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رسالتنا
توفير كافة خدمات التامين التكافلي 

للمؤسسات واالفراد من خالل اطار مؤسسي 
ملتزم بمفاهيم الحداثة وبما ال يتعارض مع 

احكام الشريعة االسالمية، ويحافظ على مصالح 
مشتركي صندوق التكافل والمستثمرين في 

راسمال الشركة.

استراتجيتنا
تبني كامل لمبادئ التأمين التكافلي، في اطار 
هوية مؤسسية ملتزمة بتلك المبادئ. وتعميق 

ونشر فكر وبرامج وميزات هذا النوع الجديد من 
التأمين في اوساط الجمهور المستهدف في سوق 

التأمين الفلسطيني عبر شبكة فروع ومكاتب  
ووكالء تغطي محافظات الوطن كافة.

رؤيتنا
الريادة والتميز في مجال التامين التكافلي وفقا 

الحكام الشريعة الغراء.
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مجلس اإلدارة...
السيد طالل كاظم ناصرالدين

رئيس مجلس االدارة

شركة ترست العقارية م.خ.م
نائب رئيس مجلس االدارة

شركة ترست العالمية للتأمين
عضو مجلس االدارة 

البنك اإلسالمي الفلسطيني
عضو مجلس االدارة 

شركة التأمين الوطنية
عضو مجلس االدارة 

إتحاد عنبتاوي للتجارة واإلستثمار م.خ.م
عضو مجلس االدارة 

شركة بيرزيت لألدوية
عضو مجلس االدارة 

مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى
عضو مجلس االدارة 

يوسف محمد “كمال” حسونة 
عضو مجلس االدارة
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لجان مجلس االدارة:
• لجنة الترشيحات والمكافات والحوكمة 	
• لجنة التدقيق والمخاطر 	
• لجنة اإلستثمار	

هيئة الرقابة الشرعية
تقوم هيئة الرقابة الشرعية بمراقبة اعمال الشركة والتاكد من االلتزام 

التام باحكام الشريعة االسالمية  الغراء.
ويشمل ذلك قيامها باالطالع على وثائق التامين وحسابات الشركة 

واستثماراتها واتفاقيات االعادة.
وتتكون الهيئة من اصحاب الفضيلة: 

رئيس الهيئة د. علي السرطاوي   
عضو الهيئة د. حسام الدين عفانة   
عضوالهيئة أ. مصطفى شاور   
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة...

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ح�ض��رات الس��ادة المساهمين الك��رام،،،
الس��الم علي��كم ورحم���ة اهلل وبركات���ه 

وبع��د،،

باإ�شمى وباإ�شم زمالئي اأع�شاء جمل�س الإدارة وكافة العاملني يف ال�شركة، 

يف  للتاأمني  العامة  الإدارة   / وال�شادة  ال�شركات  مراقب  بال�شيد  اأرحب 

هيئة �شوق راأ�س املال الفل�شطينية وهيئة الرقابة ال�شرعية يف ال�شركة، 

كما ارحب بح�شراتكم يف اإجتماع الهيئة العامة العادية اخلام�س، مقدما  

لكم التقرير ال�شنوي عن نتائج اأعمال ال�شركة و اإجنازاتها، اإ�شافة اىل 

البيانات املالية لل�شنة املالية 2012.

لقد �شهد العام 2012 اأحداثًا مهمة على كل الأ�شعدة الدولية والإقليمية 

الإ�شتقرار  ع��دم  حالة  اإ�شتمرت  ال�شيا�شي  ال�شعيد  فعلى  والوطنية. 

ال�شيا�شي يف دول الربيع العربي التي اأثرت بدورها على عدم ال�شتقرار 

يف منطقتنا.

وعلى ال�شعيد املحلي فقد اإ�شتمرت الأزمة املالية اخلانقة التي عانت 

باإلتزاماتهم  املانحني  وفاء  عدم  ب�شبب  الفل�شطينية  احلكومة  منها 

جتاه ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية الأمر الذي اأدى اىل تباطوؤ النمو 

ودفع  التزاماتها  �شداد  ال�شلطة عن  وعجز  فل�شطني  الإقت�شادي يف 

رواتب موظفيها.

كل هذه التطورات جعلت �شناعة التاأمني العاملية تدخل دورة جديدة 

اإ�شتمرت  فل�شطني  ويف  التاأمني.  وتكاليف  ال�شروط  يف  الت�شدد  من 

يف  العاملة  ال�شركات  التزام  وعدم  التاأمني  �شوق  يف  التدهور  حالة 

الأدن��ى  احل��د  ونظام  الثانوية  وت�شريعاته  القانون  باأحكام  ال�شوق 

لتعرفة تاأمني املركبات، الأمر الذي فوت على �شركات التاأمني دخاًل 

كان من املمكن اأن ي�شكل اإ�شافة كبرية اىل �شايف اأرباحها ال�شنوية.

 لذلك فاأننا وبهذه املنا�شبة نهيب بهيئة �شوق راأ�س املال الفل�شطينية 

�شبط �شوق التاأمني وت�شويب م�شاره كي ياأخذ دوره الريادي يف دفع 

عملية التنمية الإقت�شادية يف فل�شطني.

 وبالرغم من هذه املعطيات فاإن قطاع التاأمني يف فل�شطني قد حقق  

اإرتفاع  الوقت  ذات  يف  قابلها  م   2012 عام  خالل   %7 بن�شبة  من��وًا 

التعوي�شات املدفوعة واملوقوفة ب�شبب زيادة وترية حوادث  يف ن�شبة 

ال�شري واإ�شابات العمل و�شوء اإ�شتخدام التاأمني ال�شحي، الأمر الذي 

اأثر �شلبًاَ واأدى اىل تراجع ن�شب الإرباح الت�شغيلية للقطاع .

حمفظة   اإجمايل  من   %  60 حوايل  ي�شكل  املركبات  تاأمني  يزال  ول 

توازن  عدم  على  يوؤ�شر  الذي  الأمر  الفل�شطيني،  ال�شوق  يف  التاأمني 

بني  املناف�شة  ح�شر  اىل  ي���وؤدي  مم��ا  لل�شوق،  التاأمينية  املحفظة 

من  املركبات  تاأمني  من  ح�شتها  زيادة  على  فيه  العاملة  ال�شركات 

الإدن��ى  احل��د  عن  تقل  باأق�شاط  مركبات  تاأمني  وثائق  بيع  خ��الل 

للتعرفة املقر قانونًا.

�شهدها  التي  املتعددة  والتحديات  ال�شعبة  الظروف  من  وبالرغم 

اأن �شركتكم وبف�شل اهلل كانت واحدة من �شركات  ، الإ   2012 عام 

التاأمني التي متكنت من جتاوز هذه الظروف وحتقيق نتائج اإيجابية 

على كل الأ�شعدة اإذ حققت ال�شركة ن�شبة  منو يف اإجمايل الأق�شاط 

املكتتية بلغت 8.7%،  كما بلغ �شايف الأرباح التي حققتها ال�شركة كما 

يف نهاية عام 2012 )932,465 دولر اأمريكي ( اأي بزيادة ن�شبتها 

269% عن عام 2011.

جذب  على  ال�شركة  قدرة  يف  ملحوظًا  منوًا  م   2012 عام  �شهد  كما 

تاأمينية  املتو�شطة وكبرية احلجم وقيامها بت�شميم برامج  الأعمال 

برنامج  والفردي،  اجلماعي  التكافل  برنامج  العمالء،  حاجة  تلبي 

التكافل امل�شريف، برنامج التاأمني ال�شحي، وكذلك تعزيز خدمات 

مابعد البيع واأ�شاليب اإدارة املخاطر املوؤمن عليها.

كبرية  ملجموعة  التاأمينية  خدماتها  بتقدمي  اليوم  ال�شركة  وتفخر   

 2013 ع��ام  ال�شركة  و�شت�شتمر  القطاعات  كل  ويف  املوؤ�ش�شات  من 

بنف�س الإ�شرتاتيجية القائمة على الرتكيز على احل�شابات ال�شغرية 

واأقل خماطرة من غريها من  اأكرث ربحية  لأنها  واملتو�شطة احلجم 

احل�شابات الكبرية.

يف  ال�شركة  با�شرت  فقد  فل�شطني  يف  والإنت�شار  التفرع  اإط��ار  ويف   

نهاية عام 2012 بتجهيز فرع جنني، كما اأن العمل جاري على جتهيز 

مكاتب وفروع اأخرى يف كل من حمافظة طوبا�س وقلقيلية وطولكرم. 

منت�شف  قبل  ن�شاطها  واملكاتب  الفروع  هذه  تبا�شر  اأن  املتوقع  ومن 

ال�شنة املالية احلالية 2013.

لدى  والفني  املعريف  امل�شتوى  رفع  على  اأي�شًا  ال�شركة  �شتعمل  كما   

فريق العاملني يف ال�شركة ورفدها بكوادر وكفاءات عالية  قادرة على 

النهو�س بال�شركة كي تتبواأ املكانة التي ترقى اىل م�شتوى وطموحات 

ح�شراتكم.

ويف اخلتام اإ�شمحوا يل اأن اأتوجه بجزيل ال�شكر والعرفان اىل جميع 

العاملني يف ال�شركة على مابذلوه من جهود خالل عام 2012.

وال�شكر املو�شول مل�شاهمي ال�شركة وعمالئها على دعمهم املتوا�شل 

وامل�شتمر مل�شرية ال�شركة وثقتهم بها .

واهلل ولي التوفيق

طالل ناصر الدين
رئيس مجلس اإلدارة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

اآله و�شحبه  وال�شالم على �شيدنا حممد وعلى  العاملني وال�شالة  احلمد هلل رب 

اأجمعني.

للتاأمني  الفل�شطينية  التكافل  �شركة  وم�شاهمي  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  الأخ��وة 

امل�شاهمة العامة املحدودة املحرتمني،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،

وفقًا خلطاب التكليف نتقدم بالتقرير التايل:

• لإبداء 	 الواجبة  باملراقبة  التكافل  �شركة  يف  ال�شرعية  الرقابة  هيئة  قامت 

الغراء  ال�شريعة  ومبادئ  باأحكام  التزمت  ال�شركة  كانت  اإذا  فيما  راأيها 

يف  الرقابة  هيئة  قبل  من  ا�شدارها  مت  التي  والقرارات  بالفتاوي  وكذلك 

م�شوؤولية  تقع  2012/12/31، حيث  2012/1/1 حتى  الواقعة من  الفرتة 

تطبيق اأحكام التاأمني التكافلي وفق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية الغراء على 

بناء على  م�شتقل  راأي  تكوين  تنح�شر يف  الرقابة  هيئة  وم�شوؤولية  الإدارة 

مراقبتها لعمليات ال�شركة ويف اأعداد تقرير لكم عن التزام الإدارة باأحكام 

التاأمني التكافلي وفق ال�شريعة.

• وقد اعتمدت هيئة الرقابة على املبادئ التالية:	

اطلعت هيئة الرقابة على التقارير املالية الربعية والنهائية لل�شركة.. 1

تابعت الهيئة اآلية الإ�شتثمار التي قامت بها ال�شركة خالل العام املا�شي.. 2

اأجابت هيئة الرقابة على الإ�شتف�شارات التي طرحت من قبل الإدارة خا�شة . 3

فيما يتعلق با�شتثمار اأموال ال�شركة.

ق�شط . 4 من   %35 ب�  الوكالة  اأتعاب  من  ال�شركة  اأج��ر  الرقابة  هيئة  ح��ددت 

التاأمني الأ�شا�شي.

اأو عائد ا�شتثمار اموال . 5 حددت هيئة الرقابة ح�شة ال�شركة من امل�شاربة 

املتكافلني 40% لل�شركة  و 60% ل�شندوق املتكافلني.

