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تم إعداد هذا التقرير بما يتوافق مع قانون األوراق المالية رقم )12 ( لسنة 2004، وتعليمات 
اإلفصاح رقم 5 لسنة 2008 ونظام اإلفصاح الصادر عن بورصة فلسطين والمصادق عليه من قبل 
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبما ينسجم مع أفضل معايير الحوكمة والشفافية ومدونة 

قواعد حوكمة الشركات في فلسطين الصادرة عن اللجنة الوطنية للحوكمة.
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    إسمحوا لي في البداية أن أتوجه إليكم 
باألصالــة عن نفســي ونيابــة عن زمالئي 
أعضــاء مجلــس اإلدارة بالشــكر والتقديــر 
الغاليــة بشــركتكم، وعلــى  ثقتكــم  علــى 
مــا أبديتمــوه مــن إهتمــام وثقــة طــوال 

السنوات الماضية ومنذ تأسيسها.

لقد شهد عام 2015 استمرارًا للركود في 
العملية السياســية، وتراجعا ملحوظا في 
بعمليــة  واالقليمــي  الدولــي  اإلهتمــام 
بمجملــه  إنعكــس  الــذي  األمــر  الســالم، 
ســلبيا علــى الدعــم المالــي واالقتصادي 

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

االمــر  وكذلــك  الفلســطينية  للحكومــة 
بالنســبة لتمويــل مشــاريع التنميــة التــي 

تقدمها الدول المانحة .

وترافــق مــع التراجــع فــي أداء االقتصــاد 
التنافــس  حالــة  اســتمرار  الفلســطيني، 
الحــاد وغير المهني بين شــركات التامين، 
األمــر الــذي كبد معظم الشــركات خســائر 
تشــغيلية كبيرة، انعكســت بشكل سلبي 
الوفــاء  الشــركات فــي  علــى مصداقيــة 
بالتزاماتهــا وثقة الجمهور والمســتثمرين 

بهذا القطاع .
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وبالرغم من كل التحديات التي اشرنا اليها، 
وبتوفيــق من الّله ســبحانه وتعالى، فقد 
تمكنــت شــركتكم مــن مواصلــة نجاحاتها، 

وتحقيق نتائج مميزة . 

بهــا  نفخــر  نتائــج  مــن  تحقــق  مــا  إن 
يســتند باألســاس الــى تمســك الشــركة 
باستراتيجيتها االكتتابية من ناحية ، وتعزيز 
مبــدأ المصداقيــة فــي التعويضات على 
أســس مهنيــة، األمــر الــذي انعكس على 
الثقــة المتزايدة لحملة الوثائق بالشــركة ، 
وبرغبتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها .

فقــد حققــت الشــركة خــالل العــام 2015 
نمــوا بنســبة %26 عــن العــام الســابق ، 
علمــا بان النمو في باقي ســوق التامين 
) بــدون التكافــل (  لــم يتجاوز في نســبته 

%2 لنفس العام.

كما تطورت الحصة الســوقية للشركة من 
%11.7 للعــام 2014 لتصــل الــى 14% 

في نهاية العام 2015 .

وعلــى صعيــد الربحيــة فقــد بلــغ صافــي 
االربــاح المتحققــة بعــد الضريبــة حوالــي 
مــا  يمثــل  امريكيــا،  دوالر   1,518,480

نسبته %18 عائد على رأس المال.

كما شــهدت الشــركة توســعا في الفروع 
والمكاتــب ، حيــث تعمــل حاليــا مــن خالل 
21 فرعــا ومكتبــا فــي كافــة المحافظــات 

الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.

كمــا تــم رفــد الشــركة بالكــوادر والخبــرات 
المميــزة فــي مختلف المجــاالت ، اضافة 
الــى جهــود التطوير والتدريب المســتمرة 

للعاملين.

وقــد حققت الشــركة تقدمــًا ملحوظًا في 
مجــال التعريف بالشــركة وصناعة التأمين 
التكافلــي مــن خالل عدد كبيــر من الورش 
والبرامــج لشــرائح مختلفــة مــن المجتمــع 

المحلي .

إننا نؤكد مرة اخرى بأن ثقة الجمهور تمثل 
اهــم انجازاتنــا، والتــي تســتطيع الشــركة 
فــي ظِلها االســتمرار فــي تعزيز وجودها 
من خالل رؤية واضحة ، واصرار كبير على 
مواصلــة النجــاح والتميــز ، ونقل الشــركة 
في المرحلة القادمة الى افاق طموحة .

السيدات والسادة المساهمون الكرام،

اســمحوا لــي أن أتوجه باســمكم بالشــكر 
علــى  الشــركة  فــي  العامليــن  لجميــع 
 ،2015 العــام  جهودهــم وأدائهــم خــالل 
والشــكر الموصــول لمســاهمي الشــركة 
معهــا  والمتعامليــن  وزبائنهــا  وشــركائها 
والمســتمر  المتواصــل  دعمهــم  علــى 

لمسيرة الشركة ُمنذ إنطالقتها.

والله ولي التوفيق

طالل ناصر الدين
رئيس مجلس اإلدارة
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الرسالة

الرؤية 

اإلستراتيجية

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

توفيركافــة خدمــات التأميــن التكافلــي للمؤسســات واألفــراد من خالل إطار مؤسســي 
ُملتــزم بمفاهيــم الحداثــة وبمــا ال يتعارض مع أحكام الشــريعة اإلســالمية ويحافظ على 

مصالح مشتركي صندوق التكافل والمستثمرين في رأسمال الشركة.

تقــوم إســتراتيجية الشــركة علــى تبنــي كامل لمبــادئ التأميــن التكافلي في إطــار هوية 
مؤسســية ملتزمــة بتلــك المبــادئ، وتعميــق ونشــر فكــر وبرامــج ومميــزات هــذا النــوع 
الجديد من التأمين، والتوســع في تقديم خدمات الشــركة لقطاع واســع على ُأسس من 

المصداقية وتعميق الثقة مع حملة الوثائق.
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أهداف الشركة 

قيم الشركة 

الريادة والمســاهمة في إســتقرار ســوق التأمين، وتعظيم إســتفادة كل من جمهور 	 
المكتتبين لخدمات التأمين والمساهمين في الشركات من هذا النشاط الهام.

تحقيق معدالت عوائد معقولة لكل من حملة الوثائق وحملة األسهم.	 

رفع مستوى الوعي بالتأمين التكافلي في أوساط الجمهور الفلسطيني.	 

إستحداث برامج تأمينية تخص األسرة واألفراد في المجتمع الفلسطيني خاصة في 	 
مجال التأمينات العائلية التكافلية والتي ال يســتطيع المواطن الفلســطيني الحصول 

عليها حاليًا.

المجتمــع  تاريــخ  مــن  أخالقيــة شــاملة، ُمشــتقة  مــن منظومــة  الشــركة  إنبثقــت قيــم 
الفلسطيني،تســتلهم تعاليــم الشــريعة فــي كافة نشــاطاتها وتوجهاتهــا وفي مختلف 

أنشطتها، والتي تجلت فيما يلي:

تقديــم خدمــات التأميــن للمجتمــع الفلســطيني بعيدًا عن ُشــبهات الربــا والغرر، وبما 	 
يحقــق مصالــح مشــتركي صنــدوق التكافــل من خــالل اإللتزام التــام بتعليمــات هيئة 

الرقابة الشرعية.

تحقيــق أعلــى درجــات الشــفافية والعدالة فــي اإلكتتــاب والتعويضــات دون ظلم أو 	 
إجحاف.

السعي الدؤوب لتحقيق أفضل العوائد الحالل لحملة األسهم في الشركة.	 

نهم من تقديم افضل ما 	  الحفاظ على العاملين في الشركة في إطار مؤسسي يمكِّ
لديهم في تطوير وتعزيز دورها في قطاع التأمين في فلسطين.
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تقرير هيئة
الرقابة الشرعية 

وفقًا لخطاب التكليف لهيئة الرقابة الشرعية نقدم التقرير التالي:
قامت هيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل بالمراقبة الواجبة إلبداء  رأي فيما اذا ما كانت الشركة 
التزمــت بأحــكام ومبادئ  الشــريعة الغــراء وبالفتاوى والقرارات التي تم اصدارهــا من قبل الهيئة في 
الفترة الواقعة من 1/1/2015 حتى 31/12/2015 حيث تقع مســؤولية تطبيق احكام التأمين التكافلي 
وفق احكام الشريعة االسالمية على االدارة التنفيذية، ومسؤولية هيئة الرقابة الشرعية تنحصر في 
تكــون رأي مســتقل بنــاء علــى مراقبتها لعمليات الشــركة خــالل العام المنصرم وفي اعــداد تقرير عن 
مــدى التــزام الشــركة بإدارتهــا التنفيذية بالنظام الداخلي الذي نشــأ بناء على احكام التـــأمين التكافلي 

وفقًا للشريعة االسالمية.

اعتمدت الهيئة في مراقبتها على المبادئ 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 االموال . 3

والمنتجات الجديدة.

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين,

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

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
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حددت الهيئة اجر الشركة من اتعاب الوكالة ب %27 من اجمالي قسط التأمين.. 4
حددت الهيئة حصة الشــركة من عائد اســتثمار المضاربة بأموال المتكافلين %40 للشــركة و 60% . 5

لصندوق المتكافلين.
اطلعــت الهيئــة علــى عقــود اعــادة التكافــل التي تعاقدت بها الشــركة مع شــركات اعــادة التأمين، . 6

وكانت في معظمها مع شركات اعادة تكافل تعتمد النظام المتوافق مع احكام الشريعة.
اطلعــت الهيئــة علــى الموازنة والبيانــات المالية وتقرير مدققي الحســابات للســنة المنتهية في . 7

.31/12/2015
لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا وفق اآللية الســابقة للحصول على المعلومات والتفســيرات التي 
اعتبرناهــا ضروريــة بتزويدنــا بأدلــة تكفــي إلعطــاء تأكيــد معقول ان الشــركة لــم تخالف احــكام ومبادئ 

الشريعة الغراء.
 

وفي رأينا:

العقود التي ابرمتها الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 قد تمت وفقًا ألحكام . 1
الشريعة االسالمية.

عقــود اعــادة التأميــن التي اجرتها الشــركة هي في معظمها وفق احكام الشــريعة االســالمية اال . 2
في حالة عدم وجود البديل التكافلي.

البيانــات الماليــة وتقرير مدقق الحســابات للســنة المالية المنتهية اخــذت باالعتبار معطيات وبنود . 3
شركات التكافل االسالمية.

ترى الهيئة وجوب تحقيق عائدات لصندوق المتكافلين حتى تتحقق فكرة التأمين التكافلي واقعًا، . 4
ألن الهيئة الحظت ان صندوق المتكافلين في اكثر من سنة متتالية يوجد فيه عجز ويتنامى، ولذا 
يجــب االهتمــام بتحقيــق فائــض في الســنة القادمة ان شــاء الله، وتــرى الهيئة وجــوب االهتمام 

بالجانب االستثماري ألن من واجب شركات التأمين التكافلي استثمار اموال المتكافلين.

 والله سبحانه نسأل أن يحقق لكم السداد والرشاد

أ.د حسام الدين عفانة         د. علي السرطاوي           أ.د اسماعيل شندي

قــام الخبيــر اإلكتواري المعتمد لدى الشــركة بدراســة بيانات الشــركة للعــام 2015، ووضع تقريره من 
خالل تحليل شامل لكافة أنشطة الشركة.

وقــد قامــت الشــركة باألخذ بمالحظــات الخبير اإلكتــواري وتطبيقها فورًا، وذلك بالتنســيق مع االدارة 
العامة للتامين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية .

وقــد إتضــح مــن خــالل تقرير الخبيــر اإلكتواري واإلجــراءات التي قامت بها الشــركة قــوة ومتانة وضع 
الشركة ماليًا، وكفاية اإلحتياطيات الفنية لدى الشركة.

تقرير
الخبير اإلكتواري
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أعضاء

مجلس اإلدارة

السيد طالل كاظم ناصرالدين
رئيس مجلس اإلدارة

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

البنك اإلسالمي الفلسطيني 
عضو مجلس اإلدارة

شركة ترست العالمية للتأمين 
عضو مجلس اإلدارة

مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى  
عضو مجلس اإلدارة

مركز رزان التخصصي   
عضو مجلس اإلدارة

شركة بيرزيت لألدوية   
عضو مجلس اإلدارة

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

يوسف”محمد كمال” حسونة    
عضو مجلس اإلدارة

أ , راتب محيسن    
أمين سر المجلس 
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لجـــان 

مجلس اإلدارة

 
الجهات االستشارية

المستشار القانوني  

أ. راتب محيسن 

مدقق الحسابات الخارجي 

ديلويت آند توش 

المستشار الضريبي

د. منذر نجم 

المستشار اإلعالني

شركة زووم للدعاية واإلعالن  

مستشار برامج التكافل العائلي   

سعيد عثمان خواجا

لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر	 
لجنة الترشيحات والمكافآت 	 
لجنة اإلستثمار 	 
لجنة الحوكمة 	 
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السيد / محمد الريماوي  
المدير العام 

السيد / قاسم آدم 
مساعد المدير العام لشؤون 

التعويضات

السيد / أكرم بركات   
مدير دائرة التعويضات

السيد / أسامة عمارنة     
مدير دائرة تأمين المركبات  

السيد / خلدون مفارجة    
مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات 

السيدة / أمل عبد الحق     
مسؤول دائرة اإلعادة

السيد / عبد الحكيم القاسم   
نائب المدير العام للتطوير 

والتخطيط اإلستراتيجي

السيد / سامر عثمان  
المدير المالي 

السيد / سيمون شحادة     
مدير دائرة التأمين الصحي

السيد / راسم جاموس    
مدير دائرة التأمينات العامة

السيد / صالح طبخنا      
المدير اإلداري 

السيد / محمود شخشير
مسؤول العالقات العامة و الترويج 

اإلدارة التنفيذية 

السيد / رفيق السايس
المدقق الداخلي 



لجـــان 14
اإلدارة التنفيذية 

لجنة التخطيط  والموازنات.	 
لجنة األنظمة والسياسات وإجراءات العمل.	 
لجنة دراسة وتحليل العطاءات – تأمين.	 
لجنة اإلحتياطيات والمخصصات.	 
لجنة الموجودات.	 
لجنة المشتريات.	 
لجنة الموارد البشرية.	 
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تقـريـر 
مجلس اإلدارة 

السادة المساهمون األفاضل 

ُيسعدنا في مجلس اإلدارة أن نضع بين أيديكم تقريرًا مفصاًل لنتائج أعمال 
شركتكم “شركة التكافل الفلسطينية للتأمين“ عن العام 2015.

ــت  ــة للعــام 2015، فقــد تمكن ــة التقديري ــًا لخطــة العمــل االســتراتيجية 2014 – 2016، والموازن وفق
الشــركة مــن تحقيــق معظــم االهــداف الرئيســية التــي وضعتهــا ، علــى الرغــم مــن التراجــع العــام فــي 

اداء قطــاع التاميــن خــالل العــام 2015.

لقــد واصلــت الشــركة تحقيــق انجازاتهــا بشــكل متواصــل منــذ تاسيســها، فيمــا اظهــرت الســنة الماليــة 
2015 ثبــات وإســتقرار معــدالت النمــو، وتعزيــز مكانــة الشــركة بشــكل الفــت، وتنامــي ثقــة حملــة 

الوثائــق والمســاهمين بالشــركة.
إننــا نؤكــد ان اهــم اإلنجــازات تتمثــل فــي اســتمرار وتطــور ثقــة حملــة الوثائــق والســمعة الممتــازة التــي 
تحققــت للشــركة علــى مســتوى صناعــة التاميــن فــي فلســطين، األمــر الــذي ُيبشــر بمســتقبل يحمــل 

الكثيــر مــن التوقعــات االيجابيــة لكافــة المتعامليــن مــع الشــركة .

