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الرسالة

الرؤية 

االستراتيجية

الريادة والتميز في مجال التأمين التكافلي في فلسطين وفقًا ألحكام الشريعة الغراء. 

توفيركاف���ة خدمات التأمين التكافلي للمؤسس���ات واألفراد من خالل إطارمؤسس���ي 
ملتزم بمفاهيم الحداثة وبما ال يتعارض مع أحكام الش���ريعة اإلس���المية ويحافظ على 

مصالح مشتركي صندوق التكافل والمستثمرين في رأسمال الشركة. 

تقوم إس���تراتيجية الش���ركة على تبني كامل لمبادئ التأمين التكافلي، في إطار هوية 
مؤسسية ملتزمة بتلك المبادئ، وتعميق ونشر فكر وبرامج ومميزات هذا النوع الجديد 
من التأمين في أوس���اط الجمهور المس���تهدف في س���وق التأمين الفلس���طيني عبر 
ش���بكة فروع ومكاتب ووكالء تغطي محافظات الوطن كافة، ومن خالل التش���بيك مع 

المؤسسات المالية اإلسالمية والفعاليات المهتمة بهذا النوع من الخدمات.
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أهداف الشركة 

قيم الشركة 

 تمكين المجتمع الفلس���طيني من الحصول على خدمات تأمين تتوافق مع مبادئ 	 
الشريعة اإلسالمية والتوسع في تقديم هذه الخدمات نوعيًا وكميًا.

 الريادة والمساهمة في إستقرار سوق التأمين، وتعظيم إستفادة كل من جمهور 	 
المكتتبين لخدمات التأمين والمساهمين في الشركات من هذا النشاط الهام.

 الحف���اظ على سياس���ة الكفاي���ة اإليجابية في اإلحتياط���ات والمخصصات وهامش 	 
المالءة المالية من خالل مطلق الش���فافية في اإلفصاح عن واقع الش���ركة، ودقة 
البيانات المالية وس���المتها وفقًا لألصول المحاس���بية والمالية المعيارية والمتفق 

عليها دوليًا. 
 تحقيق معدالت عوائد معقولة لكل من حملة الوثائق وحملة األس���هم، األمر الذي 	 

سيدلل بشكل عملي على أن المخاطر التي يعاني منها قطاع التأمين في فلسطين 
ليس���ت قدرًا محتومًا، ولكنها مصاعب يمكن التغلب عليها من خالل التخطيط الجيد 

واإلدارة التخصصية الفاعلة.
 رفع مستوى الوعي بالتأمين التكافلي في أوساط الجمهور الفلسطيني.	 
 إس���تحداث برامج تأمينية تخص األس���رة واألفراد في المجتمع الفلسطيني خاصة 	 

ف���ي مجال التأمينات العائلية التكافلية والتي ال يس���تطيع المواطن الفلس���طيني 
الحصول عليها حاليًا.

لق���د إنبثقت قيم الش���ركة من منظومة أخالقية ش���املة، مش���تقة م���ن تاريخ المجتمع 
الفلس���طيني، تستلهم تعاليم الش���ريعة في كافة نشاطاتها وتوجهاتها وفي مختلف 

أنشطتها، والتي تجلت فيما يلي :
 تقديم خدمات التأمين للمجتمع الفلس���طيني بعيدًا عن ش���بهات الربا والغرر، وبما 	 

يحقق مصالح مش���تركي صن���دوق التكافل من خالل اإللتزام الت���ام بتعليمات هيئة 
الرقابة الشرعية.

 تحقيق أعلى درجات الش���فافية والعدالة ف���ي اإلكتتاب والتعويضات دون ظلم أو 	 
إجحاف. 

 السعي الدؤوب لتحقيق أفضل العوائد الحالل لحملة األسهم في الشركة.	 
 إن موظفي الش���ركة وكوادرها في كافة مواقع عملهم ش���ركاء حقيقيين في نمو 	 

وإزدهار وتقدم الش���ركة وهم الضمانة الحقيقية لترسيخ هذه الصناعة في السوق 
الفلسطيني.

 إن اإلدارة العلمي���ة الواعي���ة، القائمة على التخطيط الفع���ال، والرقابة المبنية على 	 
أساس المخاطر تمثل الطريق اآلمن نحو تحقيق األهداف.
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

إس���محوا ل���ي ف���ي البداي���ة أن 
ع���ن  باألصال���ة  إليك���م  أتوج���ه 
نفس���ي وبالنياب���ة ع���ن الزمالء 
أعض���اء مجل���س اإلدارة وكاف���ة 
العاملين في الش���ركة بالش���كر 
والتقدي���ر عل���ى ثقتك���م الغالية 
م���ا  وعل���ى  الفتي���ة،  لش���ركتنا 
أبديتموه من إهتمام وس���عي 
ورعاية لش���ركتكم التي أصبحت 
الي���وم من خالل أدائها المهني 
تتبوأ مكان الصدارة في س���وق 

التأمين الفلسطيني.

لقد ف���رض الع���ام 2014 جملة 
اإلقتصادي���ة  التحدي���ات  م���ن 
المنطق���ة  عل���ى  والسياس���ية 
العربية والتي أدت إلى شرذمة 
الموقف العربي الرسمي تجاه 
القضية الفلس���طينية، كما جاء 

العدوان اإلسرائيلي على قطاع 
غزة وفش���ل مس���اعي السالم 
األمريكية في الش���رق األوسط 
وتوجه القيادة الفلسطينية نحو 
تدوي���ل القضي���ة الفلس���طينية 
واإلنضم���ام إلى المؤسس���ات 
المنبثق���ة ع���ن األم���م المتح���دة 
وحجز إسرائيل ألموال المقاصة 
الفلسطينية وبالتالي عدم قدرة 
عل���ى  الفلس���طينية  الس���لطة 
الوف���اء بإلتزاماتها ف���ي تغطية 
النفق���ات الجاري���ة وعدم إنتظام 
القط���اع  لموظف���ي  الروات���ب 
الع���ام، األمر ال���ذي فرض على 
تحديات  الفلس���طينية  الحكومة 
مالي���ة ضخم���ة إنعكس���ت على 
مجم���ل األنش���طة اإلقتصادية 
وعل���ى القط���اع الخ���اص أيض���ًا 

بجميع مكوناته.

هذا على الصعي���د اإلقتصادي 
أما عل���ى صعيد قطاع التأمين، 
فقد إستمرت حالة التدهور في 
هذا القطاع بس���بب المنافس���ة 
الش���ركات  بي���ن  المهني���ة  غي���ر 
العامل���ة في���ه، األمر ال���ذي كان 
ل���ه تأثي���رًا س���لبيًا عل���ى أعم���ال 
هذه الش���ركات وصافي أرباحها 

التشغيلية.

الظ���روف  ه���ذه  م���ن  وبالرغ���م 
والمعطيات المحلية واإلقليمية 
فق���د حقق س���وق التأمين في 
فلس���طين نموًا بلغت نس���بته 
%8، وبتوفيق من الله سبحانه 
وتعال���ى فقد تمكنت ش���ركتكم 
م���ن تحقي���ق نس���بة نم���و ف���ي 
بلغ���ت  التأميني���ة  محفظته���ا 
 37% يع���ادل  وبم���ا   ،31%

بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة  المساهمين الكرام،،،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،



9
التقرير السنوي 2014

التقرير السنوي 2014

م���ن حج���م النم���و في الس���وق 
للع���ام 2014، كم���ا بلغ صافي 
األرب���اح المتحقق���ة ع���ام 2014 
بع���د اقتط���اع الضرائ���ب مبل���غ 
أمريك���ي(  دوالر   1,924,573(
 )155%( نس���بتها  بزي���ادة  أي 
ع���ن ع���ام 2013، وه���ذا يع���ود 
إل���ى المصداقي���ة الت���ي تجلت 
ف���ي وف���اء الش���ركة بإلتزاماتها 
تج���اه المؤم���ن له���م وتس���ديد 
تعويضات الحوادث بكل سرعة 
وشفافية وموضوعية في ظل 
المهني���ة  اإلكتتابي���ة  السياس���ة 

التي إتبعتها الشركة.

زاخ���رًا   2014 ع���ام  كان  كم���ا 
ش���هدتها  الت���ي  بالتط���ورات 
الش���ركة، حيث تم اإلنتقال إلى 
المق���ر الجديد بعد أن تم تجهيزه 

بص���ورة تليق ومكانة الش���ركة، 
إضاف���ة إل���ى فت���ح المزي���د من 
الف���روع والمكات���ب حي���ث أصبح 
عددها )17( فرعًا ومكتبًا، ويأتي 
ذل���ك ضم���ن توجهات الش���ركة 
نحو التوس���ع األفقي والتواجد 
في كاف���ة المناطق والتجمعات 

الفلسطينية.

وعلى صعيد الموارد البشرية، 
فق���د إس���تمرت الش���ركة ف���ي 
سياس���ة رفد الشركة بالكفاءات 
واإلداري���ة،  الفني���ة  والك���وارد 
كم���ا عمل���ت الش���ركة على عقد 
وورش  الن���دوات  م���ن  المزي���د 
العمل وبرامج التدريب الهادفة 
إل���ى رفع المس���توى المعرفي 
والفني ل���دى طاق���م العاملين 

في الشركة.

وف���ي الخت���ام إس���محوا لي أن 
أتوجه بالش���كر و العرفان لجميع 
العاملي���ن ف���ي الش���ركة عل���ى 
جهودهم وأدائه���م خالل العام 
الموص���ول  والش���كر   ،2014
لمس���اهمي الش���ركة وزبائنه���ا 
عل���ى  معه���ا  والمتعاملي���ن 
المتواصل والمس���تمر  دعمهم 

لمسيرة الشركة ونموها...

والله ولي التوفيق

طالل ناصر الدين
رئيس مجلس اإلدارة

طالل ناصر الدين
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير هيئة
الرقابة الشرعية 

وفقًا لخطاب التكليف لهيئة الرقابة الشرعية نقدم التقرير التالي :

قامت هيئة الرقابة الش���رعية في ش���ركة التكافل بالمراقبة الواجبة إلبداء رأي فيما إذا ما كانت الشركة 
التزم���ت بأح���كام ومبادئ الش���ريعة الغراء وبالفت���اوى والقرارات التي تم اصدارها م���ن قبل الهيئة في 
الفترة الواقعة من 1/1/2014 حتى 31/12/2014 حيث تقع مس���ؤولية تطبيق أحكام التأمين التكافلي 
وفق أحكام الشريعة االسالمية على االدارة التنفيذية ، ومسؤولية هيئة الرقابة الشرعية تنحصر في 
تكوي���ن رأي مس���تقل بناء على مراقبتها لعمليات الش���ركة خالل العام المنص���رم وفي اعداد تقرير عن 
مدى التزام الشركة بإدارتها التنفيذية بالنظام الداخلي الذي نشأ بناء على أحكام التأمين التكافلي وفقًا 

للشريعة االسالمية .

اعتمدت الهيئة في مراقبتها على المبادي التالية:

اطلعت الهيئة على التقارير المالية الربعية والنهائية للشركة .. 1
تابعت الهيئة آلية االستثمار التي قامت بها الشركة خالل العام الماضي .. 2
اجابت الهيئة على االستفسارات التي طرحت من قبل االدارة خاصة فيما يتعلق باستثمار األموال . 3

والمنتجات الجديدة 
حددت الهيئة أجر الشركة من أتعاب الوكالة ب� %27 من اجمالي قسط التأمين .. 4
حددت الهيئة حصة الش���ركة من عائد اس���تثمار المضاربة بأموال المتكافلين %40 للشركة و 60% . 5

لصندوق المتكافلين.
اطلع���ت الهيئ���ة على عقود اعادة التكافل التي تعاقدت بها الش���ركة مع ش���ركات إع���ادة  التأمين ، . 6

وكانت في معظمها مع شركات إعادة تكافل تعتمد النظام المتوافق مع أحكام الشريعة .
اطلع���ت الهيئ���ة عل���ى الموازنة والبيانات المالية وتقرير مدققي الحس���ابات للس���نة المنتهية في . 7

. 31/12/2014
لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا وفق اآللية الس���ابقة للحصول على المعلومات والتفس���يرات التي 
اعتبرناه���ا ضروري���ة بتزويدن���ا بأدل���ة تكفي إلعطاء تأكي���د معقول أن الش���ركة لم تخالف أح���كام ومبادئ 

الشريعة الغراء .

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين,

األخوة أعضاء مجلس االدارة ومساهمي شركة التكافل 
الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
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قام الخبير اإلكتواري المعتمد لدى الشركة بدراسة بيانات الشركة للعام 2014، ووضع تقريره من خالل 
تحليل شامل لكافة أنشطة الشركة.

وق���د قامت الش���ركة باألخذ بمالحظ���ات الخبير اإلكت���واري وتطبيقها فورًا، وذلك بالتنس���يق مع االدارة 
العامة للتامين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية  .

وقد إتضح من خالل دراسة تقرير الخبير اإلكتواري في تقريره واإلجراءات التي قامت بها الشركة قوة 
ومتانة وضع الشركة ماليًا، وكفاية اإلحتياطيات الفنية لدى الشركة.

وفي رأينا :

العقود التي أبرمتها الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 قد تمت وفقًا ألحكام . 1
الشريعة االسالمية .

عقود إعادة التأمين التي أجرتها الشركة هي في معظمها وفق أحكام الشريعة إال في حالة عدم . 2
وجود البديل التكافلي .

البيانات المالية وتقرير مدقق الحس���ابات للس���نة المالية المنتهية أخ���ذت باالعتبار معطيات وبنود . 3
شركات التكافل االسالمية .

ت���رى الهيئة وجوب تحقيق عائدات لصن���دوق المتكافلين حتى تتحقق فكرة التأمين التكافلي واقعًا . 4
، ألن الهيئ���ة الحظ���ت أن صندوق المتكافلين في أكثر من س���نة متتالية يوجد فيه عجز ، ولذا يجب 
االهتمام بتحقيق فائض في الس���نة القادمة ان ش���اء الله ، وترى الهيئة وجوب االهتمام بالجانب 

االستثماري ألن من واجب شركات التأمين التكافلي استثمار أموال المتكافلين .

