لتقدير مبالغ التدفقات النقديﺔ المستقبليﺔ وأوقاتها .إن هذه التقديرات مبنيﺔ بالضرورة ﻋلى فرضيات وﻋوامل
متعددة لها درجات متفاوتﺔ من التقدير وﻋدم التيقن وإن النتاﺋج الفعليﺔ قد تختلف ﻋن التقديرات وذلك نتيجﺔ التغيرات الناجمﺔ
ﻋن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
اﻹفتﺮاضات المﺤاسبيﺔ الهامﺔ
إن اﻹفتراضات الهامﺔ بمعزل ﻋن تلك التي تتضمن تقديرات والتي وضعتها اﻹدارة في ﻋمليﺔ تطبيق السياسات المحاسبيﺔ
للشركﺔ والتي لها تﺄثير جوهري ﻋلى القيم المدرجﺔ في القواﺋم الماليﺔ تتمثل فيما يلي:
تصنيف الممتلكات
قامت اﻹدارة في تصنيفها للممتلكات بعدد من اﻹفتراضات .تلزم هذه اﻹفتراضات في تحديد أهليﺔ الممتلكات لتصنيفها
كاستثمار في ﻋقار أو كممتلكات ومعدات ،أو كمشاريع قيد اﻹنشاء ،أو كعقار محتفظ به للبيع .تقوم اﻹدارة بوضع معايير
تمكنها من تطبيق هذه اﻻفتراضات باستمرار بما يتوافق مع تعريف اﻻستثمار في ﻋقار ،الممتلكات ومعدات ،والمشاريع قيد
اﻻنشاء ،والعقار المحتفظ به للبيع.
التقديﺮات غيﺮ المؤﻛدة
في اﻋتقاد اﻻدارة أن استخدامها للتقديرات ضمن القواﺋم الماليﺔ معقولﺔ ومفصلﺔ ﻋلى النحو التالي:
مخصص انتفاﻋات الموظفين :يتم احتساب مخصص تعويض نهايﺔ الخدمﺔ وفقا ً لقانون العمل الساري في مناطق السلطﺔ
الفلسطينيﺔ ،كما يتم احتساب مخصص صندوق التوفير بنا ًء ﻋلى سياسﺔ الشركﺔ بهذا الخصوص.
الممتلكات والمعدات :تقوم اﻹدارة بإﻋادة تقدير اﻷﻋمار اﻹنتاجيﺔ للموجودات الملموسﺔ بشكل دوري لغايات احتساب
اﻹستهﻼكات السنويﺔ اﻋتمادا ً ﻋلى الحالﺔ العامﺔ لتلك الموجودات وتقديرات اﻷﻋمار اﻹنتاجيﺔ المتوقعﺔ في المستقبل ،ويتم
اخذ خسارة التدني )إن وجدت( إلى قاﺋمﺔ الدخل.

