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حملة عامة
تأسســت شــركة فلســطني للتأمــن يف عــام  1994كشــركة مســاهمة عامــة حمــدودة ،ويبلــغ رأس مــال
الشــركة حاليــً  7.2مليــون دوالر أمريكــي ،وهــي جمــازة ملمارســة أعمــال التأمــن مــن هيئــة ســوق رأس
املــال الفلســطينية حتــت (إجــازة رقــم  )3ومســجلة لــدى مراقــب الشــركات حتــت رقــم ( ،)563200906وقــد
أسســها نخبــة مميــزة مــن رجــال األعمــال الفلســطينيني والذيــن يتمتعــون بخــرات اداريــة وفنيــة عامليــة يف
شــتى اجملــاالت.
وقــد كان الغــرض مــن تأسيســها القيــام بأعمــال التأمــن واعــادة التأمــن بجميــع أنواعــه كالتأمــن ضــد
احلريــق والســرقة واحلــوادث العامــة والتأمــن البحــري واجلــوي والتأمــن علــى املركبــات ،وكذلــك القيــام
باســتثمار رأس املــال واملوجــودات املنقولــة وغــر املنقولــة بالطريقــة التــي يقررهــا جملــس االدارة مــع
مراعــاة أحــكام القانــون .
ومنــذ أكــر مــن  25عامــً تعمــل شــركة فلســطني للتأمــن علــى وضــع جميــع خرباتهــا وامكانياتهــا يف خدمــة
االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني مــن خــال التوســع يف أعمالهــا واالســتثمار يف العديــد مــن املشــاريع
االقتصاديــة وتوفــر فــرص العمــل للعديــد مــن األيــدي العاملــة مــن اخلريجــن وذوي اخلــرة والكفــاءة.
تقــوم الشــركة بتقــدمي خدماتهــا يف كافــة حمافظــات الوطــن مــن خــال فروعهــا ومكاتبهــا ووكالئهــا
املنتشــرين يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،والتــي وجــدت مــن أجــل التســهيل علــى املواطنــن يف
حصولهــم علــى خدمــات التأمــن.

رسالة الشركة
توفــر األمــان واحلمايــة لعمالئنــا مــن خــال باقــة متنوعة من أفضــل اخلدمــات التأمينية التــي تلبــي احتياجاتهم
ومتطلبــات أعمالهــم .مدعومة بأفضــل احللول التأمينيــة املتطورة.

رؤية الشركة
أن نكــون الشــركة الرائــدة واألمثــل يف تقــدمي اخلدمــات التأمينيــة ،وأن نكــون خيــار كل مواطــن يرغــب باحلصول
علــى خدمــات التأمــن ،مبــا يعــزز شــعارنا (أنتــم معنــا بأمان).
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هويتنا وقيمنا
ضمان وأمان واهتمام
أهل للثقة واملسؤولية
خربة وأصالة
جودة وابتكار خلدمات تأمينية متطورة

املبادئ والقيم
تلتــزم شــركة فلســطني للتأمــن مبجموعــة مــن القيــم واملبــادئ جتــاه كافــة األطــراف وتتمثــل
فيمــا يلــي:
• •املؤمــن لهــم :التزامنــا جتــاه زبائننــا ينبــع مــن كونهــم حمــور اهتمامنــا ،نلتــزم بتقــدمي أفضــل اخلدمــات
للمؤمــن لهــم ،واملصداقيــة العاليــة يف التعامــل معهــم وحتمــل املســؤولية جتاههــم.
• •موظفينــا :التزامنــا جتــاه موظفينــا ينبــع مــن كونهــم رأس املــال احلقيقــي ،حيــث تلتــزم الشــركة بالعمــل
املســتمر علــى تدريــب وتطويــر قــدرات ومهــارات موظفيهــا ،والعمــل علــى توفــر بيئــة عمــل مريحــة
ومشــجعة لالبــداع واالبتــكار.
• •املســاهمني :التزامنــا أمــام املســاهمني يتمثــل بالســعي املتواصــل لتحقيــق أفضــل العوائــد علــى
اســتثماراتهم ،مــن خــال االســتمرار يف تطويــر اعمــال الشــركة وعــدم تعريــض الشــركة أليــة خماطــر قــد
تــؤدي خلســارتها.
• •اجلهــات الرقابيــة :تقــدمي أفضــل معايــر احلوكمــة والشــفافية واالفصــاح وتطبيــق كافــة النظــم والتعليمات
والقوانــن التــي مــن شــأنها حتقيــق املصلحــة العامة.
• •اجملتمــع احمللــي :ويتمثــل بتعزيــز مبــدأ املســؤولية االجتماعيــة مــن خــال التزامهــا بدعــم وتشــجيع
املبــادرات واملشــاريع اجملتمعيــة التنمويــة وتقــدمي املســاعدة للمجتمــع احمللــي.
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رسالة جملس االدارة

أحييكــم بتحيــة فلســطني وعاصمتهــا القــدس الشــريف .وأرحــب بكــم أجمــل ترحيــب حيــث نلتقــي
ونحــن ننتشــي فرحــة النجــاح واالبــداع والتطــور والســر بخطــى ثابتــة جتــاه حتقيــق أهدافنــا
املتمثلــة يف تقــدمي خدمــات تأمــن علــى املســتوى العاملــي ترضــي عمالئنــا الكــرام ولنكــون يف
الطليعــة علــى مســتوى الوطــن ونســاهم يف دعــم اقتصادنــا الوطنــي.