مع . 6 ال�شركة  بها  تعاقدت  التي  التكافل  اإع��ادة  عقود  على  الهيئة  اطلعت 

�شركات اإعادة التاأمني.

واحلمد هلل اأن 90% من العقود التي وقعت هي مع �شركات اإعادة التكافل . 7

التي تعتمد التاأمني التكافلي املتفق  مع مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية.

اطلعت الهيئة على املوازنة والبيانات املالية وتقرير مدقق احل�شابات لل�شنة . 8

املنتهية يف 2012/12/31 .

و�شعت الهيئة اآلية توزيع فائ�س �شندوق التكافل على حملة الوثائق.. 9

• على 	 للح�شول  ال�شابقة  الآلية  وفق  مراقبتنا  وتنفيذ  بتخطيط  قمنا  لقد 

تكفي  باأدلة  لتزويدنا  �شرورية  اعتربناها  التي  والتف�شريات  املعلومات 

ال�شريعة  ومبادئ  اأحكام  تخالف  مل  ال�شركة  اأن  معقول  تاأكيدا  لإعطائنا 

الغراء.

• ويف راأينا:	

العقود التي اأبرمتها ال�شركة خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 2012/12/31 . 1

قد متت وفق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية .

اأحكام . 2 وفق   %90 بن�شبة  هي  ال�شركة  اأجرتها  التي  التاأمني  اإع��ادة   عقود 

ال�شريعة الغراء.

البيانات املالية وتقرير مدقق احل�شابات لل�شنة املالية متت �شمن معطيات . 3

وبنود �شركات التكافل الإ�شالمية.

ترى الهيئة اأن عائدات الإ�شتثمار متدنية عند مقارنتها بال�شركات الأخرى . 4

وتطلب من جمل�س الإدراة والإدارة التنفيذية الإهتمام بالبعد الإ�شتثماري 

اىل جانب البعد التاأميني.

واهلل سبحانه نس���أل أن يحقق لكم السداد والرشاد

هيئة الرقابة الشرعية

اإلدارة التنفيذية تقرير هيئة الرقابة الشرعية
املن�شب ال�شم

املدير العام ال�شيد/ حممد قدروة الرمياوي

نائب املدير العام للتطوير والتخطيط ال�شرتاتيجي ال�شيد/ عبد احلكيم القا�شم

م�شاعد املدير العام ل�شوؤون التعوي�شات ال�شيد/قا�شم ادم ابونعيم

املدير املايل ال�شيد / وليد طه عثمان

مدير دائرة التامينات العامة ال�شيد/ را�شم عبد الكرمي جامو�س

مدير دائرة تامني ال�شيارات ال�شيد/ ا�شامة ا�شعد عمارنة

مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات ال�شيد/ خلدون حممد مفارجة

مدير دائرة التامني ال�شحي ال�شيد/ �شيمون عي�شى �شحاده

مدير اإعادة التامني وامل�شاريع التطويرية ال�شيد/اإيهاب ح�شن عيا�س

مدير الت�شويق ال�شيد/ح�شام عمر ابوالرب

مدير فرع نابل�س ال�شيد/حمفوظ غالب ع�شفور

مدير فرع اخلليل ال�شيد/عبد الرحيم يون�س ابوعرقوب

مدير فرع بيت حلم ال�شيد / عادل مو�شى ابوديه

مدير مكتب بديا ال�شيد / عاهد عبدالعزيز العرج

مدير مكتب العيزرية ال�شيد/�شالح عقل هل�شه

مدير فرع جنني ال�شيد / عبدالنا�شر رفيق ابوعبيد

مدير التدقيق الداخلي ال�شيد / رفيق ال�شاي�س

احصائيات العاملين 

املجموع اقل من الثانوية العامة الثانوية العامة دبلوم بكالوريو�س ماج�شتري الفرع

42 4 4 4 28 2 رام اهلل

10 1 4 4 نابل�س

8 1 5 2 اخلليل

8 1 1 1 5 بيت حلم

3 3 بديا

2 2 العيزرية

1 1 جنني

بلغ عدد العاملين في شركة التكافل الفلسطينية للتأمين )74( موظفًا 
غالبيتهم ذوي كفاءات علمية وتأمينية عالية موزعين حسب مؤهالتهم ومراكز 

عملهم على النحو التالي:
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المستشار القانوني للشركة
ال�شيد/ اأ. راتب حمي�شن

المدقق الخارجي المستقل وأتعابه

االجراءات القانونية
ل يوجد اأية ق�شايا ا�شتثنائية مقامة �شد ال�شركة �شوى الق�شايا املتعلقة بالتعوي�شات �شمن الن�شاط الطبيعي.

المخاطر
ل يوجد خماطر من املتوقع اأن توؤثر على اأداء ال�شركة ونتائجها خالل العام 2013.

شكل وآلية إيصال البيانات للمساهمين
• توجيه دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة للم�شاهمني مبا�شرة ، ومن خالل الن�شر يف ال�شحف قبل ا�شبوعني 	

من تاريخ انعقاد الجتماع .

• توفري ن�شخ من التقرير ال�شنوي يف الدارة العامة وفروع ال�شركة .	

• 	www.altakaful-ins.ps ن�شر الدعوة مع البيانات املالية على املوقع الليكرتوين لل�شركة

2011 2012 ا�شم املدقق

22.900 25.300 ال�شادة/ �شابا و�شركاهم )ديلويت اآند تو�س(
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مساهمي الشركة موزعين حسب 
فئات االسهم التي يملكونها:

الن�شبة % عدد ال�شهم عدد امل�شاهمني قائمة امل�شاهمني

0.56 47.550 132 500 – 50

1.42 120.300 126 1000 – 501

3.48 295.775 99 5000 – 1001

2.47 209.928 25 10000 – 5001

8.69 738.299 26 50000 – 10001

7.32 622.064 7 100000 – 50001

76.06 6.466.084 11 اأكرث من 100000

100 8.500.000 426 املجموع

ن�شبة امل�شاهمة % عدد ال�شهم اإ�شم امل�شاهم

16.38 1.392.467 �شركة تر�شت العاملية للتامني

14.71 1.250.000 البنك ال�شالمي الفل�شطيني

14.19 1.205.861 �شركة تر�شت العقارية

8.89 756.000 �شركة التامني الوطنية

6.57 558.734 موؤ�ش�شة ادارة وتنمية اموال اليتامى

4.73 402.224 طالل كاظم عبداهلل نا�شر الدين

4.12 350.000 �شركة بريزيت لالدوية

1.76 150.000 عبد املالك احمد عبداملالك اجلابر

1.76 150.000 حممدكمال ابراهيم حممد ح�شونة

1.54 131.122  �شركة ابراج الوطنية

أكبر عشرة مساهمين 
في الشركة

بيانات المساهمين
بلغ عدد مساهمي الشركة كما في 2012/12/31 م )426( مساهم ، حيث جاءت بيانات 

التداول على اسهم الشركة في سوق فلسطين لالوراق المالية خالل عام 2012 كما يلي:

1.03 دولر �شعر الإغالق

0.97 اأدنى �شعر

1.06 دولر اأعلى �شعر

156 عقدعدد العقود

730,063 �شهمعدد الأ�شهم املتداولة

741,320 دولرقيمة الأ�شهم املتداولة

8,755,000 دولرالقيمة ال�شوقية لل�شركة

8.59معدل دوران ال�شهم
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فروع ومكاتب الشركة

الوكالء
والقدرة على   ، واللتزام  الثقة  قاعدة  بعناية على  انتقاوؤهم  والذين مت  ومنتجاتها،  ال�شركة  بفكرة  يوؤمنون  الذين  واملنتجني  الوكالء  بالتعاقد مع عدد من  ال�شركة  قامت 

امل�شاهمة اجلادة يف تقدمي اخلدمات التامينية لزبائنها يف كافة انحاء الوطن . وبلغ عددهم يف نهاية العام 2012 حوايل 16 وكيال ومنتجا.

العنوان الفاك�س الهاتف الفرع

البرية، �شارع القد�س، عمارة برج ال�شيخ 02 2404213 02 2404211 املركز الرئي�شي

�شارع في�شل، عمارة بدوي 09 2388414 09 2388413 نابل�س

�شارع عني �شاره، بجانب ملعب احل�شني 02 2216764 02 2216763 اخلليل

�شارع القد�س، اخلليل، بجانب البنك ال�شالمي الفل�شطيني 02 2756787 02 2756788 بيت حلم

بديا، جممع القد�س 09 2991705 09 2991704 مكتب بديا

العيزرية، ال�شارع العام، مقابل البنك ال�شالمي الفل�شطيني 02 2792788 02 2792787 مكتب العيزرية

2571989 09 ال�شارع الرئي�شي، جممع روان 09 2571988 مكتب طوبا�س

�شارع فل�شطني، عمارة مرمرة - 04 2434838 فرع جنني
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تحليل األداء المالي

• املبا�شرة 	 خالل  من  املوؤ�ش�شية  الثقافة  تعزيز  امل�ؤ�س�سية:  البنية  ا�ستكمال 

ال�شالحيات  وج��داول  العمل  واج���راءات  وال�شيا�شات  النظة  ببناء  ف��ورا 

فيما يتعلق بكافة الن�شطة التامينية والدارية واملالية ، وتدريب املوظفني 

بال�شكل املنا�شب للعمل يف اطار موؤ�ش�شي متكامل.

• التوجهات 	 تواكب  تنظيمية  هيكلية  تطوير  التنظيمية:  البنية  تعزيز 

من  ميكن  ومبا   ، الطاقات  واط��الق  التخ�ش�شية  ا�شا�س  على  امل�شتقبلية 

مع  وادماجها  با�شتقطابها  ال�شركة  ترغب  التي  الكفاءات  م�شتوى  حتديد 

الكادر احلايل .

• احلاجة 	 التنفيذية  والدارة  الدارة  جمل�س  اكد  امل�ؤ�س�سية:  اله�ية  تاكيد 

جمموعة  لطالق  متهيدا   ، لل�شركة  املوؤ�ش�شية  الهوية  ببناء  املبا�شرة  اىل 

ال�شركة  بهوية  الفل�شطيني  ال�شوق  لتعريف  الفعالة  وامل��ب��ادرات  الن�شطة 

املوجودة  التامني  باقي منتجات  واختالفها عن  وثقافتها وجوانب متيزها 

يف ال�شوق الفل�شطيني .

• التط�ير الرقابي واحل�كمة: �شمان اعلى درجات المان يف ال�شركة من 	

الفكر  وتطوير  ال�شركة  يف  الداخلية  الرقابية  الجهزة  دور  تعزيز  خالل 

التدقيق  دائرة  وتعزيز    ، و�شيا�شاتها  الداخلية  الرقابة  وانظمة  الرقابي 

الداخلي بفريق فني موؤهل، واملبا�شرة ببناء دائرة املخاطر والمتثال . على 

التخ�ش�شية  الدارة  جمل�س  جلان  من  مبا�شر  با�شراف  كله  ذلك  يتم  ان 

الفاعلة يف كافة املجالت. كما مت التاكيد على ان تلتزم ال�شركة يف عملياتها 

الر�شيدة  احلوكمة  مببادئ  واللتزام  املمكنة  ال�شفافية  درج��ات  باق�شى 

دائما .

• الت��سع والفروع: مت التاكيد على ان املرحلة القادمة �شتت�شمن ب�شكل لفت 	

وقد   ، الوطن  افتتاح فروع ومكاتب يف كافة حمافظات  الفقي يف  التو�شع 

2013 والتي ت�شمل افتتاح  للعام  التو�شع  وافق جمل�س الدارة على �شيا�شة 

اربعة مكاتب وفروع يف كل من جنني وطوبا�س وقلقيلية وطولكرم والتي من 

املتوقع اجنازها خالل الن�شف الول من 2013 .