 والله سبحانه نسأل أن يحقق لنا السداد والرشاد

أ.د حسام الدين عفانة                                                 د. عل��ي الس��رطاوي

تقرير
الخبير اإلكتواري
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12

مجلس اإلدارة

لجان مجلس اإلدارة 

المنصب االسم

رئيس مجلس اإلدارة السيد طالل كاظم ناصرالدين

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

عضو مجلس اإلدارة شركة ترست العالمية للتأمين

عضو مجلس اإلدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني

عضو مجلس اإلدارة شركة بيرزيت لألدوية

عضو مجلس اإلدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

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

عضو مجلس اإلدارة  مركز رزان التخصصي

عضو مجلس اإلدارة يوسف” محمد كمال” حسونة

أ. راتب محيسن أمين سر المجلس

لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر	 

لجنة الترشيحات والمكافآت 	 

لجنة اإلستثمار 	 

لجنة الحوكمة 	 

الجهات اإلستشارية
المنصب االسم

المستشار القانوني أ. راتب محيسن

ديلويت أند توتش  مدقق الحسابات الخارجي

 المستشار الضريبي د. منذر نجم

شركة زووم للدعاية واإلعالن  المستشار اإلعالني
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اإلدارة التنفيذية 
المنصب االسم

المدير العام السيد/ محمد الريماوي

نائب المدير العام للتطوير والتخطيط اإلستراتيجي السيد/ عبد الحكيم القاسم

مساعد المدير العام لشؤون التعويضات السيد/ قاسم آدم

المدير المالي السيد / سامر عثمان

مدير دائرة التعويضات السيد/ أكرم بركات

مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات السيد/ خلدون مفارجة

مدير دائرة التأمينات العامة السيد/ راسم جاموس

مدير دائرة تأمين المركبات السيد/ أسامة عمارنة

مسؤول دائرة اإلعادة السيدة/ أمل عبد الحق

مدير دائرة التأمين الصحي السيد/ سيمون شحادة

مسؤول دائرة التأمين التكافلي السيد/ محمد جابر

المدير اإلداري السيد/ صالح طبخنا

مسؤول العالقات العامة و الترويج السيد/ محمود شخشير

مسؤول الرقابة على اإلكتتاب السيد/ أمير الياموني

المدقق الداخلي السيد/ رفيق السايس

14
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التقرير السنوي 2014

لجان اإلدارة التنفيذية:
لجنة التخطيط والضبط الداخلي.	 

لجنة األنظمة والسياسات وإجراءات العمل.	 

لجنة دراسة وتحليل العطاءات – تأمين.	 

لجنة اإلحتياطيات والمخصصات.	 

لجنة الموجودات.	 

لجنة المشتريات.	 

لجنة الموارد البشرية.	 
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تقرير
مجلس اإلدارة

شهد العام 2014 جمودًا مستمرًا في العملية السياسية، وتراجعًا ملحوظًا في برامج التنمية ومشاريع 
البنية التحتية، وتراجعًا واضحًا في قدرة الحكومة الفلس���طينية على الوفاء بإلتزاماتها وخططها، األمر 

الذي إنعكس بمجمله على أداء السوق الفلسطيني.

وقد إستمر أداء قطاع التأمين في تعميق أزمته عبر سياسات تنافسية ومعدالت أسعار غير معقولة، 
يأت���ي ذل���ك في ظل إجماع كافة الش���ركات على أن مع���دالت األداء الحالية تعرض قط���اع التأمين إلى 

مخاطر عميقة قد يصعب تصحيح أثارها في المدى المنظور. 

وقد أّثر تدني معدالت األس���عار وحجم الخصومات غير المبررة إلى تراجع معدالت نمو القطاع إنتاجيًا 
رغم تحمل الشركات معدالت مخاطر أكبر وفقًا للسياسات اإلكتتابية التي تنتهجها.

ورغم ذلك كله إستطاعت شركة التكافل بحمد الله من تحقيق معدالت تسعير تعتبر األفضل في سوق 
التأمين الفلسطيني، األمر الذي إنعكس على متانة الوضع المالي للشركة، وتزايد قدرة الشركة على 

الوفاء بإلتزامتها في أقصر وقت ممكن، مما رفع ثقة جمهور حملة الوثائق بشركتهم.

وقد تجلت هذه الثقة في زيادة حجم النمو في محفظة ش���ركة التكافل مقارنة مع إجمالي أداء س���وق 
التأمين من جهة، باإلضافة إلى إرتفاع معدالت الربح لكل من حملة األسهم وحملة الوثائق مقارنة مع 

أداء السنوات السابقة.

وق���د تحق���ق ذلك كله بفضل الّله س���بحانه وتعالى، ومن ثم نتيجة للنه���ج اإلداري والفني والتنظيمي 
والمالي الذي إختطته الشركة لنفسها، وتمسكت به رغم كل المعيقات السوقية. 

كم���ا أبدت اإلدارة التنفيذية في الش���ركة وكافة العاملي���ن إنضباطًا مميزًا، وإلتزام���ًا رائعًا بخطة العمل 
التي وضعت للعام 2014 حيث تم تحقيق كافة أهداف الموازنة وفي كافة المجاالت بمعدالت قريبة 

جدًا من أهداف الموازنة.

وفيما يلي نظرة على اهم الجوانب التي شهدها العام 2014 على مستوى انشطة الشركة المختلفة

السادة المساهمين األفاضل 
يسعدنا في مجلس اإلدارة أن نضع بين أيديكم تقريرًا مفصاًل لنتائج 

أعمال شركتكم “شركة التكافل الفلسطينية للتأمين“ عن العام 2014.
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أواًل: المساهمين
بلغ عدد مساهمي الشركة كما في 31/12/2014 )379( مساهمًا. كما شهد سهم الشركة نشاطًا في 

التداول وحافظ على قيمته السوقية عند اإلغالق على سعر 1.36 دوالر / سهم.

فيما لوحظ قلة العرض على الس���هم من حملة األس���هم مما يش���ير إلى ثقة المس���تثمرين بالش���ركة 
ورغبتهم بتحسين حصتهم في رأس المال.

وفيما يلي ملخص حركة األسهم كما وردت من سوق فلسطين لألوراق المالية خالل عام 2014 :

علمًا بأن مساهمي الشركة موزعين حسب فئات األسهم التي يملكونها على النحو التالي:

2014 البيان

211,774 سهم عدد األسهم المتداولة

قيمة األسهم المتداولة )دوالر أمريكي( 237,700 دوالر أمريكي

أعلى سعر تداول 1.36 دوالر أمريكي

أدنى سعر تداول 1.03 دوالر أمريكي

سعر اإلغالق  1.36 دوالر أمريكي 

معدل دوران السهم %2.49 

القيمة السوقية 11,560,000 دوالر أمريكي

النسبة%  عدد األسهم عدد المساهمين قائمة المساهمين

0.51 43,333 119 500 – 5

1.31 11,187 118 1000 – 501

2.88 244,475 81 5000 – 1001

2 170,921 21 10000 – 5001

8.22 698,786 25 50000 – 10001

5.96 506,682 6 100000 – 50001

79.12 6,724,616 9 أكثر من 100000

%100 8،500،000 379 المجموع
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كبار المساهمين في الشركة ) أكثر او يساوي 100,000 سهم ( 

النسبة%  عدد المساهمين قائمة المساهمين

21,39% 1,818,270 البنك اإلسالمي الفلسطيني

16,38% 1,392,467 شركة ترست العالمية للتأمين

15,43% 1,311,866 شركة ترست العقارية

6.66% 558,734 مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

6,51% 511,645 مركز رزان التخصصي 

4.1% 350,000 شركة بيرزيت لألدوية

3.44% 283,800 صندوق إدخار موظفي شركة التكافل 

3.41% 240,000 شركة أوركيد اإلستثمارية

1.76% 150,000 عبدالمالك أحمد عبدالمالك الجابر

1.17% 100,000 الشركة الدولية لمواد البناء م خ

1.17% 100,000 ش مجموعة الجراشي لإلستثمارالصناعي  والتجاري 

1.17% 100,000 محمد"شاهر  إبراهيم" عارف السخن

%82.6 6,862,622 المجموع 

ثانيًا: الحالة المؤسسية والحوكمة 
حقق���ت الش���ركة خ���الل العام 2014 تقدمًا واضحًا في مجال المؤسس���ية والحوكم���ة، وفيما يلي أهم 

الجوانب التي شملتها عمليات التطوير : 

اإللتزام بتطبيق األنظمة والسياسات وإجراءات العمل 
حرصت الش���ركة على تطبيق األنظمة والسياس���ات التي تم إعتمادها في العام 2013، حيث خضعت 
تل���ك السياس���ات واألنظم���ة واإلجراءات إلى رقابة داخلية مباش���رة ومس���تمرة، باإلضاف���ة إلى تقارير 
التدقي���ق الداخلي التي ش���هدت تط���ورًا ملحوظًا من حيث الج���ودة وإهتمامها بالمخاطر الش���املة في 

الشركة. 

وقد إس���تمرت عملية تطوير األنظمة وإجراءات العمل والسياس���ات بما يواكب خطة العمل وتطور أداء 
الشركة.

18
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الحوكمة
تعك���ف إدارة الش���ركة حاليًا على بناء مدونة حوكمة خاصة بالش���ركة إلعتماده���ا وتطبيقها قبل منتصف 
الع���ام الحالي 2015. وقد قامت الش���ركة بتعزي���ز مبادئ الحوكمة في أدائها ونظ���ام التقارير لديها بما 
ينسجم مع مدونة الحوكمة المعتمدة لدى هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين. ويظهر أثر ذلك 

فيما يلي :

التع���اون واإلهتمام المناس���ب بإع���داد نموذج الحوكمة ال���ذي تقدمت به هيئة س���وق رأس المال، أ. 
والذي تبين من خالله درجة متقدمة جدًا في إلتزام الشركة بمبادئ الحوكمة. 

تدريب عدد من موظفي الش���ركة على مفاهيم الحوكمة وأهمية اإللتزام  في عملهم  بتعليمات ب. 
الجهات الرقابية وتأكيد إلتزامهم بالقوانين السارية.

اإللتزام بأصول اإلفصاح المالي والفني للجهات الرقابية بالشكل المطلوب.ج. 
اإللتزام بالمواعيد الدقيقة بعمليات اإلفصاح للجهات الرقابية.د. 

ه�. تطوير األداء بما يتعلق بعمل دائرة التدقيق الداخلي.

ثالثًا: التوسع الجغرافي 
حققت الشركة معظم أهدافها في خطة التوسع للعام 2014 حيث تم إفتتاح وتشغيل عدد من الفروع 

والمكاتب على النحو التالي :

اإلدارة العامة والفرع الرئيسي  .. 1
مكتب  يطا.. 2
مكتب  دورا.. 3
مكتب  سعير. . 4
فرع غزة. . 5

قامت الشركة بتشغيل هذه المكاتب والفرع الرئيسي بكوادر مؤهلة من ذوي السمعة الطيبة واألداء 
المتميز، وقد أثبتت كافة المكاتب بحمد الله كفاءة عالية في األداء من خالل إس���تثمار منخفض نس���بيًا 

في عدد الكادر وتكاليف تجهيز المكاتب. 

رابعًا : المبيعات
حققت الشركة خالل العام 2014 تطورًا هامًا في مجال المبيعات تضمن أربع محاور رئيسية :

اإلستمرار بسياسة متشددة في مجاالت التأمينات الخطرة.. 1
اإلس���تمرار في سياس���ة تس���عير متحفظة رغم حالة الس���وق وصعوبة تحقيق مستوى النمو الذي . 2

إستهدفته  الشركة.
تحقيق معدل نمو يتوافق مع أهداف 2014 بنسبة تزيد عن %31 وفقًا ألسعار الدوالر.. 3
اإلستمرار في التشدد في البيع النقدي وسياسة التحصيل.. 4

وس���يظهر التحليل المالي أثر تطبيق هذه السياس���ات وحجم ونس���بة إنعكاس���ه على النتائج الس���نوية 
للشركة.
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ملخص ألهم التطورات في مجال المبيعات 
نمو المبيعات:. 1

حقق���ت الش���ركة خالل الع���ام 2014 إنتاجًا بقيمة ) 19.6 ( ملي���ون دوالر مقارنة مع )14.9( مليون دوالر 
للعام 2013، بنس���بة نمو تصل الى )  31 % (. والتي تش���كل ) %100,5 ( من أهداف الموازنة للعام 

.2014

ونس���بة النمو المشار إليها تم إحتس���ابها وفقًا للبيانات المالية المعتمدة، علمًا بأن إنتاج عام 2014 تم 
تسجيله بالصافي بعد الخصومات كما هو متبع منذ عام 2013.

نمو اإلنتاج حسب المصدر: . 2
نظرًا للتوس���ع الجغرافي الذي حققته الش���ركة وتوجهاتها للتوس���ع في اإلنتاج المباش���ر، مع اإلحتفاظ 
بالوكالء الملتزمين بسياسات الشركة اإلكتتابية ، فقد إرتفعت نسبة اإلنتاج المباشر من 72.5 % خالل 

عام 2013 الى 78 % خالل عام 2014.

نمو المبيعات على مستوى المنتجات:. 3
حقق���ت الش���ركة خ���الل الع���ام 2014 معظ���م أهدافه���ا في تحقي���ق التوازن ف���ي النمو بي���ن المركبات 

والتأمينات العامة بشكل عام.

ويظهر الجدول التالي نس���ب النمو لكل من تأمين المركبات والتأمينات 
العملة: شيكلالعامة والتأمين الصحي :

نسبة النمو قيمة النمو
 إجمالي

 األقساط
2013

 إجمالي
أقساط 2014 المنتجات

26% 9,534,795 36,376,730 45,911,525 تأمين المركبات

19% 2,754,418 14,610,135 17,364,553 التأمينات العامة

138% 3,974,726 2,882,110 6,856,836 التأمين الصحي

30% 16,263,939 53,868,975 70,132,914 اإلجمالي

خامسًا: التعويضات
إس���تمرت الش���ركة بإيالء ش���ديد اإلهتمام بإدارة التعويض���ات بإعتبارها ركي���زة المصداقية األولى لدى 

حملة الوثائق وذلك من خالل عدالة التعويضات وسرعة األستجابة لمتطلبات الزبائن.