األخوة االعزاء،
قبــل ســتة وعشــرون عامــً بالتمــام والكمــال مت تأســيس شــركة فلســطني للتأمــن
كشــركة مســاهمة حاملــة اســم فلســطني احلبيبــة ،ومنــذ ذلــك الوقــت تضــع
الشــركة جميــع خرباتهــا وإمكانياتهــا يف خدمــة أبنــاء شــعبنا وكذلــك االقتصــاد
الوطنــي الفلســطيني والــذي يشــكل واحــدة مــن أهــم دعامــات اقامــة الدولــة
الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف اضافــة اىل تعزيــز
صمــود املواطــن علــى أرضــه.
خــال هــذه الســنوات الطويلــة عملــت الشــركة علــى تقــدمي خدماتهــا
التأمينيــة واالســتثمارية يف كافــة حمافظــات الوطــن مســتندة اىل
رؤيتهــا القائمــة علــى خلــق منــوذج رائــد ومتقــدم ومتطــور ومبتكــر
يف تقــدمي اخلدمــات التأمينيــة واالســتثمارية رافعــة شــعار «أنتــم
معنــا بأمــان» لتكــون يف مصــايف الشــركات العاملــة يف جمــال
التأمــن وذلــك عــر وضــع خطــط العمــل وتصميــم براجمهــا
وخدماتهــا لتلبــي احتياجــات املواطــن ســواء علــى مســتوى
األفــراد أو املؤسســات ممــا كان لــه األثــر األكــر يف تعزيــز
الثقــه يف الشــركة مــن قبــل املواطــن واملؤسســات
علــى حــد ســواء.
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األخوة األعزاء،
قامــت شــركة فلســطني للتأمــن علــى جمموعــة مــن القيــم التــي تــرى أنهــا أســاس التقــدم والنجــاح والنهضــة التــي
حققتهــا الشــركة اليــوم ومنهــا أن الشــركة تعتــر املواطــن شــريكًا أصي ـ ًا لهــا وهــو حمــط اهتماماتهــا وتتخــذ مبــدأ
املصداقيــة والشــفافية يف التعامــل معــه منهجــً وأســلوبًا لهــا ســواء علــى مســتوى األفــراد أو املؤسســات.
كذلــك حرصــت الشــركة علــى أن تــويل كل االهتمــام واالحــرام لتوجيهــات وقــرارات املؤسســات الناظمــة خلدمــات
التأمــن ومــا يتصــل بهــا مثــل هيئــة ســوق رأس املــال واحتــاد شــركات التأمــن وغريهــا ،وحرصــت علــى اتبــاع أفضــل
معايــر ومتطلبــات احلوكمــة والشــفافية واملصداقيــة واالفصــاح بأرقــام حقيقيــة ومبــا ينســجم مــع كافــة النظــم
والقوانــن الصــادرة عــن تلــك املؤسســات.
إضافــة اىل ذلــك عملــت الشــركة علــى االهتمــام بالعنصــر البشــري الــذي هــو رأس مــال الشــركة حيــث عملــت علــى
تنميــة قــدرات ومهــارات موظفيهــا علــى كافــة املســتويات وذلــك بتنفيــذ برامــج تدريبيــة داخليــة وخارجيــة لتزودهــم
بآخــر تطــورات املعرفــة يف االدارة واخلدمــات التأمينيــة .وحــرص جملــس االدارة منــذ انتخابــه علــى توفــر بيئــة عمــل
مريحــة ومشــجعة لالبــداع واالبتــكار ممــا كان لــه االثــر الكبــر علــى مــا حققتــه الشــركة مــن تقــدم خــال عــام . 2019
حيــث ان شــركة فلســطني حتمــل اســم الوطــن وتعتــر نفســها شــركة الــكل الفلســطيني .قامــت الشــركة بافتتــاح
وتأهيــل عــدة فــروع داخــل احملافظــات الشــمالية واجلنوبيــة كذلــك يف التجمعات الســكانية للتســهيل علــى املواطن
احلصــول علــى املعلومــات التأمينيــة واخلدمــات التأمينيــة بيســر وســهولة ،حيــث متــارس الشــركة نشــاطها مــن
خــال خمســة عشــر فرعــً ومكتبــً يف الضفــة وغــزة .ومل تغفــل الشــركة عــن مســؤوليتها اجملتمعيــة وذلــك عــن
طريــق تقــدمي املســاعدات للمجتمــع احمللــي وتشــجيع املبــادرات واملشــاريع التنمويــة والرياديــة وتخفيــف املعانــاة
عــن كثــر مــن املواطنــن وال ســيما ذوي االحتياجــات اخلاصــة.
وممــا تتميــز بــه شــركة فلســطني للتأمــن أن اســتثماراتها وعوائدهــا تســتثمر داخــل الوطــن ممــا يعظــم مــن العائــد
علــى املواطــن والوطــن.
للتأمني
فلسطنيللتأمني
شركةفلسطني
شركة
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املساهمني االعزاء،

لقــد حققــت الشــركة ارباحــً تشــغيلية صافيــة خــال العــام  2019بلغــت حــوايل نصــف مليــون دوالر مقارنــة بخســائر
بلغــت  1.3مليــون دوالر عــام  ،2018إن هــذه النتائــج مــا هــي إال انعــكاس للخطــط واالجــراءات والسياســات التــي
وضعهــا جملــس االدارة مــن ناحيــة والعمــل بــروح الفريــق الواحــد وتعزيــز االنتمائيــة والعمــل الــدؤوب مــن قبــل طواقــم
الشــركة علــى اختــاف مســتوياتها مــن ناحيــة ،كمــا بلــغ جممــوع املوجــودات  48مليــون دوالر بزيــادة بلغــت نســبتها
 %25.4وارتفعــت املطلوبــات اىل حــوايل  38مليــون دوالر بزيــادة بلغــت نســبتها  %26فيمــا ارتفعــت حقــوق امللكيــة
بنســبة  %23.3لتبلــغ  10.2مليــون دوالر.

املساهمون الكرام،
يف اخلتــام اســمحوا يل أن اتقــدم لكــم بالشــكر اجلزيــل علــى الثقــة التــي منحتمونــا اياهــا والشــكر موصــول ألعضــاء
جملــس االدارة ولطواقــم االدارة التنفيذيــة علــى كافــة مســتوياتهم علــى تفــاين اجلميــع وعملهــم الــدؤوب يف قيــادة
وتنفيــذ واجنــاز رؤيــة اجمللــس بــكل ثقــة وابــداع واقتــدار ،كمــا ونشــكر عمالئنــا علــى ثقتهــم بنــا واختيارهــم خلدماتنــا.
والشــكر موصــول لكافــة الــوكالء واملنتجــن العاملــن بالشــركة علــى ثقتهــم بالشــركة وطواقمهــا.
ونعاهــد اجلميــع علــى أننــا سنســتمر يف هــذا النهــج وصــو ًال لتعزيــز مكانــة الشــركة ووضعهــا يف طليعــة الشــركات
العاملــة يف قطــاع التأمــن مــن ناحيــة وحتقيــق العائــد اجملــزي للمســاهمني مــن ناحيــة أخــرى.