الت�جهات امل�ستقبلية 

بعد اأن ا�شتكملت ال�شركة مرحلة التا�شي�س بنجاح ، حدد جمل�س الدارة عام 2013 نقطة بداية املرحلة الثانية من حياة ال�شركة 

حتت عنوان )مرحلة املاأ�ش�شة والتو�شع وتاكيد الهوية(.

2012 مب�شاركة جمل�س  الثاين  التي عقدت يف كانون  التو�شل اىل اطالق هذه املرحلة يف خلوة التخطيط ال�شرتاتيجي  وقد مت 

الدارة والدارة التنفيذية، والتي اختتمت اعمالها بجملة من القرارات والتوجيهات �شملت كافة مناحي عمل ال�شركة ومن اهمها:

خطة  باعداد  املبا�شرة  الدارة  جمل�س  اقر  اال�سرتاتيجي:  التخطيط  •	
منها  النتهاء  يتم  ان  على   ،2016-  2014 للفرتة  ال�شرتاتيجي  العمل 

وال�شتعانة  ال�شركة  كوادر  على  بالعتماد  وذلك   ،2013 العام  نهاية  قبل 

باخلربات ال�شت�شارية والفنية املتوفرة حمليا.

ورفع  املوؤ�ش�شية،  الهوية  تاكيد  العمل  خلطة  العام  الط��ار  ت�شمن  وقد   
الذمم  ب�شيا�شات  بقوة  والتم�شك  الربحية،  ا�شا�س  على  ال�شوقية  احل�شة 

املدينة  والحتياطيات الفنية واحل�شابية واملخ�ش�شات املالية.

ي �شيا�شات الف�شاح المني للبيانات  كما ت�شمنت التوجيهات ا�شتمرار تبنِّ  
على  والبقاء   ، ال�شحيحة  والفنية  املالية  للمعايري  وفقا  واعدادها  املالية 

ال�شركات وبهيئة �شوق را�س  الرقابية ممثلة مبراقب  وتعزيز ثقة اجلهات 

واجلهات  فل�شطني  وبور�شة  للتامني  العامة  والدارة  الفل�شطينية  امل��ال 

التكافل  �شندوق  وم�شرتكي  امل�شاهمني  اىل  بال�شافة   ، الخرى  الرقابية 

)املوؤمن لهم ( وكافة املتعاملني مع ال�شركة .

حمفظة  ب��ن��اء  اىل  امل�شتقبلية  روؤي��ت��ه��ا  يف  ال�شركة  تنطلق  اال���س��ت��ث��م��ار:  •	
ا�شتثمارية متوازنة حتقق عوائد مربحة بال�شتناد اىل درا�شات ا�شتثمارية 

واقعية . وقد مت التاكيد على �شرورة تعميق وتعزيز ال�شراكة مع املوؤ�ش�شات 

�شريك  باعتبارها  ال�شالمية  ال�شريعة  احكام  وفق  تعمل  التي  وال�شركات 

ا�شرتاتيجي طبيعي.

تبادلية امل�شاهمة يف تركيبة را�س املال من ناحية،   التوجه    ويت�شمن هذا 
ومالية  اقت�شادية  ا�ش�س  على  لها  ا�شتثمارية  واذرع  �شركات  تا�شي�س  ويف 

�شليمة .

• ومتطلبات 	 افرتا�شات  على  الدارة  جمل�س  واف��ق  التقديريه:  امل���ازن��ة 

املوازنة للعام 2013 والتي قام باعدادها فريق املوازنة يف الدارة التنفيذية، 

مرحبني باملنهج املهني يف اعدادها ، على ان يتم مراجعتها ربعيا من قبل 

جمل�س الدارة .
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االختالفات بين البيانات المالية الختامية والبيانات المالية االولية 
ال يوجد اية اختالفات بين البيانات المالية الختامية المدققة الواردة في التقرير والبيانات 

الختامية االولية التي تم االفصاح عنها بتاريخ 2013/02/15

أقساط وعموالت وتعويضات التأمين ) آالف الدوالرات (

2007 2008 2009 2010 2011 2012 ال�سنة

0 2,089 5,379 7,966 11,367 12,352   الق�شاط

0 121 1,282 3,246 4,944 6,857   التعوي�شات املدفوعة

0 167 419 668 817 766   العمولت املدفوعة

تقرير الدائرة المالية 

تطور أصول الشركة )آالف الدوالرات(

2007 2008 2009 2010 2011 2012 ال�سنة

0 508 2,449 3,343 5,988 6,949   جمموع ال�شتثمارات

4,179 6,029 9,673 14,114 17,634 19,276   جمموع ال�شول
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تطور الموجودات والمطلوبات المتداولة )آالف الدوالرات(

2007 2008 2009 2010 2011 2012 ال�سنة

731 4,989 6,533 9,931 10,633 9,363   املوجودات املتداولة

57 1,376 3,733 6,112 8,630 9,644   املطلوبات املتداولة

تطور حقوق المساهمين
وصافي مطلوبات عقود التأمين  )آالف الدوالرات(

2007 2008 2009 2010 2011 2012 ال�سنة

4,122 4,620 5,863 7,734 8,458 9,140    جمموع حقوق امل�شاهمني

0 1,149 3,015 4,447 5,722 6,759    �شايف مطلوبات عقود التامني

املطلوبات املتداولة
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صافي أرباح الشركة بعد الضرائب لحملة الوثائق 
والمساهمين )آالف الدوالرات(

2007 2008 2009 2010 2011 2012 ال�سنة

-127 -398 426 1,004 568 758   املجموع

القوائم المالي�ة وتقرير مدقق 
الحس�ابات المس�تقل
لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012 

 ش��ركة التكافل
الفلس�طينية للتأمي�ن
)�شركة م�شاهمة عامة حم�دودة( فل�شطني

االختالفات بين البيانات المالية الختامية والبيانات 
المالية االولية 

ال يوجد اية اختالفات بين البيانات المالية الختامية المدققة 
الواردة في التقرير والبيانات الختامية االولية التي تم االفصاح 

عنها بتاريخ 2013/02/15
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شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
المساهمة العام المحدودة

)قائمة املركز املايل( لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
المساهمة العام المحدودة

)قائمة املركز املايل( لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012
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شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
المساهمة العام المحدودة

)قائمة الدخل( لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
المساهمة العام المحدودة

)قائمة الدخل( لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012

3435



ن
مي

تأ
لل

ة 
ني

طي
س

فل
 ال

ل
اف

ك
لت

ة ا
ك

شر
دة

دو
ح

م
 ال

م
عا

 ال
مة

ه
سا

م
ال

2
0

1
2

ل 
و
لأ

 ا
ن

و
ان

ك
 3

1
يف 

ة 
ي
ه

نت
مل
 ا

ة
ن
�ش

لل
 )

ة
ي
ك

ملل
 ا

ق
و
ق

ح
يف 

ت 
ريا

غ
لت

 ا
ة
م

ئ
قا

(

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
المساهمة العام المحدودة

)قائمة الدخل ال�شامل( لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012
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شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
المساهمة العام المحدودة

)قائمة التدفقات النقدية( لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
المساهمة العام المحدودة

)قائمة التدفقات النقدية( لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012
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• تطبق ال�شركة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ال�شادرة عن جمل�س معايري املحا�شبة الدولية والتف�شريات ال�شادرة عن جلنة تف�شريات 	

التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�شبة الدولية يف حال عدم وجود معايري �شادرة عن هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات 

املالية الإ�شالمية وحلني �شدور معايري اإ�شالمية حتل حملها.

• مت جتهيز القوائم املالية املرفقة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية، فيما عدا ال�شتثمارات يف الأدوات املالية املتوفرة للبيع وال�شتثمارات العقارية 	

والتي ظهرت بالقيمة العادلة كما يف تاريخ القوائم املالية.

• يف 	 للم�شاهمني  العامة  الهيئة  على  عليها  للموافقة  عر�شها  يتم  اأن  على   ،2013 �شباط   13 بتاريخ  الإدارة  قبل  من  املالية  القوائم  اعتماد  مت 

اجتماعهم ال�شنوي القادم.

• مت املوافقة على القوائم املالية لل�شركة من قبل هيئة �شوق راأ�س املال الفل�شطينية / الإدارة العامة للتاأمني بتاريخ 10 اآذار 2013 مبوجب كتابهم 	

.2013/151DG/CMA اإ�شارة رقم

4- تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة:
4-1 تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة 

معايري التقارير املالية الدولية والتف�شريات اجلديدة واملعدلة والتي لي�س لها اأثر جوهري على القوائم املالية:

ت��م اتب�اع معايري التقارير املالية الدولية والتف�شريات اجلديدة واملعدلة التالية يف اعداد القوائم املالية لل�شركة ، والتي مل توؤثر ب�شكل جوهري على املبالغ والف�شاحات 

الواردة يف القوائم املالية ، علمًا باأنه قد يكون لها تاأثري على املعاجلة املحا�شبية للمعامالت والرتتيبات امل�شتقبلية :

اأنظمة اقت�شادية  التي تعمل يف ظل  للمن�شاأت  التعديالت ار�شادات  توفر هذه  

املالية وفقا  القوائم  اما لال�شتمرار  يف عر�س  املفرط احلاد  بالت�شخم  تتميز 

للمعايري الدولية للتقارير املالية اأو لعر�س القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية 

للتقارير املالية لأول مرة .

الت�شخم   :)1( رق��م  املالية  للتقارير  ال��دويل  املعيار  على  التعديالت 

اأول  بعد  اأو  تبداأ يف  التي  املالية  لل�شنوات  املفعول  املفرط احلاد )�شاري 

متوز 2012( .

التعديالت املتعلقة بالغاء التواريخ الثابتة والتي قامت باإعفاء املطبقني اجلدد 

قبل  حدثت  التي  اظهارالعمليات  اع��ادة  من  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري 

تاريخ حتولهم لتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لول مرة.

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )1(: الغاء التواريخ 

الثابتة ملطبقي املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة )�شاري املفعول  

لل�شنوات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول متوز 2012( .

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
)شركة مساهمة عامة محدودة(، فلسطين

اإي�شاحات حول القوائم املالية املنتهية يف 31 كانون الأول 2012

1- الشركة وأنشطتها: 
تاأ�ش�شت �شركة التكافل الفل�شطينية للتاأمني بتاريخ 19 ت�شرين ثاين 2006,  اأ. 

ومركزها الرئي�شي يف رام اهلل مبوجب قانون ال�شركات رقم )12( ل�شنة 

1964 ك�شركة م�شاهمة عامة و�شجلت يف �شجل ال�شركات امل�شاهمة حتت 

رقم 562601179.

من اأهم غايات ال�شركة: ب. 

• ممار�شة جميع اأعمال التاأمني واإعادة التاأمني.	

• حتقيق 	 على  ت�شاعدها  قد  �شركة  اأي  تاأ�شي�س  يف  ت�شارك  و/اأو  توؤ�ش�س  اأن 

اأغرا�شها و/اأو تندمج مع اأي �شركة و/اأو �شركات اأخرى م�شاهمة عامة اأو 

حمدودة امل�شوؤولية واأن متتلك الأ�شهم يف ال�شركات امل�شاهمة و/اأو حمدودة 

امل�شوؤولية.

والبالغ  فل�شطني  املنت�شرة يف  ن�شاطاتها من خالل فروعها  ال�شركة  تزاول  ج. 

عددها خم�شة فروع بالإ�شافة اإىل وكالء بلغ متو�شط عددهم )16( وكيل 

خالل عام 2012 باملقارنة مع )20( خالل عام 2011.

 ,2012 الأول  كانون   31 يف  كما  موظفا   )74( ال�شركة  موظفي  عدد  بلغ  د. 

و)69( موظفا كما يف 31 كانون الأول 2011.