١٨

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٤اﻹفتﺮاضات المﺤاسبيﺔ الهامﺔ والتقديﺮات غيﺮ المؤﻛدة "تتمﺔ"
التقديﺮات غيﺮ المؤﻛدة "تتمﺔ"
تقييم اﻻلتزامات الناتجﺔ ﻋن اﻻدﻋاءات الموقوفﺔ لعقود التﺄمين اﻹسﻼمي :تعتبر اﻻلتزامات الناتجﺔ ﻋن اﻻدﻋ اءات الموقوف ﺔ
لعقود التﺄمين اﻹسﻼمي هي أكثر التوقعات المحاسبيﺔ حساسيﺔ وذلك لوجود العديد من العوامل غير المؤكدة الت ي ت ؤثر ﻋل ى
اﻻلتزامات المقدرة واﻻلتزامات التي سوف يتم تسديدها.
يتم تقدير اﻻلتزامات الناشئﺔ ﻋن اﻻدﻋاءات غير المدفوﻋ ﺔ الت ي ت م اﻹب ﻼغ ﻋنه ا كم ا ف ي ت اريخ الق واﺋم المالي ﺔ اس تنادا ً إل ى
تقارير الخبراء والمحامين وخبرة الشركﺔ وتقديراتها بتحديد قيمﺔ التكاليف اﻹجماليﺔ المتوقعﺔ لكل ادﻋ اء ﻋل ى ح دة .كم ا ي تم
تق دير اﻻلتزام ات الناش ئﺔ ﻋ ن اﻻدﻋ اءات المتكب دة وغي ر المبل غ ﻋنه ا كم ا ف ي ت اريخ الق واﺋم المالي ﺔ ب الرجوع إل ى مع دل
اﻻدﻋاءات للفترات السابقﺔ .كما في تاريخ القواﺋم الماليﺔ يتم إﻋادة تقييم اﻻلتزام ات أﻋ ﻼه وي تم تع ديل المخص ص بن ا ًء ﻋل ى
ذلك.
الذمم المدينﺔ :يتم تكوين مخصص لقاء الذمم المتعث رة اﻋتم اداً ﻋل ى أس س وفرض يات معتم دة م ن قب ل إدارة الش ركﺔ لتق دير
المخصص الواجب تكوينه.
تقييم الموجودات الماليﺔ :تقوم اﻹدارة بمراجعﺔ دوريﺔ للموجودات الماليﺔ والتي تظهر بالكلفﺔ لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم
أخذ التدني في قاﺋمﺔ الدخل.
اﻻلتزامات المحتملﺔ :يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامﺔ ضد الشركﺔ اﻋتمادا ً ﻋلى دراسﺔ قانونيﺔ معدة من قبل محامي
ومستشار الشرك ﺔ القانوني وبموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ،ويعاد النظر في تلك الدراسات
بشكل دوري.
كفايﺔ اﻻلتزام :بتاريخ القواﺋم الماليﺔ  ،يتم تطبيق اختبارات كفايﺔ اﻻلتزام للتحقق من كفايﺔ التزامات ﻋق ود الت ﺄمين اﻹس ﻼمي.
تق وم الش ركﺔ باس تخدام أفض ل التق ديرات للت دفقات النقدي ﺔ التعاقدي ﺔ المس تقبليﺔ ،اﻻدﻋ اءات المس تلمﺔ ،المص اريف اﻹداري ﺔ
وكذلك إيرادات اﻻستثمارات من اﻷصول التي تدﻋم تل ك اﻻلتزام ات وذل ك به دف تقي يم كفاي ﺔ اﻻلت زام .ي تم إدراج أي ﻋج ز
ضمن قاﺋمﺔ الدخل وذلك من خﻼل تكوين مخصص للخساﺋر الناتجﺔ ﻋن اختبارات كفايﺔ اﻻلتزام.

١٩

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٥ممتلكات ومعدات ،بالصافي
ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
التكلفﺔ
الرصيد كما في  ٢٨شباط ٢٠١٨
إضافات خﻼل الفترة
إستبعادات خﻼل الفترة
الﺮصيد ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨

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

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

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

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

٢٢٣
١٥٫٠٥١
١٥٫٢٧٤

١٫٦٧٠
٢٦٫٣٦١
٢٨٫٠٣١

٢٩٫١٥٢
)(٣٫٨٠٠
٢٥٫٣٥٢

٤٣٦
٣٤٫٤٦٥
٣٤٫٩٠١

صافي القيمﺔ الدفتﺮيﺔ ﻛما في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨

٢٢٥٫٨٤١

٢٧٩٫٣٥١

٤٦٢٫٦١٨

٨٦١٫٢٨٠

٢٠

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

المجموع
دوﻻر
١٨٨٫٢٥٤
١٫٧٨٣٫٤١٢
)(٣٩٫٠١٨
١٫٩٣٢٫٦٤٨
٢٫٣٢٩
١٠٥٫٠٢٩
)(٣٫٨٠٠
١٠٣٫٥٥٨
١٫٨٢٩٫٠٩٠

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٥ممتلكات ومعدات ،بالصافي "تتمﺔ"
ﻛما في  ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
التكلفﺔ
إضافات خﻼل الفترة
الﺮصيد ﻛما في  ٢٨ﺷباط ٢٠١٨