واهلل ويل التوفيق
حممد أبو عوض
رئيس جملس االدارة
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جملس االدارة
يتألــف جملــس ادارة شــركة فلســطني للتامــن مــن ســبعة اعضــاء ،ويتــم انتخابهــم مــن قبــل الهيئــة العامــة للشــركة،
بحيــث ال تزيــد مــدة جملــس االدارة عــن أربــع ســنوات تنتهــي بانتخــاب جملــس إدارة جديــد.

اللجان منبثقة عن جملس االدارة:
• •جلنة التدقيق واخملاطر
• •جلنة االستثمار
• •جلنة احلوكمة

مسؤولية جملس االدارة
• •تقــع علــى جملــس االدارة مســؤولية االشــراف و الرقابــة علــى كافــة أعمــال وأنشــطة الشــركة وإدارتهــا
التنفيذيــة ،وتشــكل مهــام اجمللــس وليــس حصــرًا علــى مــا يلــي:
• •رسم االهداف االسرتاتيجية للشركة وتوجيه االدارة التنفيذية لوضع اخلطط لتحقيق هذه االهداف.
• •متابعــة ســر اعمــال الشــركة وخططهــا املســتقبلية واقــرار املوازنــات املاليــة واالســتثمارية واعتمــاد
البيانــات املاليــة.
• •املصادقــة علــى الهيكليــة التنظيميــة للشــركة وأنظمــة وسياســات العمــل وإجــراءات الضبــط الداخلــي
والتأكــد مــن فعاليتهــا.
• •مراجعــة اخملاطــر التــي ميكــن أن تتعــرض لهــا الشــركة والتأكــد مــن قيــام االدارة التنفيذيــة بــادارة هــذه
اخملاطــر بشــكل ســليم.

شركة فلسطني للتأمني
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اعضاء جملس االدارة
#

االسم

املنصب  /الصفة

1

اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﲔ أﺑﻮ ﻋﻮض

2

رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻻدارة

اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﺣﺴﻦ اﺑﻮﻋﻴﺪه

نائب رئيس جملس االدارة

3

اﻟﺴﻴﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﺑﻮﻋﻴﺪه

عضو جملس إدارة  /املدير العام

4

السيد فضل زيدان

عضو جملس ادارة

5

اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﻮد ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﻮد

عضو جملس إدارة

6

اﻟﺴﻴﺪ راﺋﺪ ﳏﻤﻮد رﺿﻮان زﻳﺎدة

عضو جملس إدارة

7

اﻟﺴﻴﺪ ودﻳﻊ ﳏﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎن اﳌﺼﺮي

عضو جملس إدارة

املستشارين
#

االسم

املنصب  /الصفة

1

السيد اسحق أبو عوض

املستشار القانوين

2

السيد خليل حاج علي

املستشار املايل

الرقابة والتدقيق الداخلي
#

االسم

1

السيد ابراهيم زغرة

املراقب العام

2

السيد سليمان زيد

مدير التدقيق الداخلي

مدققو حسابات الشركة لعام 2019
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#

االسم

1

السادة جمموعة طالل أبو غزالة
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تعريف بأعضاء جملس االدارة
اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻋﻮض
رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻻدارة
يحمــل الســيد حممــد أبــو عــوض شــهادة البكالوريــوس يف العلــوم املاليــة
ســنة  1973ولديــه خــرة طويلــة يف جمــال االدارة املاليــة وتطويــر األنظمــة
املاليــة واالداريــة ،ولديــه العديــد مــن الشــهادات املهنيــة يف العلــوم املصرفيــة
واإلســامية وأنظمــة التدقيــق ،وتطويــر األعمال،CPA،وبنــاء القــدرات والتحليــل
املــايل ،والتخطيــط املــايل ،والتخطيــط االســراتيجي وإدارة اخملاطــر ،وإعــادة
هيكلــة وبنــاء املوازنــات التقديريــة.
متخصــص يف تطويــر وتصميــم إجــراءات وسياســات العمــل التنفيذيــة واملاليــة
املتكاملــة واملــوارد البشــرية والشــؤون االداريــة.
وتقلــد الســيد أبــو عــوض مهــام رئيــس ونائــب رئيــس وعضــو جملــس إدارة يف
العديــد مــن جمالــس اإلدارات ملؤسســات كبــرة ،وشــغل الســيد أبــو عــوض
املديــر التنفيــذي لبنــك التنميــة اإلســامي يف جــدة باململكــة العربيــة الســعودية
ً
ممثــا لــكل مــن فلســطني والعــراق وســوريا ولبنــان واالردن.
ومنــذ العــام  1994تقلــد الســيد أبــو عــوض العديــد مــن املناصــب يف اجمللــس االقتصــادي الفلســطيني للتنميــة
واإلعمــار (بكــدار) ويشــغل حاليــً رئيــس اجمللــس ،كمــا يــرأس العديــد مــن جلــان التدقيــق والتطويــر واملوازنــات
واإلدارة ،كمــا أنــه عمــل مديــرًا ماليــً للعديــد مــن الشــركات يف اخلليــج خــال فــرة الســبعينات والثمانينيــات حتــى العــام
،1991منهــا شــركة بــرول أبــو ظبــي الوطنيــة ويف شــركات تدقيــق عامليــة بدرجــة مدقــق رئيســي.