20
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العملة: شيكل

العملة: شيكل

وفيما يلي ملخص يظهر أهم بيانات التعويضات للعام 2014:

التعويضات الموقوفة المفتوحة والمغلقة خالل عام 2014 فقط:

نسبة التغير التغير
 التعويضات
 المدفوعة

2013

 التعويضات
 المدفوعة

2014
نوع التأمين الفرعي

51% 7,376,100 14,539,125 21,915,225 تأمين المركبات

7,5% 462,322 6,182,750 6,645,072 التأمينات العامة

172% 2,722,678 1,538,745 4,261,423 التأمين الصحي

47% 10,561,100 22,260,620 32,821,720 اإلجمالي

سادسًا: الموارد البشرية 
إس���تمرت الش���ركة في جهودها لتطوير الكوادر العاملة لديها، وإستقطاب كفاءات مميزة في مجاالت 

المبيعات والتسويق وإدارة الفروع والتعويضات والعالقات العامة.

التأمين الرئيسي
عدد اإلدعاءات

اإلجمالي
 قيمةالنسبة

 التعويضات
الموقوفة المفتوحةالمغلقةالمفتوحةالمغلقة

9,036,053%37%23651386375163 تأمينات السيارات

1,000%14%61786البحري

252,716%28%834321116572الحريق والمنزلي الشامل

600%10%1822090التأمينات العامة األخرى

610,313%45%695712655التأمينات الهندسية

2,393,609%45%745596134155العمال والمسؤوليات

التأمينات الشخصية و التأمين 

التكافلي العائلي والسفر
923913170%30%10,941

12,305,232%37%41292412654163االجمالي
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وقد تعززت آلية تقييم إداء الفروع والوحدات اإلدارية واإلنتاجية من خالل المراجعة الش���هرية والربعية 
والتي تتضمن ما يلي:

مراجع���ة االه���داف على مس���توى كل دائرة م���ن الدوائر وتوضي���ح مس���تويات األداء نوعيًا، ورصد . 1
اإلنحرافات ووضع برامج وخطط لتعديل اإلنحرافات السلبية. 

مراجعة اإلهداف اإلنتاجية.. 2
مراجعة الذمم على مستوى كل فرع ومكتب ومحافظ المسوقين.. 3
مراجعة معدالت الخسارة على مستوى كل فرع ومكتب وكبار العمالء.. 4
مراجعة مستويات الربحية على مستوى كل مكتب وفرع ووكيل.. 5

ويتم متابعة الفروع والمكاتب والدوائر المختصة في تأكيد تعديل اإلنحرافات بشكل منهجي.

وفيما يلي نظرة إحصائية خاصة بالموارد البشرية وتشمل ما يلي :  

أعداد الموظفين . 1
 بل���غ ع���دد موظف���ي الش���ركة ف���ي 31/12/2014 )118 موظف���ًا( مقاب���ل )91 موظف���ًا( كم���ا ه���و في 
31/12/2013، أي بزيادة قدرها %29، ويرجع سبب الزيادة في أعداد الموظفين إلى العوامل التالية:-

سياسة الشركة في إفتتاح فروع ومكاتب جديدة في الجنوب واإلدارة العامة.. 1

إستحداث وظائف جديدة وتعزيز الكادر الوظيفي في الشركة بكفاءات جديدة.. 2

تدعيم بعض الدوائر بموظفين نظرًا لحاجتها لخبرات متخصصة.. 3

الرواتب . 2
بلغ حجم الرواتب الش���هرية / أساس���ي كما في 31/12/2014 حوالي )$137,967( مقابل )115,894$( 
كم���ا ف���ي 31/12/2013، أي بزيادة قدره )$22,073( وبنس���بة تصل إلى %20. ويرج���ع ذلك الى زيادة 

رواتب الموظفين بنسبة %6 خالل العام 2014 باإلضافة إلى التعيينات كما سيتم إيضاحها تاليًا.

التعيينات واإلستقاالت . 3
بلغ عدد الموظفين المعينين خالل عام 2014 )37موظفًا( وعدد المستقيلين )10 موظفًا( وبذلك تبلغ 
نس���بة دوران الموظفين %8.5. وبدراس���ة أس���باب إرتفاع النس���بة وتحليلها تبين أنها تندرج في ثالث 

نقاط أساسية :

إستقالة موظفين لعدم إستطاعتهم مواكبة سياسات الشركة الجديدة خاصة ما يتعلق بالتسويق . 1
والمبيعات ومنظومة الحوكمة اإلدارية المتبعة في الشركة.

حصول بعض الموظفين على عروض عمل خارج نطاق التأمين.. 2

22
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برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة. 4
وفقا لتوجهات الش���ركة في تطوير كوادرها بشكل مس���تمر، فقد تمت دراسة مستفيضة لإلحتياجات 
التدريبي���ة لكاف���ة اإلدارات والفروع وتم بناًء عليها إعداد برامج تدريبية ش���ملت ع���ددًا كبيرًا من موظفي 

الشركة  وذلك من خالل دورات تدريبية داخلية وخارجية وورش عمل تدريبية.

وقد ش���ارك في هذه البرامج التدريبية 48 موظفًا ) بإس���تثناء ورش العمل الخاصة بالتأمين التكافلي 
وإجراءات عمل التعويضات ( ويمثل هؤالء الموظفين حوالي %45 من متوسط عدد الموظفين خالل 

العام 2014 من كافة المستويات اإلدارية والفروع والمكاتب.

ويظهر الجدول التالي ملخص للبرامج التدريبية:

سابعًا: العالقات العامة والترويج
حملة التوعية بالمؤسسات المالية االسالمية. . 1

باش���رت  الش���ركة تنفيذ الحملة المش���تركة مع المؤسس���ات المالية اإلس���المية في بداية عام 2014،  
بعنوان “بدك تكون مرتاح البال ..بنكك و تأمينك حالل“ بالتعاون مع البنك اإلس���المي الفلس���طيني، 

البنك اإلسالمي العربي، شركة اإلجارة الفلسطينية، ومؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى.

حيث هدفت الحملة إلى توعية المجتمع المحلي عن دور المؤسسات المالية اإلسالمية في اإلقتصاد 
الفلسطيني، و آليات المعامالت اإلسالمية التي تنتهجها المؤسسات المشتركة.

مدة البرنامج عدد المنتفعين إسم البرنامج

يوم 5 الكشف الميداني وتقدير أخطار التأمينات العامة 1

يوم 3 مكافحة غسل األموال في قطاع التأمين 2

يوم 4 أسس التعويض وإدارة مطالبات التأمينات العامة 3

يوم 2 الضمان اإلجتماعي في فلسطين 4

5 أيام 4 إعادة التأمين وتطبيقاته في مختلف الفروع 5

3 أيام 15 آليات واستراتيجيات التسويق الحديث 6

يوم 40 إجراءات دائرة التعويضات  7

يومين 110 التأمين التكافلي  8

يوم 4 مكافحة غسيل األموال في قطاع التأمين 9

يومين 11 التخطيط اإلستراتيجي 10
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الحملة الترويجية  العامة:. 2
ضم���ن توج���ه ش���ركة التكافل للتأمين إلب���راز العالمة التجارية الجديدة و تعزيز إنتش���ار الش���عار الجديد و 
الهوية المؤسسية  من خالل الحمالت الترويجية والتسويقية  نفذت الشركة  الحملة الترويجية العامة 
باإلعتم���اد عل���ى العديد من الوس���ائل الترويجية و اإلعالني���ة مثل يافطات، إعالن���ات مقروءة، إعالنات 

مسموعة، إعالنات مشاهدة من خالل القنوات المتلفزة. 

حملة اإلذاعات المحلية: . 3
ت���م إعتم���اد وتنفيذ  حملة ترويجية  م���ن خالل اإلذاعات المحلية في مختل���ف محافظات الضفة الغربية 
للترويج عن شركة التكافل للتأمين و اإلشارة من خاللها على مواقع الفروع الرئيسية و المكاتب الفرعية 
حي���ث تم���ت باإلعتم���اد على أكثر م���ن 14 إذاعة  محلية بحي���ث تختص كل إذاعة في ب���ث إضاءات خاصه 

بالمنطقة الجغرافية الخاصه بتغطية كل إذاعة.

المشاركة في األحداث المجتمعية و المهرجانات. . 4
ضمن سياس���ة تعزيز الحضور لش���ركة التكافل للتأمين فقد ساهمت الشركة في العديد من الفعاليات 

الرئيسية منها :

مهرجان جفنا 2014 من خالل رعاية الوثائق التأمينية و مساحة عرض مخصصة للشركة. 	 

الحض���ور ف���ي مهرجان دورا التج���اري الزراعي الصناع���ي 2014 من خالل مس���احة عرض مخصصة 	 
للشركة. 

إع���ادة إط���الق وتهيئة الموق���ع االلكتروني و موق���ع التواصل . 5
االجتماعي 

أطلق���ت الش���ركة الموق���ع االلكترون���ي بحلته الجديدة التي تتناس���ب م���ع حجم وتطلعات الش���ركة في 
المنافس���ة و الحفاظ على مكانتها في مقدمة الش���ركات الفلس���طينية بش���كل عام وكشركة رائدة في 
قطاع التأمين االس���المي، وبما يتناس���ب مع متطلبات الجودة العالمية من خالل الموقع اإللكتروني 

www.altakaful-ins.ps

كم���ا وإعتمدت الش���ركة عل���ى موقع التواص���ل اإلجتماعي Facebook  كوس���يلة تواصل م���ع الجمهور 
المحلي لإلعالن و التوعية عن ال�تأمين االس���المي من خالل عدة أنش���طة إس���تهدفت بش���كل رئيسي 
نشر ثقافة التأمين االسالمي و تعزيز العالمة التجارية لشركة التكافل للتأمين، وذلك من خالل فريق 
مختص، وقد بلغ عدد المش���اركين في الصفحة 50000 مش���ترك مما يصنف الش���ركة كأولى شركات 

التأمين التي تمتلك أكبر قاعدة من الجمهور من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي في فلسطين.

نشر و تعميم العالمة التجارية و الشعار الجديد . 6
الحقًا إلطالق العالمة التجارية الجديدة عمدت الش���ركة إلى إعادة تهيئة المواد الترويجية والمطبوعات 
الداخلية و الخارجية لتتوافق مع متطلبات الجودة من خالل المستشار اإلعالني حيث تم تعميم العالمة 

24
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التجاري���ة عل���ى معظم يافط���ات الفروع و المكاتب لكاف���ة المطبوعات الترويجي���ة الخارجية والمطبوعات 
الداخلية والتي تستخدم من قبل حملة الوثائق.

التشبيك اإلعالمي.. 7
ب���ادرت الش���ركة في تقوي���ة وتعزيز العالقة مع المؤسس���ات اإلعالمية المختلفة لم���ا له من دور مهم 
في تعزيز الهوية المؤسس���ية للش���ركة وخدمة أهدافها الترويجية و التس���ويقية من خالل عدة أنشطة 

و إتفاقيات أهمها :

إتفاقي���ة قناة الفلس���طينية والتي تتضم���ن رعاية برامج،  حلقات مخصصة ع���ن التأمين التكافلي،  	 
إضاءات إعالنية. 

إتفاقية إذاعة القران الكريم والتي تتضمن رعاية عدة برامج مختلفة. 	 

توطيد العالقات مع الصحف المحلية .	 

توطيد العالقات مع عدد من اإلعالميين و الصحافيين العاملين في فلسطين. 	 

إحتفاالت خاصة ) إفتتاح مقر اإلدارة العامة (:. 8  
نف���ذت الش���ركة حف���ل إفتتاح مميز لمق���ر اإلدارة العام���ة وفرع رام الله الرئيس���ي، وذل���ك بالتعاون مع 
مؤسس���ات ذات خبرة في إدارة الحدث وبإش���راف مباش���ر ومتابعة حثيثة من مجلس اإلدارة األمر الذي 
إنعكس على مستوى الحضور والتغطية والتي أحدثت اثرًا ممتازًا على سمعة الشركة وأعطى إنطباعًا 

إيجابيًا عن قوة الشركة ومستوى أدائها. 

ثامنًا: المسؤولية اإلجتماعية 
تطبق الش���ركة سياسة المسؤولية اإلجتماعية بما يعكس تطلعات الشركة في مشاركة ودعم مختلف 
قطاعات و مؤسس���ات المجتمع المحلي بما يخدم هوية المؤسس���ة ومصالح المساهمين والجودة و 

اإلبداع في التنفيذ.

ومن أهم ما قدمتة التكافل في 2014 ضمن نش���اطات المس���ؤولية اإلجتماعية إطالق تطبيق خاص 
من خالل موقع التواصل اإلجتماعي بعنوان “ إعمل شير لبسمة خير “ ضمن نشاطات عيد االضحى 
المبارك. حيث تبرعت المؤسس���ة بش���يكل مقابل كل نش���ر لبس���مة نف���ذت من خالل الجمه���ور. لتتبرع 
التكافل نيابة عن المشاركين بمبلغ 4000 شيكل في نهاية الحملة قدمت إلى جمعية ياسمين الخيرية 

لرعاية األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة.  

وقد بلغ إجمالي التبرعات للعام 2014 حوالي 21 الف دوالر.
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تاسعًا: تكنولوجيا المعلومات
أطلقت الش���ركة في نهاية العام 2014 مش���روعًا ش���اماًل لتطوير النظام اآللي في الش���ركة من خالل 
اش���راك كافة مدراء الدوائر وعدد من مدراء الفروع والخبرات المتخصصة في الش���ركة من اجل دراس���ة 

ومراجعة وتحليل امكانيات النظام االلي الحالي .

كما تعمل الش���ركة على تطوير انظمة المعلومات والتقارير بما ينعكس على قدرة الش���ركة على اتخاذ 
القرارات بسرعة ودقة باالستناد الى الحقائق واالرقام .