2- رأس مال الشركة:
تاأ�ش�شت �شركة التكافل الفل�شطينية للتاأمني براأ�شمال قيمته 8.500.000  اأ. 

دولر موزعة على 8.500.000 �شهم بواقع واحد دولر لكل �شهم.

قام املوؤ�ش�شني باكتتاب ما جمموعه 6.300.000 �شهم من اأ�شهم ال�شركة  ب. 

لالكتتاب  ال�شركة  اأ�شهم  من  �شهم   2.200.000 طرح  عن  الإع��الن  ومت 

العام وجرى الكتتاب بها بالكامل، وعند الكتتاب، قام امل�شاهمون ب�شداد 

50% من راأ�شمال ال�شركة بواقع 4.250.000 دولر اأمريكي.

بتاريخ 12 ت�شرين ثاين 2008 قامت ال�شركة بطلب �شداد الربع الثالث من  ج. 

ما  �شداد  وقد مت   ،%25 وبواقع  امل�شاهمني  قبل  من  به  املكتتب  املال  راأ���س 

جمموعه مبلغ 2.055.694 دولر من اأ�شل 2.125.000 دولر حتى نهاية 

يتم �شداده ميثل ما جمموعه  69.306 دولر مل  ال�شماح وبقي مبلغ  فرتة 

املطلوب  الثالث  الق�شط  �شداد  يتم  ومل  بها  الكتتاب  مت  �شهم   277.224

وامل�شتحق على حملة الأ�شهم.

العلني حيث  باملزاد  امل�شددة  الأ�شهم غري  2009 مت عر�س  اأيار   5 بتاريخ  د. 

مت الكتتاب بها بالكامل من قبل م�شاهمني جدد وبخ�شم 25% من القيمة 

ومت  امل�شددين  غري  القدامى  للم�شاهمني  كخ�شارة  حتميلها  مت  الأ�شمية 

اإرجاع 25% من قيمة الأ�شهم غري امل�شددة اىل امل�شاهمني القدامى وحتويل 

اأ�شبح  وبذلك  اجلدد،  امل�شاهمني  اإىل  امل�شددة  غري  الأ�شهم  كامل  ملكية 

�شهم  ع��ل��ى6.375.000  موزعة  دولر   6.375.000 املدفوع  امل��ال  راأ���س 

بواقع )1( دولر لكل �شهم.

الأخري  الربع  �شداد  بطلب  ال�شركة  قامت   ،2010 ثاين  ت�شرين   14 بتاريخ  ه�. 

بالكامل،  �شداده  مت  وقد  امل�شاهمني،  قبل  من  به  املكتتب  امل��ال  راأ���س  من 

8.500.000 دولر اأمريكي موزعة على  وبذلك اأ�شبح راأ�س املال املدفوع 

8.500.000 �شهم بواقع )1( دولر لكل �شهم.

3- أسس إعداد القوائم المالية:
• اإىل معايري املحا�شبة واملراجعة 	 لل�شركة وا�شتنادا  ال�شرعية  الرقابة  الإ�شالمية ح�شبما تقرره جلنة  ال�شريعة  املالية املرفقة وفقا لأحكام ومبادئ  القوائم  اإعداد  مت 

وال�شوابط للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية ال�شادرة عن هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية وطبقا ملتطلبات اأحكام القوانني املحلية وقانون التاأمني 

رقم )20( ل�شنة 2005 والتعليمات ال�شادرة عن الإدارة العامة للتاأمني.

• تطبق ال�شركة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ال�شادرة عن جمل�س معايري املحا�شبة الدولية والتف�شريات ال�شادرة عن جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية 	

الإ�شالمية وحلني �شدور معايري  املالية  للموؤ�ش�شات  واملراجعة  املحا�شبة  الدولية يف حال عدم وجود معايري �شادرة عن هيئة  املحا�شبة  املنبثقة عن جمل�س معايري 

اإ�شالمية حتل حملها.

• مت جتهيز القوائم املالية املرفقة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية، فيما عدا ال�شتثمارات يف الأدوات املالية املتوفرة للبيع وال�شتثمارات العقارية والتي ظهرت بالقيمة 	

العادلة كما يف تاريخ القوائم املالية.

• مت اعتماد القوائم املالية من قبل الإدارة بتاريخ 13 �شباط 2013، على اأن يتم عر�شها للموافقة عليها على الهيئة العامة للم�شاهمني يف اجتماعهم ال�شنوي القادم.	

• رقم 	 اإ�شارة  كتابهم  مبوجب   2013 اآذار   10 بتاريخ  للتاأمني  العامة  الإدارة   / الفل�شطينية  املال  راأ���س  �شوق  هيئة  قبل  من  لل�شركة  املالية  القوائم  على  املوافقة  مت 
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4- تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة/ تتمة:
4-2 معايري التقارير املالية الدولية والتف�شريات اجلديدة واملعدلة ال�شادرة وغري �شارية املفعول بعد:

مل تطبق ال�شركة معايري التقارير املالية الدولية والتف�شريات اجلديدة واملعدلة الواردة اأدناه ال�شادرة واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري �شارية املفعول بعد:

للسنوات  المفعول  سارية 
المالية التي تبدأ في أو بعد

اأول كانون الثاين 2015 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( : الأدوات املالية )كما عدلت يف العام 2010(

اأول كانون الثاين 2015 التعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية اأرقام )9( و )7( وامللزم تطبيقها مع املعيار الدويل للتقارير املالية 

رقم )9( والإف�شاحات الإنتقالية 

اأول كانون الثاين 2013 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10( : القوائم املالية املوحدة.

اأول كانون الثاين 2013 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )11( : الإتفاقيات امل�شرتكة.

اأول كانون الثاين 2013 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )12( : الإف�شاح عن احل�ش�س يف املن�شاآت الأخرى.

اأول كانون الثاين 2013 تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية اأرقام )10( ، )11( ، )12(  - القوائم املالية املوحدة والتفاقيات 

امل�شرتكة والإف�شاح عن احل�ش�س يف املن�شاآت الأخرى :ار�شادات التحويل

اأول كانون الثاين 2013 معيار املحا�شبة الدويل رقم )27( : القوائم املالية امل�شتقلة )كما عدلت يف العام 2011(

اأول كانون الثاين 2013 معيار املحا�شبة الدويل رقم )28(: ال�شتثمار يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة )كما عدلت يف العام 2011(

اأول كانون الثاين 2015 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )13( : اإحت�شاب القيمة العادلة.

اأول كانون الثاين 2015 معيار املحا�شبة الدويل رقم )19( : منافع املوظفني )كما عدلت يف العام 2011( .

اأول كا0نون الثاين 2013 التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم )32( : الأدوات املالية – تقا�س املوجودات واملطلوبات املالية.

اأول كانون الثاين 2013 التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )1(: القرو�س احلكومية .

اأول كانون الثاين 2013 املوجودات  تقا�س   – الإف�شاحات   / املالية  الأدوات   :)7( رقم  املالية  للتقارير  ال��دويل  املعيار  على  التعديالت 

واملطلوبات املالية.

اأول كانون الثاين 2013 التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم )1(: عر�س بنود الدخل ال�شامل.

اأول كانون الثاين 2013 التح�شينات  ال�شنوية على املعايري  الدولية للتقارير املالية ال�شادرة لالأعوام 2011-2009.

اأول كانون الثاين 2013 التف�شري رقم )20( : تكاليف التعرية يف مرحلة الإنتاج ل�شطح منجم.

تتوقع اإدارة ال�شركة اأن يتم تطبيق كل من املعايري والتف�شريات املبينة اأعاله يف اإعداد القوائم املالية عند تاريخ �شريان كل منها دون اأن حتدث هذه املعايري والتف�شريات اأي 

اأثر جوهري على القوائم املالية لل�شركة.

4- تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة/ تتمة:
4-1 تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة - تتمة

حتويل  املت�شمنة  للعمليات  الف�شاح  متطلبات  بزيادة  التعديالت  هذه  قامت 

اأكرب من ال�شفافية  اإىل توفري قدر  املوجودات املالية ، وتهدف هذه التعديالت 

حول التعر�س للمخاطر عند حتويل املوجودات املالية واحتفاظ ال�شركة املحولة 

مب�شتوى معني من التعر�س امل�شتمر ملخاطر هذه املوجودات.

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )7(: الأدوات املالية 

/ الإف�شاحات – نقل املوجودات املالية  )�شاري املفعول  لل�شنوات املالية 

التي تبداأ يف اأو بعد اأول متوز 2012( .

التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم )12( تفرت�س باأنه يتم ا�شرتداد 

القيمة احلالية لالأ�شتثمارات العقارية واملقيمة وفقا لنموذج القيمة العادلة عند 

عملية البيع .

واملتعلق  الدخل  �شرائب   :)21( رق��م  التف�شري  ف��ان   ، التعديل  لهذا  نتيحة  و 

على  يطبق  ل��ن  لال�شهتالك  قابلة  وال��غ��ري  تقيمها  امل��ع��اد  ال���ش��ول  ب��ا���ش��رتداد 

التعديالت  و�شتت�شمن  هذا  العادل���ة.  بالقيمة  املقيمة  العقارية  ال�شتثمارات 

يف  املتبقية  ال�شابقة  التوجيهات   )12( رقم  ال��دويل  املحا�شبي  املعيار  �شمن 

التف�شري رقم )21( ، وعليه �شيتم �شحبها من التف�شري.

املوؤجلة:  ال�شريبة   :)12( رقم  الدويل  املحا�شبة  معيار  على  التعديالت 

اإ�شرتداد املوجودات ال�شمنية )�شاري املفعول لل�شنوات املالية التي تبداأ 

يف اأو بعد اأول كانون الثاين 2012(.

التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم )1(: عر�س القوائم املالية واملتعلقة 

مبراجعة طريقة عر�س بنود الدخل ال�شامل الخر .

وت�سمل هذه التعديالت :

- احلفاظ على التعديالت التي اجريت على معيار املحا�شبة الدويل رقم )1( يف 

2007 و التي تتطلب عر�س الرباح واخل�شائر والدخل ال�شامل الخر معا ،  العام 

اما عر�شهما يف قائمة واحدة ت�شمى »قائمة الدخل والدخل ال�شامل » او عر�شهما 

ال�شامل بدل من عر�شهم  ب�شكل منف�شل من خالل قائمة للدخل و قائمة للدخل 

بقائمة واحدة فقط كما كان مقرتحا يف م�شودة التعديل.

- يتطلب املعيار من املن�شاأت  جتميع  البنود املعرو�شة يف الدخل ال�شامل الخر وفقا 

لحتمالية اعادة ت�شنيفها اىل الرباح واخل�شائر يف وقت لحق ، وذلك عن طريق 

ف�شلها اىل بنود قابلة لعادة الت�شنيف و بنود غري قابلة لعادة الت�شنيف . 

- يتطلب املعيار اظهار ال�شريبة املرتبطة يف البنود املعرو�شة قبل ال�شريبة ب�شكل 

منف�شل لكل من جمموعتي بنود الدخل ال�شامل الخر  ) دون تغريخيارعر�س بنود 

الدخل ال�شامل اما قبل ال�شريبة او بال�شايف بعد ال�شريبة ( .

الدخل  بنود  عر�س   :)1( رق��م  ال��دويل  املحا�شبة  معيار  على  التعديالت 

ال�شامل الخر
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ب- م�ج�دات عق�د معيدي التكافل ومطل�بات عق�د التكافل

• عق�د التكافل:	

اأ�شا�س الفرتات الزمنية امل�شتحقة ومبا يتنا�شب مع فرتة التغطية  اأق�شاط التكافل الناجتة عن عقود التكافل كاإيرادات لل�شنة )اأق�شاط تكافل مكت�شبة( على  يتم ت�شجيل 

التاأمينية. يتم ت�شجيل اأق�شاط التكافل املكتتبة من خالل عقود التكافل واملتعلقة باأخطار ل زالت قائمة كما بتاريخ القوائم املالية �شمن املطلوبات املتداولة كاأق�شاط تكافل 

غري مكت�شبة.