أثاث
ومفﺮوﺷات
دوﻻر
٤٣٫٤٢٥
٤٣٫٤٢٥

أﺟهزة وبﺮامج حاسوب
وأﺟهزة مكتبيﺔ
دوﻻر
٩٩٫٣٢٨
٩٩٫٣٢٨

السيارات
دوﻻر
-

اﻻستهﻼك المتﺮاﻛم
إستهﻼكات خﻼل الفترة
الﺮصيد ﻛما في  ٢٨ﺷباط ٢٠١٨

٢٢٣
٢٢٣

١٫٦٧٠
١٫٦٧٠

-

٤٣٦
٤٣٦

صافي القيمﺔ الدفتﺮيﺔ ﻛما في  ٢٨ﺷباط ٢٠١٨

٤٣٫٢٠٢

٩٧٫٦٥٨

-

٤٥٫٠٦٥

٢١

ديكورات
وتﺤسينات
دوﻻر
٤٥٫٥٠١
٤٥٫٥٠١

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

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٦ودائع الزاميﺔ
تمثل الوداﺋع اﻻلزاميﺔ وداﺋع مربوطﺔ ﻷمر هيئﺔ سوق رأس المال الفلسطينيﺔ وفقا ً للقرارات الصادرة ﻋن هيئﺔ سوق رأس
المال الفلسطينيﺔ رقم )/٢ت( لسنﺔ  ٢٠٠٧بشﺄن تحديد قيمﺔ الوديعﺔ المطلوبﺔ من شركات التﺄمين بموجب قانون التﺄمين رقم
) (٢٠لسنﺔ  ،٢٠٠٥وﻻ يمكن استخدامها إﻻ بموافقﺔ مسبقﺔ أو بإذن مكتوب من قبل الهيئﺔ.
 .٧ذمم مدينﺔ ،بالصافي
 ٣١ﻛانون اﻷول
٢٠١٨
دوﻻر
٢٫٢٢٠٫٣٢٦
٨٫٠٨٢
١٢٫٥١٢
١٫٥٩٦
٢٫٢٤٢٫٥١٦
)(٤٥٫٦٣٤
٢٫١٩٦٫٨٨٢

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

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
-

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

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر

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

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

-

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

١٢٫٤٩٢
٣٤٥٫٢٦٤
٢٥٫٥٠٣
٣٨٣٫٢٥٩

-

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

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

-

٢٢

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٨موﺟودات عقود إعادة التأمين اﻹسﻼمي ومطلوبات عقود التأمين اﻹسﻼمي "تتمﺔ"
* إن تفاصيل المشاركات والمستردات كما بتاريخ  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨هي كما يلي:
 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
٢٨٫٨٦١
١٥٫٦٩٤
٤٤٫٥٥٥

مشاركات ومستردات من شركات تﺄمين محليﺔ وأفراد
مشاركات ومستردات من جهات أخرى

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
-

 .٩أرصدة مدينﺔ أخﺮى
مصاريف مدفوﻋﺔ مقدما ً
دفعات مقدمﺔ للموردين
تﺄمينات نقديﺔ
ﻋواﺋد مستحقﺔ ﻋلى الوداﺋع

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

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

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

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

 .١٠نقد وما في حكمه
نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك بالدوﻻر اﻷمريكي
نقد لدى البنوك بالشيقل اﻻسراﺋيلي
نقد لدى البنوك بالدينار اﻻردني
نقد لدى البنوك باليورو

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

الرصيد في بدايﺔ الفترة
)ﻋجز( الصندوق للفترة
الﺮصيد في نهايﺔ الفتﺮة
٢٣

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
-

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

مخصص تعويض نهايﺔ الخدمﺔ
مخصص صندوق اﻹدخار
مخصص تعويض اﻹجازات

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

إن الحركﺔ التي تمت ﻋلى مخصصات انتفاﻋات الموظفين هي:
مخصص تعويض نهايﺔ الخدمﺔ
 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر
٢٫٩٦٤
٨٣٫١٣٠
)(٣٤٤
٨٥٫٧٥٠

الرصيد في بدايﺔ الفترة
المخصص خﻼل الفترة
المدفوع خﻼل الفترة
الﺮصيد في نهايﺔ الفتﺮة

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
٢٫٩٦٤
٢٫٩٦٤

مخصص صندوق اﻹدخار
الرصيد في بدايﺔ الفترة
المخصص خﻼل الفترة
المدفوع خﻼل الفترة
الﺮصيد في نهايﺔ الفتﺮة

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

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
٣٫٢٧٨
٣٫٢٧٨

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

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
٨٫٢٤٥
٨٫٢٤٥

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

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

٢٤

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
١٣٠٫٦٢٩
١٣٠٫٦٢٩

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

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

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر
-

 ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
دوﻻر

 ٢٨ﺷباط ٢٠١٨
دوﻻر

٤٨٫١٤٩
٩٫٦٣٣
١٫٨٦٩

-

١٠٫٠٠٠
٣١٤
٦٩٫٩٦٥

١٢٫٠٨٢
١٢٫٠٨٢

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

٢٥

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .١٦صافي أرباح الفتﺮة حسب القطاعات التشغيليﺔ
يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتاﺋج اﻷﻋمال حسب قطاع التﺄمين اﻹسﻼمي لفترة العشرة أشهر المنتهيﺔ في  ٣١كانون اﻷول :٢٠١٨
المجم وع