السيد أحمد سليم أبو عيدة
نائب رئيس جملس االدارة
يحمــل الســيد أحمــد أبــو عيــدة شــهادة البكالوريــوس يف ادارة األعمــال مــن
جامعــة بغــداد عــام  ،1995وميتلــك خــرة عمليــة يف جمــال ادارة االعمــال والتجــارة
علــى مــدار أكــر مــن  25عامــً ،حيــث يشــغل حاليــً منصــب نائــب رئيــس جملــس
االدارة واملشــرف علــى فــرع الشــركة يف قطــاع غــزة بشــكل عــام.
كمــا يتقلــد حاليــً الســيد أبــو عيــدة العديــد مــن املناصــب منهــا رئيــس جملــس
ادارة شــركة القمــة للتجــارة والتصنيــع باالضافــة إىل رئيــس جملــس ادارة شــركة
كنــج اليــن للتجــارة العامــة واالســتثمار.
الســيد أبــو عيــدة حاصــل علــى شــهادات ودورات تدريبيــة متعــددة يف جمــال ادارة
االعمــال والتجــارة واالســتثمار واالدارة املاليــة وغريهــا مــن اخلــرات.

شركة فلسطني للتأمني
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السيد يحيى حممد أبوعيدة
عضو جملس ادارة  /املدير العام
يشــغل الســيد أبوعيــدة منصبــه احلــايل كمديــر عــام للشــركة منــذ شــهر متــوز ،2018
ويتــوىل االشــراف العــام علــى جممــل عمليــات الشــركة االداريــة واملاليــة والفنيــة والتخطيط
االســراتيجي والتكتيكــي للشــركة ،املشــاركة الفعالــة يف حتديــد وصياغــة األهــداف،
وكذلــك تخطيــط وتنظيــم ســر العمــل بالشــركة مبــا يضمــن حتقيــق األهــداف احملــددة.
يحيــى أبــو عيــدة حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس مــن اجلامعــة االردنيــة يف إدارة
األعمــال ،إىل جانــب كونــه عضــو جملــس إدارة لشــركة فلســطني للتأمــن فإنــه يشــغل
العديــد مــن املناصــب الهامــة منهــا رئيــس جملــس إدارة الشــركة املتميــزة الصناعيــة
التجاريــة ( )NOVAيف عمــان – األردن ،عضــو جملــس إدارة مصانــع املشــرق لصناعــة
األثــاث  MF Industriesدبــي -االمــارات ،رئيــس جملــس إدارة شــركة اإلمــارات للتجــارة
العامــة واالســتثمارات عمــان  -االردن ،عضــو جملــس إدارة شــركة أطلــس للنقــل
والتخليــص عمــان – األردن.
كمــا أن الســيد أبــو عيــدة حاصــل علــى شــهادات ودورات تدريبيــة متعــددة يف جمــال إعــادة التأمــن مــن بريطانيــا ودورات يف
إدارة األعمــال الدوليــة واحملاســبية لغــر احملاســبني.

اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻀﻞ زﻳﺪان
ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ إدارة
يحمــل الســيد زيــدان شــهادة الباكلوريــوس يف ادارة األعمــال مــن جامعــة بنغلــور يف
الهنــد عــام  ،1990وميتلــك خــرة عمليــه متتــد ألكــر مــن  29عامــً ،ويشــغل حاليــً منصــب
مديــر عــام االدارة املاليــة املركزيــة.

اﻟﺴﻴﺪ حممود موسى ﻋﻠﻲ ﻋﺒﻮد
ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ إدارة
يحمــل الســيد حممــود عبــود شــهادة البكالوريــوس يف تخصــص احملاســبة مــن كليــة التجــارة بجامعــة حلــوان يف جمهوريــة
مصــر العربيــة عــام  ،1981ولديــه خــرة ألكــر مــن  38عامــً يف جمــال االدارة املاليــة وتطويــر األنظمــة املاليــة واالداريــة ،ولديــه
العديــد مــن الشــهادات املهنيــة املتخصصــة.
حيــث يشــغل حاليــً منصــب املديــر العــام لشــركة هرمــاس يف اململكــة األردنيــة ،كمــا
شــغل ســابقًا العديــد مــن املناصــب منهــا مستشــار وزيــر املاليــة لشــؤون اإلدارة املاليــة
العســكرية ،باإلضافــة اىل منصــب مديــر عــام جهــاز الرقابــة املاليــة واحملاســبة يف وزارة
املاليــة ،كمــا وعمــل مديــرًا للتدقيــق يف الصنــدوق القومــي الفلســطيني يف اململكــة
األردنيــة الهاشــمية.
باإلضافــة لذلــك فــإن الســيد حممــود عبــود يشــغل حاليــً منصــب رئيــس جملــس إدارة
شــركة الربيــع ،ونائــب رئيــس جملــس إدارة شــركة بيســان هولدنــغ ،ونائــب رئيــس جملــس
إدارة شــركة بيســان للتكييــف ،وعضــو جملــس إدارة يف شــركة شــقائق النعمــان وعضــو
يف جمعيــة الطاقــة املتجــددة ،وأمــن ســر جمعيــة الهيئــة الفلســطينية للتنميــة
والدميقراطيــة وحقــوق االنســان (بنــاء).
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اﻟﺴﻴﺪ راﺋﺪ رﺿﻮان
ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ إدارة
يحمــل الســيد رائــد رضــوان شــهادة املاجســتري يف النظــم السياســية مــن جامعــة
بريزيــت ،وميتلــك خــرة عمليــة يف جمــال ادارة االعمــال والعمــل السياســي علــى مــدار
أكــر مــن  22عامــً ،حيــث يشــغل حاليــً منصــب مديــر عــام يف ديــوان الرئاســة.
كمــا يتقلــد حاليــً الســيد رضــوان العديــد مــن املناصــب منهــا عضــو جملــس ثــوري حلركــة
«فتــح» وعضــو هيئــة قيــادة التعبئــة والتنظيــم.
الســيد رائــد رضــوان حاصــل علــى شــهادات ودورات تدريبيــة متعــددة يف جمــال خمتلفــة
ومتنوعــة وغريهــا مــن اخلــرات.