وفيما يلي نظرة على أهم الجوانب التي شهدها العام 2015 على مستوى انشطة
الشركة المختلفة:

أواًل : المساهمين
بلــغ عــدد ُمســاهمي الشــركة كمــا فــي 31/12/2015 )361( مســاهمًا, كمــا شــهد الطلــب علــى ســهم 

الشــركة تزايــدًا ملحوظــًا حيــث بلغــت القيمــة الســوقية للســهم عنــد االغــالق علــى ســعر 
2.30 دوالر / ســهم مقارنــة 1.36 دوالر / ســهم فــي نهايــة 2014، بزيــادة بلغــت %69 فيمــا لوحــظ 
قلــة العــرض علــى الســهم مــن حملــة األســهم ممــا يشــير إلــى ثقــة المســتثمرين بالشــركة ورغبتهــم 

بالحفــاظ علــى حصتهــم فــي رأس المــال.
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وفيمــا يلــي ملخــص حركــة األســهم كمــا وردت مــن ســوق فلســطين لــألوراق الماليــة خــالل عــام 
:2015

2015البيان

263,280 سهمعدد األسهم المتداولة

484,479 دوالر أمريكيقيمة األسهم المتداولة )دوالر أمريكي(

2.30 دوالر أمريكيأعلى سعر تداول

1.40 دوالر أمريكيأدنى سعر تداول

2.30 دوالر أمريكيسعر اإلغالق

% 3.097معدل دوران السهم

19,550,000 دوالر أمريكيالقيمة السوقية

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

النسبة %عدد األسهمعدد المساهمينقائمة المساهمين

500 – 511241,3540.49

1000 – 501111104,4791.23

5000 – 100179237,3752.79

10000 – 500120168,1211.98

50000 – 1000125688,8858.10

100000 – 500014352,6824.15

106,907,10481.26أكثر من 100000

%3618,500,000100المجموع
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كبار المساهمين في الشركة ) أكثر او يساوي 100,000 سهم ( 

%1,818,27021.39البنك اإلسالمي الفلسطيني

%1,392,46716.38شركة ترست العالمية للتأمين

%15.43 1,311,866شركة ترست العقارية

% 608,5157.15مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

% 573,8526.75مركز رزان التخصصي 

% 350,0004.1شركة بيرزيت لألدوية

% 292,1343.43صندوق إدخار موظفي شركة التكافل 

% 290,0003.41شركة أوركيد اإلستثمارية

% 150,0001.76عبدالمالك أحمد عبدالمالك الجابر

% 120,0001.41الشركة الدولية لمواد البناء م خ

%1.17 100,000ش مجموعة الجراشي لإلستثمارالصناعي  والتجاري 

%100,0001.17محمد"شاهر  إبراهيم" عارف السخن

% 7,107,10483.61المجموع 

ثانيًا : الحالة المؤسسية والحوكمة 
وفقــًا لرؤيتهــا بأهميــة تحقيــق التــزام كامــل بمبــادئ الحوكمــة والشــفافية، عملــت الشــركة خــالل العــام  

2015 علــى تطويــر منظومــة الحوكمــة وذلــك فــي العديــد مــن المجــاالت.
حيــث قامــت الشــركة خــالل العــام 2015 باقــرار واعتمــاد ميثــاق عمــل لجنــة الحوكمــة فــي مجلــس 

االدارة، ويتــم العمــل بموجبــه فــي كل مــا يتعلــق باعمــال الشــركة وقراراتهــا وتوجهاتهــا.
كمــا قامــت الشــركة بتعزيــز مبــادئ الحوكمــة فيمــا يتعلــق بادائهــا و نظــام التقاريــر المعتمــد لديهــا بمــا 

يتوافــق مــع مدونــة الحوكمــة المعتمــدة لــدى هيئــة ســوق رأس المــال و بورصــة فلســطين.
وقد ظهر أثر هذه التوجهات في العديد من المجاالت منها :

التعــاون واإلهتمــام المناســب بإعــداد نمــوذج الحوكمــة الــذي تقدمــت بــه هيئــة ســوق رأس المــال، 	 
والــذي تبيــن مــن خاللــه درجــة متقدمــة جــدًا فــي إلتــزام الشــركة بمبــادئ الحوكمــة. 

تدريــب عــدد مــن موظفــي الشــركة علــى مفاهيــم الحوكمــة وأهميــة اإللتــزام  فــي عملهــم  	 
الســارية. بالقوانيــن  إلتزامهــم  وتأكيــد  الرقابيــة  الجهــات  بتعليمــات 

اإللتزام بأصول اإلفصاح المالي والفني للجهات الرقابية بالشكل المطلوب.	 
اإللتزام بالمواعيد الدقيقة بعمليات اإلفصاح للجهات الرقابية.	 
تطوير األداء بما يتعلق بعمل دائرة التدقيق الداخلي.	 
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ثالثًا: التوسع الجغرافي  
إســتمرت الشــركة فــي عمليــات التوســع الجغرافــي فــي عــام 2015 حيــث تــم إفتتــاح عــدد مــن الفــروع 

و المكاتــب بهــدف االنتشــار وتقديــم الخدمــات للجمهــور فــي المحافظــات كافــة، وهــي كمــا يلــي : 
فرع البيرة.. 1
مكتب اريحا.. 2
فرع طولكرم.. 3
مكتب  سلفيت.. 4

ــة واألداء  ــة مــن ذوي الســمعة الطيب قامــت الشــركة بتشــغيل هــذه الفــروع و المكاتــب بكــوادر مؤهل
المتميــز، وقــد أثبتــت كافــة المكاتــب بحمــد اللــه كفــاءة عاليــة فــي األداء ممــا ســينعكس ايجابــًا علــى 

اداء الشــركة فــي االعــوام القادمــة.

رابعًا: المبيعات 
إســتمرت الشــركة فــي تحقيــق نمــو فــي المبيعــات خــالل العــام 2015 ، حيــث حققــت نســب نمــو هــي 
ــة فــي الســوق مــع األخــذ بعيــن  األعلــى فــي الســوق وذلــك بالرغــم مــن ظــروف المنافســة الصعب
اإلعتبــار اســتمرار الشــركة فــي التمســك بسياســات متحفظــة مــن حيــث التأمينــات الخطــرة وسياســة 

التســعير و شــروط البيــع النقــدي والتحصيــل.

ملخص ألهم التطورات في مجال المبيعات: 
نمو المبيعات:. 1

حققــت الشــركة خــالل العــام 2015 إنتاجــًا بقيمــة ) 24,7 ( مليــون دوالر مقارنــة مــع )19,6( مليــون 
دوالر للعــام 2014، بنســبة نمــو تصــل الــى ) % 26( والتــي تشــكل ) %93 ( مــن أهــداف الموازنــة 

للعــام 2015.
نمو اإلنتاج حسب المصدر . 2

ــا للتوســع فــي اإلنتــاج المباشــر، مــع  نظــرًا للتوســع الجغرافــي الــذي حققتــه الشــركة وتوجهاته
اإلحتفــاظ بالــوكالء الملتزميــن بسياســات الشــركة اإلكتتابيــة ، فقــد إرتفعــت نســبة اإلنتــاج المباشــر 

مــن  %78 خــالل عــام 2014 الــى %81 خــالل عــام 2015.

خامسًا: التعويضات 
إســتمرت الشــركة بإيــالء شــديد اإلهتمــام بالتعويضــات بإعتبارهــا ركيــزة المصداقيــة األولــى لــدى حملة 

الوثائــق وذلــك مــن خــالل عدالــة التعويضــات وســرعة اإلســتجابة لمتطلبــات حملــة الوثائــق التأمينيــة.

سادسًا: الموارد البشرية   
قامــت الشــركة باســتقطاب العديــد مــن الكفــاءات المميــزه وذوي الخبــرة ، وذلــك لتعزيــز قــدرات 
كادرهــا الفنيــة ، واالســتجابة الحتياجــات التوســع الجغرافــي، بمــا ُيمكنهــا مــن تحقيــق اهدافهــا الحاليــة 

والمســتقبلية .
كمــا عملــت الشــركة علــى تطويــر وتدريــب الكــوادر الحاليــة لمــا لــه انعــكاس مباشــر علــى االداء الكلــي 

للشــركة .
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وفيما يلي نظرة إحصائية خاصة بالموارد البشرية وتشمل ما يلي :  
أعداد الموظفين . 1

بلــغ عــدد موظفــي الشــركة فــي 31/12/2015 )144 موظفــًا( مقابــل )118 موظفــًا( كمــا هــو فــي 
31/12/2014، أي بزيــادة قدرهــا 22% .

 
  

الرواتب . 2
)$200,100( مقابــل  31/12/2015 حوالــي  كمــا فــي  / أساســي  الشــهرية  الرواتــب  بلــغ حجــم 
)$137,967( كمــا فــي 31/12/2014، أي بزيــادة قــدره )$62,133( وبنســبة تصــل إلــى 45%, 
ويرجــع ذلــك الــى زيــادة رواتــب الموظفيــن بنســبة %6 خــالل العــام 2015 باإلضافة إلــى التعيينات 

ــًا. كمــا ســيتم إيضاحهــا تالي

برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة. 3
وفقــًا لتوجهــات الشــركة فــي تطويــر كوادرهــا بشــكل مســتمر، فقــد تمــت دراســة مســتفيضة 
لإلحتياجــات التدريبيــة لكافــة اإلدارات والفــروع وتــم بنــاءًا عليهــا إعــداد برامــج تدريبيــة شــملت عــددًا 
كبيــرًا مــن موظفــي الشــركة  وذلــك مــن خــالل دورات تدريبيــة داخليــة وخارجيــة وورش عمــل تدريبيــة,
ــن  ــة 88 موظفــًا ) بإســتثناء ورش العمــل الخاصــة بالتأمي وقــد شــارك فــي هــذه البرامــج التدريبي
التكافلــي وإجــراءات عمــل التعويضــات ( ويمثــل هــؤالء الموظفيــن حوالــي %60 مــن متوســط 

ــة والفــروع والمكاتــب. عــدد الموظفيــن خــالل العــام 2015 مــن كافــة المســتويات اإلداري

ويظهر الجدول التالي ملخص للبرامج التدريبية:

مدة البرنامجعدد المنتفعينإسم البرنامج

يوم واحد1التأمين الطبي والرعاية الصحية1

يومين5البرنامج المتقدم في التأمين2

يومين1آلية احتساب المخصصات الفنية لشركات التأمين3

3ايام1الضريبة في فلسطين4

العالقة الطردية بين تقييم المخاطر وتسوية الخسائر 5
3 أيام3كادوات تأمينية مساندة

6 أيام1السالمة العامة6

يوم واحد120التأمين التكافلي العائلي 7

5 أيام1وضع االهداف وتحليل مؤشرات االداء8

5 أيام1حوسبة التكافل العائلي9

يوم واحد40تأمين األخطار السياسية10

سابعًا: العالقات العامة والترويج 
شــهد العــام 2015 تفعيــاًل ملحوظــا فــي مجــال العالقــات العامــة والترويــج، مــن خــالل مجموعــة مــن 

االنشــطة والبرامــج والمبــادرات.
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وقــد اســتهدفت هــذه األنشــطة التعريــف بهويــة الشــركة ، وتعزيــز المفهــوم المؤسســي بيــن الشــركة 
وجمهــور المتعامليــن، باإلضافــة الــى تمكيــن الجمهــور مــن التعــرف علــى برامــج الشــركة ومميزاتهــا 

وآليــات التواصــل معهــا.
وقــد جــاء ذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن ادوات االتصــال التســويقي والطــرق الحديثــة فــي التواصــل ، 

والتاســيس للمراحــل القادمــة فــي طــرق االتصــال اإللكترونــي .
وفيما يلي اهم االنشطة والمبادرات التي تم اطالقها خالل العام 2015:

إطالق مشروع سفير التكافل للتأمين. 1
بــادرت الشــركة فــي اطــالق مشــروع “ســفير التكافــل للتأميــن” بهــدف توســيع التوعيــة المجتمعيــة 

عــن التاميــن التكافلــي. وذلــك مــن خــالل المحــاور التاليــة :
إعــداد مــواد تعريفيــة بهويــة الشــركة وبرامجهــا مــن منظــور اســالمي ، باســتخدام وســائل حديثــة 	 

ومواكبــة لمتطلبــات مســتخدمي التكنولوجيــا الحديثــة.
القيــام ببرامــج توعيــة وتدريــب وتثقيــف لكافــة العامليــن فــي الشــركة حــول االطــار الشــرعي الــذي 	 

تقــوم عليــه الشــركة فــي انشــطتها ، لتمكينهــم مــن فهــم ميــزة التأميــن التكافلــي ورفــع قدراتهــم 
علــى إيصــال هــذه الفكــرة للجمهــور المســتهدف.

ــادئ الشــريعة اإلســالمية ومــن 	  التشــبيك مــع المؤسســات المهتمــة بالعمــل المالــي وفقــًا لمب
ــة. اهمهــا وزارة االوقــاف والشــؤون الديني

القيــام باعــداد وتنفيــذ عــدد مــن ورش العمــل فــي مختلــف المحافظــات لموظفــي دوائــر االوقــاف . 2
حــول التأميــن التكافلــي بهــدف خلــق بيئــة حاضنــه و مثقفــة عــن مفهــوم وآليــات تطبيــق التأميــن 
التكافلــي ، باالضافــة الــى تدريــب وتاهيــل كافــة موظفــي الشــركة فــي هــذا المجــال مــن خــالل 

برامــج تدريبيــة .
تطويــر الثقافــة الداخليــة المهنيــة بمــا يخــدم الصــورة والســمعة التنظيميــة ، وذلــك مــن خــالل ورش . 3

ــر السياســات التــي مــن  ــة خاصــه لكافــة الموظفيــن ، باالضافــة الــى اعتمــاد وتطوي عمــل تدريبي
شــانها تعزيــز ادوات االتصــال الداخلــي لمــا لــه مــن أثــر مباشــر علــى الصــورة التنظيميــة وســمعة 
الشــركة امــام الجمهــور، ومنهــا سياســة التقليــل الــى الحــد االنــى فــي التعامــل الورقــي و اعتمــاد 

النمــاذج اإللكترونيــة، وادبيــات التواصــل واالتصــال مــع الجمهــور والمؤسســات ذات الصلــة.

اعتماد مشروع تعميم العالمة التجارية لنقاط البيع . 4
ــع  ــة المعتمــدة لديهــا فــي كافــة نقــاط البي ــم العالمــة التجاري ــادرت الشــركة بالشــروع فــي تعمي ب
مــن فــروع ومكاتــب، بحيــث يتــم توحيــد المظهــر العــام، واداء الموظفيــن وتوفيــر المعلومــات عــن 

الشــركة .

التشبيك اإلعالمي و االعالني . 5
عــززت الشــركة مــن نشــاطات التشــبيك االعالمــي مــع المؤسســات االعالميــة المختلفــة بهــدف 
تعزيــز الوعــي المجتمعــي حــول التأميــن االســالمي، وتحســين ادوات التواصــل مــع جمهــور 
الشــركة  عــن  الضروريــة  بالمعلومــات  المســتخدمين  كافــة  وتزويــد  الشــركة،  مــع  المتعامليــن 

. وانشــطتها 

اطالق النسخة االنجليزية للموقع االلكتروني . 6
أطلقــت الشــركة الموقــع االلكترونــي بنســخته االنجليزيــة لتســهيل التواصــل وخدمــة حملــة الوثائــق 
والمهتميــن غيــر الناطقيــن باللغــة العربيــة وبهــدف التواصــل الكفــؤ مــع المؤسســات الماليــة 
العالميــة وشــركات اإلعــادة المهتمــة فــي متابعــة نتائــج ومســتجدات شــركة التكافــل للتأميــن, 
وبشــكل يتناســب مــع حجــم وتطلعــات الشــركة فــي المنافســة و الحفــاظ علــى مكانتهــا فــي 
مقدمــة الشــركات الفلســطينية بشــكل عــام وكشــركة رائــدة فــي قطــاع التأميــن االســالمي،  وبمــا 

ــة. ــات الجــودة العالمي يتناســب مــع متطلب
)www.altakaful-ins.ps لإلطالع على الموقع اإللكتروني(
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تطوير منصات التواصل االجتماعي. 7

قامــت الشــركة بتطويــر اســتخدام منصــات التواصــل االجتماعــي متكيفة مع التطــور في المفاهيم 
والخصائــص لإلندمــاج مــع الجمهــور الفلســطيني بهــدف التســويق وتعزيــز هويــة الشــركة حيــث 
احتلــت الشــركة رقــم 1 فــي عــدد المتابعيــن علــى منصــة Facebook  مقارنــة مــع قطــاع التأميــن 
المحلــي, فيمــا تواصــل دراســة اســتخدام منصــات متطــورة اخــرى وفقــًا لالحتياجــات المســتقبلية 

ثامنًا : المسؤولية المجتمعية  
تؤمــن الشــركة بدورهــا ومســؤوليتها تجــاه المجتمــع الفلســطيني، وتتطلــع باســتمرار الــى زيــادة 
مســاهمتها فــي مســاندة المؤسســات الراعيــة للفئــات المجتمعيــة ذات الحاجــة االســتثنائية، وقــد 
ــف  ــي 25 ال ــة بلغــت حوال ــة بموازن ــات المجتمعي ــي عــدد مــن االنشــطة والفعالي قامــت الشــركة بتبن

دوالر أمريكــي خــالل العــام 2015.