اجمالي أقساط مكتتب ﺔ
التغير في مخصص أقساط غير مكتسبﺔ
اي ﺮادات أقس اط مكتس بﺔ

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

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

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

الﺤ ﺮيق
١٧٥٬٨٦٥
)(٩٩٬٣٨٣
٧٦٬٤٨٢

عم ال
٦٩٧٬٣٢٨
)(٣٢٢٬٨٥١
٣٧٤٬٤٧٧

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

أقساط معي دي التﺄمين اﻹس ﻼمي
التغير في مخصص أقساط غير مكتسبﺔ
ص افي أقس اط معي دي الت أمين اﻹس ﻼمي

)(١٨١٬٢٥٤
١٢٧٬٦٠٥
)(٥٣٬٦٤٩

)(٣١٬٨٨٠
٢٠٬١٦٥
)(١١٬٧١٥

)(٦٩٬٣٩٣
٤٥٬٠٠١
)(٢٤٬٣٩٢

)(١٢٩٬٣٥٨
٩١٬٧٩٥
)(٣٧٬٥٦٣

)(٢٥٬٤٥٧
١٧٬١٤٤
)(٨٬٣١٣

)(٣٥٬٩٢١
٢٤٬٣٨٦
)(١١٬٥٣٥

-

٢٬٠٩٩٬٧١٥

٢٦٬٣٣٤

٤٤٬٥٦٤

٣٨٬٩١٩

٣٦٦٬١٦٤

٤٣٬١٨٠

٧٤٦٬٣٢١

١٠٬٦٦٧

)(١٧٢٬٢١٩
١٬٩٢٧٬٤٩٦

٦٬٩١٥
)(١٬١٨٦
٣٢٬٠٦٣

١٥٬٢٥٤
)(٥٧٠
٥٩٬٢٤٨

٢٣٬٨٢١
)(٤٬٨٦٧
٥٧٬٨٧٣

)(٧٬٣٢٠
٣٥٨٬٨٤٤

)(٤٬٤٢١
٣٨٬٧٥٩

٧٤٦٬٣٢١

٥٬٠٦٢
)(١٩٥
١٥٬٥٣٤

٣٨٤٬٥٧٦
٣٨٤٬٥٧٦
٢١٩٬٨٠٩
٤٬٩١٢
٦٠٩٬٢٩٧

٩٨٤
)(٧٨٦
١٩٨
١٬٥٣٠
)(١٬٢٢٤
٣١
٥٣٥

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

٧٩٨
)(٧٠٢
٩٦
٩٦

١٩٬٣٠١
١٩٬٣٠١
٢٥٬٥٠٥
١٬٢٧٥
٤٦٬٠٨١

-

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

-

ص افي أقس اط الت أمين اﻹس ﻼمي المكتس بﺔ
اجمالي ﻋم وﻻت إﻋادة التﺄمين اﻹس ﻼمي المكتس بﺔ
يط رح :العموﻻت المدفوﻋﺔ
ص افي أقس اط الت أمين اﻹس ﻼمي المكتس بﺔ بع د العم وﻻت
المطالب ات المتكب دة
المطالبات المس ددة
ي نزل :حصﺔ معي دي التﺄمين اﻹسﻼمي من المطالبات المس ددة
ص افي المطالب ات المس ددة
اﻻدﻋاءات الموقوفﺔ في بداي ﺔ الفترة
اﻻدﻋاءات الموقوف ﺔ ف ي نهاي ﺔ الفترة
حصﺔ معي دي التﺄمين اﻹسﻼمي في بداي ﺔ الفترة
حص ﺔ معي دي التﺄمين اﻹسﻼمي في نهاي ﺔ الفترة

مخص ص مطالب ات غ ير مبل غ ﻋنه ا
ص افي المطالب ات المتكب دة
أرب اح أعم ال الت أمين التش غيليﺔ
أتعاب وكال ﺔ
صافي )خسارة( أعم ال الت أمين التش غيليﺔ
عائ دات إل ى المس اهمين
أتعاب وكالﺔ من حاملي الوثاﺋق
ﻋاﺋ دات أرباح الوداﺋ ع -المس اهمين
مصاريف إداري ﺔ وﻋمومي ﺔ
مخصص دي ون مش كوك في تحصيلها
)خس اﺋر( تقييم فروقات ﻋمل ﺔ