كما قامت الشركة بتطوير انظمة االتصال لديها ، وتعزيز منظومة أمن المعلومات بشكل شامل .
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مزايا ومكافآت مجلس اإلدارة 
ت���م من���ح كل عضو مجلس ادارة مبلغ 8400 دوالر عن دوره ف���ي مجلس االدارة ولجان المجلس ، ويتم 

اعتماد ذلك بالنسبة والتناسب من عدد مرات حضور كل منهم الجتماعات المجلس .

مزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية 
تم االفصاح عن رواتب االدارة التنفيذية ومكافآتهم في البيانات المالية ) ايضاح 27 ( .

االجراءات القانونية والقضايا
ال يوج���د اي���ة قضايا مقامة ضد الش���ركة باس���تثناء تلك المتعلقة بالتعويضات ، وهي ضمن النش���اط 

الطبيعي للشركة.

آلية إيصال المعلومات والبيانات للمساهمين 
يت���م التواصل مع مس���اهمي الش���ركة واطالعهم عل���ى المعلومات والبيانات من خ���الل مجموعة من 

الوسائل اهمها :

االفصاح���ات الدوري���ة والت���ي تنش���ر عل���ى مواق���ع بورص���ة فلس���طين وهيئ���ة س���وق رأس المال . 1
الفلسطينية والموقع اإللكتروني للشركة .

اإلعالن عبر الصحف المحلية ووسائل اإلعالم .. 2
ارسال الدعوات لحضور االجتماعات من خالل البريد و / أو التسليم باليد.. 3

 جهة الملكية عدد االسهم

283,800 سهمًا صندوق االدخار لموظفي شركة التكافل

2865 سهمَا  محمد الريماوي – المدير العام

عدد االسهم المملوكة لالدارة التنفيذية 

افصاحات إضافية
بموجب تعليمات الحوكمة
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اإلختالف بين البيانات المالية االولية والختامية .
تم وبناء على تقرير الخبير االكتواري رفع االحتياطيات الفنية كما يلي :

تم رفع احتياطي االخطار السارية للتامين الصحي بمبلغ ) 84018 ( دوالر امريكي 	 

تم رفع احتياطي االدعاءات غير المبلغ عنها بمبلغ ) 72824( دوالر امريكي	 

تم رفع احتياطي مصاريف تسوية المطالبات بمبلغ ) 53723( دوالر امريكي	 

بمراجع���ة خط���ة العمل االس���تراتيجية في الش���ركة لالع���وام 2014 – 2016 ، والنتائ���ج المتحققة للعام 
2014، ق���ام فري���ق التخطيط في الش���ركة بوضع اهداف الموازنة التقديري���ة للعام 2015 ، والتي قام 

مجلس االدارة بمناقشتها بالتفصيل ، ومن ثم اقرارها .

وتتميز خطة العمل للعام 2015 بما يلي :
التزامها بخطة العمل االستراتيجي للشركة 2014 – 2016 .. 1

توجهها نحو اهداف كبيرة يظهر في طموح االهداف والتزام فريق االدارة بتحقيقه . . 2

اهم فرضيات خطة العمل للعام 2015
عدم تراجع الوضع السياسي العام لمزيد من التدهور .	 

استمرار القدرة الشرائية لدى االفراد والمؤسسات للسلع والخدمات وما يصاحبها من ثبات قدرة 	 
التحصيل للذمم والشيكات .

التوجهات اإلستراتيجية
وخطة العمل للعام 2015
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استقرار معدالت سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل االسرائيلي على 3.9 شيكل / دوالر .	 

عدم تراجع وتيرة المشاريع االستثمارية والعقارية عن معدالت 2014 .	 

نمو سوق التامين بنسبة %5 للعام 2015 .	 

ع���دم تراج���ع سياس���ة التس���عير عن مع���دالت 2014 والت���ي تعتبر اص���ال معدالت مؤس���فة بكافة 	 
المقاييس .

تط���ور ق���درة الش���ركة على الدخ���ول في المنافس���ة على حس���ابات تامي���ن لمؤسس���ات محدودة 	 
ومتوسطة الحجم  

اهداف الموازنة للعام 2015 
االهداف العامة :

تطوير الحصة السوقية ورفع حجم االنتاج .	 

االهتمام البالغ بالفروع والمكاتب ادرايا وفنيا وتسويقيا .	 

الحفاظ على مستويات الربحية .	 

التوسع افقيا في الفروع والمكاتب والمنتجين بعمولة والوكالء 	 

االستمرار في نشر الهوية المؤسسية وتعميمها .	 

رفع مستوى االهتمام بالذمم واليات التحصيل .	 

تطوير خدمات االعادة .	 

تطوير النظام االلي واالنظمة المساندة بشكل جوهري .	 

تحقيق انتاج بقيمة 26 مليون دوالر. بما يعادل  102.7 مليون ش���يكل اس���رائيلي حس���ب اس���عار 	 
2015 المتوقعة . وبنسبة نمو تصل الى  %33 بسعر الدوالر . 

تحقيق حصة سوقية بما نسبته 14% .	 

تخفيض نسبة المصاريف اإلدارية والعمومية الى حوالي %20 من اإلنتاج.	 

عمليات التوسع 
التوسع في مكاتب جديدة كما يلي:

البيرةأ. 
سلفيتب. 
بير زيتج. 
أريحاد. 

التوجهات اإلستراتيجية
وخطة العمل للعام 2015
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
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التقرير السنوي 2014

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

القوائم الم�الي��ة 
وتقرير مدقق الحسابات المستقل 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2014
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المدير الماليالمدير العام
تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )34( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2014
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تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )34( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2014



شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2014

تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )34( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2014

تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )34( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2014

تشكل اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )34( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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التعريف واألعمال. 1

تأسست شركة التكافل الفلسطينية للتأمين بتاريخ 19 تشرين ثاني 2006، ومركزها الرئيسي في . 1
رام الله بموجب قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964 كشركة مساهمة عامة وسجلت في سجل 

الشركات المساهمة تحت رقم 562601179.

من أهم غايات الشركة :. 2

ممارسة جميع أعمال التأمين وإعادة التأمين.	 

أن تؤسس و/أو تشارك في تأسيس أي شركة قد تساعدها على تحقيق أغراضها و/أو تندمج 	 
مع أي ش���ركة و/أو ش���ركات أخرى مس���اهمة عامة أو محدودة المسؤولية وأن تمتلك األسهم في 

الشركات المساهمة و/أو محدودة المسؤولية.

تزاول الش���ركة نش���اطاتها من خالل فروعها ومكاتبها و وكالئها المنتش���رين في فلسطين والبالغ . 3
عدده���ا )16( فرع���ا ومكتب���ا و )13( وكيال كما في 31 كان���ون األول 2014 مقابل )11( فرعا ومكتبا و 

)14( وكيال كما في 31 كانون األول 2013.

بلغ عدد موظفي الش���ركة )118( موظفا كما في 31 كانون األول 2014، و )91( موظفا كما في . 4
31 كانون األول 2013.

تأسس���ت ش���ركة التكافل الفلس���طينية للتأمي���ن برأس���مال قيمت���ه 8.500.000 دوالر موزعة على . 5
8.500.000 سهم بواقع واحد دوالر أمريكي لكل سهم.

قام المؤسس���ين باكتتاب ما مجموعه 6.300.000 س���هم من أسهم الشركة وتم اإلعالن عن طرح . 6
2.200.000 س���هم من أسهم الش���ركة لالكتتاب العام وجرى االكتتاب بها بالكامل، وعند االكتتاب، 

قام المساهمون بسداد %50 من رأسمال الشركة بواقع 4.250.000 دوالر أمريكي.

بتاري���خ 12 تش���رين ثاني 2008 قامت الش���ركة بطلب س���داد الربع الثالث م���ن رأس المال المكتتب . 7
ب���ه من قبل المس���اهمين وبواقع %25، وقد تم س���داد ما مجموعه مبل���غ 2.055.694 دوالر من 
أصل 2.125.000 دوالر حتى نهاية فترة الس���ماح وبقي مبلغ 69.306 دوالر لم يتم س���داده يمثل 
ما مجموعه 277.224 س���هم تم االكتتاب بها ولم يتم س���داد القسط الثالث المطلوب والمستحق 

على حملة األسهم.

بتاريخ 5 أيار 2009 تم عرض األس���هم غير المس���ددة بالمزاد العلني حيث تم االكتتاب بها بالكامل . 8
من قبل مس���اهمين جدد وبخصم %25 من القيمة األس���مية تم تحميلها كخس���ارة للمس���اهمين 
القدام���ى غي���ر المس���ددين وت���م إرجاع %25 من قيمة األس���هم غير المس���ددة الى المس���اهمين 
القدامى وتحويل ملكية كامل األس���هم غير المس���ددة إلى المساهمين الجدد، وبذلك أصبح رأس 

المال المدفوع 6.375.000 دوالر موزعة على6.375.000 سهم بواقع )1( دوالر لكل سهم.

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
ايضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2014
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ايضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2014

بتاريخ 14 تش���رين ثاني 2010، قامت الش���ركة بطلب سداد الربع األخير من رأس المال المكتتب به . 9
م���ن قبل المس���اهمين، وقد تم س���داده بالكامل، وبذلك أصبح رأس الم���ال المدفوع 8.500.000 

دوالر أمريكي موزعة على 8.500.000 سهم بواقع )1( دوالر أمريكي لكل سهم.

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 26 شباط 2015، على أن يتم عرضها . 10
للموافقة عليها على الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعهم السنوي القادم.

تم الموافقة على القوائم المالية للشركة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية / اإلدارة . 11
.PCMA/DIWAN/3138/2015 العامة للتأمين بتاريخ 24 آذار 2015 بموجب كتابهم إشارة رقم

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة. 2
1-2: معايي���ر التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم . 2

المالية

ت�����م اتب�اع معايير التقاري���ر المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية في اعداد القوائم المالية للش���ركة، 
والت���ي لم تؤثر بش���كل جوه���ري على المبالغ واالفصاحات الواردة في القوائ���م المالي���ة، علمًا بأنه قد 

يكون لها تأثير على المعالج��ة المحاسبي���ة للمعام��الت والترتيبات المستقبلي�ة:

التعديالت على معيار المحاس���بة الدولي 
المالي���ة  االدوات  ع���رض   :)32( رق���م 
المالي���ة  الموج���ودات  بي���ن  التق���اص   –

والمطلوبات المالية.

التعديالت على معيار المحاس���بة الدولي 
رق���م )36(: التدن���ي ف���ي الموج���ودات – 
االفصاحات حول المبلغ القابل لالسترداد 

للموجودات غير المالية

التعديالت على معيار المحاس���بة الدولي 
االعت���راف  المالي���ة:  األدوات   :)39( رق���م 
والقي���اس -تبادل المش���تقات ومحاس���بة 

التحوط.

توضح ه���ذه التعديالت المتطلب���ات المتعلقة بالتقاص 
بي���ن الموجودات المالية والمطلوب���ات المالية، وتحديدا 
معن���ى الحق���وق القانوني���ة الملزمة للتق���اص، التحقق 

والتسوية في نفس الوقت.

تلغي ه���ذه التعدي���الت متطلبات االفصاح ع���ن المبلغ 
القاب���ل لالس���ترداد لوح���دة تولي���د النق���د والت���ي وزعت 
الش���هرة او الموج���ودات غي���ر الملموس���ة ذات العم���ر 
الزمن���ي غي���ر المحدد بن���اءا عليه���ا في حالة ع���دم وجود 
تدني أو عدم استعادة قيمة التدني لوحدة توليد النقد 
المتعلق���ة به���ا. كما قدمت ه���ذه التعدي���الت متطلبات 
إفصاح إضافية والتي تكون مالئمة عندما يكون المبلغ 
القابل لالس���ترداد لألصل او لوح���دة توليد النقد يقاس 

بالقيمة العادلة مطروحا منه تكاليف االستبعاد.

ج���اءت هذه التعديالت للتخفي���ف من متطلبات التوقف 
ع���ن محاس���بة التح���وط عندم���ا تك���ون المش���تقة المالية 
والمح���ددة كأداة تحوط قد تم اس���تبدالها ضمن ظروف 
معين���ة، كم���ا وضحت ه���ذه التعدي���الت أن أي تغير في 
القيم���ة العادلة للمش���تقة المالية المح���ددة كأداة تحوط 
الناش���ئ ع���ن التبادل يج���ب ان يؤخذ بعي���ن االعتبار عند 

تقييم وقياس فعالية التحوط.
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شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
ايضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2014

لتعدي���الت على المعايي���ر الدولية للتقارير 
-القوائ���م   )12( و   )10( أرق���ام  المالي���ة 
المالية الموح���دة واإلفصاح عن الحصص 
في المنش���آت األخرى ومعيار المحاس���بة 
المالي���ة  القوائ���م   :)27( رق���م  الدول���ي 
بالمنش���آت  والمتعلق���ة  المنفصل���ة 

االستثمارية. 

2-2: معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد

ل���م تقم الش���ركة بتطبي���ق المعايير الدولي���ة للتقارير المالي���ة الجدي���دة والمعدلة الواردة أدن���اه الصادرة 
والجاهزة للتطبيق المبكر لكن غير سارية المفعول بعد:

سارية المفعول للسنوات 

المالية التي تبدأ في أو بعد

أول كانون الثاني 2017

أول كانون الثاني 2018

المعي���ار الدولي للتقاري���ر المالية رقم )15(: اإلي���رادات من العقود 
مع العمالء.

المعيار الدولي للتقاري���ر المالية رقم )9(: األدوات المالية )2014(: 
صدرت النسخة النهائية لهذا المعيار في شهر تموز 2014 وطرحت 

ما يلي:

تصني���ف جدي���د ألدوات الدي���ن المحتف���ظ بها بغ���رض تحصيل . 1
التدفقات النقدي���ة المتعاقد عليها مع إمكانية البيع، حيث يتم 
تصنيفها ضم���ن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل االخر.