تاسعًا : تكنولوجيا المعلومات  
تولــي الشــركة إهتمامــًا كبيــرا فــي مجــال المعلومــات ألهميتهــا البالغــة، وتقــوم بتطويــر ادواتهــا 
وكوادرهــا بشــكل مســتمر بمــا يضمــن قــدرة الشــركة المســتمرة علــى العمــل فــي بيئــة آمنــة وفعالــة.
العامليــن  تدريــب  علــى  والعمــل  التحتيــة،  البنيــة  تحديــث شــملت  بعمليــات  الشــركة  حيــث قامــت 
لالســتفادة باالمكانيــات التكنولوجيــة التــي توفرهــا الشــركة ، كمــا قامــت الشــركة باطــالق مشــروع 
ــن الشــركة مــن الحصــول  تطويــر النظــام االلــي فــي الشــركة بمشــاركة جميــع الدوائــر الفنيــة بمــا يمكِّ
علــى نظــام الــي يواكــب تطلعــات الشــركة واحتياجاتهــا ويغطــي كافــة األنشــطة الفنيــة واالداريــة.
كمــا تعــد الشــركة لالســتفادة مــن تقنيــة الجيــل الثالــث التــي مــن المتوقــع طرحهــا فــي الســوق 

.2016 العــام  خــالل  الفلســطيني 

إفصاحات إضافية
بموجب تعليمات الحوكمة 

مزايا ومكافآت مجلس االدارة 
تــم منــح كل عضــو مجلــس ادارة مبلــغ  10.000 دوالر أمريكــي عــن دوره فــي مجلــس االدارة ولجــان 

المجلــس ، ويتــم اعتمــاد ذلــك بالنســبة والتناســب مــن عــدد مــرات حضــور كل منهــم الجتماعــات 

المجلــس.
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مزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية   
تم االفصاح عن رواتب االدارة التنفيذية ومكافاتهم في البيانات المالية.

اإلجراءات القانونية والقضايا   
ال يوجــد ايــة قضايــا مقامــة ضــد الشــركة باســتثناء تلــك المتعلقــة بالتعويضــات ، وهــي ضمن النشــاط 

الطبيعي للشــركة.

عدد األسهم المملوكة لإلدارة التنفيذية 

عدد االسهم جهة الملكية 

292,134 سهمًاصندوق االدخار لموظفي شركة التكافل

28,365 سهمًامحمد الريماوي – المدير العام 

آلية ايصال المعلومات والبيانات للمساهمين    
يتــم التواصــل مــع مســاهمي الشــركة واطالعهــم علــى المعلومــات والبيانــات مــن خــالل مجموعــة 

مــن الوســائل اهمهــا :
اإلفصاحــات الدوريــة والتــي تنشــر علــى مواقــع بورصــة فلســطين وهيئــة ســوق رأس المــال . 1

للشــركة. الفلســطينية والموقــع اإللكترونــي 
االعالن عبر الصحف المحلية ووسائل االعالم.. 2

ارســال الدعــوات لحضــور االجتماعــات مــن خــالل البريــد و/ أو التســليم باليــد باإلضافــة الــى البريــد . 3

اإللكترونــي و/ أو الفاكــس.

اإلختالف بين البيانات المالية االولية والختامية    
تم وبناء على تقرير الخبير االكتواري رفع االحتياطيات الفنية كما يلي :

تم رفع احتياطي االخطار السارية للتأمين الصحي والعمال بمبلغ ) 183,387 ( $ دوالر أمريكي 	 

تم رفع احتياطي مصاريف تسوية المطالبات بمبلغ )19,678( $ دوالر امريكي	 
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التوجهات المستقبلية 
وخطة العمل للعام 2016 

لقــد تأكــدت ُخطــى الشــركة علــى طريــق النجــاح، ممــا يرفــع وتيــرة الطموحــات لــدى المســاهمين 
والعامليــن مــن جهــة ، ويرفــع مــن درجــة التوقعــات لــدى حملــة الوثائــق والمؤسســات والجهــات ذات 

العالقــة مــع الشــركة مــن جهــة ُأخــرى.
ان مســؤولية النجــاح الــذي تحقــق، والطموحــات التــي يخطــط لهــا مجلــس االدارة قــادت التوجهــات 

المســتقبلية للشــركة وفقــا للمحــددات التاليــة: 

نؤمــن بــان ثقــة الجمهــور الفلســطيني فــي الشــركة وادائهــا يمثــل حجــر الزاويــة فــي اداء الشــركة 	 
وبرامجهــا وانشــطتها.

نعتقــد بقــدرة الشــركة فــي تحقيــق نتائــج أفضــل فــي ظــل رعايــة دائمــة مــن مجلــس االدارة ، 	 
ــدى االدارة التنفيذيــة، وانســجام مختلــف مســتويات إتخــاذ  ــة ل ــة والفني وتعاظــم القيمــة المعرفي

ــق االهــداف . القــرار فــي الشــركة وتفاعلهــم فــي ســبيل تحقي

وبالرجــوع الــى خطــة العمــل اإلســتراتيجية فــي الشــركة لالعــوام 2014 – 2016، والنتائــج المتحققــة 
الموضوعــة،  االهــداف  تحقيــق  علــى  الشــركة وطواقمهــا  قــدرة  ثبــات  ظــل  وفــي   ،2015 للعــام 

وبتوجيهــات مــن مجلــس االدارة تــم اعــداد الموازنــة التقديريــة للعــام 2016 .
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اهـداف
الموازنة للعام 2016

االهداف العامة:
تطويــر الحصــة الســوقية ورفــع حجــم االنتــاج بمعــدالت تتناســب وقــدرة الشــركة علــى المنافســة، 	 

وتعكــس ثقــة الجمهــور وتمســك حملــة الوثائــق بالشــركة .

تطوير الفروع الحالية وتعميم عمليات نشر العالمة التجارية بشكل كامل.	 

تحســين مســتويات الربحيــة بمــا يتناســب مــع تطويــر كفــاءة عمليــات الشــركة مــن حيــث االيــرادات 	 

والمصاريــف.

توسع محدود في الفروع والمكاتب والمنتجين بعمولة والوكالء.	 

االستمرار في نشر الهوية المؤسسية وتعميمها.	 

المحافظة على مستوى اإلهتمام بالذمم وآليات التحصيل وتحسين معدل الذمم الى االنتاج.	 

تطوير النظام اآللي واالنظمة المساندة بشكل جوهري.	 

عمليات التوسع 
التوسع في مكاتب جديدة :

مكتب في جنوب نابلسأ. 

مكتب اضافي في محافظة رام الله والبيرةب. 
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تحـليل البيانات المالية 
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تقرير مدقق الحسابات المستقل 
والبيانات المالية الختامية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015
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تقرير مدقق 

الحسـابات المسـتقل

تقرير مدقق الحسابات المستقل

حضرات السـادة مسـاهمي
شــركة التكافل الفلسطينية للتأمين

المسـاهمة العامـة المحـدودة
فلسطين

تقرير حول القوائم المالية
قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركةالتكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة 
)“الشــركة”( والتــي تتكــون مــن قائمة المركز المالي كمــا في 31 كانــون األول 2015 وكل من قائمة 
الدخــل وقائمــة الدخل والدخل الشــامل اآلخر وقائمــة التغيرات في حقوق الملكيــة وقائمة التدفقات 
النقدية للســنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياســات المحاســبية الهامة، ومعلومات إيضاحية 

أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وعرضها بصورة عادلــة وفقًا لمعايير المحاســبة 
الماليــة الصــادرة عــن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلســالمية، كما وتشــمل هذه 
المسؤولية االحتفاظ بالرقابة الداخليـــة التي تجدها اإلدارة مناسبة لتمكنها من إعداد وعرض القوائم 

المالية بصورة عادلة خاليًة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية استنادا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا 
لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، وتتطلــب تلك المعاييــر أن نتقيد بمتطلبــات قواعد الســلوك المهني وأن 
نقــوم بتخطيــط وإجــراء التدقيق للحصول على تأكيــد معقول فيما إذا كانت القوائــم المالية خالية من 

أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في القوائم 
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الماليــة. تســتند اإلجــراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحســابات، بما في ذلــك تقييم مخاطر األخطاء 
الجوهريــة فــي القوائــم المالية، ســواء كانت ناشــئة عن احتيال أو عــن خطأ، وعند القيــام بتقييم تلك 
المخاطــر، يأخــذ مدقــق الحســابات في االعتبــار إجــراءات الرقابة الداخلية للشــركة والمتعلقــة باإلعداد 
والعـــرض العادل للقوائم المالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناســبة حســب الظروف، 
وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة لدى الشــركة. يتضمــن التدقيق كذلــك تقييم 
مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية المعدة من قبــل اإلدارة، 

وكذلك تقييم العرض اإلجمالي للقوائم المالية.

نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق.

الـرأي
في رأينـا، أن القوائم الماليـة تظهـر بصورة عادلـة، من جميع النواحي الجوهريـة، المركز المالي لشركة 
التكافــل الفلســطينية للتأميــن المســاهمة العامــة المحدودة كما فــي 31 كانــون األول 2015 وأدائها 
المالي، وتدفقاتها النقدية للســنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاســبة المالية الصادرة عن 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

تقرير حول متطلبات قانونية ونظامية أخرى
لقــد حصلنــا علــى المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناها ضروريــة ألداء مهمتنــا وبرأينا فإن الشــركة 
تحتفظ بقيود وســجالت محاســبية منظمة بصورة أصولية وهي متفقة مع القوائم المالية المرفقة. 
وفــي حــدود المعلومــات التــي توفرت لنا لم يــرد إلى علمنا وقــوع أية مخالفات خالل الســنة ألحكام 
قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964 وتعديالته، أو لبنود النظام األساسي للشركة بحيث يمكن أن 

يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للشركة أو على نتائج أعمالها للسنة.

ديلويت آند توش )الشرق األوسط(
رام الله – فلسطين

9 آذار في          2016      
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شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي

كما في 31 كانون األول 2015
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شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015
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شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015
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شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015
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شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015
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شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

التعريف واألعمال. 1

تأسســت شــركة التكافل الفلسطينية للتأمين بتاريخ 19 تشــرين الثاني 2006، ومركزها الرئيسي . 1
في 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 تؤســس و/أو تشــارك في تأســيس أي شــركة قد تســاعدها على تحقيق أغراضها و/أو تندمج 	 

مع أي شــركة و/أو شــركات أخرى مســاهمة عامة أو محدودة المســؤولية وأن تمتلك األسهم في 
الشركات المساهمة و/أو محدودة المسؤولية.

تزاول الشــركة نشــاطاتها من خالل فروعها ومكاتبها و وكالئها المنتشــرين في فلســطين والبالغ . 3
عددهــا )21( فرعــا ومكتبــا و )17( وكيــاًل ومنتجــًا كما فــي 31 كانون األول 2015 مقابــل )16( فرعا 

ومكتبا و )13( وكيال كما في 31 كانون األول 2014.

بلغ عدد موظفي الشركة )144( موظفا كما في 31 كانون األول 2015، و )118( موظفا كما في . 4
31 كانون األول 2014.

تأسســت شــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن برأســمال قيمتــه 8.500.000 دوالر موزعــة على . 5
8.500.000 سهم بواقع واحد دوالر أمريكي لكل سهم سددت بالكامل.

تــم اعتمــاد القوائــم الماليــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريخ 7 شــباط 2016، علــى أن يتم عرضها . 6
للموافقة عليها على الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعهم السنوي القادم.

تم الموافقة على القوائم المالية للشــركة من قبل هيئة ســوق رأس المال الفلســطينية / اإلدارة . 7
.PCMA\DIWAN\5417\2016  العامة للتأمين بتاريخ 9 آذار 2016 بموجب كتابهم إشارة رقم
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شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة. 2

1-2 المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثيـــر جوهري على 
البيانات المالية.

تم تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة التالية في هذه البيانات المالية، 
وهي المعاييـــر التـــي أصبحت سارية للفترات السنوية التـــي تبدأ اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2015 أو 
بعد ذلك التاريخ، والتـي على الرغم من أنه لم يكن لتطبيقها أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة 
للســنة الحاليــة أو الســنوات الســابقة، إال أن ذلــك قــد يؤثــر على محاســبة المعامــالت أو التعاقدات 

المستقبلية.

التحســينات الســنوية على دورة المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية 2010 – 2012، والتـــي 	 
تتضمن تعديالت على المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية – األرقام ) 2 و 3 و 8 و 13( وعلى 

معاييـر المحاسبة الدولية – األرقام ) 16و 24 و38(.
التحسينات السنوية على دورة المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية  2011 – 2013، والتـــي 	 

تتضمــن تعديــالت حــول المعاييـــر الدوليــة إلعداد التقاريـــر المالية – األرقــام ) 1 و 3 و 13 ( وحول 
معيار المحاسبة الدولي رقم )40(.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 19( – “منافع الموظفين” بحيث توضح المتطلبات 	 
المتعلقة بالطريقة التـي ُتعزى بها المساهمات من الموظفين أو من أطراف أخرى تتعلق بالخدمة 

إلى فترات الخدمة.
قامــت الشــركة بتاريــخ 1 كانون الثانــي 2015 بتطبيق المعيــار الدولي إلعداد التقاريــر المالية رقم 	 

)9( وتم تصنيف اإلستثمارات المتوفرة للبيع على أنها موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخــل الشــامل اآلخــر إلعتقاد اإلدارة أن تصنيف هذه اإلســتثمارات هي إســتثمارات إســتراتيجية 
وفقًا لنماذج أعمالها ولم يكن هنالك أية تأثيرات على المبالغ في القوائم المالية. لقد كان إلعادة 
تصنيف األدوات المالية الناتج عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( أثره في 
تغيير أســس القياس و/أو سياســة األعتراف باألرباح أو الخســائر للموجودات المالية والتي كانت 
مســبقا مســجلة بالقيمة العادلة ومصنفة كمتاحة للبيع والتي تم إعادة تصنيفها الى استثمارات 

مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
كان تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( إعادة تصنيف انخفاض القيمة العادلة 
والمسجلة مسبقا في التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتوفرة للبيع بقيمة 
1.019.481 دوالر الــى التغيــر المتراكــم فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات الماليــة من خــالل الدخل 

الشامل اآلخر.
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للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار وغيـر المفعلة بعد   2-2

لم تقم الشركة بعد بتطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة التالية التـي تم 
إصـدارها ولم يتم سريانها بعد:

المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقــم )14(  - "الحســابات 
التنظيمية المؤجلة"

تعديالت على معيار المحاســبة الدولي رقم )1( -  "عرض البيانات 
المالية" بشأن مبادرة اإلفصاح

تعديــالت علــى المعيــار الدولي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقم )11( 
– "الترتـــيبات التعاقدية المشــتركة لبيان محاســبة االســتحواذ على 

الحصص في العمليات المشتركة".