اﻟﺴﻴﺪ ودﻳﻊ ﳏﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎن اﳌﺼﺮي
ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ إدارة
الســيد وديــع املصــري ،حاصــل علــى درجــة الدبلــوم عــايل تخصــص إدارة أعمــال مــن
جامعــة كونبهاجــن – الدمنــارك يف عــام  ،1996باالضافــة إىل دبلــوم إقتصــاد وعلــوم
سياســية مــن جامعــة لومومبــا – موســكو عــام .1985
كمــا يشــغل حاليــً العديــد مــن املناصــب منهــا ،مديــر عــام شــركة املشــتل لإلســتثمارات
الســياحية ،مديــر عــام شــركة فلســطني إلدارة وإنشــاء املــدن الصناعيــة مــن عــام 2004
ولغايــة عــام  ،2011عضــو جملــس أمنــاء جامعــة فلســطني ،عضــو جملــس إدارة هيئــة
الفنــادق والســياحة ،عضــو جملــس إدارة بــال تريــد.
الســيد وديــع املصــري حاصــل علــى شــهادات ودورات تدريبيــة متعــددة يف جمــال
خمتلفــة ومتنوعــة وغريهــا مــن اخلــرات.
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رسالة االدارة التنفيذية
السالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته،،
إن العمــل مــن أجــل فلســطني مل يكــن أبــدًا جمــرد شــعار نرفعــه بــل أســلوب عمــل نســعى إليــه ونلتــزم بــه
علــى مــر تاريــخ شــركتنا الرائــدة.
لقــد واجهنــا دائمــً وابــدًا حتديــات ســعينا للتغلــب عليهــا بعزميــة االشــخاص املؤمنــة بأهميــة العمــل
اجلماعــي ورؤيــة واضحــة تســتهدف ليــس فقــط الريــادة علــى مســتويات حمليــة واقليميــة بــل املنافســة
علــى مســتوى صناعــة التأمــن كواحــدة مــن أكــر الكيانــات اإلقتصاديــة الناجحــة يف هــذا اجملــال.
ال يخفــى عليكــم الظــروف املعقــدة التــي واجههــا الشــعب الفلســطيني خــال العــام  ،2019واملعيقــات
والتحديــات التــي وضعهــا االحتــال االســرائيلي والتــي جتلــت بشــكل واضــح بقرصنــة أمــوال شــعبنا ،مــا تســبب
بإخــال بالوضــع االقتصــادي بشــكل عــام ،وهــو مــا تطلــب منــا جميعــً أن نعمــل حلمايــة إجنازاتنــا ومؤسســاتنا،
واحلفــاظ علــى حقــوق مســاهمينا.
ويف هــذا الســياق عملنــا علــى وضــع خطــة شــاملة ملواجهــة هــذا االســتهداف ،ســواء مــن خــال الوقــوف
إىل جانــب املســتفيدين مــن خدماتنــا التأمينيــة مبــا ينســجم مــع توجهــات احلكومــة التــي خاطبــت خمتلــف
املؤسســات بضــرورة إتخــاذ جمموعــة مــن االجــراءات التــي مــن شــأنها التخفيــف عــن كاهلهــم ،ويف ذات
الوقــت احلفــاظ علــى حقــوق املســاهمني.
لقــد آمنــا بإمكانياتنــا وســعينا أن نكــون علــى قــدر املســؤولية وبتوفيــق اهلل علــى حتقيــق رســالة ورؤيــة
الشــركة .ونحــن إذ نهنــئ بلدنــا العظيــم فلســطني التــي تشــرفنا بــأن نحمــل اســمها ،و تلــك اإلجنــازات التــي
مت حتقيقهــا خــال عــام  2019ســواء مــن الناحيــة الفنيــة واالنتاجيــة أو االداريــة أو املاليــة التــي مل تكــن لتحقــق
لــوال فضــل اهلل تعــاىل وتوفيقــه وروح عمــل الفريــق الواحــد التــي جمعتنــا ،ومــا ورثنــاه مــن أباءنــا.
يحيى أبو عيدة
عضو جملس االدارة  /املدير العام
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االدارة التنفيذية
#

االسم

املسمى الوظيفي

1

السيد يحيى أبو عيدة

عضو جملس اإلدارة  /املدير العام

2

السيد حمزة شروف

نائب املدير العام

3

السيد وائل خليل

مساعد املدير العام لشؤون االنتاج

4

السيد حممد عبيد

مساعد املدير العام للشؤون الفنية

5

السيد عادل عساف

مدير إدارة احلوادث و التعويضات

6

السيد سامر الزق

مدير دائرة تكنولوجيا املعلومات

7

السيد عثمان الشعيبي

مدير دائرة التأمينات العامة

8

السيد زيد اجليطان

مدير دائرة التأمني الصحي

9

السيد عبد الهادي قعقور

مدير دائرة الشؤون االدارية

10

السيد حممد مصطفى

مدير دائرة التسويق وتطوير االعمال

11

السيدة جنيا عديلي

مدير دائرة املوارد البشرية

12

السيد خري أبو زعرور

مدير دائرة الوكالء ووسطاء التأمني

13

السيد عيسى أبو مارية

ق.أ مدير الدائرة القانونية

اللجان منبثقة عن االدارة التنفيذية:
• •جلنة تطوير املنتج
• •جلنة سياسات واجراءات العمل
• •جلان التعينات
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مدراء فروع ومكاتب الشركة
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#