يتم اإدراج الدعاءات وم�شاريف ت�شويات اخل�شائر املتكبدة �شمن قائمة الدخل على اأ�شا�س اللتزام املتوقع لتعوي�س حاملي عقود التكافل اأو اأطراف اأخرى مت�شررة من 

حاملي تلك العقود.

5- أهم السياسات المحاسبية المتبعة/ تتمة:
• م�ج�دات عق�د معيدي تكافل	

يتم ت�شنيف العقود املربمة مع �شركات معيدي التكافل والتي يتم مبوجبها تعوي�س حملة عقود التكافل عن اخل�شائر الناجمة عن واحد اأو اأكرث من عقود التكافل امل�شّدرة من 

قبل ال�شركة واملتفقة مع متطلبات الت�شنيف لعقود التكافل كعقود معيدي التكافل. يتم اعتبار املنافع الناجتة عن دخول ال�شركة يف عقود معيدي التكافل املربمة كموجودات 

عقود معيدي تكافل. تقوم ال�شركة بتقييم موجودات عقود معيدي التكافل ب�شكل دوري لتحديد خ�شائر انخفا�س القيمة. يف حال وجود موؤ�شر على خ�شائر يف موجودات عقود 

معيدي التكافل، فاإن ال�شركة تقوم بتخفي�س القيمة الدفرتية لهذه املوجودات اإىل القيمة القابلة للتح�شيل ويتم اإدراج اخل�شائر الناجمة �شمن قائمة الدخل.

• مطل�بات عق�د التكافل	

يتم تكوين احتياطيات لعقود التكافل مقابل الدعاءات املوقوفة لكافة الدعاءات املبلغ عنها وغري امل�شددة حتى تاريخ القوائم املالية، بالإ�شافة لالإدعاءات املتكبدة وغري 

املبلغ عنها كما بذلك التاريخ . متثل الأق�شاط غري املكت�شبة والواردة �شمن مطلوبات عقود التكافل اجلزء الذي مت تقديره من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة والتي تخ�س فرتات 

تغطية لحقة لتاريخ القوائم املالية. يتم تقدير الأق�شاط غري املكت�شبة من�شوبة اإىل عدد الأيام املتبقية من كل وثيقة بعد تاريخ القوائم املالية. اإن احتياطي الأق�شاط غري 

املكت�شبة ياأخذ يف العتبار تكاليف ال�شتحواذ املقدرة واملتكبدة من قبل ال�شركة للح�شول على عقود التكافل بحيث يتم ا�شتدراكها على مدى فرتة العقد.

ج- تعوي�شات احلطام والتنازل

يتم الأخذ يف العتبار العائد املتوقع من احلطام وتعوي�شات التنازل عند قيا�س اللتزام ملقابلة الإدعاءات.

د- كفاية اللتزام 

بتاريخ القوائم املالية، يتم تطبيق اختبارات كفاية اللتزام للتحقق من كفاية التزامات العقود . يتم اإدراج اأي عجز �شمن قائمة الدخل وذلك من خالل تكوين خم�ش�س 

للخ�شائر الناجتة عن اختبارات كفاية اللتزام.

ه�- خم�ش�شات واحتياطيات قانونية

• 1املخ�س�سات:	

يتم اأخذ خم�ش�شات عند وجود اإلتزامات حالية )قانونية اأو اإجبارية( كنتيجة لأحداث �شابقة ، والتي قد تن�شيء التزاما على ال�شركة ميكن تقديره ب�شكل معقول.

يتم قيا�س املخ�ش�شات ح�شب اأف�شل التقديرات للم�شروف املطلوب ملقابلة اللتزام كما بتاريخ القوائم املالية ماأخوذا يف عني العتبار اأي خماطر ناجتة عن عدم تقدير 

قيمة املخ�ش�س ب�شكل جيد. اأن حتديد قيمة املخ�ش�س يتم بتقدير التدفق النقدي امل�شتقبلي لأي منافع اقت�شادية يتم ا�شتخدامها لت�شديد تلك اللتزامات احلالية، وهي 

متثل القيمة احلالية لذلك التدفق النقدي.

5- أهم السياسات المحاسبية المتبعة:
اأ- املعامالت بالعمالت االأجنبية

الإ�شرائيلي اجلديد ح�شب  ال�شيقل  الأخرى اىل  بالعمالت  املتداولة  واملطلوبات  املوجودات  ويتم حتويل  ال�شرائيلي،  بال�شيقل  ب�شجالت حما�شبية منظمة  ال�شركة  حتتفظ 

اأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ القوائم املالية. اأما املعامالت التي متت بالعمالت الأجنبية خالل ال�شنة فيتم حتويلها اىل ال�شيقل الإ�شرائيلي اجلديد ح�شب اأ�شعار ال�شرف 

ال�شائدة بتاريخ كل معاملة، اأما العوائد الناجتة عن عملية التحويل فقد جرى قيدها يف ح�شاب عوائد )خ�شائر( فروقات العملة �شمن قائمة الدخل.

ترجمة الق�ائم املالية للدوالر االأمريكي:

يتم ت�شجيل املعامالت املحددة بالعمالت الأجنبية على اأ�شا�س �شعر ال�شرف ال�شائد بتاريخ اإجراء تلك املعامالت، كما يتم ترجمة البنود املالية املحددة بعمالت غري الدولر 

اإىل الدولر الأمريكي بال�شعر ال�شائد بتاريخ القوائم املالية. يتم اإدراج فروقات القطع للبنود املالية وكذلك للبنود غري املالية الظاهرة بالقيمة العادلة يف ح�شاب عوائد 

ترجمة املركز املايل �شمن قائمة الدخل.

فيما يلي اأ�شعار ال�شرف ال�شائدة مقابل الدولر الأمريكي كما بتاريخ القوائم املالية:
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5- أهم السياسات المحاسبية المتبعة/ تتمة:

و- ممتلكات واآالت ومعدات - تتمة:

تفا�شيل ن�شب ال�شتهالك هي كما يلي:

%

%  7 اأثاث ومفرو�سات

%15 �سيارات

%25 اأجهزة حا�س�ب واأجهزة مكتبية

%10 ديك�رات وحت�سينات

• اإنخفا�ض قيمة امل�ج�دات	

يف تاريخ القوائم املالية تقوم ال�شركة مبراجعة القيم احلالية للموجودات لتحديد فيما اإذا كان هناك اأي موؤ�شر يدل على انخفا�س يف 

قيمة املوجودات، ويف حالة وجود موؤ�شر على ذلك، فاإنه يتم تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد للموجودات وذلك بهدف حتديد مدى 

اخل�شارة الناجتة عن انخفا�س القيمة )اإن وجدت(.

اإن القيمة القابلة لال�شرتداد هي القيمة الأعلى ما بني القيمة العادلة، مطروحا منها تكلفة البيع، والقيمة امل�شتخدمة. عند تقدير 

القيمة امل�شتخدمة لالأ�شل، فاإن التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة لالأ�شل يتم خ�شمها لقيمتها احلالية با�شتخدام �شعر خ�شم 

يعك�س تقديرات ال�شوق للقيمة الزمنية للنقود يف �شوء املخاطر املرتبطة بذلك الأ�شل.

ز- ا�ستثمارات يف اأوراق مالية مت�فرة للبيع 

• ال�شركة بت�شنيف جميع 	 ال�شراء. لقد قامت  اإليها تكاليف  العادلة م�شافًا  بالقيمة  اأويل  يتم قيا�س هذه ال�شتثمارات ب�شكل 

ال�شتثمارات كموجودات مالية معدة للبيع ، ويتم قيا�شها لحقًا بالقيمة العادلة.

• يتم اإدراج العوائد غري املتحققة الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة يف الدخل ال�شامل ومن ثم يف ح�شاب احتياطي التغري 	

اأو  با�شتبعادها  قرار  يتخذ  حتى  امللكية،  حقوق  �شمن  الظاهر  للبيع  متوفرة  مالية  ل�شتثمارات  العادلة  القيمة  يف  املرتاكم 

تخفي�س قيمتها وعندها يتم ت�شجيل الأرباح واخل�شائر املرتاكمة التي مت ت�شجيلها �شمن حقوق امللكية يف قائمة الدخل.

• ال�شتثمارات املتداولة يف الأ�شواق املالية، يتم حتديد قيمتها العادلة بناًء على اآخر اأمر �شراء يف ال�شوق عند الإغالق بتاريخ 	

القوائم املالية.

ح- ايرادات ع�ائد ودائع اال�ستثمار:

يتم قيد اإيرادات عوائد ودائع ال�شتثمار لدى البنوك وفقًا ملبداأ ال�شتحقاق وعلى اأ�شا�س الفرتات الزمنية امل�شتحقة.

5- أهم السياسات المحاسبية المتبعة/ تتمة:
• خم�س�ض تع�ي�ض نهاية اخلدمة:	

يتم احت�شاب خم�ش�س ملواجهة اللتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�شة بنهاية خدمة املوظفني عن فرتة اخلدمة املرتاكمة للموظفني بح�شب قانون العمل �شاري املفعول يف 

اأرا�شي ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية رقم )7( ل�شنة 2000 وذلك مبعدل راتب �شهر واحد عن كل �شنة خدمة اعتمادًا على اآخر راتب تقا�شاه املوظف خالل ال�شنة. ت�شجل 

املبالغ الواجب اإقتطاعها �شنويًا على قائمة الدخل، ويتم تخفي�س قيمة املخ�ش�س باملبالغ املدفوعة للموظفني عند نهاية خدماتهم اأو تركهم العمل.

• خم�س�ض ال�سندوق الفل�سطيني لتع�ي�ض �سحايا ح�ادث الطرق وخم�س�ض هيئة �س�ق راأ�ض املال:	

الأ�شا�شية  الأق�شاط  �شايف  من   %15 بن�شبة  الطرق  حوادث  �شحايا  لتعوي�س  الفل�شطيني  ال�شندوق  وخم�ش�س   %3 بن�شبة  املال  راأ�س  �شوق  هيئة  خم�ش�س  احت�شاب  يتم 

للتاأمينات الإلزامية للمركبات ح�شب نظام الر�شوم رقم )4( ل�شنة 2006 ال�شادر مبقت�شى اأحكام قانون هيئة �شوق راأ�س املال رقم )13( ل�شنة 2004 وتعليمات الإدارة 

العامة للتاأمني.

• احتياطي اجباري	

يتم تكوين الحتياطي الإجباري باقتطاع ما ن�شبته 10% من ربح ال�شنة اإىل اأن ي�شل ر�شيد هذا الحتياطي اإىل ربع راأ�س املال املدفوع ويجوز زيادته لي�شل اإىل ما ن�شبته %100 

من راأ�س املال املدفوع، وذلك طبقًا ملتطلبات قانون ال�شركات رقم )12( ل�شنة 1964 وتعديالته. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�شاهمني.

• احتياطي اختياري	

با�شم  املقتطعة  املبالغ  جمموع  يتجاوز  اأن  يجوز  ل  للقانون  وفقًا  الختياري.  الحتياطي  حل�شاب   %10 بواقع  ال�شافية  ال�شنوية  اأرباحها  من  ن�شبة  باقتطاع  ال�شركة  تقوم 

الحتياطي الختياري ن�شف راأ�س املال. يتم الت�شرف يف الحتياطي الختياري وفق ما يقرره جمل�س اإدارة ال�شركة.

و- ممتلكات واآلت ومعدات :

• تظهر املمتلكات والآلت واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل ال�شتهالك املرتاكم، وت�شتهلك هذه املوجودات بطريقة الق�شط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها.	