تعديــالت على معيار المحاســبة الدولي رقــم )16( – "الممتلكات، 
 –  )38( رقــم  الدولــي  المحاســبة  ومعيــار  والمعــدات"  اآلالت 
"الموجودات غيـر الملموسة"، وذلك بشأن إيضاح طرق اإلستهالك 

واإلطفاء المقبولة

تعديــالت على معيار المحاســبة الدولي رقــم )16( – "الممتلكات، 
اآلالت والمعدات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم )41( – "الزراعة"، 

حول حامل النبات
تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )27( – "البيانــات 
الماليــة المنفصلــة" والمتعلقــة بالمحاســبة عن اإلســتثمارات في 
الشــركات التابعة والمشــاريع المشتركة والشــركات الزميلة اختيارًيا 
باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة فــي بيانــات ماليــة منفصلــة 
والمتعلقــة بالمحاســبة عــن اإلســتثمارات فــي الشــركات التابعــة 
والمشــاريع المشتركة والشــركات الزميلة اختيارًيا باستخدام طريقة 

حقوق الملكية في بيانات مالية منفصلة

معمول بها للفترات السـنوية 
التي تبدأ في أو بعد

1 كانون الثاني 2016

1 كانون الثاني 2016

1 كانون الثاني 2016

1 كانون الثاني 2016

1 كانون الثاني 2016

1 كانون الثاني 2016
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المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة

تعديــالت علــى المعيــار الدولي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقم )10( 
– “البيانــات الماليــة الموحــدة”، والمعيــار الدولــي إلعداد التقاريـــر 
المالية رقم )12( – “اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى”، 
ومعيار المحاســبة الدولي رقم ) 28( -  “اإلســتثمار في الشــركات 
الزملية والمشاريع المشتـــركة”، وذلك فيما يتعلق بتطبيق إسثناء 

التوحيد على المنشآت االستثمارية
التحســينات الســنوية علــى دورة المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر 
الماليــة 2012 – 2014 والتــي تشــمل تعديــالت علــى المعاييـــر 
الدوليــة إلعــداد التقاريـــر الماليــة – األرقــام ) 5 و 7 ( وعلــى معيــار 

المحاسبة الدولي رقم ) 19( و )34(.

المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم )9( األدوات المالية )النســخة 
المعدلة لعام2014( 

إن النســخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( تحتوي 
على المتطلبات المحاسبية لألدوات المالية التي تم إصدارها في 
شــهر تموز 2014. تتضمن النســخة الجديدة من المعيار المتطلبات 

التالية:

التصنيف والقياس: 	 
تقــدم هذه النســخة تصنيف جديد لبعــض أدوات الدين حيث يمكن 
تصنيفهــا ضمــن “الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة من خالل 
الدخــل الشــامل اآلخــر”، ويتم تصنيــف المطلوبات المالية بشــكل 
مشــابهة لمعيار المحاســبة الدولي رقم )39( لكن هنالك إختالفات 
فــي المتطلبــات المنطبقة على قياس مخاطــر اإلئتمان  المتعلقة 

بالمنشأة.
التدني: 	 

المتوقعــة”  االئتمانيــة  “الخســارة  نمــوذج   2014 نســخة  قدمــت 
الحتســاب خســارة تدني الموجودات الماليـــة ، وعليه أصبح من غير 
الضروري زيادة المخاطر االئتمانية بشكل مسبق حتى يتم االعتراف 

بخسارة التدني.

معمول بها للفترات السـنوية 
التي تبدأ في أو بعد

1 كانون الثاني 2016

1 كانون الثاني 2016

1 كانون الثاني 2018

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة “تتمة”. 2
2-2  المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار وغيـر المفعلة بعد “تتمة” 
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للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة “تتمة”. 2
 2-2   المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار وغيـر المفعلة بعد“تتمة”

 
المعيار الدولي إلعداد التقاريـــر المالية رقم )15( – “اإليـــرادات من 

العقود المبـرمة مع العمالء” 
صــدر المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقــم )15(  في أيار 
2014 حيــث أســس نظامــًا شــاماًل وحيــدًا تســتعين بــه المنشــآت 
في محاســبة اإليـــرادات الناتجــة من العقود المبـــرمة مع العمالء، 
وبالتالــي، فســيحل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقم 
)15( محل اإلرشــادات السارية بشأن االعتراف باإليـــرادات بما في 
ذلــك معيــار المحاســبية الدولي رقــم )18( – “اإليـــرادات”، ومعيار 
المحاسبة الدولي رقم )11( – “عـــقود اإلنشاءات” وما يتصل بها 

من تفسيـرات عندما يسري العمل به.
ويقــوم المبــدأ األساســي للمعيار الدولــي إلعداد التقاريـــر المالية 
رقم )15( على أنه يتعين على المنشأة اإلعتـراف بإيـراداتها لتحديد 
تحويــل البضائــع أو الخدمــات المتفق عليها للعمــالء بقيمة تعكس 
المقابــل الذي تتوقع المنشــأة الحصول عليــه لقاء تلك الخدمات أو 
البضائع. ويقدم المعيار على وجه الدقة منهجًا لإلعتراف باإليـرادات 

قائمًا على خمس خطوات:
الخطوة 1: تحديد العقد )العقود( المبـرمة مع العميل.	 
الخطوة 2: تحديد تنفيذ اإللتـزامات المتضمنة بالعقد.	 
الخطوة 3: تحديد قيمة المعاملة.	 
الخطــوة 4: تخصيــص قيمــة المعاملــة إلــى تنفيــذ اإللتـــزامات 	 

الواردة بالعقد.
الخطــوة 5: اإلعتــراف باإليـــرادات عنــد )أو حين( تســتوفي فيه 	 

المنشأة التـزاماتها مع العمالء.
وبموجب المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم )15(، تعتـرف 
المنشأة بإيـراداتها عندما يتم إستيفاء اإللتـزام، أي عندما ُتحول إلى 
العميــل “الســيطرة” على البضائع أو الخدمــات التي تنطوي على 
إستيفاء إلتـزام ما. لقد تم إضافة مزيدًا من التوجيهات المستقبلية 
للمعيــار الدولي إلعداد التقاريـــر المالية رقم )15( حتى يتم معالجة 
ســيناريوهات محــددة. وإضافــة إلى ذلك، يتطلــب المعيار الدولي 
إلعداد التقاريـر المالية رقم )15( مزيدًا من اإلفصاحات الموسعة.

تعديــالت علــى المعيار الدولي إلعداد التقاريـــر المالية رقم )10( – 
“البيانات المالية الموحدة”، وعلى المعيار المحاسبي الدولي رقم 
)28( – “اإلســتثمار في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشتـــركة” 
)2011(، وذلك بشأن معالجة بيع الموجودات أو المساهمة بها من 

المستثمر إلى شركته الزميلة أو مشروعه المشتـرك.

معمول بها للفترات السـنوية 
التي تبدأ في أو بعد
1 كانون الثاني 2018

ُأرجئ تاريخ السريان ألجل غيـر 
مسمى
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للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة “تتمة”. 2
2-2   المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار وغيـر المفعلة بعد“تتمة” 
تتوقــع اإلدارة أن يتــم تطبيــق المعاييــر المبينــة أعاله في إعــداد القوائم المالية عند تاريخ ســريان 
كل منها دون أن تحدث هذه المعايير أي أثر جوهري على القوائم المالية للشــركة باســتثناء تطبيق 
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة أرقام )9 – نســخة 2014( و)15( و )16( ، حيــث تتوقع اإلدارة ان 
يتــم تطبيــق المعاييــر الدولية للتقارير المالية ارقام )9 – نســخة 2014( و )15( في القوائم المالية 
للشــركة خــالل الفتــرات الماليــة الــذي تبــدأ في أو بعــد األول من كانــون الثانــي 2018 ، والمعيار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16( في أو بعد األول من كانون الثاني 2019 ، علما بأنه قد يكون 
لهــا أثــر جوهري على المبالــغ واالفصاحات الواردة في القوائم الماليــة والمتعلقة بااليرادات من 
العقــود مــع العمــالء والموجــودات والمطلوبــات المالية للشــركة، اال انه من غيــر العملي أن يتم 
تقديــر أثــر تطبيــق ذلك في الوقت الحالي بشــكل معقول لحين قيام االدارة باســتكمال الدراســة 

التفصيلية لتطبيق تلك المعايير على القوائم المالية للشركة.

ملخص بأهم السياسات المحاسبية. 3
3-1   بيان االلتزام

تم إعداد المعلومات المالية المرفقة وفًقا ألحكام ومبادىء الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره هيئة 
الفتــوى والرقابــة الشــرعية للشــركة وطبقا لمعايير المحاســبة المالية الصادرة عن هيئة المحاســبة 
والمراجعــة للمؤسســات المالية اإلســالمية  ولمتطلبات أحكام القوانين المحليــة وقانون التأمين 
رقــم )20( لســنة 2005 والتعليمــات الصــادرة عن هيئة ســوق رأس المــال/ اإلدارة العامة للتأمين. 
تطبق الشركة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
والتفســيرات الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عن مجلــس معايير 
المحاســبة الدولية في حال عدم وجود معايير صادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات 

المالية اإلسالمية ولحين صدور معايير اسالمية تحل محلها.

3-2   أسس اإلعداد
تــم إعــداد القوائــم المالية المرفقــة طبقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باســتثناء بعــض األدوات المالية 
المقاســة بقيــم إعــادة التقييــم أو بالقيمــة العادلــة كما في نهايةالســنة المالية ، كمــا هو موضح 
في السياسات المحاسبية أدناه. تعتمد التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمقابل 

المدفوع مقابل الموجودات والبضائع والخدمات.
ُتعــرف القيمــة العادلــة بالســعر الذي ســيتم قبضــه لبيع أي من الموجــودات أو دفعــه لتحويل أي 
مــن المطلوبــات ضمــن معاملة منظمة بين المتشــاركين في الســوق في تاريــخ القياس، بغض 
النظر عما إذا كان الســعر يمكن تحقيقه بطريقة مباشــرة أو كان مقدرًا باســتخدام أســلوب تقييم 
آخــر، وعنــد تقديــر القيمة العادلــة ألي من الموجــودات أو المطلوبات، تأخد الشــركة بعين االعتبار 
تلك العوامل عند تســعير الموجودات أو المطلوبات في تاريخ القياس. تم تحديد القيمة العادلة 
ألغراض القياس و/أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية على ذلك األساس، باستثناء القياسات 
التـــي تتشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل القيمة المستخدمة في المعيار 

المحاسبي الدولي رقم )36(.
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إضافة إلى ذلك، ُتصنف قياســات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقارير المالية، إلى المســتوى 
ا أو 2 أو 3 بناًء على مدى وضوح المدخالت بالنســبة لقياســات القيمة العادلة وأهمية المدخالت 

بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل، وهي محددة كما يـلي:

المســتوى األول: قياســات القيمة العادلة المســتقاة من األســعار المدرجة )غير المعدلة( في 	 
األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة في تاريخ القياس.

المســتوى الثاني: قياســات القيمة العادلة المســتقاة من مدخالت بخالف األســعار المدرجة 	 
والتــي تــم إدراجهــا فــي المســتوى األول والتي يمكــن مالحظتهــا لألصــول والمطلوبات إما 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المســتوى الثالــث: قياســات القيمــة العادلة المســتقاة من المدخالت غيــر المالحظة لألصول 	 

والمطلوبات.
تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي الخاصة بها بشكل عام حسب السيولة، وذلك بالتفريق 
بيــن الجــزء المتــداول وغيــر المتــداول إعتمــادًا علــى توقعــات التحصيل أو الســداد خالل 12 شــهرًا 
بعــد تاريــخ قائمــة المركز المالي )المتداول( وأكثر من 12 شــهرًا بعد تاريخ قائمة المركز المالي )غير 

متداول( حيث تم إظهار ذلك في اإليضاحات.

3-3  المعامالت بالعمالت األجنبية
تحتفــظ الشــركة بســجالت محاســبية منظمــة بالشــيقل االســرائيلي، ويتــم تحويــل الموجــودات 
والمطلوبات المتداولة بالعمالت األخرى الى الشــيقل اإلســرائيلي الجديد حســب أســعار الصرف 
الســائدة بتاريــخ القوائــم الماليــة. أما المعامالت التــي تمت بالعمالت األجنبية خالل الســنة فيتم 
تحويلها الى الشــيقل اإلســرائيلي الجديد حســب أســعار الصرف الســائدة بتاريخ كل معاملة، أما 
العوائد )الخســائر( الناتجة عن عملية التحويل فقد جرى قيدها في حســاب عوائد )خســائر( فروقات 

العملة ضمن قائمة الدخل.

 ألغــراض إعــداد القوائــم الماليــة، تــم عــرض موجــودات ومطلوبــات الشــركة بالــدوالر األمريكــي 
على أســاس أســعار الصرف الســائدة كمــا في تاريخ القوائــم المالية. يتم إعــادة تحويل اإليرادات 
والمصروفــات علــى أســاس متوســط أســعار الصرف الســائدة خالل الســنة ويتــم إدراج فروقات 
أســعار الصــرف الناتجــة عن تحويل تلــك البنود إلى الدوالر األمريكي ضمن قائمة الدخل الشــامل 

اآلخر.
أسعار الصرف مقابل الدوالر األمريكي كما في تاريخ القوائم المالية فقد كانت كما يلي:

التغيير20152014
%دوالردوالر

)%0.31(0.25630.2571الشيقل اإلسرائيلي

)%0.14(1.4101.412الدينار األردني
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية “تتمة”. 3
3-4  تحقق اإليرادات وتسجيل المصاريف

تكاليف اقتناء عقود التكافل
تمثــل تكاليــف االقتنــاء التكاليــف التــي تتكبدهــا الشــركة مقابل بيــع او اكتتاب او بدء عقــود تكافل 

جديدة، ويتم قيد تكاليف االقتناء في قائمة الدخل.

العموالت والتكاليف االخرى
يتــم قيــد كافة العموالت والتكاليف االخرى للحصول علــى عقود التكافل الجديدة او المجددة في 

قائمة الدخل في سنة حدوثها، ويتم االعتراف بالمصاريف االخرى وفقا لمبدأ االستحقاق.

إيرادات العموالت
يتم االعتراف بإيرادات العموالت عند إصدار وثيقة معيدي التكافل بناًء على شروط ونسب مئوية 

متفق عليها مع معيدي التكافل.

ايرادات العوائد
يتم قيد عوائد الودائع لدى البنوك وفقًا لمبدأ االستحقاق على أساس الفترات الزمنية المستحقة 

والمبالغ األصلية ومعدل الفائدة المكتسب.

توزيعات أرباح األسهم
يتم االعتراف بتوزيعات أرباح األســهم عندما ينشــأ حق للمساهمين باستالم دفعات عن توزيعات 

األرباح وذلك عند اقرارها من الهيئة العامة للمساهمين للشركة المستثمر بها.

إيرادات عقود التكافل
يتم قياس إيرادات عقود التكافل بموجب االعتراف باإليرادات المحددة في عقود التكافل والمدرجة 

ضمن هذه اإليضاحات حول القوائم المالية )إيضاح 3-5(.
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3-5  عقود التكافل

تعــرف عقــود التكافــل علــى انهــا عقود تكــون فيهــا الشــركة )المؤمن( قــد قبلت مخاطــر التكافل 
الجوهريــة مــن طــرف آخر )حامل البوليصة( وذلك بالموافقة على تعويض حامل البوليصة إذا كان 
هنــاك حــدث مســتقبلي غير مؤكد ومحدد )الحدث المؤمن عنه( يؤثر ســلبًا علــى حامل البوليصة. 
بصــورة عامــة، تقــوم الشــركة بتحديد فيمــا إذا كان لديهــا مخاطر تكافــل جوهرية بمقارنــة العوائد 
المدفوعــة مــع المتوجبــة الدفــع إذا كان الحــدث المؤمــن لــم يتحقق. يمكــن لعقود التكافــل أيضًا 

تحويل المخاطر المالية.