االسم

املسمى الوظيفي

1

السيد أحمد رضوان

مدير فرع البرية

2

السيد مروان جرار

مدير فرع جنني

3

السيد صدقي العكر

مدير فرع نابلس

4

السيد عبد العزيز الهندي

مدير فرع طولكرم

5

السيد هيثم شواهنة

مدير فرع قلقيلية

6

السيدة رنا درويش

مدير فرع بيت حلم

7

السيد حممد برادعية

مدير فرع اخلليل

8

السيد حممود الشوا

مدير فرع غزة

9

السيد حممد عمران

مدير مكتب حوارة

10

السيد حازم بدر

مدير مكتب أريحا

11

السيد خالد شحادة

مدير مكتب بيتونيا

12

السيد عمر ابراهيم

مدير مكتب بديا

13

السيد حممد زيد

مدير مكتب االرسال
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اسرتاجتية شركة فلسطني للتأمني
تتلخص اسرتاتيجية شركة فلسطني للتأمني يف حتقيق رؤيتها ورسالتها واهدافها من خالل ما يلي :
اســتغالل كافــة عناصــر القــوة املتوفــرة لديهــا وكافــة الطاقــات واالمكانيــات يف جعــل الشــركة رائــدة يف جمــال
اخلدمــات التأمينيــة وذلــك مــن خــال ابتــكار وتطويــر خدمــات ومنتجــات تأمينيــة جديــدة.
العمل على زيادة رأس مال الشركة وذلك من أجل تعزيز قدرتها التنافسية وتعزيز مالئتها املالية.
العمل على تنويع االستثمارات اخلاصة بالشركة ،والبحث عن جماالت استثمارية جديدة.
تعزيــز شــبكة الفــروع مــن خــال فتــح فــروع ومكاتــب جديــدة لتغطــي معظــم أماكــن التجمعــات الســكنية ذات الكثافــة
الســكانية العاليــة بنــاء علــى خطــط مدروســة.
تعظيم احلصة السوقية للشركة واحلفاظ على العمالء احلاليني وتوسيع قاعدة العمالء اجلدد.
االســتثمار يف املــوارد البشــرية وتعزيــز قــدرات املوظفــن وكفاءتهــم ،وذلــك مــن خــال التدريــب املســتمر الــذي
يتــاءم مــع االحتياجــات اخلاصــة بالشــركة ،وتعزيــز العمــل بــروح الفريــق الواحــد.
تنويع احملفظة التأمينية وتعزيز سياسة انتقاء اخلطر من خالل زيادة مبيعات التأمني األكرث ربحًا واألقل خطورة.
تطويــر خدمــات مــا بعــد البيــع وذلــك مــن خــال ســرعة دفــع التعويضــات دون أي تأخــر ،والبــدء بتطبيــق اجــراءات ضبــط
اجلــودة ،وتطويــر منتجــات وخدمــات تأمينيــة جديــدة متطــورة.
االســتمرار يف تطويــر أنظمــة تقنيــة املعلومــات مبــا يســاهم يف تطوير عمليات الشــركة وحتســن أنظمــة املعلومات
اإلداريــة ،وزيــادة جــودة وســرعة اخلدمــات املقدمــة للعمــاء .باإلضافــة لتفعيــل خدمــات الدفــع االلكــروين يف فــروع
الشــركة وجمموعــة مــن وكالئهــا.
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حمطات يف عام 2019
تطوير العالمة التجارية
مت تطويــر العالمــة التجاريــة اخلاصــة بالشــركة لتكــون مواكبــة للتطــور يف جمــال العالمــات التجاريــة مبــا يعكــس الهويــة
الفلســطينية وبشــكل عصــري مــع االبقــاء علــى شــعارها «أنتــم معنــا بأمــان» ،وذلــك وعــدًا والتزامــً مــن الشــركة بتوفري
األمــان واحلمايــة لعمالئهــا مــن خــال باقــة متنوعــة مــن أفضــل اخلدمــات التأمينيــة التــي تلبــي احتياجاتهــم ومتطلبــات
أعمالهــم .مدعومــة بأفضــل احللــول التأمينيــة املتطــورة.
مت العمــل علــى تطويــر العالمــة التجاريــة اخلاصــة ومت اطــاق هويــة جتاريــة جديــدة للشــركة لتكــون نقطــة حتــول
وانطــاق للشــركة ،حيــث مت تطويــر دليــل كامــل الســتخدامات العالمــة التجاريــة وتطبيقاتهــا بشــكل كامــل وقــد مت
ابــراز العالمــة التجاريــة يف كافــة فــروع ومكاتــب الشــركة ووكالئهــا.
العالمة التجارية السابقة

العالمة التجارية اجلديدة

اطالق املوقع االلكرتوين اجلديد
مت العمــل خــال عــام  2019علــى تطويــر املوقــع االلكــروين اخلــاص بالشــركة ليتناســب مــع الهويــة والعالمــة التجاريــة
اجلديــدة ،كمــا مت تطويــر احملتــوى باللغتــن العربيــة واالجنليزيــة بحيــث يكــون موجــز للخدمــة ويوصــل الرســالة الرئيســية منهــا
وأهميتهــا ،كمــا مت تطويــر املوقــع ليكــون  responsiveمــع جميــع األجهــزة اخلليويــة أو األجهــزة اللوحيــة علــى اختالفهــا.

كمــا ويتضمــن املوقــع االلكــروين العديــد مــن امليــزات اجلديــدة لتكــون منصــة تفاعليــة مــع زبائــن الشــركة بشــكل
يســهل عليهــم احلصــول علــى اخلدمــات التــي يرغبــون بهــا:
حيث مت اضافة جميع أنواع خدمات التأمني التي تقدمها الشركة مقسمة لثالثة أقسام:
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• •تأمني املركبات وكامل تفاصيلها وأنواعها
• •التأمينات العامة وكامل انواعها وتفاصيلها
• •التأمني الصحي وكامل تفاصيله

حاسبة التأمني:
كمــا أصبــح بامــكان متصفحــي وزوار املوقــع االلكــروين احتســاب أقســاط التأمــن جلميــع أنــواع املركبــات وعلــى
اختالفهــا مــن خــال حاســبة التأمــن.

تقدمي طلب التأمني:
كذلــك أصبــح بامــكان الزبائــن ســواء كانــوا شــركات أو أفــراد تقــدمي طلبــات الكرتونيــة للحصــول علــى خدمــات التأمــن
(تأمــن مركبــات ،تأمينــات عامــة ،تأمــن صحــي) مــن خــال املوقــع االلكــروين ،حيــث يصــل اشــعار بطلــب اخلدمــة
بواســطة الربيــد االلكــروين ملديــر الدائــرة املعنيــة والــذي يقــوم مبتابعــة طلــب التأمــن.
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الشكاوى
أصبــح بامــكان جميــع الزبائــن تقــدمي شــكاوى تتعلــق مبســتوى تقــدمي اخلدمــة لهــم مــن خــال املوقــع حيــث تصــل
الشــكوى بواســطة الربيــد االلكــروين لقســم ضبــط اجلــودة ملتابعتهــا وفــق االصــول ليتــم معاجلتهــا بشــكل ســريع.