تطبي���ق نم���وذج الخس���ارة المتوقعة الحتس���اب خس���ارة تدني . 2
الموج���ودات المالية وذلك من خالل ثالث���ة مراحل تبدأ بتحديد 
خسارة التدني المتوقعة خالل االثني عشر شهرا التالية لتاريخ 
االعت���راف المبدئ���ي بالتس���هيالت االئتماني���ة ومن ث���م تحديد 
خس���ارة التدني في حال زي���ادة مخاطر التس���هيالت االئتمانية 
بش���كل جوهري وقب���ل ان تصبح هذه التس���هيالت غي���ر عاملة 
والمرحلة األخيرة عندما تصبح التسهيالت االئتمانية غير عاملة 

بشكل فعلي.

تتعلق التعديالت الحاصلة على المعيار الدولي للتقارير 
المالي���ة رق���م )10( بتعري���ف المنش���آت االس���تثمارية، 
وتتطل���ب تل���ك التعديالت من المنش���آت الت���ي ينطبق 
عليها تعريف المنش���آت االس���تثمارية عدم توحيد اعمال 
الش���ركات التابع���ة له���ا واالعت���راف به���ا وفق���ا للقيم���ة 
العادل���ة م���ن خ���الل األرب���اح والخس���ائر ف���ي قوائمه���ا 
المالي���ة المنفصلة والموح���دة.  ونتيجة لذلك تم إضافة 
بع���ض التعديالت على المعي���ار الدولي للتقارير المالية 
 )27( رق���م  الدول���ي  المحاس���بي  والمعي���ار   )12( رق���م 
للتعري���ف بمتطلبات االفصاح الجديدة لتلك المنش���آت 

االستثمارية.



شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
ايضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2014

أول كانون الثاني 2016

أول كانون الثاني 2016

أول كانون الثاني 2016

أول كانون الثاني 2016

أول كانون الثاني 2016

أول كانون الثاني 2016

أول كانون الثاني 2016

أول تموز 2016 

أول تموز 2014

أول تموز 2014

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )11(: محاسبة 
شراء الحصص في العمليات المشتركة.

التعدي���الت عل���ى معي���ار المحاس���بة الدول���ي رق�����م )16( ومعي���ار 
المحاس���بة الدولي رق��م )38(: توضيح للطرق المحاسبية المقبولة 

لالستهالك واإلطفاء.

التعدي���الت عل���ى معي���ار المحاس���بة الدول���ي رق�����م )16( ومعي���ار 
المحاسبة الدولي رق��م )41(: الزراعة – النباتات المنتجة.

التعدي���الت على المعيار الدولي للتقاري���ر المالية رقم )10( ومعيار 
المحاس���بة الدولي رق�����م )28(: األرباح او الخس���ائر الناجمة عن بيع 
األص���ول او المس���اهمة به���ا بي���ن المس���تثمر وش���ركاته التابعة او 

استثماراته المشتركة.

التعدي���الت عل���ى معي���ار المحاس���بة الدول���ي رق��م )27(: الس���ماح 
للمنش���آت بالمحاس���بة عن االس���تثمارات ف���ي الش���ركات التابعة، 
المش���اريع المش���تركة والش���ركات الزميلة اما بالكلفة وفقا للمعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم )9( او باستخدام طريقة حقوق الملكية 

في القوائم المالية المنفصلة.     

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )10( والمعيار 
الدولي للتقارير المالية رق��م )12( ومعيار المحاس���بة الدولي رق��م 
)28(: الجوانب الخاصة بتطبيق االستثناء من التوحيد في الشركات 

االستثمارية. 

التعدي���الت على معي���ار المحاس���بة الدولي رق�����م )1(: المعوقات 
الت���ي تواجه مع���دي القوائم المالية الذين يس���تخدمون تقديراتهم 

عند اعداد التقارير المالية الخاصة بهم.

تحس���ينات عل���ى المعايي���ر الدولي���ة للتقاري���ر المالية الص���ادرة في 
االعوام 2012-2014.

تحس���ينات عل���ى المعايي���ر الدولي���ة للتقاري���ر المالية الص���ادرة في 
االعوام 2012-2010 والمتعلق���ة بالمعايير الدولية للتقارير المالية 
ارق���ام )2( و)3( و)8( و )13( ومعايير المحاس���بة الدولية ارقام )16( 

و)24( و)38(.

تحس���ينات عل���ى المعايي���ر الدولي���ة للتقاري���ر المالية الص���ادرة في 
االعوام 2013-2011 والمتعلق���ة بالمعايير الدولية للتقارير المالية 

ارقام )1( و)3( و)13( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )40(.
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أول تموز 2014 التعدي���الت عل���ى معي���ار المحاس���بة الدول���ي رق�����م )19(: مناف���ع 
الموظفي���ن توض���ح كيفي���ة االعت���راف بمس���اهمة الموظفي���ن او 
األط���راف الخارجي���ة المرتبطة بالخدمة من حي���ث توزيعها على مدة 

الخدمة.
تتوق���ع إدارة الش���ركة أن يت���م تطبيق المعايير المبينة أعاله في إعداد القوائم المالية عند تاريخ س���ريان 
كل منه���ا دون أن تح���دث ه���ذه المعايير أي أث���ر جوهري على القوائم المالية للش���ركة باس���تثناء تطبيق 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(، حيث تتوقع االدارة 
ان يت���م تطبيقهما في القوائم المالية للش���ركة خالل الفترات المالي���ة الذي تبدأ في أو بعد األول من 
كانون الثاني 2017 واألول من كانون الثاني 2018 على التوالي، علما بأنه قد يكون لهما اثر جوهري 
عل���ى المبال���غ واالفصاحات الواردة في القوائم المالي���ة والمتعلقة باإليرادات من العقود مع العمالء 
والموج���ودات والمطلوبات المالية للش���ركة، اال انه من غير العمل���ي ان يتم تقدير اثر تطبيق ذلك في 
الوقت الحالي بشكل معقول لحين قيام االدارة باستكمال الدراسة التفصيلية لتطبيق هذين المعيارين 

على القوائم المالية للشر

ملخص بأهم السياسات المحاسبية. 3
بيان االلتزام  3-1

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا لمعايير المحاس���بة والمراجعة والضوابط للمؤسسات   	
المالي���ة اإلس���المية الص���ادرة عن هيئة المحاس���بة والمراجعة للمؤسس���ات المالية اإلس���المية وطبقا 
لمتطلب���ات أح���كام القوانين المحلي���ة وقانون التأمين رقم )20( لس���نة 2005 والتعليم���ات الصادرة عن 

اإلدارة العامة للتأمين.

تطب���ق الش���ركة المعايي���ر الدولية إلعداد التقارير المالي���ة الصادرة عن مجلس معايير المحاس���بة الدولية 
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة 
الدولية في حال عدم وجود معايير صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

ولحين صدور معايير إسالمية تحل محلها.

أسس اإلعداد  3-2

ت���م إع���داد القوائم المالي���ة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا االس���تثمارات ف���ي األدوات المالية 
المتوف���رة للبيع واالس���تثمارات العقارية والت���ي ظهرت بالقيمة العادلة كما في تاري���خ القوائم المالية  
كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه. إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة 

للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل الموجودات.

إن القيم���ة العادل���ة ه���ي القيمة التي س���يتم اس���تالمها لبيع أحد الموج���ودات، أو دفعه���ا لتحويل أي 
م���ن المطلوب���ات ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين بالس����وق في ت�اري���خ القياس، بغض النظر 
عم���ا إذا كان الس���عر يمك���ن تحقيق���ه بطريقة مباش���رة أو أكان مقدرًا بفضل أس���لوب تقيي���م آخر. وعند 
تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات، تأخذ الشركة بعين االعتبار تلك العوامل عند 
تس���عير الموجودات أو المطلوبات إذا اخذ المتعاملين في السوق تلك العوامل بالحسبان عند تسعير 



الموجودات أو المطلوبات في تاريخ القياس. تم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح 
في هذه القوائم المالية على ذلك األس���اس، باس���تثناء معامالت الدفع على أس���اس األسهم ضمن 
نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )2(، معامالت اإليجار ضمن نطاق المعيار المحاسبي 
الدولي رقم )17( والقياسات التي تتشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل صافي 
القيم���ة القابل���ة للتحقق في المعيار المحاس���بي الدولي رقم )2( أو مثل الناتجة عن اس���تخدام المعيار 

المحاسبي الدولي رقم )36(.

إضافة إلى ذلك، ُتصنف قياس���ات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقارير المالية، إلى المس���توى ا أو 
2 أو 3 بناًء على مدى وضوح المدخالت بالنس���بة لقياس���ات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة 

لقياسات القيمة العادلة بالكامل، وهي محددة كما ي�لي:

المس���توى األول: قياس���ات القيم���ة العادلة المس���تقاة من األس���عار المدرجة )غي���ر المعدلة( في 	 
األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة في تاريخ القياس.

المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي 	 
تم إدراجها في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها لألصول والمطلوبات إما بطريقة مباشرة 

أو غير مباشرة.

المس���توى الثالث: قياس���ات القيم���ة العادلة المس���تقاة من المدخ���الت غي���ر المالحظة لألصول 	 
والمطلوبات.

أسس اإلعداد  3-3

تقوم الش���ركة بعرض قائمة المركز المالي الخاصة بها بش���كل عام حس���ب الس���يولة، وذلك بالتفريق 
بين الجزء المتداول وغير المتداول إعتمادًا على توقعات التحصيل أو السداد خالل 12 شهرًا بعد تاريخ 
قائم���ة المرك���ز المالي )المتداول( وأكثر من 12 ش���هرًا بعد تاريخ قائمة المركز المالي )غير متداول( حيث 

تم إظهار ذلك في اإليضاحات.

المعامالت بالعمالت األجنبية  3-4

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منظمة بالشيقل االسرائيلي، ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات 
المتداولة بالعمالت األخرى الى الش���يقل اإلس���رائيلي الجديد حس���ب أس���عار الصرف الس���ائدة بتاريخ 
القوائم المالية. أما المعامالت التي تمت بالعمالت األجنبية خالل الس���نة فيتم تحويلها الى الشيقل 
اإلس���رائيلي الجديد حس���ب أسعار الصرف السائدة بتاريخ كل معاملة، أما العوائد )الخسائر( الناتجة عن 

عملية التحويل فقد جرى قيدها في حساب عوائد )خسائر( فروقات العملة ضمن قائمة الدخل.

 ألغ���راض إع���داد القوائ���م المالية، تم ع���رض موجودات ومطلوبات الش���ركة بال���دوالر األمريكي وهي 
العملة المس���تخدمة على أس���اس أس���عار الصرف الس���ائدة كما ف���ي تاريخ القوائم المالي���ة. يتم إعادة 
تحويل اإليرادات والمصروفات على أس���اس متوس���ط أسعار الصرف السائدة خالل السنة ويتم إدراج 

فروقات أسعار الصرف الناتجة عن تحويل تلك البنود إلى الدوالر األمريكي ضمن قائمة الدخل.
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أسعار الصرف مقابل الدوالر األمريكي كما في تاريخ القوائم المالية فقد كانت كما يلي:

تحقق اإليرادات وتسجيل المصاريف  3-5

تكاليف اقتناء عقود التكافل

تمثل تكاليف االقتناء التكاليف التي تتكبدها الش���ركة مقابل بيع او اكتتاب او بدء عقود تكافل جديدة، 
ويتم قيد تكاليف االقتناء في قائمة الدخل.

العموالت والتكاليف االخرى

يتم قيد كافة العموالت والتكاليف االخرى للحصول على عقود التكافل الجديدة او المجددة في قائمة 
الدخل في سنة حدوثها، ويتم االعتراف بالمصاريف االخرى وفقا لمبدأ االستحقاق.

إيرادات العموالت

يت���م االعت���راف بإيرادات العموالت عند إصدار وثيقة معيدي التكافل بناًء على ش���روط ونس���ب مئوية 
متفق عليها مع معيدي التكافل.

ايرادات العوائد

يتم قيد عوائد الودائع لدى البنوك وفقًا لمبدأ االس���تحقاق على أس���اس الفترات الزمنية المس���تحقة 
والمبالغ األصلية ومعدل الفائدة المكتسب.

توزيعات أرباح األسهم

يت���م االعتراف بتوزيعات أرباح األس���هم عندما ينش���أ حق للمس���اهمين باس���تالم دفع���ات عن توزيعات 
األرباح وذلك عند اقرارها من الهيئة العامة للمساهمين للشركة المستثمر بها.

إيرادات عقود التكافل

يت���م قي���اس إيرادات عقود التكافل بموجب االعتراف باإليرادات المح���ددة في عقود التكافل والمدرجة 
ضمن هذه اإليضاحات حول القوائم المالية )إيضاح 3-5(.

عقود التكافل  3-6 

تعرف عقود التكافل على انها عقود تكون فيها الش���ركة )المؤمن( قد قبلت مخاطر التكافل الجوهرية 
م���ن طرف آخ���ر )حامل البوليصة( وذلك بالموافق���ة على تعويض حامل البوليص���ة إذا كان هناك حدث 
مستقبلي غير مؤكد ومحدد )الحدث المؤمن عنه( يؤثر سلبًا على حامل البوليصة. بصورة عامة، تقوم 
الشركة بتحديد فيما إذا كان لديها مخاطر تكافل جوهرية بمقارنة العوائد المدفوعة مع المتوجبة الدفع 

إذا كان الحدث المؤمن لم يتحقق. يمكن لعقود التكافل أيضًا تحويل المخاطر المالية.

التغيير
%

2013
دوالر

2014
دوالر

)10.76%( 0.2881 0.2571 الشيقل اإلسرائيلي

0% 1.412 1.412 الدينار األردني
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يتم تس���جيل أقس���اط التكافل الناتجة عن عقود التكافل المذكورة كإيرادات )أقس���اط تكافل مكتس���بة( 
على أس���اس الفترات الزمنية المس���تحقة. يتم تسجيل أقساط التكافل المكتتبة من خالل عقود تكافل 
والمتعلقة بأخطار ال زالت قائمة كما بتاريخ قائمة المركز المالي ضمن المطلوبات كأقساط تكافل غير 

مكتسبة. يتم إظهار أقساط التكافل ضمن قائمة الدخل قبل خصم العموالت.