• عندما يقل املبلغ املمكن ا�شرتداده من اأي من هذه املوجودات عن �شايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�س قيمتها اإىل القيمة املمكن ا�شرتدادها وت�شجل قيمة التدين 	

يف قائمة الدخل.

• يتم مراجعة العمر الإنتاجي لهذه املوجودات يف نهاية كل عام، فاإذا كانت توقعات العمر الإنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �شابقا، فاإنه يتم ت�شجيل التغري يف 	

التقديرات لل�شنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.

• يتم قيد الأرباح و/اأو اخل�شائر الناجتة عن بيع اأو ا�شتبعاد املمتلكات والآلت واملعدات، والتي متثل الفرق ما بني متح�شالت البيع والقيمة الدفرتية لالأ�شل �شمن 	

قائمة الدخل.
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5- أهم السياسات المحاسبية المتبعة/ تتمة:

ط- امل�ج�دات املالية

اأخرى،  واأر�شدة مدينة  التح�شيل  البنوك وذمم تكافل مدينة و�شيكات بر�شم  واأر�شدة لدى  لل�شركة نقد  املالية  ت�شمل املوجودات 

بالإ�شافة اإىل ا�شتثمارات يف اأوراق مالية متوفرة للبيع. اإن ت�شنيف املوجودات املالية بال�شكل املذكور يتم بناءا على طبيعة وهدف 

اقتناء تلك املوجودات املالية ويتم قيا�شها يف وقت اإثباتها. 

• النقد وما يعادله	

لأغرا�س جتهيز قائمة التدفقات النقدية ، فاإن النقد وما يف حكمه يتمثل يف النقد يف ال�شندوق، ح�شابات جارية وحتت الطلب 

والودائع الثابتة غري املحتجزة لدى البنوك والتي ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر اأو اأقل من تاريخ القوائم املالية.

• ذمم تكافل مدينة واأخرى	

اأو ميكن حتديدها، بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام  يتم قيا�س ذمم التكافل املدينة والأر�شدة املدينة الأخرى والتي لها دفعات ثابتة 

طريقة معدل العائد الفعلي، مطروحا منها اأي انخفا�س يف القيمة.

• القيمة العادلة لالأدوات املالية:	

اإن اأ�شعار الإغالق بتاريخ القوائم املالية يف اأ�شواق ن�شطة متثل القيمة العادلة للموجودات املالية التي لها اأ�شعار �شوقية.

يف حال عدم توفر اأ�شعار اأو عدم وجود تداول ن�شط لبع�س املوجودات املالية اأو �شعف ن�شاط ال�شوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة 

طرق منه: 

• مقارنتها بالقيمة ال�شوقية احلالية لأداة مالية م�شابهة لها اإىل حد كبري.	

• حتليل التدفقات النقدية امل�شتقبلية وخ�شم التدفقات النقدية املتوقعة بن�شبة م�شتخدمة يف اأداة مالية م�شابهة لها.	

• مناذج ت�شعري اخليارات.	

تهدف طرق التقييم اىل احل�شول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�شوق وتاأخذ بالعتبار العوامل ال�شوقية واأية خماطر اأو منافع 

متوقعة عند تقدير قيمة املوجودات املالية. يف حال وجود موجودات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم اإظهارها 

بالتكلفة بعد تنزيل اأي تدين يف قيمتها.

• التدين يف قيمة امل�ج�دات املالية 	

تقوم ال�شركة مبراجعة القيم املثبتة يف ال�شجالت للموجودات املالية يف تاريخ القوائم املالية لتحديد فيما اإذا كانت هنالك موؤ�شرات 

تدل على تدين يف قيمتها اأفراديًا اأو على �شكل جمموعة، ويف حالة وجود مثل هذه املوؤ�شرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد 

من اجل حتديد خ�شارة التدين.

5- أهم السياسات المحاسبية المتبعة/ تتمة:

ط- امل�ج�دات املالية - تتمة

يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي :

• تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفاأة: ميثل الفرق ما بني القيمة املثبتة يف ال�شجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�شومة ب�شعر 	

العائد الفعلي الأ�شلي.

• تدين املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة: ميثل الفرق ما بني القيمة املثبتة يف ال�شجالت والقيمة العادلة.	

• تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة: ميثل الفرق ما بني القيمة املثبتة يف ال�شجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�شومة ب�شعر ال�شوق 	

ال�شائد  للعائد على موجودات مالية م�شابهة.

• يتم ت�شجيل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل كما يتم ت�شجيل اأي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�شابق يف املوجودات املالية يف قائمة الدخل با�شتثناء اأ�شهم 	

ال�شركات املتوفرة للبيع حيث يتم ت�شجيل التدين يف القيمة يف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لال�شتثمارات �شمن حقوق امللكية.

ي- املطل�بات املالية:

• الت�سنيف كدين اأو اأداة ملكية	

يتم ت�شنيف الديون واأدوات امللكية كمطلوبات مالية اأو كاأدوات ملكية طبقا لأ�ش�س وجوهر الرتتيبات التعاقدية.

• اأدوات امللكية	

اأداة امللكية هي اأي تعاقد يثبت حق مالكها يف اأ�شول ال�شركة املتبقية بعد طرح جميع التزاماتها. اأدوات حقوق امللكية امل�شدرة من قبل ال�شركة يتم ت�شجيلها باملبالغ امل�شتلمة.

يتم ت�شنيف ذمم التاأمني الدائنة والأخرى وخم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني كمطلوبات مالية ويتم قيا�شها بالتكلفة املطفاأة.

• ذمم تاأمني دائنة واأخرى	

يتم قيا�س ذمم التاأمني الدائنة ب�شكل مبدئي بالقيمة العادلة مطروحا منها م�شاريف املعامالت ويتم قيا�شها لحقا بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل العائد الفعلي 

حيث يتم العرتاف بامل�شاريف وفقا لأ�شعار العائد الفعلي ال�شائد. 

طريقة معدل العائد الفعلي هي طريقة لحت�شاب التكلفة املطفاة للمطلوبات املالية وتوزيع امل�شاريف على الفرتات املرتبطة بها. معدل العائد الفعلي هو املعدل الذي يخ�شم 

بناء على الدفعات امل�شتقبلية املتوقعة خالل العمر املتوقع للمطلوبات املالية اأو خالل فرتة اأق�شر عندما يكون ذلك منا�شبا.

• اإلغاء االعرتاف بااللتزامات املالية:	

تقوم ال�شركة باإلغاء العرتاف باملطلوبات املالية فقط عندما يتم تنفيذها، اإلغاوؤها اأو انتهاء مدتها.
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5- أهم السياسات المحاسبية المتبعة / تتمة:
ك - االفرتا�سات املحا�سبية الهامة والتقديرات غري امل�ؤكدة

تقوم ال�شركة بتاريخ القوائم املالية بتقديرات وافرتا�شات متعلقة بامل�شتقبل قد توؤثر على قيمة موجودات ومطلوبات ال�شركة. يتم تقييم هذه التقديرات ب�شكل متوا�شل بناًء 

على اخلربة التاريخية واآخر املعلومات املتاحة مبا يف ذلك التوقعات املعقولة لالأحداث امل�شتقبلية. 

يف اعتقاد الإدارة اأن ا�شتخدامها للتقديرات �شمن القوائم املالية معقولة ومف�شلة على النحو التايل:

• يتم حتميل ال�شنة مبا يخ�شها من نفقة ال�شرائب وفقًا لالأنظمة والقوانني املرعية.	

• يتم احت�شاب خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة وفقًا لقانون العمل ال�شاري املفعول يف مناطق ال�شلطة الفل�شطينية.	

• تقوم الإدارة باإعادة تقدير الأعمار الإنتاجية للموجودات امللمو�شة ب�شكل دوري لغايات احت�شاب ال�شتهالكات ال�شنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك املوجودات 	

وتقديرات الأعمار الإنتاجية املتوقعة يف امل�شتقبل ، ويتم اخذ خ�شارة التدين )اإن وجدت( اإىل قائمة الدخل.

• تقوم الإدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالقيمة العادلة اأو بالكلفة لتقدير اأي تدين يف قيمتها ويتم اأخذ التدين يف قائمة الدخل.	

• يتم تكوين خم�ش�س لقاء الديون امل�شكوك يف حت�شيلها اعتمادًا على اأ�ش�س وفر�شيات معتمدة من قبل الإدارة لتقدير املخ�ش�س الواجب تكوينه مبوجب متطلبات 	

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

ل- تقييم االلتزامات الناجتة عن االإدعاءات امل�ق�فة لعق�د التكافل

على  توؤثر  التي  املوؤكدة  غري  العوامل  من  العديد  لوجود  وذلك  ح�شا�شية  املحا�شبية  التوقعات  اأكرث  هي  التكافل  لعقود  املوقوفة  الإدع��اءات  عن  الناجتة  اللتزامات  تعترب 

اللتزامات املقدرة واللتزامات التي �شوف يتم ت�شديدها.

ال�شركة  واملحامني وخربة  تقارير اخلرباء  اإىل  ا�شتنادا  املالية  القوائم  تاريخ  كما يف  عنها  الإب��الغ  التي مت  املدفوعة  الإدع��اءات غري  النا�شئة عن  اللتزامات  تقدير  يتم 

وتقديراتها بتحديد قيمة التكاليف الإجمالية املتوقعة لكل ادعاء على حدة. كما يتم تقدير اللتزامات النا�شئة عن الإدعاءات املتكبدة وغري املبلغ عنها بناءا على خربة 

ال�شركة وتقديراتها. كما يف تاريخ القوائم املالية يتم اإعادة تقييم اللتزامات اأعاله ويتم تعديل املخ�ش�س بناًء على ذلك.

تقوم الإدارة العامة للتاأمني يف هيئة �شوق راأ�س املال الفل�شطينية حاليا بالتوا�شل مع �شركات التاأمني حول نتائج الدرا�شة الكتوارية اخلا�شة بالتاأمينات الإلزامية للمركبات 

وتاأمني العمال. لقد اأتاحت الإدارة العامة للتاأمني لل�شركات التي اأبدت مالحظات على نتائج الدرا�شة تقدمي درا�شات اكتوارية من خالل خرباء تعتمدهم الهيئة، على اأن يتم 

تزويد الإدارة العامة للتاأمني بنتائجها متهيدا لو�شع خطة ملعاجلة العجز يف الحتياطيات الفنية.

م- ال�سرائب

• يجري التخ�شي�س ل�شريبة الدخل على الأرباح كما يف تاريخ القوائم املالية من كل �شنة ا�شتنادًا اإىل قانون �شريبة الدخل املعمول به يف فل�شطني.	

• يجري التخ�شي�س ل�شريبة املكو�س امل�شافة على الأرباح مبوجب نظام املكو�س امل�شافة �شاري املفعول يف فل�شطني، اأما �شريبة املكو�س امل�شافة على الرواتب فيجري 	

اإظهارها �شمن قائمة الدخل.

• ت�شتطيع ال�شركة ا�شرتداد �شريبة القيمة امل�شافة املدفوعة على الرواتب عند حتقق خ�شارة لأغرا�س �شريبة الدخل وذلك بواقع ال�شريبة امل�شافة املدفوعة على 	

الرواتب اأو اخل�شارة اأيهما اأقل.
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7- استثمارات عقارية
مة

ت - تت
ت ومعدا

ت وآال
كا

متل
6- م
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ت مالية متوفرة للبيع
مارا

ستث
8-  ا

اإن املوجودات ال�شريبية املوؤجلة ناجمة عن الفروقات الزمنية ملخ�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني وخم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها حمت�شبة 

على اأ�شا�س ن�شبة ال�شرائب املعمول بها يف فل�شطني.