يتم تسجيل أقساط التكافل الناتجة عن عقود التكافل المذكورة كإيرادات )أقساط تكافل مكتسبة( 
على أســاس الفترات الزمنية المســتحقة. يتم تســجيل أقســاط 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.

يتــم إدراج المطالبــات ومصاريــف تســويات الخســائر المتكبــدة ضمــن قائمــة الدخل على أســاس 
االلتزام المتوقع لتعويض حاملي عقود التكافل أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود.

عقود إعادة التكافل المبرمة
يتــم تصنيــف العقود المبرمة مع شــركات إعادة التكافل والتي يتم بموجبها تعويض الشــركة عن 
الخســائر الناجمــة عــن واحــد أو أكثــر مــن عقــود التكافل المصــدرة من قبــل الشــركة والمتفقة مع 
متطلبــات التصنيــف لعقــود التكافل كعقود إعــادة تكافل. تظهر العقود المبرمــة والتي تدخل بها 
الشــركة مع أطراف تكافل أخرى ضمن عقود التكافل. يتم اعتبار المنافع الناتجة عن دخول الشــركة 
فــي عقــود إعــادة تكافل مبرمــة كموجودات إعــادة تكافل. تقوم الشــركة بتقييم موجــودات إعادة 
التكافل بشكل دوري. في حال وجود مؤشر عن خسائر في موجودات إعادة التكافل تقوم الشركة 
بتخفيض القيمة الدفترية لموجودات إعادة التكافل إلى القيمة القابلة للتحصيل ويتم إدراج خسائر 
التدنــي الناجمــة ضمــن قائمــة الدخــل. يتم قيــاس المبالغ المطلوبة مــن أو إلى معيــدي التكافل 
بشــكل مســتمر، بالقيمة المتعلقة بعقود إعادة التكافل وحســب شروط كل عقد من تلك العقود 
على حدة. تتمثل المبالغ المســتحقة لمعيدي التكافل بشــكل أساســي في األقســاط المستحقة 

عن عقود إعادة التكافل ويتم االعتراف بها كمصروف عند استحقاقها. 

تقوم الشــركة أيضًا بقبول مخاطر إعادة التكافل أثناء ســير األعمال العادية لعقود التكافل حســب 
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 
منتــج أعمــال إعــادة التكافــل. إن التزامات إعــادة التكافل تمثل األرصدة المســتحقة لشــركات إعادة 
التكافل. يتم تقدير المبالغ المستحقة الدفع بطريقة تتماثل مع عقود إعادة التكافل المرتبطة بها.
يتم اســتبعاد أصول والتزامات إعادة التكافل عند إلغاء أو انتهاء مدة ســريان الحقوق التعاقدية أو 

عند تحويل العقد إلى طرف آخر.
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية “تتمة”. 3
3-6  مطلوبات عقود التكافل
احتياطي االدعاءات الموقوفة

يتــم تكويــن احتياطيات لعقــود التكافل فيما يتعلق باالدعاءات الموقوفــة لكافة االدعاءات المبلغ 
عنهــا وغير المســددة حتــى تاريخ القوائم الماليــة، باإلضافة لالدعاءات المتكبــدة وغير المبلغ عنها 

كما بذلك التاريخ. 

إن مطلوبــات عقــود التكافــل المتعلقــة بالمطالبــات غيــر المســددة يتم إثباتهــا عند إبــرام العقود 
وتحميــل األقســاط كمــا بتاريخ قائمة المركز المالــي. هذه االلتزامات تعــرف بمخصص المطالبات 
تحــت الســداد وتســتند علــى التكلفــة النهائية المقــدرة لجميع المطالبــات التي حدثت ولم تســدد 
كمــا بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي، وذلك بعد خصــم القيمة المتوقعــة للحطام والمبالــغ المتوقع 
اســتردادها وكذلــك المتوقــع بقاؤهــا. قد تكون هنــاك تأخيرات في التبليغ والســداد لبعض أنواع 
المطالبــات، لذلــك فإن التكلفة النهائية للمطالبات ال يمكن معرفتها بموثوقية عالية بتاريخ قائمة 
المركــز المالــي. ال يتــم خصــم قيمــة االلتــزام لمقابلة القيمــة المالية للزمــن. يتم إلغــاء االعتراف 

بااللتزام عند انتهائه، بطالنه أو الغاءه.

تمثل االحتياطيات أفضل التقديرات من قبل اإلدارة للمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم 
الماليــة. وتقــدر المطلوبــات للمطالبــات المبلــغ عنها وغير المســددة باســتخدام تقييــم المدخالت 
للحــاالت الفرديــة التــي تــم اإلبالغ عنها للشــركة. إن تقديــرات اإلدارة للمطالبات المســتحقة وغير 
المبلــغ عنها تســتند إلى وتيره تســوية المطالبات الســابقة للمطالبات المتكبــدة وغير المبلغ عنها 
باســتخدام طريقــة التقييــم االكتــواري. كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة، يتم إعــادة تقييــم تقدير 
المطالبــات الســابقة للتأكــد من كفاية المخصص مــن قبل الخبير االكتــواري للمجموعة ويتم إجراء 

التغييرات على هذا المخصص.

احتياطي أقساط التكافل غير المكتسبة
تمثل أقساط التكافل غير المكتسبة والواردة ضمن مطلوبات عقود التكافل الجزء الذي تم تقديره 
مــن إجمالــي األقســاط المكتتبة والتي تخص فتــرات التكافل الالحقة لتاريــخ القوائم المالية. يتم 
تقدير األقســاط غير المكتســبة منســوبة إلى عدد األيام المتبقية من كل وثيقة تكافل بعد تاريخ 
القوائم المالية. إن أقساط التكافل غير المكتسبة والتي تم تقديرها حسب الطريقة أعاله تغطي 
الحــد األدنــى المطلــوب الحتياطــي أقســاط التكافــل غيــر المكتســبة. إن احتياطــي األقســاط غير 
المكتسبة يأخذ في االعتبار تكاليف االستحواذ المقدرة والمتكبدة من قبل الشركة للحصول على 

بوالص التكافل بحيث يتم استدراكها على مدى فترة البوليصة.

إن حصــة إعــادة التكافــل فيما يخــص االدعاءات الموقوفة أعاله شــاملة االدعــاءات المتكبدة وغير 
المبلغ عنها، وكذلك حصة معيدي التكافل من األقســاط غير المكتســبة يتم تصنيفها كموجودات 

إعادة تكافل في القوائم المالية.
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تعويضات الحطام والتنازل
يتم األخذ في االعتبار العائد المتوقع من الحطام وتعويضات التنازل عند قياس االلتزام لمقابلة 

االدعاءات.

تكاليف االستحواذ
إن العموالت والتكاليف الخاصة بضمان الحصول على عقود تكافل جديدة وتجديد عقود التكافل 

القائمة تتفاوت من عقد إلى آخر حيث يتم إثباتها كمصاريف عند تكبدها.

3-7   مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
يتم احتساب مخصص لمواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية الخاصة بنهاية خدمة الموظفين 
عــن فتــرة الخدمــة المتراكمة للموظفين بحســب قانون العمل رقم )7( لســنة 2000 وذلك بمعدل 
راتــب شــهر واحــد عــن كل ســنة خدمــة اعتمادا على آخــر راتب تقاضــاه الموظف خالل الســنة. يتم 
تســجيل المبالــغ الواجــب اقتطاعهــا ســنويا فــي قائمــة الدخــل، ويتــم تخفيض قيمــة المخصص 

بالمبالغ المدفوعة للموظفين عند نهاية خدماتهم أو تركهم العمل.

3-8  مخصــص الصنــدوق الفلســطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق ومخصص هيئة ســوق 
رأس المال

يتــم احتســاب مخصــص هيئة ســوق رأس المال بنســبة %3 ومخصــص الصندوق الفلســطيني 
لتعويض ضحايا حوادث الطرق بنسبة %15 من األقساط األساسية للتأمينات اإللزامية للمركبات 
حسب نظام الرسوم رقم )4( لسنة 2007 الصادر بمقتضى أحكام قانون هيئة سوق رأس المال 

رقم )13( لسنة 2004 وتعليمات اإلدارة العامة للتأمين.

3-9  احتياطي إجباري
يتــم تكويــن االحتياطــي اإلجباري باقتطاع ما نســبته %10 من ربح الســنة إلى أن يصل رصيد هذا 
االحتياطــي إلــى ربــع رأس المــال المدفــوع ويجــوز زيادتــه ليصل إلــى ما نســبته %100 من رأس 
المال المدفوع، وذلك طبقًا لمتطلبات قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964 وتعديالته. إن هذا 

االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.

3-10  احتياطي إختياري
تقــوم الشــركة باقتطــاع نســبة مــن أرباحهــا الســنوية الصافيــة بواقــع %10 لحســاب االحتياطي 
االختياري. وفقًا للقانون ال يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باســم االحتياطي االختياري 

نصف رأس المال. يتم التصرف في االحتياطي االختياري وفق ما يقرره مجلس إدارة الشركة.
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية “تتمة”. 3
3-11  ممتلكات ومعدات

تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم، ويتــم اســتهالك هــذه 
الموجــودات )باســتثناء األراضي( بطريقة القســط الثابــت على مدى العمر اإلنتاجــي المتوقع لها 

وبمعدالت سنوية كما يلي:

%7األثاث والمفروشات
%15السيارات

%25أجهزة حاسوب وأجهزة مكتبية
%10ديكورات وتحسينات

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

فــي تاريــخ القوائــم المالية تقوم الشــركة بمراجعة القيــم الحالية للموجودات لتحديــد فيما إذا كان 
هنــاك أي مؤشــر يــدل على انخفاض في قيمــة الموجودات، وفي حالة وجود مؤشــر على ذلك، 
فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات وذلك بهدف تحديد مدى الخسارة الناتجة عن 

انخفاض القيمة )إن وجدت(.

إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة، مطروحا منها تكلفة البيع، 
والقيمة المســتخدمة. عند تقدير القيمة المســتخدمة لألصل، فإن التدفقات النقدية المستقبلية 
المقدرة لألصل يتم خصمها لقيمتها الحالية باستخدام سعر خصم يعكس تقديرات السوق للقيمة 

الزمنية للنقود في ضوء المخاطر المرتبطة بذلك األصل.

يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجي للممتلــكات والمعدات في نهاية كل عام، فــإذا كانت توقعات العمر 
اإلنتاجي تختلف عن التقديرات المعدة ســابقا، فإنه يتم تســجيل التغير في التقديرات للســنوات 

الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.

يتم قيد األرباح و/أو الخسائر الناتجة عن بيع أو استبعاد الممتلكات والمعدات، والتي تمثل الفرق 
ما بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل في حساب أرباح )خسائر( بيع ممتلكات ومعدات 

ضمن قائمة الدخل.
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية “تتمة”. 3
3-12  استثمارات عقارية

وهــي اســتثمارات محتفــظ بهــا بهــدف االســتفادة مــن ارتفــاع قيمتهــا الســوقية بمــرور الزمن أو 
الحصول منها على إيرادات تأجير، وتظهر بقيمتها العادلة كما في تاريخ القوائم المالية.

يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن التكلفة تكلفة 
استبدال جزء من االستثمار موجود عند حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم استيفاء الشروط المطلوبة 
إلثباتها وهي ال تشــمل التكاليف اليومية لصيانة تلك االســتثمارات. الحقًا إلثبات االســتثمارات 
في العقارات بشكل مبدئي يتم إدراجها بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق بتاريخ القوائم 
الماليــة. يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجة عن التغيــرات في القيمة العادلة لالســتثمارات 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 االســتخدام ولم يعد هناك مزايا 
اقتصادية مســتقبلية متوقعة من اســتبعادها. يتم االعتراف بأية خســائر أو أرباح ناتجة عن ســحب 
أو استبعاد االستثمارات العقارية في قائمة الدخل للسنة التي تم خاللها السحب أو االستبعاد.

يتــم إجــراء التحويــالت مــن أو إلــى االســتثمارات العقارية فقط عنــد حدوث تغيير في االســتخدام 
مثبت في نهاية فترة االســتخدام للمالك عند بداية عقد التأجير التشــغيلي لطرف آخر. بخصوص 
التحويالت التي تتم من استثمارات لعقار يشغله المالك فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة 

تكون القيمة العادلة بتاريخ التغير في االستخدام.

يتم إعادة تقييم االســتثمارات العقارية بحســب ســعر الســوق بناءا على متوســط الســعر لتقارير 
ثالث مخمنين معتمدين، وقيد الفرق في القيمة السوقية عن القيمة الدفترية في حساب أرباح 

إعادة تقييم االستثمارات ضمن قائمة الدخل.
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3-13  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
فــي تاريــخ القوائــم المالية، تقوم الشــركة بمراجعة القيمة الحالية للموجودات الملموســة لتحديد 
فيمــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر يــدل على وجود انخفاض فــي القيمة الدفترية لتلــك الموجودات، 
وفي حالة وجود ذلك المؤشر، فانه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات وذلك بهدف 
تحديــد مــدى الخســارة الناتجــة عــن انخفاض القيمــة )إن وجدت(. وفــي حال صعوبة تقديــر القيمة 
القابلــة لالســترداد لألصل فرديًا تقوم الشــركة بتقدير القيمة المســتردة لوحــدة توليد النقد التي 
ينتمــي لهــا األصــل. عند وجود أســس معقولة للتوزيع، فإنه يتم توزيــع الموجودات على وحدات 
توليد النقد بشــكل إفرادي وما دون ذلك فإنه يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد 

النقد بناًء على أسس معقولة يمكن تحديدها.

إن القيمــة القابلــة لالســترداد هي القيمة األعلى ما بيــن القيمة العادلة مطروحا منها تكلفة البيع 
والقيمة قيد االستخدام. 

أما إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل )وحدة توليد النقد( أقل من قيمته الدفترية، 
فإنــه يتــم خفــض القيمة الدفترية لألصــل )وحدة توليد النقد( إلى القيمة التي يمكن اســتردادها. 
إن خسارة انخفاض القيمة تحمل مباشرة على قائمة الدخل إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه 

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

في حال تم الحقًا استرداد خسارة انخفاض القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )وحدة توليد 
النقد( إلى إن تصل للقيمة المقدرة التي يمكن استردادها على أال تكون الزيادة أعلى من القيمة 
الدفتريــة فيمــا لــو لــم يكــن هنــاك انخفاض في قيمــة األصل )وحــدة توليد النقد( في الســنوات 
الســابقة. إن اســترداد خســارة االنخفاض في القيمة تدرج في قائمة الدخل إال إذا كان األصل قد 
تم إعادة تقييمه، وفي هذه الحالة فإن اســترداد خســارة االنخفاض في القيمة يعامل كزيادة في 

إعادة التقييم.

3-14  الموجودات المالية
يتــم االعتــراف بالموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة عندمــا تصبح الشــركة طرفًا فــي أحكام 

تعاقدية خاصة باألداة.

ُتقــاس الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة، وتضــاف أو تخصــم 
تكاليــف المعامــالت التي تعود مباشــرة إلى حيازة أو إصدار الموجــودات والمطلوبات المالية )عدا 
الموجــودات والمطلوبــات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر( من القيمة العادلة 
للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، حسب االقتضاء، عند االعتراف المبـدئي. يتم االعتراف 
بتكاليــف المعامــالت المتعلقة مباشــرة بحيازة موجودات مالية أو مطلوبــات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل مباشرة في قائمة الدخل.



53

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

ملخص بأهم السياسات المحاسبية “تتمة”. 3
3-14  الموجودات المالية “تتمة”

تصنيف الموجودات المالية
تشــمل الموجودات المالية للشــركة نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم تكافل مدينة وشــيكات برسم 
التحصيل وأرصدة مدينة أخرى، باإلضافة الى استثمارات في أوراق مالية. إن تصنيف الموجودات 
المالية بالشكل المذكور يتم بناءا على طبيعة وهدف اقتناء تلك الموجودات المالية ويتم قياسها 

في وقت إثباتها.