يتم إدراج المطالبات ومصاريف تس���ويات الخس���ائر المتكبدة ضمن قائمة الدخل على أس���اس االلتزام 
المتوقع لتعويض حاملي عقود التكافل أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود.

عقود إعادة التكافل المبرمة

يتم تصنيف العقود المبرمة مع شركات إعادة التكافل والتي يتم بموجبها تعويض الشركة عن الخسائر 
الناجمة عن واحد أو أكثر من عقود التكافل المصدرة من قبل الشركة والمتفقة مع متطلبات التصنيف 
لعق���ود التكافل كعقود إعادة تكافل. تظهر العقود المبرمة والتي تدخل بها الش���ركة مع أطراف تكافل 
أخرى ضمن عقود التكافل. يتم اعتبار المنافع الناتجة عن دخول الش���ركة في عقود إعادة تكافل مبرمة 
كموجودات إعادة تكافل. تقوم الش���ركة بتقييم موجودات إعادة التكافل بش���كل دوري. في حال وجود 
مؤش���ر عن خس���ائر في موجودات إعادة التكافل تقوم الش���ركة بتخفيض القيمة الدفترية لموجودات 
إعادة التكافل إلى القيمة القابلة للتحصيل ويتم إدراج خس���ائر التدني الناجمة ضمن قائمة الدخل. يتم 
قي���اس المبالغ المطلوبة من أو إلى معيدي التكافل بش���كل مس���تمر، بالقيم���ة المتعلقة بعقود إعادة 
التكافل وحسب شروط كل عقد من تلك العقود على حدة. تتمثل المبالغ المستحقة لمعيدي التكافل 
بش���كل أساس���ي في األقساط المس���تحقة عن عقود إعادة التكافل ويتم االعتراف بها كمصروف عند 

استحقاقها. 

تقوم الشركة أيضًا بقبول مخاطر إعادة التكافل أثناء سير األعمال العادية لعقود التكافل حسب الحالة 
عندما ينطبق ذلك. يتم تثبيت األقساط والمطالبات عن إعادة التكافل المقبولة كإيرادات أو مصروفات 
بنفس الطريقة عند اعتبار إعادة التكافل كأعمال مباشرة مع األخذ في االعتبار تصنيف منتج أعمال إعادة 
التكافل. إن التزامات إعادة التكافل تمثل األرصدة المستحقة لشركات إعادة التكافل. يتم تقدير المبالغ 

المستحقة الدفع بطريقة تتماثل مع عقود إعادة التكافل المرتبطة بها.

يتم اس���تبعاد أصول والتزامات إعادة التكافل عند إلغاء أو انتهاء مدة س���ريان الحقوق التعاقدية أو عند 
تحويل العقد إلى طرف آخر.

مطلوبات عقود التكافل  3-7

احتياطي االدعاءات الموقوفة

يت���م تكوي���ن احتياطيات لعقود التكافل فيما يتعلق باالدع���اءات الموقوفة لكافة االدعاءات المبلغ عنها 
وغي���ر المس���ددة حتى تاريخ القوائ���م المالية، باإلضافة لالدعاءات المتكبدة وغي���ر المبلغ عنها كما بذلك 

التاريخ. 

إن مطلوب���ات عقود التكافل المتعلقة بالمطالبات غير المس���ددة يت���م إثباتها عند إبرام العقود وتحميل 
األقس���اط كم���ا بتاريخ قائمة المرك���ز المالي. هذه االلتزامات تعرف بمخصص المطالبات تحت الس���داد 
وتستند على التكلفة النهائية المقدرة لجميع المطالبات التي حدثت ولم تسدد كما بتاريخ قائمة المركز 
المال���ي، وذلك بع���د خصم القيم���ة المتوقعة للحطام والمبال���غ المتوقع اس���تردادها وكذلك المتوقع 
بقاؤه���ا. ق���د تكون هن���اك تأخيرات في التبليغ والس���داد لبعض أن���واع المطالبات، لذل���ك فإن التكلفة 
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النهائي���ة للمطالب���ات ال يمكن معرفتها بموثوقية عالي���ة بتاريخ قائمة المركز المالي. ال يتم خصم قيمة 
االلتزام لمقابلة القيمة المالية للزمن. يتم إلغاء االعتراف بااللتزام عند انتهائه، بطالنه أو الغاءه.

تمث���ل االحتياطي���ات أفض���ل التقديرات من قب���ل اإلدارة للمطلوب���ات المحتملة كما ف���ي تاريخ القوائم 
المالية. وتقدر المطلوبات للمطالبات المبلغ عنها وغير المس���ددة باس���تخدام تقييم المدخالت للحاالت 
الفردي���ة الت���ي تم اإلب���الغ عنها للش���ركة. إن تقديرات اإلدارة للمطالبات المس���تحقة وغي���ر المبلغ عنها 
تس���تند إلى وتيره تسوية المطالبات الس���ابقة للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها باستخدام طريقة 
التقييم االكتواري. كما في تاريخ القوائم المالية، يتم إعادة تقييم تقدير المطالبات السابقة للتأكد من 

كفاية المخصص من قبل الخبير االكتواري للمجموعة ويتم إجراء التغييرات على هذا المخصص.

احتياطي أقساط التكافل غير المكتسبة

تمث���ل أقس���اط التكافل غير المكتس���بة والواردة ضمن مطلوب���ات عقود التكافل الج���زء الذي تم تقديره 
من إجمالي األقس���اط المكتتبة والتي تخص فترات التكافل الالحقة لتاريخ القوائم المالية. يتم تقدير 
األقس���اط غير المكتس���بة منس���وبة إلى ع���دد األيام المتبقية م���ن كل وثيقة تكافل بع���د تاريخ القوائم 
المالية. إن أقساط التكافل غير المكتسبة والتي تم تقديرها حسب الطريقة أعاله تغطي الحد األدنى 
المطلوب الحتياطي أقس���اط التكافل غير المكتس���بة. إن احتياطي األقس���اط غير المكتس���بة يأخذ في 
االعتبار تكاليف االس���تحواذ المقدرة والمتكبدة من قبل الش���ركة للحص���ول على بوالص التكافل بحيث 

يتم استدراكها على مدى فترة البوليصة.

إن حصة إعادة التكافل فيما يخص االدعاءات الموقوفة أعاله ش���املة االدعاءات المتكبدة وغير المبلغ 
عنها، وكذلك حصة معيدي التكافل من األقس���اط غير المكتس���بة يتم تصنيفها كموجودات إعادة تكافل 

في القوائم المالية.

تعويضات الحطام والتنازل

يت���م األخ���ذ في االعتب���ار العائد المتوقع م���ن الحطام وتعويض���ات التنازل عند قياس االلت���زام لمقابلة 
االدعاءات.

تكاليف االستحواذ

إن العم���والت والتكالي���ف الخاص���ة بضم���ان الحصول على عق���ود تكافل جديدة وتجديد عق���ود التكافل 
القائمة تتفاوت من عقد إلى آخر حيث يتم إثباتها كمصاريف عند تكبدها.

 8-3  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

يتم احتس���اب مخصص لمواجهة االلتزامات القانوني���ة والتعاقدية الخاصة بنهاية خدمة الموظفين عن 
فت���رة الخدم���ة المتراكم���ة للموظفين بحس���ب قانون العمل رقم )7( لس���نة 2000 وذل���ك بمعدل راتب 
ش���هر واح���د ع���ن كل س���نة خدمة اعتم���ادا على آخر رات���ب تقاضاه الموظف خالل الس���نة. يتم تس���جيل 
المبالغ الواجب اقتطاعها س���نويا في قائمة الدخل، ويتم تخفيض قيمة المخصص بالمبالغ المدفوعة 

للموظفين عند نهاية خدماتهم أو تركهم العمل.
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9-3: مخص���ص الصن���دوق الفلس���طيني لتعويض ضحاي���ا حوادث الطرق ومخصص هيئة س���وق     

رأس المال

يتم احتساب مخصص هيئة سوق رأس المال بنسبة %3 ومخصص الصندوق الفلسطيني لتعويض 
ضحايا حوادث الطرق بنس���بة %15 من األقس���اط األساسية للتأمينات اإللزامية للمركبات حسب نظام 
الرس���وم رقم )4( لس���نة 2007 الصادر بمقتضى أحكام قانون هيئة س���وق رأس المال رقم )13( لسنة 

2004 وتعليمات اإلدارة العامة للتأمين.

احتياطي إجباري  3-10

يت���م تكوي���ن االحتياط���ي اإلجب���اري باقتط���اع ما نس���بته %10 من ربح الس���نة إلى أن يص���ل رصيد هذا 
االحتياط���ي إل���ى رب���ع رأس المال المدفوع ويج���وز زيادته ليصل إلى ما نس���بته %100 من رأس المال 
المدفوع، وذلك طبقًا لمتطلبات قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964 وتعديالته. إن هذا االحتياطي 

غير قابل للتوزيع على المساهمين.

احتياطي إختياري  3-11

تقوم الش���ركة باقتطاع نسبة من أرباحها السنوية الصافية بواقع %10 لحساب االحتياطي االختياري. 
وفق���ًا للقان���ون ال يج���وز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باس���م االحتياط���ي االختياري نصف رأس 

المال. يتم التصرف في االحتياطي االختياري وفق ما يقرره مجلس إدارة الشركة.

ممتلكات ومعدات  3-12

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم، ويتم استهالك هذه الموجودات 
)باس���تثناء األراضي( بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها وبمعدالت سنوية 

كما يلي:

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

في تاريخ القوائم المالية تقوم الش���ركة بمراجعة القيم الحالية للموجودات لتحديد فيما إذا كان هناك 
أي مؤش���ر ي���دل على انخف���اض في قيمة الموجودات، وفي حالة وجود مؤش���ر عل���ى ذلك، فإنه يتم 
تقدي���ر القيمة القابلة لالس���ترداد للموجودات وذل���ك بهدف تحديد مدى الخس���ارة الناتجة عن انخفاض 

القيمة )إن وجدت(.
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7% األثاث والمفروشات

15% السيارات

25% أجهزة حاسوب وأجهزة مكتبية

10% ديكورات وتحسينات



التقرير السنوي 2014

إن القيم���ة القابل���ة لالس���ترداد هي القيمة األعلى ما بي���ن القيمة العادلة، مطروح���ا منها تكلفة البيع، 
والقيم���ة المس���تخدمة. عن���د تقدير القيمة المس���تخدمة لألصل، ف���إن التدفقات النقدية المس���تقبلية 
المقدرة لألصل يتم خصمها لقيمتها الحالية باس���تخدام س���عر خصم يعكس تقديرات الس���وق للقيمة 

الزمنية للنقود في ضوء المخاطر المرتبطة بذلك األصل.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، فإذا كانت توقعات العمر اإلنتاجي 
تختلف عن التقديرات المعدة سابقا، فإنه يتم تسجيل التغير في التقديرات للسنوات الالحقة باعتباره 

تغير في التقديرات.

يتم قيد األرباح و/أو الخس���ائر الناتجة عن بيع أو اس���تبعاد الممتلكات والمعدات، والتي تمثل الفرق ما 
بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل في حساب أرباح )خسائر( بيع ممتلكات ومعدات ضمن 

قائمة الدخل.

استثمارات عقارية  3-13

وهي اس���تثمارات محتفظ بها بهدف االس���تفادة من ارتفاع قيمتها السوقية بمرور الزمن أو الحصول 
منها على إيرادات تأجير، وتظهر بقيمتها العادلة كما في تاريخ القوائم المالية.

يت���م قياس االس���تثمارات العقارية مبدئي���ًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعامل���ة. تتضمن التكلفة تكلفة 
اس���تبدال جزء من االس���تثمار موجود عند حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم اس���تيفاء الشروط المطلوبة 
إلثباتها وهي ال تش���مل التكاليف اليومية لصيانة تلك االس���تثمارات. الحقًا إلثبات االس���تثمارات في 
العقارات بشكل مبدئي يتم إدراجها بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق بتاريخ القوائم المالية. 
يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في ممتلكات ضمن 

قائمة الدخل للسنة التي نتجت فيها.

يتم شطب االستثمارات العقارية عند استبعادها أو عند إيقاف استخدامها واالنتفاع منها بشكل دائم 
ولم يعد يتوقع منها أي منافع اقتصادية بصورة دائمة من االستخدام ولم يعد هناك مزايا اقتصادية 
مس���تقبلية متوقعة من اس���تبعادها. يتم االعتراف بأية خس���ائر أو أرباح ناتجة عن س���حب أو اس���تبعاد 

االستثمارات العقارية في قائمة الدخل للسنة التي تم خاللها السحب أو االستبعاد.

يتم إجراء التحويالت من أو إلى االس���تثمارات العقارية فقط عند حدوث تغيير في االس���تخدام مثبت 
في نهاية فترة االس���تخدام للمالك عند بداية عقد التأجير التش���غيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت 
التي تتم من اس���تثمارات لعقار يش���غله المالك فإن التكلفة المعتبرة للمحاس���بة الالحقة تكون القيمة 

العادلة بتاريخ التغير في االستخدام.

يتم إعادة تقييم االس���تثمارات العقارية بحس���ب س���عر السوق بناءا على متوس���ط السعر لتقارير ثالث 
مخمني���ن معتمدي���ن، وقيد الفرق في القيمة الس���وقية ع���ن القيمة الدفترية في حس���اب أرباح إعادة 

تقييم االستثمارات ضمن قائمة الدخل.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  3-14

في تاريخ القوائم المالية، تقوم الش���ركة بمراجعة القيمة الحالية للموجودات الملموس���ة لتحديد فيما 
إذا كان هن���اك أي مؤش���ر يدل على وجود انخفاض في القيم���ة الدفترية لتلك الموجودات، وفي حالة 
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وج���ود ذلك المؤش���ر، فانه يتم تقدير القيمة القابلة لالس���ترداد للموج���ودات وذلك بهدف تحديد مدى 
الخس���ارة الناتج���ة عن انخفاض القيم���ة )إن وجدت(. وفي حال صعوبة تقدير القيمة القابلة لالس���ترداد 
لألصل فرديًا تقوم الش���ركة بتقدير القيمة المس���تردة لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها األصل. عند 
وج���ود أس���س معقولة للتوزي���ع، فإنه يتم توزيع الموج���ودات على وحدات توليد النقد بش���كل إفرادي 
وما دون ذلك فإنه يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد بناًء على أسس معقولة 

يمكن تحديدها.