اأما تفا�شيل احلركة التي متت على هذا احل�شاب فهي كما يلي:

9- موجودات ضريبية مؤجلة
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11- مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود معيدي التكافل10- ذمم تكافل مدينة، بالصافي
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مة
ل/ تت

كاف
ي الت

ت عقود معيد
ل وموجودا

كاف
ت عقود الت

طلوبا
11- م

12- أرصدة مدينة أخرى

13- ودائع لدى البنوك
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• وهو 	 التكافل،  م�شرتكي  عمليات  عن  الناجت  الفائ�س  ال�شندوق  هذا  ميثل 

حملة  من  املقدمة  ال�شرتاكات  اإجمايل  من  املتبقي  الر�شيد  عن  عبارة 

وت�شديد  لهم  امل�شتحقة  التعوي�شات  احت�شاب  بعد  ال�شنة  خالل  الوثائق 

املطالبات املتكبدة وم�شاريف معيدي التكافل ور�شد الحتياطيات الفنية 

الالزمة ملواجهة اللتزامات امل�شتقبلية وا�شتيفاء ال�شركة لأجرها ب�شفتها 

وكيال عنهم يف اإدارة عمليات التكافل مل�شرتكي التكافل.

• يف حالة وجود عجز يف �شندوق م�شرتكي التكافل، فيتم تغطيته من خالل 	

قر�س ح�شن من امل�شاهمني، اأما يف حالة وجود فائ�س يف �شندوق م�شرتكي 

التكافل، فاإنه يتم توزيعه على حملة الوثائق بن�شبة م�شاهمة كل موؤّمن له 

من اإجمايل الأق�شاط العامة لل�شركة بغ�س النظر عن عدد دوائر التاأمني 

التي ا�شرتك فيها حيث تعترب اأق�شام التاأمني وحدة واحدة، مع مراعاة اأن 

الت�شوية فاإنه ل  اأو خ�ش�شت له تعوي�شات حتت  من �شددت له تعوي�شات 

ي�شارك يف هذا الفائ�س لتلك ال�شنة فقط.

• مبلغ 	  2012 الأول  كانون   31 كما يف  التكافل  فائ�س �شندوق م�شرتكي  بلغ 

126.023 دولر )2011 : مبلغ 300.325 دولر(. فيما يلي تفا�شيل التغري 

يف �شندوق م�شرتكي التكافل:

14- نقد وأشباه النقد

15- صندوق مشتركي التكافل

16- مخصص تعويض نهاية الخدمة

17- دائنون مختلفون
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18- ذمم شركات التأمين ومعيدي التكافل

19- مصاريف مستحقة ومخصصات

19- مصاريف مستحقة ومخصصات/ تتمة
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• يقوم امل�شاهمون باإدارة عمليات التكافل مل�شرتكي التكافل، ويتحملوا جميع امل�شاريف الإدارية والعمومية لل�شركة 	

اإجمايل ا�شرتاكات التكافل املكتتبة ويتم الإعالن عنها قبل بداية كل �شنة مالية كاأتعاب  مقابل ن�شبة معلومة من 

وكالة عن اجلهد املبذول يف اإدارة عمليات التكافل مل�شرتكي التكافل، وهذه الن�شبة حتدد من قبل جمل�س الإدارة 

مبوافقة هيئة الرقابة ال�شرعية.

• يقوم امل�شاهمون باإدارة اإيرادات ا�شتثمارات م�شرتكي التكافل مقابل ح�شة �شائعة من عوائد ال�شتثمار ب�شفتهم 	

م�شاربني، وحتدد هذه الن�شبة من قبل جمل�س الإدارة ومبوافقة هيئة الرقابة ال�شرعية. ل�شنة 2012، مت حتديد ن�شبة 

بدل اإدارة اإيرادات ال�شتثمارات بواقع 40% من عوائد ا�شتثمارات م�شرتكي التكافل.

• بلغت ن�شبة عائدات امل�شاهمني من اأتعاب الوكالة 35% من اأق�شاط التكافل الأ�شا�شية بواقع3.319.453 دولر مبلغ 	

)3.098.844 دولر ل�شنة 2011( كاأجرة معلومة عن اجلهد املبذول يف اإدارة العمليات التاأمينية لتغطية نفقاتها 

الإدارية لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012 و2011 على التوايل.

20- أتعاب وكالة وحصص مضاربة
ية

يل
شغ

لت
ل ا

اف
ك

لت
ح ا

ربا
- أ

21
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23- المصاريف اإلدارية والعمومية22- عوائد االستثمارات
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24- صافي عوائد فروقات عملة وترجمة المركز المالي

25- صافي الربح للسهم الواحد

26- معامالت مع أطراف ذات عالقة

27- هيئة الرقابة الشرعية

29-  اإللتزامات التعاقدية

30- إدارة مخاطر عقود التكافل والمخاطر المالية

28- القضايا

تخ�شع اأن�شطة ال�شركة ملراقبة هيئة الرقابة ال�شرعية التي تتاألف من ح�شرة الدكتور علي حممد م�شلح ال�شرطاوي والدكتور ح�شام الدين عفانة واللذين مت تعيينهم من 

قبل الهيئة العامة للم�شاهمني، وقد مت اعتماد ان�شمام الأ�شتاذ م�شطفى �شاور كع�شو ثالث يف هيئة الرقابة ال�شرعية اعتبارا من 1 كانون الثاين 2010. تقوم هيئة الرقابة 

ال�شرعية بدور اإ�شرايف من اأجل حتديد فيما اإذا كانت عمليات ال�شركة تتم وفقا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية.

بتاريخ 28 كانون الأول 2011، قامت ال�شركة بتوقيع اتفاقية �شراء مقر جديد لل�شركة مكون من 1.782 مرت مربع من املجمع التجاري اأبراج هاو�س واململوك ل�شركة اأبراج 

اأرا�شي مدينة رام اهلل بقيمة  العامة املحدودة واملقام على قطعة الأر�س رقم )28( من احلو�س رقم )19( حي املريجمة رقم )27( من  للتنمية وال�شتثمار امل�شاهمة 

اإجمالية 2.263.140 دولر اأمريكي بالإ�شافة اإىل �شريبة القيمة امل�شافة. بتاريخ 5 كانون الثاين 2012، قامت ال�شركة بت�شديد الق�شط الأول والثاين من قيمة العقار بواقع 

581.570 دولر عند ال�شتالم ونقل امللكية ر�شميا لدى  1.681.570 دولر بالإ�شافة اإىل �شريبة القيمة امل�شافة بواقع 243.828 على اأن يتم ت�شديد باقي املبلغ بواقع 

الدوائر املخت�شة.

خماطر عق�د التكافل :

تتمثل خماطر عقود التكافل يف اإمكانية وقوع احلدث املوؤمن عليه وعدم التاأكد من مبلغ الدعاء املتعلق بذلك احلدث وذلك نظرًا لطبيعة عقد التكافل حيث املخاطر متقلبة 

وغري متوقعة، بالن�شبة لعقود التكافل املتعلقة بفئة معينة، حيث ميكن تطبيق نظرية الحتمالت للت�شعري والحتياطي، فان املخاطر الأ�شا�شية التي تواجه ال�شركة هي اأن 

الدعاءات املتكبدة والدفعات املتعلقة بها قد تزيد عن القيمة الدفرتية للتزامات عقود التكافل، وهذا قد يحدث اإذا كانت اإمكانية وخطورة الدعاءات اكرب من املتوقع ، 

ولأن اأحداث التكافل غري ثابتة وتختلف من �شنة لأخرى فان التقديرات قد تختلف عن الإح�شائيات املتعلقة بها.

اأظهرت الدرا�شات انه كلما كانت عقود التكافل مت�شابهة كلما قاربت التوقعات معدل اخل�شارة الفعلية، كما اأن وجود التنويع يف خماطر التكافل التي يتم تغطيتها يوؤدي اإىل 

انخفا�س احتمالت اخل�شارة الكلية للتكافل.

لل�شركة كوادر فنية وحمققني لتقدير املطالبات املبلغ عنها خالل ال�شنة. تقوم هذه الكوادر بالتحقيق ورفع التو�شيات التي من خاللها ميكن احلد من خماطر املطالبات. يتم 

مراجعة املخاطر ب�شكل دوري يف نهاية كل �شنة ويتم تعديلها لتعك�س اأحدث املعلومات عن احلقائق الكامنة، والقوانني املرعية، وال�شروط والأحكام التعاقدية. تقوم ال�شركة 

باإدارة ومتابعة ت�شديد اأي مطالبات ب�شكل مبكر لتخفي�س اأي خماطر قد تنتج عن تطورات غري متوقعة.

بلغ عدد الق�شايا املقامة على ال�شركة )84( ق�شية كما يف 31 كانون الأول 2012 باملقارنة مع )62( ق�شية كما يف 31 كانون الأول 2011 وذلك على خلفية نزاعات قانونية 

على احلوادث املوقوفة، مع العلم باأن جميع هذه الق�شايا قد مت ر�شد خم�ش�شات مالية كافية مقابلها بح�شب الأ�شول �شمن مطلوبات عقود التكافل.
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اإن التكلفة املقدرة لت�شوية املطالبات تت�شمن �شايف امل�شاريف املبا�شرة الواجب 

تقوم  املطالبات.  تلك  من  م�شرتدة  مبالغ  اأية  خ�شم  بعد  الت�شوية  لإمتام  دفعها 

ال�شركة بالقيام بجميع الإجراءات املعقولة ل�شمان اأن لديها املعلومات املنا�شبة 

فيما يتعلق بالإدعاءات املقامة �شدها. نظرا لالأخذ بتقديرات غري موؤكدة عند 

يف  النهائية  النتيجة  تختلف  اأن  املحتمل  من  فاإنه  الإدع��اءات  خم�ش�س  تكوين 

تقدير اللتزام عن الذي مت تقديره يف املرحلة الأوىل. اإن مبالغ مطالبات التكافل 

ح�شا�شة ب�شكل اأ�شا�شي اإىل القرارات والتطورات القانونية املتعلقة بها، بالإ�شافة 

اأنواع جديدة من املطالبات  اإىل خماطر ظهور  التكافل تخ�شع  لذلك فاإن عقود 

غري الظاهرة والتي مل يتم تكوين خم�ش�س لها كما يف تاريخ القوائم املالية.

حيثما  للمخ�ش�شات،  املطلوب  امل�شتوى  لتقدير  اآليات  عدة  باإتباع  ال�شركة  تقوم 

تقدير  يف  ال�شابقة  اخل��ربة  وتعزيز  الفهم  من  اأك��رب  درج��ة  يوفر  وه��ذا  اأم��ك��ن، 

املخ�ش�شات. اإن التقديرات امل�شتنبطة بناء على طرق خمتلفة ت�شاعد على توقع 

النتائج املمكنة. اإن اأف�شل اآليات التقدير املختارة تاأخذ بعني العتبار خ�شائ�س 

نوع التكافل ومدى تطور احلوادث لكل �شنة.

30- إدارة مخاطر عقود التكافل والمخاطر المالية/ تتمة

م�سادر التقديرات غري امل�ؤكدة املاأخ�ذ بها يف تقدير 

املطالبات امل�ستقبلية

ت�شتحق مطالبات التكافل عند وقوع احلدث املوؤمن عليه، اإذ اأن ال�شركة م�شوؤولة 

عن جميع الأحداث املوؤمن عليها يف حال وقوعها خالل فرتة عقد التكافل، حتى 

لذلك  نتيجة  التكافل.  عقد  مدة  انتهاء  بعد  اخل�شارة  تلك  اكت�شاف  مت  ما  اإذا 

خم�ش�س  اأخ��ذ  يتم  ولذلك  طويلة  زمنية  فرتة  على  تتم  املطالبات  ت�شوية  ف��اإن 

للمطالبات امل�شتحقة وغري املبلغ عنها.