استثمارات في الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل
تمثل الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل اســتثمارات في أســهم وســندات الشركات، وإن 
الهدف من االحتفاظ بها هو تحقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل أو هامش 

أرباح المتاجرة.

يتــم إثبــات الموجــودات المالية من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة عند الشــراء )تقيد مصاريف 
االقتنــاء علــى قائمة الدخل عند الشــراء( ويعــاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلــة، ويظهر التغير في 
القيمة العادلة في قائمة الدخل بما فيها التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود 
الموجــودات غيــر النقديــة بالعمــالت األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجــودات أو جزء منها يتم أخذ 

األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل.

)FVTOCI( استثمارات في الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر
عنــد االعتــراف المبدئــي، يمكــن للشــركة أن تختار بشــكل نهائي )علــى أســاس كل أداة على حدة( 
تصنيــف اإلســتثمارت فــي أدوات الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل الدخــل الشــامل اآلخر، وال 
يســمح التصنيــف بالقيمــة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر إذا كان االســتثمار بــأداة الملكية 
محتفــظ بــه لغــرض المتاجرة. يتم إثبات الموجودات المالية من خالل الدخل الشــامل اآلخر بالقيمة 
العادلــة عنــد الشــراء )تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل عند الشــراء( ويعــاد تقييمها الحقًا 

بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر.

التدني في قيمة الموجودات المالية 
تقوم الشركة بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ القوائم المالية 
لتحديد فيما إذا كانت هنالك مؤشرات تدل على تدني في قيمتها افراديًا أو على شكل مجموعة، 
وفــي حالــة وجــود مثل هذه المؤشــرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لالســترداد مــن اجل تحديد 

خسارة التدني.
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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.	 

بالنســبة لبعــض فئــات الموجودات المالية، مثل ذمــم التكافل المدينة والموجــودات التي ال يتم 
خفــض قيمتها بشــكل إفــرادي حيث يتم فحصها النخفاض القيمة بشــكل إجمالــي. يتمثل الدليل 
الموضوعي النخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة بالخبرة السابقة للشركة في تحصيل الذمم، 
الزيــادة فــي عــدد الدفعــات المســتحقة للمحفظــة خــالل الســنة الســابقة، إضافــة إلــى التغيرات 

الملحوظة في ظروف االقتصاد المحلي والتي لها عالقة بتحصيالت الذمم.

تتمثــل خســارة انخفــاض القيمة في الموجــودات المالية المدرجة في الفرق بيــن القيمة الدفترية 
لتلــك الموجــودات الماليــة والقيمة الحالية للتدفقــات النقدية المســتقبلية المتوقعة منها والتي 

تعكس مقدار الضمان والكفالة مخصومًا على سعر الفائدة الفعلي لتلك الموجودات المالية.

يتــم تخفيــض القيمــة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خســائر انخفاض القيمة مباشــرًة، 
باستثناء ذمم التكافل المدينة والتي يتم تخفيضها بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها. 
فــي حــال اعتبــار ذمم التكافل المدينة غير قابلة للتحصيــل، يتم إقفال تلك الذمم مقابل مخصص 
الذمــم المشــكوك فــي تحصيلها. وفي حال اســترداد ذمــم تكافل مدينة قد تــم إقفالها من قبل 
فيتــم إثباتهــا كتحصيــالت مقابل مخصص الذمم المشــكوك في تحصيلها. يتــم إثبات التغير في 

القيمة الدفترية لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ضمن قائمة الدخل.

أنــه فــي حــال تم الحقًا اســترداد خســارة انخفــاض القيمــة وكان ذلك االســترداد يعــود إلى وقوع 
حدث موضوعي بعد تاريخ إثبات تلك الخسارة في انخفاض القيمـة، يتم عكس خسارة االنخفاض 
المعترف بها سابقًا من خالل قائمة الدخل على أال تتجاوز القيمة المدرجة لالستثمار بتاريخ عكس 

االنخفاض لقيمة التكلفة المطفأة فيما لو لم يتم االعتراف باالنخفاض في القيمة.
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3-14  الموجودات المالية “تتمة”

الغاء االعتراف بالموجودات المالية 
تقــوم الشــركة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية فقط عندمــا تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق 
النقــدي مــن تلك الموجودات المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاســب 
والمخاطــر المتعلقــة بملكيــة الموجــودات الماليــة إلــى طــرف آخــر. إذا لــم تقــم الشــركة بتحويــل 
الموجــودات الماليــة بشــكل كامــل أو لم تقم بتحويل جميع المكاســب والمخاطــر المتعلقة بملكية 
الموجودات المالية واستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي تم تحويلها إلى طرف 
آخــر، فــإن الشــركة تقوم باالعتــراف بعوائدها المتبقية بالموجــودات الماليــة وأي التزامات يتوجب 
عليها سدادها. إذا لم تقم الشركة بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات 
الماليــة، تســتمر الشــركة باالعتــراف بالموجــودات الماليــة باإلضافــة إلــى قرض مضمــون مقابل 

عائدات مستلمة.

في حال تم اســتبعاد الموجودات المالية التي تم قياســها بالتكلفة المطفأة أو التي تم قياســها 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمة الدخــل، فإن الفــرق بين القيمــة الدفترية للموجــودات ومجموع 

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

في حال تم اســتبعاد الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــامل 
األخرى، فإنه ال يتم إعادة تصنيف الربح أو الخســارة والتي تم إثباتها ســابقًا في حســاب التغيرات 
المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة لــألوراق المالية، ضمــن قائمة الدخــل ، ولكن يتم إعــادة تصنيفها 

ضمن األرباح المدورة في قائمة حقوق الملكية مباشرة.

النقد وما في حكمه  	
يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك التي تستحق في خالل 

ثالثة أشهر أو أقل.

ذمم تكافل مدينة  	
تتألف ذمم التكافل المدينة من ذمم الوكالء، الوسطاء وحاملي عقود التكافل وشركات إعادة 
التكافل حيث يتم قياســها بالقيمة العادلة. يظهر التخصيص للديون المشــكوك في تحصيلها 

ضمن قائمة الدخل عند وجود دليل على إمكانية عدم تحصيل تلك الذمم.
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3-15  المطلوبات المالية وأدوات الملكية

يتم تصنيف الديون وأدوات الملكية المصدرة بواسطة الشركة كمطلوبات مالية أو كأدوات ملكية 
طبقًا ألسس وجوهر الترتيبات التعاقديـة وتعريف المطلوب المالي وأي أداة ملكية.

أدوات الملكية
أداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في أصول الشركة المتبقية بعد طرح جميع التزاماتها. 
أدوات حقوق المســاهمين المصدرة من قبل الشــركة يتم تســجيلها بالمبالغ المســتلمة بعد طرح 

مصاريف اإلصدار المباشرة.

المطلوبات المالية
يتم قياس المطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة بعد طرح تكاليف المعامالت فيما عدا 
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل التي يتم قياسها بشكل أولي بالقيمة 
العادلــة. ويتــم قياس المطلوبات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة مســتخدمًا طريقة معدل الفائدة 
الفعلــي او بالقيمــة العادلة من خالل قائمة الدخل. ان الشــركة ليس لديها مطلوبات مالية تقاس 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

ذمم تكافل دائنة 
تظهر ذمم التكافل الدائنة بالقيمة العادلة.

المخصصات
يتــم أخــذ مخصصــات عنــد وجود التزامات حالية مقابل أحداث ســابقة، والتي قــد تؤدي إلى تدفق 

نقدي للدفع لمنافع اقتصادية يمكن تقديرها بدرجة معقولة.
يتم احتســاب المخصصات حســب أفضل التقديرات للمصروفات المســتقبلية لســداد االلتزامات 
كما بتاريخ القوائم المالية مأخوذًا في عين االعتبار أية أخطار وأحداث غير متوقعة متعلقة بااللتزام 
عند تحديد المخصص باســتخدام التدفقات النقدية المتوقعة لســداد االلتزام الحالي، فإن القيمة 
الدفتريــة لاللتــزام تمثــل القيمــة الحاليــة لهذه التدفقــات النقدية )حيــث يكون تأثير القيمــة الزمنية 

للنقود مادية(.

عند توقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسديد االلتزام من طرف ثالث، 
فإنــه يتــم تســجيل المبالــغ المدينــة كأصــل إذا ما تــم التأكــد فعاًل من أن التســديدات ســوف يتم 

تحصيلها وأن تكون المبالغ المدينة قابلة للقياس بشكل موثوق.
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3-16 عقود اإليجار

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار كإيجــارات تمويليــة عندما يتــم، بموجب شــروط عقود اإليجــار، تحويل 
المخاطر ومنافع التملك إلى المستأجر بشكل جوهري. أما أنواع عقود اإليجار األخرى فيتم تصنيفها 

كعقود إيجار تشغيلية. ال يوجد عقود إيجارات تمويلية لدى الشركة.

يتــم اإلعتــراف بدفعات اإليجار التشــغيلية كمصروف على أســاس القســط الثابت بنــاًء على فترة 
التأجيــر المتعلقــة بهــا، إال عندما يكون هناك أســاس آخــر أكثر نموذجية للمخطــط الزمني الذي يتم 
فيه استنفاد المنافع اإلقتصادية من األصل المؤجر. تدرج اإليجارات المحتملة الناشئة تحت عقود 

اإليجار التشغيلية كمصروف في السنة التي يتم تكبدها فيها.

3-17  تكاليف االقتراض
يتم رســملة تكاليف اإلقتراض التي ترتبط مباشــرًة باقتناء أو بناء أو إنتاج أصول مؤهلة للرسملة، 
والتي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة كي تصبح جاهزة لإلستعمال أو للبيع، حيث يتم إضافتها إلى 

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

إن إيرادات اإلستثمار المؤقت المكتسبة للقروض المحددة أثناء إنفاقها للحصول على الموجودات 
يتم خصمها من تكاليف اإلقتراض المؤهلة للرسملة.

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

3-18  توزيع األرباح
يتم اإلعتراف بتوزيع أرباح على المساهمين كمطلوبات في القوائم المالية للشركة عند إقرار تلك 

التوزيعات وموافقة المساهمين عليها.

3-19  الضرائب
يتم إحتســاب الضريبة الحالية على أســاس ربح السنة الخاضع للضريبة. هذا ويختلف الربح الخاضع 
للضريبة عن الربح المبين في قائمة الدخل حيث ال يشمل بنود إيرادات ومصاريف تخضع للضريبة 
أو قابلة لالقتطاع في ســنوات أخرى وكما ال يشــمل على البنود التي لم تخضع قط للضريبة أو 

لالقتطاع.
يجري التخصيص لضريبة الدخل على األرباح بشــكل ســنوي اســتنادًا إلى قانون ضريبة الدخل رقم 

)8( لسنة 2011.
يجري التخصيص لضريبة المكوس المضافة على األرباح بموجب نظام المكوس المضافة ســاري 
المفعول في فلسطين، أما ضريبة المكوس المضافة على الرواتب فيجري إظهارها ضمن قائمة 

الدخل.
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3-20 الضريبة المؤجلة

يتم احتســاب موجودات ضريبية مؤجلة من فروق التوقيت الناشــئة لبعض بنود المصاريف التي 
ال تخضع للضريبة عند تســجيلها وإنما تكون خاضعة كتنزيل مســموح به في ســنوات الحقة وذلك 

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )12(.

3-21 الضريبة الحالية والمؤجلة للسنة
يتــم االعتــراف بالضريبــة الحاليــة والمؤجلة ضمن قائمــة الدخل، إال إذا كانت متعلقــة ببنود مدرجة 
مباشرة ضمن قائمة الدخل الشامل األخرى او مباشرة في حقوق الملكية، وفي هذه الحالة، يتم 
أيضًا االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في بنود الدخل الشــامل األخرى أو مباشــرة في حقوق 

الملكية على التوالي.

3-22  معلومات القطاعات والمعلومات الجغرافية
قطــاع االعمــال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشــترك معــا في تقديم منتجات 
او خدمــات خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عن تلــك المتعلقة بقطاعــات أعمال اخــرى. معلومات 

القطاعات واردة في ايضاح رقم )23(.

ألغــراض إداريــة، تم تنظيم أعمال الشــركة حســب قطاعــات التكافل التشــغيلية والتي تتكون من: 
قطاع عقود تكافل الســيارات، قطاع عقود تكافل الحوادث العامة، قطاع عقود تكافل الهندســي، 
قطــاع عقــود تكافل العمــال، قطاع عقود تكافل المســؤولية المدنية، قطاع عقــود تكافل الحريق، 
قطــاع عقــود تكافل الصحي، قطاع عقود تكافل العائلي وقطاع عقود تكافل البحري. يتألف قطاع 
اإلســتثمار من اإلســتثمارات 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 السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بافتراضات 
وتقديرات تؤثر في مبالغ بعض الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، كما 
أن هــذه االفتراضــات والتقديــرات تؤثــر فــي اإليــرادات والمصروفات والمخصصــات وكذلك في 
التغيــرات فــي القيمــة العادلة، وبشــكل خــاص يتطلب من إدارة الشــركة إصدار أحــكام واجتهادات 
هامــة لتقديــر مبالغ التدفقــات النقدية المســتقبلية وأوقاتها. إن هذه التقديــرات مبنية بالضرورة 
علــى فرضيــات وعوامــل متعددة لها درجات متفاوتة من التقديــر وعدم التيقن وان النتائج الفعلية 
قــد تختلــف عــن التقديرات وذلك نتيجة التغيــرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلــك التقديرات في 

المستقبل.
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االفتراضات المحاسبية الهامة
إن االفتراضــات الهامــة بمعزل عن تلك التي تتضمن تقديــرات والتي وضعتها اإلدارة في عملية 
تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة والتي لها تأثيــر جوهري على القيم المدرجــة في القوائم 

المالية تتمثل فيما يلي:

تصنيف االستثمارات
تقوم إدارة الشــركة بتصنيف االســتثمارات المالية كاستثمارات متوفرة للبيع أو كاستثمارات مالية 
للمتاجرة عند شــراء تلك االســتثمارات. أخذت اإلدارة بعين االعتبار الشــروط التفصيلية لتحديد هذا 
التصنيــف كمــا هــي مبينــة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي )IAS( رقــم )39( – األدوات الماليــة، 

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

تصنيف الممتلكات والمعدات
قامــت اإلدارة فــي تصنيفها للممتلكات والمعدات بعدد مــن االفتراضات. تلزم هذه االفتراضات 
في تحديد اهلية الممتلكات لتصنيفها كاستثمار في عقار أو كممتلكات ومعدات، أو كمشاريع قيد 
اإلنشاء، أو كعقار محتفظ به للبيع. تقوم اإلدارة بوضع معايير تمكنها من تطبيق هذه االفتراضات 
باســتمرار بمــا يتوافــق مــع تعريــف االســتثمار في عقــار، الممتلــكات ومعــدات، والمشــاريع قيد 
االنشــاء، والعقــار المحتفــظ بــه للبيع. في طــور قيامها بهــذه االفتراضات أخــذت اإلدارة باالعتبار 
المعاييــر واإلرشــادات المفصلــة الواردة في المعيار المحاســبي الدولــي )IAS( رقم )2( المخزون، 
والمعيار المحاســبي الدولي)IAS( رقم )16( الممتلكات واآلالت والمعدات، والمعيار المحاســبي 

الدولي )IAS( رقم )40( االستثمارات في عقارات، وذلك فيما يتعلق بغرض استخدام العقار.
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التقديرات غير المؤكدة
في اعتقاد االدارة أن اســتخدامها للتقديرات ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو 

التالي:

تقييــم االلتزامــات الناتجــة عــن االدعاءات الموقوفــة لعقود التكافــل: تعتبر االلتزامــات الناتجة عن 
االدعــاءات الموقوفــة لعقــود التكافــل هــي أكثــر التوقعــات المحاســبية حساســية وذلــك لوجــود 
العديد من العوامل غير المؤكدة التي تؤثر على االلتزامات المقدرة وااللتزامات التي سوف يتم 

تسديدها.