إن القيم���ة القابل���ة لالس���ترداد ه���ي القيمة األعلى م���ا بين القيم���ة العادلة مطروحا منه���ا تكلفة البيع 
والقيمة قيد االستخدام. 

أم���ا إذا كان���ت القيمة القابلة لالس���ترداد المقدرة لألصل )وحدة توليد النقد( أق���ل من قيمته الدفترية، 
فإن���ه يتم خف���ض القيمة الدفترية لألصل )وح���دة توليد النقد( إلى القيمة التي يمكن اس���تردادها. إن 
خس���ارة انخفاض القيمة تحمل مباش���رة على قائمة الدخل إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه وفي 

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

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  3-15

ف���ي حال تم الحقًا اس���ترداد خس���ارة انخفاض القيم���ة، يتم زيادة القيمة الدفتري���ة لألصل )وحدة توليد 
النق���د( إل���ى إن تص���ل للقيمة المقدرة التي يمكن اس���تردادها على أال تكون الزي���ادة أعلى من القيمة 
الدفترية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األصل )وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة. 
إن اس���ترداد خس���ارة االنخف���اض ف���ي القيمة تدرج ف���ي قائمة الدخ���ل إال إذا كان األصل ق���د تم إعادة 
تقييمه، وفي هذه الحالة فإن استرداد خسارة االنخفاض في القيمة يعامل كزيادة في إعادة التقييم.

الموجودات المالية  3-16

يتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح الش���ركة طرفًا في أحكام تعاقدية 
خاصة باألداة.

ُتق���اس الموج���ودات المالية والمطلوب���ات المالية مبدئيًا بالقيم���ة العادلة، وتض���اف أو تخصم تكاليف 
المعامالت التي تعود مباش���رة إلى حيازة أو إص���دار الموجودات والمطلوبات المالية )عدا الموجودات 
والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( من القيمة العادلة للموجودات المالية 
أو المطلوب���ات المالية، حس���ب االقتض���اء، عند االعتراف المب�دئي. يتم االعت���راف بتكاليف المعامالت 
المتعلق���ة مباش���رة بحيازة موجودات مالي���ة أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة م���ن خالل قائمة الدخل 

مباشرة في قائمة الدخل.

تصنيف الموجودات المالية
تش���مل الموج���ودات المالية للش���ركة نقد وأرص���دة لدى البنوك وذمم تكافل مدينة وش���يكات برس���م 
التحصي���ل وأرص���دة مدينة أخرى، باإلضافة الى اس���تثمارات في أوراق مالي���ة. إن تصنيف الموجودات 
المالية بالشكل المذكور يتم بناءا على طبيعة وهدف اقتناء تلك الموجودات المالية ويتم قياسها في 

وقت إثباتها.
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استثمارات في الموجودات المالية للمتاجرة
تمثل الموجودات المالية للمتاجرة االس���تثمارات في أس���هم وسندات الشركات للمتاجرة، وإن الهدف 
م���ن االحتف���اظ بها ه���و تحقيق األرب���اح من تقلبات األس���عار الس���وقية قصيرة األج���ل أو هامش أرباح 

المتاجرة.

يتم إثبات الموجودات المالية للمتاجرة بالقيمة العادلة عند الشراء )تقيد مصاريف االقتناء على قائمة 
الدخل عند الش���راء( ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة 
الدخ���ل بم���ا فيها التغير ف���ي القيمة العادل���ة الناتج عن فروق���ات تحويل بنود الموج���ودات غير النقدية 
بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم أخذ األرباح أو الخس���ائر الناتجة عن 

ذلك في قائمة الدخل.

 يتم أخذ األرباح الموزعة أو العوائد المتحققة في قائمة الدخل.

استثمارات في الموجودات المالية المتوفرة للبيع
يتم إثبات الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة عند الشراء )تقيد مصاريف االقتناء على 
قائمة الدخل عند الشراء( ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة ضمن 
بنود الدخل الشامل اآلخر، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم أخذ األرباح أو الخسائر الناتجة 

عن ذلك في قائمة الدخل.

 التدني في قيمة الموجودات المالية 
تق���وم الش���ركة بمراجعة القيم المثبتة في الس���جالت للموج���ودات المالية في تاري���خ القوائم المالية 
لتحدي���د فيما إذا كانت هنالك مؤش���رات ت���دل على تدني في قيمتها افراديًا أو على ش���كل مجموعة، 
وفي حالة وجود مثل هذه المؤش���رات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لالس���ترداد من اجل تحديد خسارة 

التدني.

إن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة من الممكن أن يشتمل على ما يلي:

صعوبات مالية هامة يوجهها المصدر أو الطرف المقابل.	 

تخلف أو تأخر في سداد الفائدة أو الدفعات األساسية.	 

من المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفالسًا أو إعادة هيكلة مالية.	 

اختفاء سوق نشطة لهذه الموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية.	 

بالنسبة لبعض فئات الموجودات المالية، مثل ذمم التكافل المدينة والموجودات التي ال يتم خفض 
قيمتها بش���كل إفرادي حيث يتم فحصها النخفاض القيمة بش���كل إجمالي. يتمثل الدليل الموضوعي 
النخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة بالخبرة الس���ابقة للش���ركة في تحصيل الذمم، الزيادة في عدد 
الدفعات المس���تحقة للمحفظة خالل الس���نة الس���ابقة، إضاف���ة إلى التغي���رات الملحوظة في ظروف 

االقتصاد المحلي والتي لها عالقة بتحصيالت الذمم.

تتمثل خس���ارة انخفاض القيمة في الموجودات المالي���ة المدرجة في الفرق بين القيمة الدفترية لتلك 
الموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة منها والتي تعكس مقدار 

الضمان والكفالة مخصومًا على سعر الفائدة الفعلي لتلك الموجودات المالية.
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يت���م تخفي���ض القيم���ة الدفترية لجمي���ع الموجودات المالي���ة بقيمة خس���ائر انخفاض القيمة مباش���رًة، 
باس���تثناء ذمم التكافل المدين���ة والتي يتم تخفيضها بأخذ مخصص للذمم المش���كوك في تحصيلها. 
في حال اعتبار ذمم التكافل المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم إقفال تلك الذمم مقابل مخصص الذمم 
المش���كوك في تحصيلها. وفي حال اس���ترداد ذمم تكافل مدينة قد تم إقفالها من قبل فيتم إثباتها 
كتحصي���الت مقاب���ل مخصص الذمم المش���كوك في تحصيلها. يتم إثبات التغير ف���ي القيمة الدفترية 

لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ضمن قائمة الدخل.

أن���ه في حال تم الحقًا اس���ترداد خس���ارة انخفاض القيمة وكان ذلك االس���ترداد يع���ود إلى وقوع حدث 
موضوعي بعد تاريخ إثبات تلك الخسارة في انخفاض القيم�ة، يتم عكس خسارة االنخفاض المعترف 
به���ا س���ابقًا من خالل قائمة الدخل عل���ى أال تتجاوز القيمة المدرجة لالس���تثمار بتاريخ عكس االنخفاض 

لقيمة التكلفة المطفأة فيما لو لم يتم االعتراف باالنخفاض في القيمة.

الغاء االعتراف بالموجودات المالية
تق���وم الش���ركة بإلغاء االعت���راف بالموجودات المالي���ة فقط عندما تنته���ي الحق���وق التعاقدية للتدفق 
النق���دي م���ن تلك الموج���ودات المالية أو عن���د تحويل الموج���ودات المالية وبما فيها جميع المكاس���ب 
والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية إلى طرف آخر. إذا لم تقم الش���ركة بتحويل الموجودات 
المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية 
واس���تمرت بالس���يطرة عل���ى تلك الموج���ودات المالي���ة التي تم تحويله���ا إلى طرف آخر، فإن الش���ركة 
تق���وم باالعتراف بعوائدها المتبقي���ة بالموجودات المالية وأي التزامات يتوجب عليها س���دادها. إذا لم 
تقم الش���ركة بتحويل جميع المكاس���ب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية، تس���تمر الشركة 

باالعتراف بالموجودات المالية باإلضافة إلى قرض مضمون مقابل عائدات مستلمة.

ف���ي ح���ال تم اس���تبعاد الموج���ودات المالية التي تم قياس���ها بالتكلف���ة المطفأة أو التي تم قياس���ها 
بالقيم���ة العادل���ة من خالل قائمة الدخل ، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات ومجموع المبالغ 

المستلمة وغير المستلمة مقابل ذلك يتم االعتراف بها في قائمة الدخل.

ف���ي ح���ال تم اس���تبعاد الموجودات المالي���ة المصنفة بالقيم���ة العادلة من خالل بنود الدخل الش���امل 
األخ���رى، فإن���ه ال يت���م إع���ادة تصنيف الربح أو الخس���ارة والتي تم إثباتها س���ابقًا في حس���اب التغيرات 
المتراكم���ة ف���ي القيمة العادلة لألوراق المالية، ضمن قائمة الدخ���ل ، ولكن يتم إعادة تصنيفها ضمن 

األرباح المدورة في قائمة حقوق الملكية مباشرة.

النقد وما في حكمه	 
يتك���ون النق���د وما يعادله من النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك التي تس���تحق في خالل ثالثة 

أشهر أو أقل.

ذمم تكافل مدينة	 
تتألف ذمم التكافل المدينة من ذمم الوكالء، الوسطاء وحاملي عقود التكافل وشركات إعادة التكافل 
حي���ث يتم قياس���ها بالقيم���ة العادلة. يظهر التخصيص للديون المش���كوك ف���ي تحصيلها ضمن قائمة 

الدخل عند وجود دليل على إمكانية عدم تحصيل تلك الذمم.
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المطلوبات المالية وأدوات الملكية  3-17
يت���م تصني���ف الديون وأدوات الملكية المصدرة بواس���طة الش���ركة كمطلوبات مالي���ة أو كأدوات ملكية 

طبقًا ألسس وجوهر الترتيبات التعاقدي�ة وتعريف المطلوب المالي وأي أداة ملكية.

أدوات الملكية
أداة الملكي���ة ه���ي أي تعاق���د يثبت حق مالكها في أصول الش���ركة المتبقية بعد ط���رح جميع التزاماتها. 
أدوات حق���وق المس���اهمين المص���درة من قبل الش���ركة يت���م تس���جيلها بالمبالغ المس���تلمة بعد طرح 

مصاريف اإلصدار المباشرة.

المطلوبات المالية
يت���م قي���اس المطلوب���ات المالية بش���كل أولي بالقيمة العادل���ة بعد طرح تكاليف المعام���الت فيما عدا 
المطلوب���ات المالي���ة بالقيمة العادل���ة من خالل قائمة الدخل التي يتم قياس���ها بش���كل أولي بالقيمة 
العادل���ة. ويت���م قياس المطلوب���ات المالية الحق���ًا بالتكلفة المطفأة مس���تخدمًا طريقة مع���دل الفائدة 
الفعل���ي او بالقيم���ة العادل���ة من خالل قائمة الدخل. ان الش���ركة لي���س لديها مطلوب���ات مالية تقاس 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

ذمم تكافل دائنة 
تظهر ذمم التكافل الدائنة بالقيمة العادلة.

المخصصات
يتم أخذ مخصصات عند وجود التزامات حالية مقابل أحداث س���ابقة، والتي قد تؤدي إلى تدفق نقدي 

للدفع لمنافع اقتصادية يمكن تقديرها بدرجة معقولة.

يتم احتس���اب المخصصات حس���ب أفضل التقديرات للمصروفات المس���تقبلية لسداد االلتزامات كما 
بتاري���خ القوائ���م المالية مأخوذًا في عي���ن االعتبار أية أخطار وأحداث غير متوقع���ة متعلقة بااللتزام عند 
تحديد المخصص باس���تخدام التدفقات النقدية المتوقعة لسداد االلتزام الحالي، فإن القيمة الدفترية 

لاللتزام تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية )حيث يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود مادية(.

عند توقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسديد االلتزام من طرف ثالث، فإنه 
يتم تس���جيل المبالغ المدينة كأصل إذا ما تم التأكد فعاًل من أن التس���ديدات س���وف يتم تحصيلها وأن 

تكون المبالغ المدينة قابلة للقياس بشكل موثوق.

عقود اإليجار  3-18
يتم تصنيف عقود اإليجار كإيجارات تمويلية عندما يتم، بموجب ش���روط عقود اإليجار، تحويل المخاطر 
ومنافع التملك إلى المس���تأجر بش���كل جوه���ري. أما أنواع عقود اإليجار األخ���رى فيتم تصنيفها كعقود 

إيجار تشغيلية. ال يوجد عقود إيجارات تمويلية لدى الشركة.

يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار التش���غيلية كمصروف على أس���اس القسط الثابت بناًء على فترة التأجير 
المتعلقة بها، إال عندما يكون هناك أس���اس آخر أكثر نموذجية للمخطط الزمني الذي يتم فيه اس���تنفاد 
المنافع اإلقتصادية من األصل المؤجر. تدرج اإليجارات المحتملة الناشئة تحت عقود اإليجار التشغيلية 

كمصروف في السنة التي يتم تكبدها فيها.
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تكاليف االقتراض  3-19
يت���م رس���ملة تكالي���ف اإلقتراض التي ترتبط مباش���رًة باقتن���اء أو بناء أو إنتاج أصول مؤهلة للرس���ملة، 
والت���ي تحت���اج إلى فترة زمني���ة طويلة كي تصبح جاهزة لإلس���تعمال أو للبيع، حيث يت���م إضافتها إلى 

تكلفة تلك األصول وذلك إلى أن تكون تلك األصول وبشكل كبير جاهزة لإلستعمال أو للبيع.