إي رادات أخ رى
صافي )خسائﺮ( الف تﺮة قب ل الض ﺮيبﺔ

البﺤ ﺮي
٤٩٬٨٤١
)(٢٠٬٠٠٠
٢٩٬٨٤١

الع ائلي
٦٠٬٨٠٠
)(٢٧٬٠٤٥
٣٣٬٧٥٥

)(٣٨٬٣٤٢
١٩٬١٦٨
)(١٩٬١٧٤

)(٤٤٬٣٧٠
٢٥٬٥٠٣
)(١٨٬٨٦٧

-

١٤٬٨٨٨

-

٣٬٣٩٠٬٧٥٢

١٤٬٨٨٨

-

٥١٬٠٥٢
)(١٩٠٬٧٧٨
٣٬٢٥١٬٠٢٦

-

-

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

١٬٣١٨٬١٩٩

٣١٬٥٢٨

٥٦٬٣١٠

٥٧٬٧٧٧

٣١٢٬٧٦٣

٣٨٬٧٥٩

٧٨٬٨٦٦

١٥٬٥٣٤

١٤٬٨٨٨

-

)(١٬٧٦٩٬٧٨٠

)(٢١٬٤٧٧

)(٤٣٬١٦٤

)(٧٥٬٤٠٧

)(٢٤٨٬٥٥٨

)(٤٣٬٧٢٦

)(٢٤٩٬٧١٢

)(٢١٬٠٠٦

)(٢٤٬٢٨٩

-

)(٤٥١٬٥٨١

١٠٬٠٥١

١٣٬١٤٦

)(١٧٬٦٣٠

٦٤٬٢٠٥

)(٤٬٩٦٧

)(١٧٠٬٨٤٦

)(٥٬٤٧٢

)(٩٬٤٠١

-

١٬٩٢٤٬٦٢٤
)(٢٬٤٩٧٬١١٩
)(٥٧٢٬٤٩٥

)(٤٥١٬٥٨١

١٠٬٠٥١

١٣٬١٤٦

)(١٧٬٦٣٠

٦٤٬٢٠٥

)(٤٬٩٦٧

)(١٧٠٬٨٤٦

)(٥٬٤٧٢

)(٩٬٤٠١

٢٦

الصﺤي
١٬٩٠٨٬١١٧
)(١٬١٦١٬٧٩٦
٧٤٦٬٣٢١

قط اع اﻻس تثمار
والخزين ﺔ
-

٢٠١٨

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

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

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

)(٧٤٣٬١٤١

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

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

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

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

أقساط تﺄمين إسﻼمي
رواتب اﻹدارة العليا واﻹدارة التنفيذيﺔ

٢٧

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

٢٨

ﺷـﺮﻛﺔ تمكين الفلسطينيﺔ للتأميـن )ﺷـﺮﻛﺔ مسـاهمﺔ عامﺔ مﺤدودة(
رام ﷲ  -فـلســطين
إيضاحات حول القوائم الماليـﺔ
لفتﺮة العشﺮة أﺷهﺮ المنتهيﺔ في  ٣١ﻛانون اﻷول ٢٠١٨
 .٢١ادارة مخاطﺮ التأمين اﻹسﻼمي والمخاطﺮ الماليﺔ "تتمﺔ"
مصادر التقديﺮات غيﺮ المؤﻛدة المأخوذ بها في تقديﺮ المطالبات المستقبليﺔ
تستحق مطالبات التﺄمين ﻋند وقوع الحدث المؤمن ﻋليه ،إذ أن الشركﺔ مسؤولﺔ ﻋن جميع اﻷحداث المؤمن ﻋليها في حال
وقوﻋها خﻼل فترة ﻋقد التﺄمين ،حتى إذا ما تم اكتشاف تلك الخسارة بعد انتهاء مدة ﻋقد التﺄمين .نتيجﺔ لذلك فإن تسويﺔ
المطالبات تتم ﻋلى فترة زمنيﺔ طويلﺔ ولذلك يتم أخذ مخصص للمطالبات المستحقﺔ وغير المبلغ ﻋنها.
الجدول التالي يبين نسبﺔ الخسارة حسب نوع المخاطر المتعلقﺔ بﺄقساط التﺄمين للفترة الحاليﺔ:
 ٣١ﻛانون اﻷول
٢٠١٨
%٢٩
%٨٩
%٩

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

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

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

نسبﺔ
التغيﺮ
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+

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

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

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

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

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

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


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



توفير العاﺋد المناسب للمساهمين وإصدار ﻋقود تﺄمين إسﻼمي تتناسب مع مستوى المخاطر المتعلقﺔ بتلك العقود.

٣٠

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






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

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