يتــم تقديــر االلتزامــات الناشــئة عــن االدعاءات غيــر المدفوعة التي تــم اإلبالغ عنها كمــا في تاريخ 
القوائــم الماليــة اســتنادا إلــى تقاريــر الخبــراء والمحامين وخبــرة الشــركة وتقديراتهــا بتحديد قيمة 
التكاليف اإلجمالية المتوقعة لكل ادعاء على حدة. كما يتم تقدير االلتزامات الناشئة عن االدعاءات 
المتكبــدة وغيــر المبلــغ عنها كما فــي تاريخ القوائم الماليــة بالرجوع إلى معدل االدعــاءات للفترات 
الســابقة. 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 أســس وفرضيات معتمدة 
من قبل إدارة الشــركة لتقدير المخصص الواجب تكوينه بموجب متطلبات المعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية.

الضرائــب: يتــم تحميل الســنة بمــا يخصها من نفقــة الضرائب وفقــًا لألنظمة والقوانيــن المرعية 
والمعاييــر المحاســبية، وإثبــات الموجــودات والمطلوبــات الضريبية المؤجلــة ومخصص الضرائب 

الالزم.

مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن: يتــم احتســاب مخصــص تعويــض نهايــة الخدمة 
للموظفين وفقًا لقانون العمل الساري المفعول في مناطق السلطة الفلسطينية.

الممتلــكات والمعــدات: تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات الملموســة 
بشــكل دوري لغايات احتســاب االستهالكات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك الموجودات 
وتقديــرات األعمــار اإلنتاجية المتوقعة في المســتقبل، ويتم اخذ خســارة التدني )إن وجدت( إلى 

قائمة الدخل.
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االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة. 4
التقديرات غير المؤكدة “تتمة”

تقييــم الموجــودات الماليــة: تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجــودات المالية والتي تظهر بالكلفة 
لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم أخذ التدني في قائمة الدخل.

االلتزامات المحتملة: يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الشــركة اعتمادا على دراســة 
قانونية معدة من قبل محامي ومستشار الشركة القانوني وبموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل 

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

كفايــة االلتــزام: بتاريــخ القوائــم الماليــة، يتــم تطبيــق اختبــارات كفايــة االلتــزام للتحقق مــن كفاية 
التزامــات عقود التكافل. تقوم الشــركة باســتخدام أفضل التقديرات للتدفقــات النقدية التعاقدية 
المستقبلية، االدعاءات المستلمة، المصاريف اإلدارية وكذلك إيرادات االستثمارات من األصول 
التي تدعم تلك االلتزامات وذلك بهدف تقييم كفاية االلتزام. يتم إدراج أي عجز ضمن قائمة الدخل 

وذلك من خالل تكوين مخصص للخسائر الناتجة عن اختبارات كفاية االلتزام.
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6-ا�ستثمارات عقارية
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 7-اأ ا�ستثمارات مالية من خالل الدخل ال�سامل الآخر
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25- أتعاب وكالة وحصص مضاربة 
يقــوم المســاهمون بــإدارة عمليــات التكافل لمشــتركي التكافــل، ويتحملوا جميــع المصاريف 	 

اإلداريــة والعموميــة للشــركة مقابــل نســبة معلومة من إجمالي اشــتراكات التكافــل المكتتبة 
ويتم اإلعالن عنها قبل بداية كل سنة مالية كأتعاب وكالة عن الجهد المبذول في إدارة عمليات 
التكافل لمشتركي التكافل، وهذه النسبة تحدد من قبل مجلس اإلدارة بموافقة هيئة الرقابة 

الشرعية.
يقوم المساهمون بإدارة إيرادات استثمارات مشتركي التكافل مقابل حصة شائعة من عوائد 	 

االســتثمار بصفتهــم مضاربيــن، وتحدد هذه النســبة من قبل مجلــس اإلدارة وبموافقة هيئة 
الرقابة الشــرعية. لســنة 2015 وســنة 2014، تم تحديد نســبة بدل إدارة إيرادات االســتثمارات 

بواقع %40 من عوائد استثمارات مشتركي التكافل.
بلغــت نســبة عائدات المســاهمين من أتعاب الوكالــة %27 من إجمالي أقســاط التكافل المكتتبة 
بواقــع 6.664.539 دوالر لســنة 2015 )بينمــا بلغــت نســبتها %30 مــن صافــي أقســاط التكافل 
المكتتبــة بواقــع 5.880.345 دوالر لســنة 2014( كأجــرة معلومــة عــن الجهــد المبــذول فــي إدارة 

العمليات التكافلية لتغطية نفقاتها اإلدارية.
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 26-  مصاريف إدارية و عمومية 

20152014
دوالردوالر

3.179.7822.617.888الرواتب واألجور وملحقاتها
361.954327.800تعويض نهاية الخدمة وصندوق توفير الموظفين

141.452109.411قرطاسيه ومطبوعات
147.085139.983سفريات وتنقالت

240.629166.565اإليجارات
135.464113.519بريد وبرق وهاتف

58.08560.850مصاريف السيارات
83.93494.977صيانة وتصليحات وأدوات

285.695183.808استهالكات
87.53479.435أتعاب مهنية واستشارية

79.95860.871رسوم واشتراكات
250.924220.402دعاية واعالنات

75.63769.132مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
223.073247.023مصاريف أخرى

 5.351.2064.491.664

27- الربح األساسي للسهم الواحد  
تم احتساب الربح األساسي للسهم الواحد على أساس قسمة الربح للسنة على المعدل المرجح 

لعدد األسهم العادية المتداولة خالل السنة على النحو التالي:

20152014
دوالردوالر

1.518.4802.469.507 ربح السنة العائد لمساهمي الشركة )دوالر(
8.500.0008.500.000المعدل المرجح لعدد األسهم )سهم(

0.180.29الربح األساسي للسهم الواحد )دوالر لكل سهم(
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28-  معامالت مع أطراف ذات عالقة 
يمثل هذا البند العمليات التي تمت مع أطراف ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين، 
وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشــركة. يتم اعتماد سياســات األســعار والشروط المتعلقة 

بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الشركة.

تضمنت قائمة المركز المالي األرصدة التالية مع جهات ذات العالقة:

20152014
دوالردوالر

192.232183.669ذمم مدينة
24.003326.572مطالبات تحت التسوية

كما تتضمن قائمة الدخل المعامالت التالية مع جهات ذات العالقة:

20152014
دوالردوالر

866.532912.389أقساط تأمين
595.36210.918ادعاءات مدفوعة
61.4784.200أتعاب استشارية

75.63764.400مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
470.483406.338رواتب اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية

29- توزيعات أرباح نقدية 
أقــرت الهيئــة العامــة للشــركة في اجتماعها الــذي عقد بتاريخ 23 نيســان 2015 توزيــع ارباح نقدية 
بنســبة %15 من رأس المال المدفوع بواقع 1.275.000 دوالر أمريكي عن ســنة 2014، )مقارنة 
مع ما نسبته %7 بواقع 595.000 دوالر في اإلجتماع المنعقد بتاريخ  30 نيسان 2014 عن سنة 

.)2013

30- هيئة الرقابة الشرعية 
تخضع أنشــطة الشــركة لمراقبة هيئة الرقابة الشــرعية التي تتألف من حضرة الدكتور علي محمد 
مصلح الســرطاوي )رئيس الهيئة( وعضوية كل من الدكتور حســام الدين عفانة والدكتور إســماعيل 
محمــد شــندي. تقــوم هيئــة الرقابــة الشــرعية بمراقبــة اعمال الشــركة والتأكــد من االلتــزام بأحكام 
الشــريعة اإلســالمية الغراء ويشــمل ذلك قيامها باالطالع على عقود التكافل وحســابات الشركة 

واستثماراتها واتفاقيات اإلعادة.
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31- قضايا الشركة
بلغ عدد القضايا المقامة ضد الشــركة )271( قضية كما في 31 كانون األول 2015 بالمقارنة مع 
)179( قضية كما في 31 كانون األول 2014 وذلك على خلفية النزاعات القانونية على االدعاءات 
القائمة لعقود التكافل، مع العلم بأن جميع هذه القضايا وضعت لها المخصصات المالية الكافية 

حسب األصول الفنية والقانونية.

32- إدارة مخاطر عقود التكافل والمخاطر المالية

مخاطر عقود التكافل 
تتمثل مخاطر أي عقد تكافل في إمكانية وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التأكد من مبلغ االدعاء 
المتعلــق بذلــك الحــدث وذلــك نظــرًا لطبيعــة عقــد التكافــل حيــث المخاطــر متقلبة وغيــر متوقعة، 
بالنســبة لعقــود التكافــل المتعلقــة بفئــة تأمينية، حيث يمكــن تطبيق نظرية االحتماالت للتســعير 
واالحتياطي، فان المخاطر األساســية التي تواجه الشــركة هي أن االدعاءات المتكبدة والدفعات 
المتعلقــة بهــا قــد تزيــد عن القيمة الدفتريــة اللتزامات التكافــل، وهذا قد يحــدث إذا كانت إمكانية 
وخطورة االدعاءات اكبر من المتوقع ، وألن أحداث التكافل غير ثابتة وتختلف من ســنة ألخرى فان 

التقديرات قد تختلف عن اإلحصائيات المتعلقة بها.

أظهــرت الدراســات انــه كلما كانت عقــود التكافل متشــابهة كلما قاربت التوقعات معدل الخســارة 
الفعلية، كما أن وجود التنويع في مخاطر التكافل التي يتم تغطيتها يؤدي إلى انخفاض احتماالت 

الخسارة الكلية للتكافل.

لقــد قامــت الشــركة بتطويــر خطــة اكتتــاب التكافل لديهــا لتضمن تنويــع مخاطر التكافــل التي يتم 
تغطيتها وتوزيعها على أنواع التكافل المختلفة مما يســاعد على تخفيض الخســائر التي قد تنتج 

من ادعاءات التكافل إذا ما تم التركيز على فئة تكافل معينة.

للشــركة كــوادر فنيــة ومحققيــن لتقديــر المطالبــات المبلــغ عنهــا خالل الســنة. تقوم هــذه الكوادر 
بالتحقيق ورفع التوصيات التي من خاللها يمكن الحد من مخاطر المطالبات. يتم مراجعة المخاطر 
بشــكل دوري فــي نهايــة كل ســنة ويتــم تعديلها لتعكس أحــدث المعلومات عن الحقائــق الكامنة، 
والقوانين المرعية، والشروط واألحكام التعاقدية. تقوم الشركة بإدارة ومتابعة تسديد أي مطالبات 

بشكل مبكر لتخفيض أي مخاطر قد تنتج عن تطورات غير متوقعة.

إن التكلفــة المقــدرة لتســوية المطالبــات تتضمــن صافــي المصاريــف المباشــرة الواجــب دفعهــا 
إلتمام التسوية بعد خصم أية مبالغ مستردة من تلك المطالبات. تقوم الشركة بجميع اإلجراءات 
المعقولــة لضمــان أن لديهــا المعلومات المناســبة فيما يتعلــق باإلدعاءات المقامــة ضدها. نظرا 
لألخــذ بتقديــرات غيــر مؤكدة عنــد تكوين مخصص اإلدعــاءات فإنه من المحتمــل أن تختلف النتيجة 

النهائية في تقدير االلتزام عن الذي تم تقديره في المرحلة األولى.
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32- إدارة مخاطر عقود التكافل والمخاطر المالية “تتمة”
إن مبالغ مطالبات التكافل حساســة بشــكل أساســي إلى القرارات والتطورات القانونية المتعلقة 
بهــا، باإلضافــة لذلــك فإن عقــود التكافل تخضع إلى مخاطر ظهور أنواع جديــدة من المطالبات غير 

الظاهرة والتي لم يتم تكوين مخصص لها كما في تاريخ القوائم المالية.

تقوم الشــركة بإتباع عدة آليات لتقدير المســتوى المطلوب للمخصصات، حيثما أمكن، وهذا يوفر 
درجة أكبر من الفهم وتعزيز الخبرة السابقة في تقدير المخصصات. إن التقديرات المستنبطة بناء 
على طرق مختلفة تســاعد على توقع النتائج الممكنة. إن أفضل آليات التقدير المختارة تأخذ بعين 

االعتبار خصائص نوع التكافل ومدى تطور االدعاءات لكل سنة.

مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبلية
تستحق مطالبات التكافل عند وقوع الحدث المؤمن عليه، إذ أن الشركة مسؤولة عن جميع األحداث 
المؤمن عليها في حال وقوعها خالل فترة عقد التكافل، حتى إذا ما تم اكتشاف تلك الخسارة بعد 
انتهــاء مــدة عقــد التكافــل. نتيجة لذلك فإن تســوية المطالبات تتم على فتــرة زمنية طويلة ولذلك 

يتم أخذ مخصص للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها.

الجدول التالي يبين نسبة الخسارة حسب نوع المخاطر المتعلقة بأقساط التكافل للسنة الحالية:

20152014نوع الخسارة
62%59%عقود تكافل السيارات
78%110%عقود تكافل الصحي

42%54%عقود تكافل الحوادث العامة وأخرى

مخاطر إعادة التكافل
لغــرض تخفيــض التعــرض إلى خســائر مالية قــد تنتج عن مطالبــات التكافل الكبيرة، تقوم الشــركة 
ضمــن أعمالهــا االعتياديــة بالدخول في اتفاقيات إعادة التكافل مع شــركات معيــدي تكافل عالمية 

ذات مالءة ائتمانية عالية.
ولتقليل تعرضها لخســائر كبيرة نتيجة إعســار شركات معيدي التكافل، تقوم الشركة بتقييم الوضع 
المالي لشركات معيدي التكافل التي تتعامل معها ورصد تركيز مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق 

الجغرافية واألنشطة أو المكونات االقتصادية المماثلة لتلك الشركات.

إن عقود معيدي التكافل الصادرة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة عقود التكافل، ونتيجة 
لذلــك تبقــى الشــركة ملتزمــة برصيــد المطالبات فــي حالة عدم تمكــن معيدي التكافل مــن الوفاء 

بالتزاماتهم وفقًا للعقودالمبرمة مع معيدي التكافل.
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32- إدارة مخاطر عقود التكافل والمخاطر المالية “تتمة”
حساسية مخاطر التكافل:

فيمــا يلــي جــدول يوضــح أثــر التغير الممكــن المعقول في أســعار اإلكتتاب على صافــي ايرادات 
التكافل مع بقاء جميع المتغيرات االخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار أقساط 

اإلكتتاب مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

20152014

األقساط نسبة التغيرنوع التكافل
المكتتبة

األثر على صافي 
األثر على صافي األقساط المكتتبةايرادات التكافل

ايرادات التكافل

1.572.3241.319.4381.283.1571.036.164-/%10+عقود تكافل السيارات

31.82914.60335.98712.937-/%10+الحوادث العامة

38.66118.87540.73322.319-/%10+عقودالتكافل الهندسية

274.591238.596256.578240.344-/%10+تكافل العمال

38.34732.58932.53926.989-/%10+المسؤولية المدنية

85.31745.02166.66037.052-/%10+تكافل الحريق

359.277218.458191.639158.233-/%10+التكافل الصحي

52.95526.91442.47829.415-/%10+التكافل العائلي

15.0477.12910.3445.888-/%10+التكافل البحري

2.468.3481.921.6231.960.1151.569.341المجموع

فيمــا يلــي جــدول يوضــح أثــر التغير الممكــن المعقول في أســعار اإلكتتاب على صافــي ايرادات 
التكافل مع بقاء جميع المتغيرات االخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار أقساط 

اإلكتتاب مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
20152014

التعويضات نسبة التغيرنوع التكافل
المدفوعة

األثر على صافي 
المطالبات المتكبدة

التعويضات 
المدفوعة

األثر على صافي 
المطالبات المتكبدة

731.453850.704612.499694.912-/%10+عقود تكافل السيارات

4.4065.6073.3483.089-/%10+الحوادث العامة

1.5996298911.781-/%10+عقودالتكافل الهندسية

122.687173.50996.884125.807-/%10+تكافل العمال

5.9078.0558.29211.006-/%10+المسؤولية المدنية

3.1755.0201.8461.721-/%10+تكافل الحريق

230.841239.853119.101123.852-/%10+التكافل الصحي

1.2446.2326.5888.154-/%10+التكافل العائلي

)62()45(186434-/%10+التكافل البحري

1.101.4981.290.043849.404970.260المجموع
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33- إدارة مخاطر رأس المال
تتمثل أهداف الشركة في إدارة رأسمالها فيما يلي:

االلتــزام بمتطلبــات رأس مــال شــركات التأمين كمــا وردت ضمن قانون التأمين رقم 20 لســنة 	 
2005 والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال / اإلدارة العامة للتأمين فيما 
يتعلق باالحتفاظ بالحد األدنى لرأس المال المطلوب في أي وقت خالل السنة. تقوم الشركة 
باالختبــارات الالزمــة ضمــن سياســتها وإجراءاتهــا للتأكــد من اســتمرارية االلتزام بتلــك األحكام 

والمتطلبات.