إن إيرادات اإلس���تثمار المؤقت المكتس���بة للقروض المحددة أثناء إنفاقه���ا للحصول على الموجودات 
يتم خصمها من تكاليف اإلقتراض المؤهلة للرسملة.

إن جميع تكاليف االقتراض األخرى تظهر كمصاريف في قائمة الدخل للسنة عند إستحقاقها.

توزيع األرباح  3-20
يت���م اإلعت���راف بتوزيع أرباح على المس���اهمين كمطلوبات في القوائم المالية للش���ركة عند إقرار تلك 

التوزيعات وموافقة المساهمين عليها.

الضرائب  3-21
يت���م إحتس���اب الضريبة الحالية على أس���اس ربح الس���نة الخاض���ع للضريبة. هذا ويختل���ف الربح الخاضع 
للضريبة عن الربح المبين في قائمة الدخل حيث ال يش���مل بنود إيرادات ومصاريف تخضع للضريبة أو 
قابلة لالقتطاع في سنوات أخرى وكما ال يشمل على البنود التي لم تخضع قط للضريبة أو لالقتطاع.

يجري التخصيص لضريبة الدخل على األرباح بش���كل س���نوي اس���تنادًا إلى قانون ضريبة الدخل رقم )8( 
لسنة 2011.

يج���ري التخصي���ص لضريب���ة المكوس المضاف���ة على األرباح بموج���ب نظام المكوس المضافة س���اري 
المفع���ول في فلس���طين، أما ضريبة المك���وس المضافة على الرواتب فيج���ري إظهارها ضمن قائمة 

الدخل.

الضريبة المؤجلة  3-22
يت���م احتس���اب موجودات ضريبية مؤجلة من فروق التوقيت الناش���ئة لبعض بن���ود المصاريف التي ال 
تخضع للضريبة عند تس���جيلها وإنما تكون خاضعة كتنزيل مس���موح به في س���نوات الحقة وذلك وفقا 

لمعيار المحاسبة الدولي رقم )12(.

الضريبة الحالية والمؤجلة للسنة  3-23
يتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة ضمن قائمة الدخل، إال إذا كانت متعلقة ببنود مدرجة مباشرة 
ضم���ن قائم���ة الدخل الش���امل األخرى او مباش���رة في حق���وق الملكية، وف���ي هذه الحال���ة، يتم أيضًا 
االعت���راف بالضريب���ة الحالية والمؤجلة في بنود الدخل الش���امل األخرى أو مباش���رة في حقوق الملكية 

على التوالي.

معلومات القطاعات والمعلومات الجغرافية  3-24
قط���اع االعم���ال يمث���ل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تش���ترك معا ف���ي تقديم منتجات او 
خدم���ات خاضعة لمخاط���ر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال اخرى. معلومات القطاعات 

واردة في ايضاح رقم )20(.
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ألغراض إدارية، تم تنظيم أعمال الش���ركة حس���ب قطاعات التكافل التشغيلية والتي تتكون من: قطاع 
عق���ود تكاف���ل الس���يارات، قطاع عقود تكاف���ل الحوادث العام���ة، قطاع عقود تكافل الهندس���ي، قطاع 
عقود تكافل العمال، قطاع عقود تكافل المس���ؤولية المدنية، قطاع عقود تكافل الحريق، قطاع عقود 
تكاف���ل الصح���ي، قطاع عق���ود تكافل العائلي وقطاع عقود تكافل البحري. يتألف قطاع اإلس���تثمار من 
اإلستثمارات وإدارة النقد لحسابات الشركة الخاصة. هذه القطاعات هي األساس الذي بموجبه تقوم 

الشركة بإعداد تقاريرها القطاعية.

تعمل الشركة في فلسطين وال تعمل في أية مناطق جغرافية اخرى.

االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة. 4
إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياس���ات المحاس���بية يتطلب من إدارة الش���ركة القيام بافتراضات 
وتقدي���رات تؤث���ر في مبالغ بعض الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، كما أن 
ه���ذه االفتراض���ات والتقديرات تؤثر في اإليرادات والمصروف���ات والمخصصات وكذلك في التغيرات 
في القيمة العادلة، وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ 
التدفق���ات النقدية المس���تقبلية وأوقاتها. إن هذه التقديرات مبنية بالض���رورة على فرضيات وعوامل 
متع���ددة له���ا درجات متفاوتة م���ن التقدير وعدم التيق���ن وان النتائج الفعلية قد تختل���ف عن التقديرات 

وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.

االفتراضات المحاسبية الهامة

إن االفتراضات الهامة بمعزل عن تلك التي تتضمن تقديرات والتي وضعتها اإلدارة في عملية تطبيق 
السياس���ات المحاس���بية للشركة والتي لها تأثير جوهري على القيم المدرجة في القوائم المالية تتمثل 

فيما يلي:

تصنيف االستثمارات
تق���وم إدارة الش���ركة بتصني���ف االس���تثمارات المالية كاس���تثمارات متوفرة للبيع أو كاس���تثمارات مالية 
للمتاج���رة عند ش���راء تلك االس���تثمارات. أخ���ذت اإلدارة بعين االعتبار الش���روط التفصيلي���ة لتحديد هذا 
التصنيف كما هي مبينة في المعيار المحاس���بي الدولي )IAS( رقم )39( – األدوات المالية، االعتراف 

والقياس. ترى اإلدارة أن االستثمارات قد تم تصنيفها بصورة مناسبة.

تصنيف الممتلكات والمعدات
قام���ت اإلدارة ف���ي تصنيفها للممتلكات والمعدات بعدد من االفتراضات. تلزم هذه االفتراضات في 
تحديد اهلية الممتلكات لتصنيفها كاستثمار في عقار أو كممتلكات ومعدات، أو كمشاريع قيد اإلنشاء، 
أو كعق���ار محتف���ظ به للبيع. تق���وم اإلدارة بوضع معايير تمكنها من تطبيق هذه االفتراضات باس���تمرار 
بما يتوافق مع تعريف االس���تثمار في عقار، الممتلكات ومعدات، والمش���اريع قيد االنش���اء، والعقار 
المحتف���ظ ب���ه للبيع. في طور قيامها به���ذه االفتراضات أخ���ذت اإلدارة باالعتبار المعايير واإلرش���ادات 
المفصل���ة ال���واردة ف���ي المعيار المحاس���بي الدول���ي )IAS( رق���م )2( المخ���زون، والمعيار المحاس���بي 
الدول���ي)IAS( رقم )16( الممتل���كات واآلالت والمعدات، والمعيار المحاس���بي الدولي )IAS( رقم )40( 

االستثمارات في عقارات، وذلك فيما يتعلق بغرض استخدام العقار.
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التقديرات غير المؤكدة
ف���ي اعتق���اد االدارة أن اس���تخدامها للتقدي���رات ضمن القوائ���م المالية معقولة ومفصل���ة على النحو 

التالي:

تقيي���م االلتزام���ات الناتجة ع���ن االدعاءات الموقوف���ة لعقود التكاف���ل: تعتبر االلتزام���ات الناتجة عن 
االدعاءات الموقوفة لعقود التكافل هي أكثر التوقعات المحاسبية حساسية وذلك لوجود العديد من 

العوامل غير المؤكدة التي تؤثر على االلتزامات المقدرة وااللتزامات التي سوف يتم تسديدها.

يتم تقدير االلتزامات الناشئة عن االدعاءات غير المدفوعة التي تم اإلبالغ عنها كما في تاريخ القوائم 
المالية استنادا إلى تقارير الخبراء والمحامين وخبرة الشركة وتقديراتها بتحديد قيمة التكاليف اإلجمالية 
المتوقع���ة لكل ادعاء على حدة. كما يتم تقدير االلتزامات الناش���ئة ع���ن االدعاءات المتكبدة وغير المبلغ 
عنه���ا كم���ا في تاري���خ القوائم المالي���ة بالرجوع إلى معدل االدع���اءات للفترات الس���ابقة. كما في تاريخ 

القوائم المالية يتم إعادة تقييم االلتزامات أعاله ويتم تعديل المخصص بناًء على ذلك.

الذمم المدينة: يتم تكوين مخصص لقاء الذمم المتعثرة اعتمادًا على أس���س وفرضيات معتمدة من 
قبل إدارة الش���ركة لتقدير المخصص الواجب تكوينه بموجب متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير 

المالية.

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

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين: يتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
وفقًا لقانون العمل الساري المفعول في مناطق السلطة الفلسطينية.

الممتلكات والمعدات: تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة بشكل دوري 
لغايات احتساب االستهالكات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار 

اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم اخذ خسارة التدني )إن وجدت( إلى قائمة الدخل.

تقييم الموجودات المالية: تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير 
أي تدني في قيمتها ويتم أخذ التدني في قائمة الدخل.

االلتزام���ات المحتمل���ة: يتم تكوي���ن مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الش���ركة اعتمادا على دراس���ة 
قانونية معدة من قبل محامي ومستش���ار الش���ركة القانوني وبموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل 

حدوثها في المستقبل، ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري.

كفاي���ة االلتزام: بتاريخ القوائم المالية، يتم تطبيق اختبارات كفاي���ة االلتزام للتحقق من كفاية التزامات 
عقود التكافل. تقوم الش���ركة باس���تخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية، 
االدعاءات المس���تلمة، المصاريف اإلدارية وكذلك إيرادات االس���تثمارات من األصول التي تدعم تلك 
االلتزام���ات وذل���ك بهدف تقييم كفاي���ة االلتزام. يتم إدراج أي عجز ضمن قائم���ة الدخل وذلك من خالل 

تكوين مخصص للخسائر الناتجة عن اختبارات كفاية االلتزام.
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الفروع والمكاتب
فرع نابلس
ص.ب: 688

شارع فيصل, عمارة البدوي، ط 2
تلفون: 09-238-8413
فاكس: 09-238-8414

مكتب برج الشيخ
البيرة، عمارة برج الشيخ

الطابق األرضي
تلفون: 02-241-3666
فاكس: 02-241-3497

مكتب دورا
الشارع الرئيسي

مقابل بنك فلسطين
الطابق األرضي

تلفون: 02-228-0909
فاكس: 02-228-2990

مكتب يطا
بجانب دائرة السير، الطابق 

األرضي
تلفون: 02-227-9262

 فاكس: 02-227-2429

مكتب بيت ساحور
شارع الرعوات

مبنى جامعة القدس المفتوحة
الطابق األرضي

تلفون: 02-275-0902
فاكس: 02-277-5551

مكتب بدو
شارع السهل، مقابل المطعم 

الصيني
الطابق األرضي

تلفون: 02-247-0040
فاكس: 02-247-0040

فرع الخليل
شارع عين ساره

بجانب ملعب الحسين، ط 1
تلفون: 02-221-6763
فاكس: 02-221-6764

فرع جنين
شارع فلسطين، عمارة مرمرة

تلفون: 04-243-4455
فاكس: 04-243-4453

مكتب يعبد
الشارع الرئيسي، بجانب بنك 

فلسطين
الطابق األرضي

تلفون: 04-246-2289
فاكس: 04-246-2289

مكتب العيزرية
عمارة الغانم، ط 2

مقابل البنك األسالمي 
الفلسطيني

تلفون: 02-279-2787
فاكس: 02-279-2788

مكتب سعير
راس العاروض، بجانب بنك 

فلسطين
الطابق األرضي

تلفون: 02-256-1112
فاكس: 02-256-1112

فرع غزة
الرمال , شارع عمر المختار,

ميدان الجندي المجهول, عمارة 
خضير

تلفون: 08-288-3358
فاكس: 08-288-3359

فرع رام الله
ص.ب: 4444

عين منجد, ابراج هاوس، ط 1
تلفون: 02-294-7060
فاكس: 02-297-7060

فرع بيت لحم
شارع القدس الخليل، ط 1

بجانب البنك االسالمي 
الفلسطيني

تلفون: 02-275-6788
فاكس: 02-275-6787

مكتب بديا
مجمع القدس، ط 1

تلفون: 09-299-1704
فاكس: 09-299-1705

مكتب قلقيلية
شارع نابلس، عمارة نزال

الطابق األرضي
تلفون: 09-293-1727
فاكس: 09-293-1726

مكتب طوباس
الشارع الرئيسي، مجمع روان

 الطابق األرضي
تلفون: 09-257-1988
فاكس: 09-257-1989



الوكالء
 رقم

الفاكس
 رقم

التلفون العنوان  إسم
الوكيل إسم المكتب

04-2502617 04-2502617 جنين - عمارة الميثلوني غسان الياموني
مكتب راتب الياموني 

للتأمين

09-2942619 09-2942619 قلقيلية - شارع عبد الرحيم السبع عدوان ملحم مكتب ملحم للتأمين

02-2320879 02-2322634 اريحا - الساحة العامة سامر بالي مكتب بالي للتأمين

09-2381212 09-2387822
نابلس- شارع العدل-بناية ابراهيم 

عبد الهادي
نمر يعيش مكتب نور المدينة للتأمين

02-2971985 02-2971985
رام الله-قرب البنك العربي-شارع 

عين مصباح
محمد الحوراني مكتب العدنان للتأمين

09-2676081 09-2687998
طولكرم-عمارة االعرج-مقابل البنك 

االردني التجاري-الطابق االرضي
روند عبد الدايم مكتب روند للتأمين

09-2375052 09-2375052
نابلس - دوار الحسين - عمارة 

العالول - الطابق الثالث
بهاء خويرة مكتب خويره للتأمين

02-2213457 633 262 0599
الخليل - شارع عين سارة - بجانب 

ستون كافية
محمود الجعبري مكتب األصيل للتأمين

02-2251983 747 277 0599 الخليل - الحرس - عمارة الحرس مهند دويك مكتب دويك للتأمين

09-2676081 09-2687998
طولكرم - عمارة األعرج - مقابل 
البنك األردني التجاري - الطابق 

االرضي
بسام األعراج مكتب األعرج للتأمين

02-2796967 02-2796968 العيزرية - دوار وادي النار بسام بدر مكتب التضامن للتأمين
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