الوظائف والتدريب
ميكــن تقــدمي طلبــات التوظيــف والتدريــب مــن خــال املوقــع بحيــث يصــل الطلــب عــر الربيــد االلكــروين إىل دائــرة املوارد
البشرية

البدء يف استخدام ميزة النشاط التجاري عرب منصة «جوجل»

توفــر منصة نشــاطي التجــاري علــى جوجــل ( )Google My Businessفرصــة ظهــور مميــزة للملــف الشــخصي
الكامــل للشــركات واألنشــطة التجاريــة والــذي يشــمل كل تفاصيــل التواصــل واملوقــع اجلغــرايف ورابــط املوقــع
اإللكــروين وســاعات العمــل الرســمية أمــام مســتخدمي حمــركات البحــث الذيــن يبحثــوا عــن كلمــات ومصطلحــات
لهــا عالقــة مبــا توفــره مــن خدمــات أو منتجــات ويســاهم ذلــك يف جــذب عــدد أكــر مــن الزبائــن احملتملــن باعطــاء
للشــركة أولويــة عــن الشــركات الغــر موجــودة علــى منصــة  Google My Businessواألبعــد يف املوقــع اجلغــرايف.
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تفعيل صفحات الشركة على مواقع التواصل االجتماعي
ضمــن سياســة التســويق اجلديــدة حيــث مت تفعيــل قنــوات التواصــل االجتماعــي اخلاصــة بالشــركة مــن خــال موقــع
 Facebookوموقــع  Instagramبهــدف التواصــل مــع الزبائــن واســتخدام الصفحــات كمنصــات ترويجيــة للشــركة
وخلدماتهــا التأمينيــة املتنوعــة ،باالضافــة لكونهــا منصــات تفاعليــة مــع الزبائــن احلاليــن.

شركة فلسطني للتأمني
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جتديــد الفــروع ومكاتــب الشــركة وتركيــب يافطــات جديــدة للفــروع واملكاتــب
والوكالء

عمــا بتنفيــذ اســتراتيجية الشــركة تــم البــدأ بالعمــل علــى تجديــد بعــض الفــروع والتخطيــط لنقــل بعــض
ً
الفــروع إلــى أماكــن اكثــر مالئمــة وقربـ ًـا مــن الزبائــن .حيــث تــم نقــل فــرع بديــا الــى موقــع جديــد كمــا تــم البــدء
باعــادة تأهيــل وصيانــة فــرع الشــركة بمدينــة الخليــل بنــاء علــى تصاميــم حديثــة باالضافــة الــى اســتحداث فــروع
جديــدة فــي كل مــن مدينــة دورا ومدينــة ســلفيت ،وجــاري العمــل علــى اختيــار مواقــع جديــدة لــكل مــن فــرع
نابلــس وفــرع جنيــن ،كمــا تــم تركيــب يافطــات جديــدة لجميــع وكالء الشــركة فــي مختلــف المحافظــات.

تصميم فرع اخلليل اجلديد

افتتاح مكتب بديا اجلديد

مكاتب الوكالء

مكاتب الوكالء

خدمات تأمينية جديدة:

كمــا ويجــري العمــل علــى تطويــر مجموعــة مــن الخدمــات التأمينيــة الجديــدة بالتنســيق بيــن دائــرة التســويق
وتطويــر األعمــال ودائــرة اعــادة التأميــن وتشــمل الخدمــات التاليــة:

• •تأمني األجهزة اخللوية ضد كسر الشاشات وتأمني األجهزة االلكرتونية
• •تأمني أخطار Cyber

20
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إجراءات ضبط اجلودة:

تــم خــال الفتــرة الماضيــة علــى اعــداد دليــل كامــل الجــراءات ضبــط الجــودة ومعالجــة الشــكاوى ،وذلــك
بهــدف ضمــان تقديــم أفضــل مســتوى مــن الخدمــة للزبائــن وتنفيــذ اجــراءات رقابيــة علــى مجمــل العمليــات،
وتــم تفعيــل االجــراءات وتنفيذهــا مــن خــال ثالثــة طــرق موضحــة بالتالــي:

• •أو ًال :ضبــط اجلــودة يف مــا يخــص جممــل عمليــات االنتــاج ،حيــث مت تصميــم اســتبيان خــاص بذلــك يتضمــن
جمموعــة مــن األســئلة تقيــس مســتوى رضــى الزبــون مــن اخلدمــة املقدمــة لــدى الفــروع أو املكاتــب أو
املنتجــن عنــد اصــدار البوالــص ،ويتــم تنفيــذ االســتبيان بشــكل يومــي ويتــم اصــدار تقاريــر يوميــة للمتابعــة
وتقاريــر أســبوعية .ويف حــال وجــود أيــة شــكاوى يتــم رفعهــا مباشــرة للجهــة املعنيــة للمتابعــة والــرد
علــى الشــكوى ليتــم املتابعــة مــن قبــل قســم ضبــط اجلــودة مــع الزبــون واغــاق الشــكوى وفــق االجــراءات
املعتمــدة.
• •ثانيــً :ضبــط اجلــودة يف مــا يخــص جممــل عمليــات دائــرة التعويضــات ،حيــث مت تصميــم اســتبيان خــاص
بذلــك يتضمــن جمموعــة مــن األســئلة تقيــس مســتوى رضــى الزبــون مــن اخلدمــة املقدمــة عنــد تعرضــه
حلــادث ،مــن حيــث ســرعة االســتجابة لالتصــال والوصــول للموقــع والتعامــل ،ثــم خدمــة اجلــر والســيارة
البديلــة يف حــال وجــود بوليصــة  ،VIPثــم مســتوى خدمــة التصليــح يف الكراجــات ،حيــث يتــم االتصــال مــن
قبــل موظفــي قســم ضبــط اجلــودة بالزبائــن بعــد اغــاق امللفــات ،ويتــم رفــع أي شــكاوى مباشــرة للجهــات
اخملتصــة للمتابعــة وأخــذ االجــراءات الالزمــة ،حيــث يتــم تقــدمي تقاريــر دوريــة بهــذا اخلصــوص.
• •ثالثــً :املتســوق اخلفــي ،حيــث مت مــن بدايــة شــهر  2019/11تنفيــذ جمموعــة مــن الزيــارات لفــروع ومكاتــب
الشــركة ووكالئهــا مــن قبــل زبائــن وهميــن أو حقيقيــن لطلــب خدمــات أو االستفســار عنهــا بهــدف ضبــط
جــودة اخلدمــات املقدمــة مــن قبــل املوظفــن جلمهــور الزبائــن ومــدى التزامهــم بسياســات الشــركة
واجــراءات العمــل بشــكل عــام.