ضمان قدرة الشــركة على االســتمرار وبالتالي قدرتها على تزويد المســاهمين  وحملة عقود 	 
التكافل بعوائد مجدية.

توفيــر العائــد المناســب للمســاهمين وإصــدار عقــود تكافــل تتناســب مــع مســتوى المخاطــر 	 
المتعلقة بتلك العقود.

34-  األدوات المالية
تتعــرض الشــركة الــى هامــش مــن المخاطــر الماليــة مــن خــالل موجوداتهــا ومطلوباتهــا الماليــة، 
موجــودات عقــود معيــدي التكافل ومطلوبات عقود التكافل. إن المخاطر األساســية التي تتعرض 
لها الشركة تتمثل في إمكانية عدم كفاية المقبوضات المتعلقة باستثماراتها على األمد الطويل 
لتمويــل االلتزامــات الناشــئة عــن كل مــن عقود التكافــل واالســتثمارات. إن العناصــر األكثر أهمية 
لهذه المخاطر المالية، تتمثل في كل من مخاطر معدل سعر العائد على االستثمار، مخاطر أدوات 
الملكية، مخاطر أسعار العمالت األجنبية، مخاطر أسعار السوق، مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان.
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34-  األدوات المالية “تتمة”
تصنيف األدوات المالية

31 كانون األول 2015
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34- األدوات المالية “تتمة”
تصنيف األدوات المالية “تتمة”

31 كانون األول 2014
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34- األدوات المالية “تتمة”
قياس القيمة العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المرتبطة بشــروط معينة ويتم 	 

تداولهــا فــي أســواق مالية نشــطة بناء على اســعار التداول بالســوق في ختــام األعمال في 
تاريخ قائمة المركز المالي.

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخــرى وفقــًا لنماذج التســعير 	 
المتعارف عليها والمعتمدة على تحليل التدفق النقدي أو بإستخدام األسعار الحالية والمعمول 

بها في حركات األسواق المالية ألدوات مالية مشابهة.
القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر:

يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي يتم قياسها الحقًا على القياس المبدئي بالقيمة 
العادلة، مقسمة إلى ثالثة مستويات من 1 إلى 3 على أساس امكانية قياس القيمة العادلة

المســتوى األول: قياســات القيمة العادلة المســتقاة من األســعار المدرجة )غير المعدلة( في 	 
األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.

المســتوى الثاني: قياســات القيمة العادلة المســتقاة من مدخالت بخالف األســعار المدرجة 	 
والتــي تــم ادراجهــا فــي المســتوى األول والتي يمكــن مالحظتهــا لألصــول والمطلوبات إما 

مباشرة )كاألسعار مثال( أو بطريقة غير مباشرة )المستقاة من األسعار(.
المســتوى الثالث: قياســات القيمة العادلة المســتقاة من “أســاليب التقييم” والتي تتضمن 	 

مدخالت لألصول أو المطلوبات والتي ال تستند الى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير 
المالحظة(.
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لــم تكــن هنالــك أيــة تحويالت بين المســتويات خالل الســنة. ال يوجــد أية مطلوبــات مالية تتطلب 
قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي لم يتم إدراج أية ايضاحات للجدول أعاله. لم تطرأ أي تغيرات على 

القيمة العادلة المدرجة ضمن مستوى 3.
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مخاطر االئتمان
تتمثــل مخاطــر اإلئتمــان فــي عدم قــدرة الجهــات األخرى المدينة للشــركة علــى تســديد إلتزاماتها 

التعاقدية والذي ينتج عنها خسارة مالية للشركة. تتعرض الشركة إلى مخاطر االئتمان تحديدًا 
فيما يلي:

حصة معيدي التكافل.	 
المبالغ المستحقة من معيدي التكافل عن إدعاءات تم دفعها من قبل الشركة.	 
المبالغ المستحقة من حملة عقود التكافل.	 
المبالغ المستحقة من الوكالء.	 

تتبنى الشركة سياسة تقوم على إبرام اتفاقيات تعاقدية مع أطراف ذات مالءة مالية عالية بهدف 
تخفيف الخسارة التي من الممكن أن تنتج عن عدم القدرة على سداد تلك االلتزامات.

إن موجودات الشركة المالية والتي قد تعرض الشركة لمخاطر تركز ائتماني تتمثل بشكل رئيسي 
فــي النقــد وودائــع لــدى البنــوك، واســتثمارات مالية متوفــرة للبيع  واســتثمارات ماليــة للمتاجرة  

وذمم تكافل مدينة.

إن حسابات الشركة لدى البنوك مودعة لدى مؤسسات مالية ذات مالءة ائتمانية عالية.	 
تظهــر االســتثمارات فــي األوراق المالية بالقيمة الســوقية، ويتم إظهار الفــرق ما بين القيمة 	 

الدفترية والقيمة السوقية كبند من بنود الدخل الشامل اآلخر أو من خالل قائمة الدخل.
تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.	 
تتألــف الذمــم المدينــة مــن عــدد كبيــر مــن العمــالء والــوكالء موزعة علــى مختلــف القطاعات 	 

والمناطــق الجغرافيــة، ويتم تقييم المحفظة االئتمانية بشــكل دوري بناءا على الوضع المالي 
لذمم التكافل المدينة.

ال يوجــد تركــز هــام لمخاطــر االئتمــان بالشــركة داخــل أو خــارج قطاع التأميــن والذي تمــارس به 	 
الشركة نشاطها.

تمارس الشركة معظم أنشطتها التكافلية داخل األراضي الفلسطينية.	 
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34-  األدوات المالية “تتمة”
مخاطر السيولة

تقع المســؤولية النهائية فيما يتعلق بإدارة مخاطر الســيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي أنشــأ 
إطارا مالئما إلدارة مخاطر السيولة، وذلك بهدف إدارة األمور المتعلقة بالتمويل قصير، ومتوسط، 
وطويــل األمــد للمجموعــة، باإلضافــة إلــى متطلبات إدارة الســيولة. تقوم الشــركة بــإدارة مخاطر 
الســيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات مناســبة من خالل المراقبة المســتمرة للتدفقات النقدية 
المتوقعــة والفعليــة ومقارنة اســتحقاق الموجــودات والمطلوبات المالية. يتم تحديد االســتحقاق 
التعاقــدي لــألدوات الماليــة بناءا علــى المدة المتبقية الســتحقاق األداة المالية مــن تاريخ القوائم 
الماليــة. تقــوم إدارة الشــركة بمراقبــة اســتحقاق األدوات المالية بهــدف التأكد من توفر الســيولة 

الالزمة في الشركة. 

فيمــا يلــي اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات الماليــة كما فــي تاريــخ القوائم الماليــة بناًء على 
ترتيبات الدفعات التعاقدية.

31 كانون األول 2015
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شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

34-  األدوات المالية “تتمة”
مخاطر السيولة “تتمة”

31 كانون األول 2014

مخاطر السوق

تمثل هذه المخاطر احتمال التغير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق، أو 
التغيرات التي تطرأ على أسعار العمالت األجنبية أو على معدالت أسعار الفائدة. الشركة معرضة 

لمخاطر السوق نتيجة الستثمارها في أدوات مالية.

إدارة مخاطر أسعار السوق

تمثل هذه المخاطر احتمال التغيير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق، والتي 
تعزى ألسباب تعود إلى أداة مالية معينة أو للجهة المصدرة لها أو لسوق األوراق المالية بشكل 

عام. إن الشركة معرضة لمخاطر السوق نتيجة الستثمارها في أدوات مالية مدرجة، وتعمل الشركة 
على تخفيض هذه المخاطر وذلك بتنويع االستثمارات ومتابعة تطورات السوق، إضافة إلى ذلك 

تقوم اإلدارة بمتابعة فعالة للعناصر الرئيسية التي تؤثر على األسهم وحركة السوق ويشمل ذلك 
تحليل األداء المالي والتشغيلي للجهات المستثمر فيها.
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شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

34-  األدوات المالية “تتمة”
إدارة مخاطر العمالت األجنبية

مخاطــر العمــالت األجنبيــة هــي مخاطر تغير قيمــة األدوات المالية نتيجة التغير في أســعار صرف 
العمــالت األجنبيــة. يعتبــر الشــيقل االســرائيلي عملة األســاس للشــركة ، ويقوم مجلــس اإلدارة 

بمراقبة مركز العمالت األجنبية بشكل دوري وإتباع استراتيجيات للتحوط لهذه المخاطر.

مخاطر تغير أسعار االستثمارات
تمثل هذه المخاطر احتمال التغير في قيمة أدوات مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق والتي 
تعزى ألســباب تعود إلى أداة مالية معينة أو للجهة المصدرة لها أو لســوق األوراق المالية بشــكل 
عام. الشــركة معرضة لمخاطر الســوق نتيجة الســتثمارها في أدوات مالية، وتعمل الشــركة على 
تخفيــض هــذه المخاطــر وذلك بتنويع االســتثمارات ومتابعة تطورات الســوق، إضافــة إلى ذلك، 
تقــوم اإلدارة بمتابعــة فعالة للعناصر الرئيســية التي تؤثر على األســهم وحركة الســوق ويشــمل 

ذلك تحليل األداء المالي والتشغيلي للجهات المستثمر فيها.

تحليل الحساسية
كمــا بتاريــخ القوائــم المالية، أذا ما تغير ســعر االســتثمارات بنســبة %10 بالزيــادة او بالنقص كما 
هو مفترض أدناه في ظل ثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن اثر ذلك على أرباح الشــركة وحقوق 

الملكية يتمثل بالزيادة أو بالنقص بواقع 529.981  دوالر أمريكي.

االفتراضات وطرق اختبار الحساسية:
تم إعداد تحليل الحساسية بناءا على أسعار االستثمارات كما بتاريخ القوائم المالية.	 
كما بتاريخ القوائم المالية، إذا ما زادت أو نقصت أسعار االستثمارات بنسبة %10 عن القيمة 	 

السوقية بشكل موحد لجميع االستثمارات وذلك في ظل ثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن 
أثر ذلك على أرباح أو خسائر الشركة وكذلك على حقوق الملكية تم توضيحه فيما سبق.

تم اســتخدام نســبة %10 كتغير في أســعار االستثمارات لتعطي تقييم واقعي حيث أن ذلك 	 
التغير من الممكن وقوعه.
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فرع الخليل
شارع عين ساره

بجانب ملعب الحسين، ط 1

هـاتف: 02-221-6763

فاكس: 02-221-6764

فرع نابلس
ص.ب: 688

شارع فيصل, عمارة البدوي، ط 2

هـاتف: 09-238-8413

فاكس: 09-238-8414

فرع البيرة
شارع نابلس – منطقة البيرة الصناعية

هـاتف: 02-240-4211

فاكس: 02-240-4213

فرع رام الله
ص.ب: 1444

عين منجد, ابراج هاوس، ط 1

هـاتف: 02-294-7060

فاكس: 02-297-7060

فرع بيت لحم
شارع القدس الخليل، ط 1

بجانب البنك االسالمي الفلسطيني

هـاتف: 02-275-6788

فاكس: 02-275-6787

فرع جنين
شارع فلسطين، عمارة مرمرة

هـاتف: 04-243-4455

فاكس: 04-243-4453

فرع غزة
الرمال , شارع عمر المختار,

ميدان الجندي المجهول, عمارة خضير

هـاتف: 08-288-3357/8

فاكس: 08-288-3359

فرع طولكرم
شارع نابلس – مقابل مسجد ذنابة

هـاتف: 09-268-8001

فاكس: 09-268-8002

مكتب سلفيت
2 بجانب البنك العربي – الطابق األرضي

شارع الداخلية – مجمع الرحمة

هـاتف: 09-251-9977

فاكس: 09-251-9976

مكتب اريحا
بجانب الحديقة االسبانية

شارع عمان – عمارة الماسة

هـاتف: 02-231-4343

فاكس: 02-231-4341
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مكتب يعبد
الشارع الرئيسي، بجانب بنك فلسطين

 الطابق األرضي

هاتف: 04-246-2289

فاكس: 04-246-2289

مكتب برج الشيخ
البيرة، عمارة برج الشيخ

الطابق األرضي

هاتف: 02-241-3666

فاكس: 02-241-3497

مكتب يطا
بجانب دائرة السير، الطابق األرضي

هاتف: 02-227-9262

 فاكس: 02-227-2429

مكتب بديا
مجمع القدس، ط 1

هاتف: 09-299-1704

فاكس: 09-299-1705

مكتب قلقيلية
شارع نابلس، عمارة نزال

الطابق األرضي

هاتف: 09-293-1727

فاكس: 09-293-1726

مكتب العيزرية
عمارة الغانم، ط 2

مقابل البنك األسالمي الفلسطيني

هاتف: 02-279-2787

فاكس: 02-279-2788

مكتب سعير
راس العاروض، بجانب بنك فلسطين

الطابق األرضي

هاتف: 02-256-1112

فاكس: 02-256-1112

مكتب بيت ساحور
شارع الرعوات

مبنى جامعة القدس المفتوحة

الطابق األرضي

هاتف: 02-275-0902

فاكس: 02-277-5551

مكتب بدو
شارع السهل، مقابل المطعم الصيني

الطابق األرضي

هاتف: 02-247-0040

فاكس: 02-247-0040

مكتب طوباس
الشارع الرئيسي، مجمع روان

 الطابق األرضي

هاتف: 09-257-1988

فاكس: 09-257-1989

مكتب دورا
الشارع الرئيسي

مقابل بنك فلسطين

الطابق األرضي

هاتف: 02-228-0909

فاكس: 02-228-2990
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رقم الفاكس رقم الهاتف 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

09-2337856 09-2375052
نابلس - دوار الحسين - عمارة العالول - 

الطابق الثالث
بهاء خويرة مكتب خويره للتأمين

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

كافية
محمود الجعبري مكتب األصيل للتأمين

02-2251983 0599 277 747 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
القدس - ابو ديس - الشارع الرئيسي - 

قرب مفرق جامعة القدس
بسام بدر

مكتب التضامن 
للتأمين

02-2956851 02-2957479
رام الله-شارع الحسبة-عمارة االوقاف 

ط1
ليلى ابو 
شاويش

مكتب جمال 
ابوشاويش

02-2975457 02-2975457
رام الله-دوار الساعة-عمارة برج 

الساعة-ط5
عبد الله الحلو مكتب الحلو للتامين

02-2212111 02-2212111 الخليل – دوار بئر المحجر علي اسليمية مكتب المتحدة للتامين

09-2688995 09-2688994 طولكرم – وسط البلد – محطة القاروط
محمد محسن 

امين قاروط
مكتب قاروط
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اإلدارة العامة
رام الله، عين منجد، ابراج هاوس، ط 2

ص.ب: 1444
هاتف: 7070 294 2 972+
فاكس: 7060 294 2 972+

info@altakaful-ins.ps
1800 220 220

 Altakaful.Insurance 
www.altakaful-ins.ps
f
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