ال�شركة  تقوم  امل��دف��وع��ة،  غ��ري  للمطالبات  التقديرية  التكلفة  احت�شاب  عند 

با�شتخدام اآليات تقدير تعترب مزيج ما بني العتماد على تقدير ن�شبة اخل�شارة 

يتم  معادلة  با�شتخدام  الفعلية  للمطالبات  ال�شابقة  اخلربة  على  بناءا  والتقدير 

العتماد فيها على اخلربة ال�شابقة للمطالبات الفعلية. اإن التقدير املبدئي لن�شبة 

اخل�شارة تعترب فر�شية مهمة يف اآليات التقدير حيث تعتمد على اخلربة ال�شابقة، 

اأق�شاط عقود التكافل، اخلربة  اأ�شعار  بعد الأخذ بعني العتبار عوامل مثل تغري 

ال�شوقية وت�شخم املطالبات خالل الفرتات الزمنية ال�شابقة.

30- إدارة مخاطر عقود التكافل والمخاطر المالية/ تتمة

اجلدول التايل يبني ن�شبة اخل�شارة ح�شب نوع املخاطر املتعلقة باأق�شاط عقود التكافل لل�شنة احلالية :

2011 2012 ن�ع اخل�سارة

%54 %65 تاأمينات ال�شيارات

%56 %70 عقود تكافل احلوادث العامة واأخرى

خماطر اإعادة التكافل:

لغر�س تخفي�س التعر�س اإىل خ�شائر مالية قد تنتج عن مطالبات التكافل الكبرية، تقوم ال�شركة �شمن اأعمالها العتيادية بالدخول يف اتفاقيات اإعادة التكافل مع �شركات 

معيدي تكافل عاملية ذات مالءة ائتمانية عالية.

ولتقليل تعر�شها خل�شائر كبرية نتيجة اإع�شار �شركات معيدي التكافل، تقوم ال�شركة بتقييم الو�شع املايل ل�شركات معيدي التكافل التي تتعامل معها ور�شد تركيز خماطر 

الئتمان الناجتة عن املناطق اجلغرافية والأن�شطة اأو املكونات القت�شادية املماثلة لتلك ال�شركات.

اإن عقود معيدي التكافل ال�شادرة ل تعفي ال�شركة من التزاماتها جتاه حملة عقود التكافل، ونتيجة لذلك تبقى ال�شركة ملتزمة بر�شيد املطالبات يف حالة عدم متكن معيدي 

التكافل من الوفاء بالتزاماتهم وفقًا للعقود املربمة مع معيدي التكافل.

ح�سا�سية خماطر التاأمني:

فيما يلي جدول يو�شح اأثر التغري املمكن املعقول يف اأ�شعار الإكتتاب على �شايف ايرادات التكافل مع بقاء جميع املتغريات الخرى املوؤثرة ثابتة. اإن اأثر النق�س املتوقع يف اأ�شعار 

اأق�شاط الإكتتاب م�شاوي ومعاك�س لأثر الزيادة املبينة اأدناه:
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تتمثل اأهداف ال�شركة يف اإدارة راأ�شمالها فيما يلي :

• اللتزام مبتطلبات راأ�س مال �شركات التاأمني التكافلي كما وردت �شمن قانون التاأمني رقم 20 ل�شنة 2005 والتعليمات والقرارات ال�شادرة عن هيئة �شوق راأ�س املال – 	

الإدارة العامة للتاأمني فيما يتعلق بالحتفاظ باحلد الأدنى لراأ�س املال املطلوب يف اأي وقت خالل ال�شنة. تقوم ال�شركة بالختبارات الالزمة �شمن �شيا�شتها واإجراءاتها 

للتاأكد من ا�شتمرارية اللتزام بتلك الأحكام واملتطلبات.

• �شمان قدرة ال�شركة على ال�شتمرار وبالتايل قدرتها على تزويد امل�شاهمني وحملة عقود التكافل بعوائد جمدية.	

• توفري العائد املنا�شب للم�شاهمني واإ�شدار عقود تكافل تتنا�شب مع م�شتوى املخاطر املتعلقة بتلك العقود.	

ح�سا�سية خماطر التكافل- تتمة

فيما يلي جدول يو�شح اأثر التغري املمكن املعقول يف تكلفة التعوي�شات على �شايف املطالبات املتكبدة مع بقاء جميع املتغريات الخرى املوؤثرة ثابتة. اإن اأثر النق�س املتوقع يف 

تكلفة التعوي�شات م�شاوي ومعاك�س لأثر الزيادة املبينة اأدناه:

30- إدارة مخاطر عقود التكافل والمخاطر المالية/ تتمة

31- إدارة مخاطر رأس المال

32- األدوات المالية

تتعر�س ال�شركة اإىل هام�س من املخاطر املالية من خالل موجوداتها ومطلوباتها املالية، موجودات عقود معيدي التكافل ومطلوبات عقود التكافل. اإن املخاطر الأ�شا�شية التي 

تتعر�س لها ال�شركة تتمثل يف اإمكانية عدم كفاية املقبو�شات املتعلقة با�شتثماراتها على الأمد الطويل لتمويل اللتزامات النا�شئة عن كل من عقود التكافل وال�شتثمارات. اإن 

العنا�شر الأكرث اأهمية لهذه املخاطر املالية، تتمثل يف كل من خماطر معدل �شعر العائد على ال�شتثمار، خماطر اأدوات امللكية، خماطر اأ�شعار العمالت الأجنبية وخماطر 

الئتمان.

اإن تلك املخاطر تن�شاأ ب�شبب الختالف فيما يتعلق ب�شعر العائد، العمالت واأدوات امللكية حيث تتعر�س جميعها اإىل خماطر عامة وخا�شة نتيجة حلركات ال�شوق.

7273



32- األدوات المالية/ تتمة 32- األدوات المالية/ تتمة
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اإن القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة يف القوائم املالية م�شاوية تقريبا لقيمتها العادلة.

خماطر االئتمان:

تتمثل خماطر الئتمان يف عدم قدرة اجلهات الأخرى املدينة لل�شركة على ت�شديد التزاماتها التعاقدية والذي ينتج عنها خ�شارة مالية لل�شركة. تتعر�س ال�شركة اإىل خماطر 

الئتمان حتديدا فيما يلي:

• ح�شة معيدي التكافل.	

• املبالغ امل�شتحقة من معيدي التكافل عن اإدعاءات مت دفعها من قبل ال�شركة.	

• املبالغ امل�شتحقة من حملة عقود التكافل.	

• املبالغ امل�شتحقة من الوكالء.	

تتبنى ال�شركة �شيا�شة تقوم على اإبرام اتفاقيات تعاقدية مع اأطراف ذات مالءة مالية عالية تتفق و/اأو تزيد عن متطلبات اإدارة الرقابة على التاأمني وذلك بهدف تخفيف 

اخل�شارة التي من املمكن اأن تنتج عن عدم القدرة على �شداد تلك اللتزامات.

اإن موجودات ال�شركة املالية والتي قد تعر�س ال�شركة ملخاطر تركز ائتماين تتمثل ب�شكل رئي�شي يف ودائع لدى البنوك، وا�شتثمارات يف اأوراق مالية متوفرة للبيع وذمم تكافل 

مدينة.

• اإن ح�شابات ال�شركة لدى البنوك مودعة لدى موؤ�ش�شات مالية ذات مالءة ائتمانية عالية.	

• تظهر ال�شتثمارات يف الأوراق املالية املتوفرة للبيع بالقيمة ال�شوقية، ويتم اإظهار الفرق ما بني القيمة الدفرتية والقيمة ال�شوقية يف قائمة الدخل ال�شامل ومن ثم يف 	

ح�شاب التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لال�شتثمارات الظاهر �شمن حقوق امللكية.

• تتاألف ذمم التكافل املدينة من عدد كبري من العمالء موزعة على خمتلف القطاعات واملناطق اجلغرافية، اإذ يتم تقييم املحفظة الئتمانية ب�شكل م�شتمر بناء على 	

الو�شع املايل لذمم التكافل املدينة.

• ل يوجد تركز هام ملخاطر الئتمان بال�شركة داخل اأو خارج قطاع التاأمني والذي متار�س به ال�شركة ن�شاطها.	

• متار�س ال�شركة معظم اأن�شطتها التكافلية داخل الأرا�شي الفل�شطينية.	

خماطر ال�سي�لة:

اإدارة الأمور املتعلقة  اإطارا مالئما لإدارة خماطر ال�شيولة، وذلك بهدف  تقع امل�شوؤولية النهائية فيما يتعلق باإدارة خماطر ال�شيولة على عاتق جمل�س الإدارة الذي ان�شاأ 

بالتمويل ق�شري، ومتو�شط، وطويل الأمد لل�شركة، بالإ�شافة اإىل متطلبات اإدارة ال�شيولة. تقوم ال�شركة باإدارة خماطر ال�شيولة من خالل الحتفاظ باحتياطيات منا�شبة من 

خالل املراقبة امل�شتمرة للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ومقارنة ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات املالية.

يو�شح اجلدول التايل ملخ�س ل�شتحقاق الأدوات املالية. يتم حتديد ال�شتحقاق التعاقدي لالأدوات املالية بناءا على املدة املتبقية ل�شتحقاق الأداة املالية من تاريخ القوائم 

املالية. تقوم اأدارة ال�شركة مبراقبة ا�شتحقاق الأدوات املالية بهدف التاأكد من توفر ال�شيولة الالزمة يف ال�شركة.

32- األدوات المالية/ تتمة 32- األدوات المالية/ تتمة
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32- األدوات المالية/ تتمة

فيما يلي ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات املالية كما يف تاريخ القوائم املالية بناءا على ترتيبات الدفعات التعاقدية:

32- األدوات المالية/ تتمة
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خماطر تغري اأ�سعار اال�ستثمارات:

متثل هذه املخاطر احتمال التغري يف قيمة اأدوات مالية نتيجة للتقلبات يف اأ�شعار ال�شوق والتي تعزى لأ�شباب تعود اإىل اأداة مالية معينة اأو للجهة امل�شدرة لها اأو ل�شوق الأوراق 

املالية ب�شكل عام. ال�شركة معر�شة ملخاطر ال�شوق نتيجة ل�شتثمارها يف اأدوات مالية، وتعمل ال�شركة على تخفي�س هذه املخاطر وذلك بتنويع ال�شتثمارات ومتابعة تطورات 

ال�شوق، اإ�شافة اإىل ذلك، تقوم الإدارة مبتابعة فعالة للعنا�شر الرئي�شية التي توؤثر على الأ�شهم وحركة ال�شوق وي�شمل ذلك حتليل الأداء املايل والت�شغيلي للجهات امل�شتثمر 

فيها.

حتليل احل�سا�سية:

كما بتاريخ القوائم املالية، اأذا ما تغري �شعر ال�شتثمارات بن�شبة 10% بالزيادة او بالنق�س كما هو مفرت�س اأدناه يف ظل ثبات جميع املتغريات الأخرى، فاإن اثر ذلك على 

حقوق امللكية يتمثل بالزيادة اأو بالنق�س مببلغ 386.160 دولر.

االفرتا�سات وطرق اختبار احل�سا�سية:

• مت اإعداد حتليل احل�شا�شية بناءا على اأ�شعار ال�شتثمارات كما بتاريخ القوائم املالية.	

• كما بتاريخ القوائم املالية، اأذا ما زادت اأو نق�شت اأ�شعار ال�شتثمارات بن�شبة 10% عن القيمة ال�شوقية ب�شكل موحد جلميع ال�شتثمارات وذلك يف ظل ثبات جميع 	

املتغريات الأخرى، فاإن اأثر ذلك على حقوق امللكية قد مت تو�شيحه فيما �شبق.

• مت ا�شتخدام ن�شبة 10% كتغري يف اأ�شعار ال�شتثمارات لتعطي تقييم واقعي حيث اأن ذلك التغري من املمكن وقوعه.	

مالحظات32- األدوات المالية/ تتمة
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