شركة فلسطني للتأمني
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فلسطني واملسؤولية اجملتمعية
انطالقــً مــن مســؤوليتنا االجتماعيــة جتــاه جمتمعنــا الفلســطيني وكوننــا جــزء ال يتجــزأ مــن
نســيجه الوطنــي واالجتماعــي ،عملــت شــركة فلســطني خــال العــام  2019علــى دعــم
العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات وتوفــر االحتياجــات للعديــد مــن املؤسســات الفلســطينية
يف جميــع حمافظــات وطننــا احلبيــب.

رعاية ماراثون التوعية مبرض السكري

22

تقدمي وحدات تربيد لغرفة العمليات يف مستشفى رام اهلل
احلكومي.

رعاية مهرجان البرية الثقايف الثقايف السابع

رعاية اخمليم الصيفي الذي اقامته جمعية روان لتنمية
الطفل للتغلب على صعوبات النطق والتعلم

تنظيم لقاء يف جامعة فلسطني األهلية حول اساسيات
التأمني لطلبة ادارة االعمال واحلقوق
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ضمن أجواء عائلية رائعة على مائدة افطار رمضانية ملوظفي ووكالء ومنتجي الشركة

رعاية رئيسية من الشركة ملهرجان جنني للتسوق
فلسطني للتأمني وراعية وثيقة التأمني

مبناسبة اليوم العاملي الضطرابات التوحد ،رعاية ماراثون
بالتعاون مع مركز العودة لتأهيل الطفولة والشباب يف مدينة
طولكرم.

ورشات عمل بالتعاون مع احتاد الصناعات الفلسطينية،
وتقدمي شرح عن اخلدمات التأمينية

تسليم جمعية ملتقى البصرية للمكفوفني يف مدينة
جنني ،جمموعة من األدوات املساندة لألشخاص ذوي
اإلعاقة البصرية

شركة فلسطني للتأمني
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رعاية مشروع الكتابة االبداعية بالتعاون مع مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة طوباس

بأجواء حلوة مليانة فرح وسرور ،شركة فلسطني للتأمني تشارك املواطنني األجواء االحتفالية ونرسم البسمة على
وجوهم ...طاقم شركتنا كان متواجد يف ساحة كنيسة املهد مبدينة بيت حلم وقام بتوزيع الشوكالته على املواطنني
مبناسبة األعياد.

املشــاركة بفعاليــات اطــاق حتــدي الشــمول املــايل العربــي اليــوم يف قريــة الشــباب بالشــراكة
مــع ســلطة النقــد وهيئــة ســوق راس املــال بحضــور حمافــظ ســلطة النقــد الســيد عــزام الشــوا
وممثلــي البنــوك وشــركات التأمــن واملؤسســات املصرفيــة ومؤسســات االقــراض
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تطوير الشركة لرباجمها وأنظمتها
حيــث وقعــت الشــركة اتفاقيــة لتحديــث أنظمتهــا وبراجمهــا مــع شــركة تكنوســيس .حيــث وقــع
االتفاقيــة كل مــن الســيد يحيــى أبــو عيــدة عضــو جملــس ادارة شــركة فلســطني للتأمــن ومديرهــا
العــام والســيد عثمــان البازيــان املديــر العــام لشــركة تكنوســيس .وذلــك بهــدف تطويــر الربامــج
التأمينيــة التــي تســتخدمها الشــركة مبــا يتناســب مــع خطــة الشــركة االســراتيجية وتنــوع اخلدمــات
التــي تقدمهــا.

توقيع اتفاقيات شراكة ولقاءات رسمية
اســتقبال عطوفــة الدكتــورة ليلــى غنــام حمافــظ رام اهلل والبــرة يف مقــر االدارة العامــة للشــركة،
حيــث كان باســتقبالها الســيد حممــد أبــو عــوض رئيــس جملــس إدارة شــركة فلســطني والســيد
حمــزة شــروف نائــب املديــر العــام باالضافــة إىل مســاعدي املديــر العــام ومــدراء الدوائــر يف الشــركة.
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شــركة فلســطني للتأمــن ومصلحــة ميــاه حمافظــة القــدس توقعــان ملحــق جتديــد اتفاقيــة تقــدمي
خدمــات تأمينيــة شــاملة.

فخــورون بالشــراكة مــع ســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة ،مــن خــال توقيــع اتفاقيــة لتقــدمي باقــة
مــن اخلدمــات التأمينيــة املتكاملــة.

فخــورون بالشــراكة مــع جامعــة القــدس املفتوحــة ،مــن خــال توقيــع اتفاقيــة تقــدمي خدمــات
التأمــن الصحــي وتأمــن اصابــات العمــل ملوظفــي وطواقــم اجلامعــة.

26
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نفخر يف شركة فلسطني للتأمني بتوقيع عقد تأمني  800وحده سكنيه متضررة فى قطاع غزة
مع وكالة الغوث وتشغيل الالجئني – االونروا.

فخورون بالشراكة مع جامعة فلسطني األهلية ،من خالل جتديد اتفاقية تقدمي خدمات تأمينية
متكاملة.

شــركة فلســطني للتأمــن تختتــم دورة اساســيات وفنيــات التأمــن لكافــة موظفــي الشــركة والتــي
امتــدت علــى مــدار  4أســابيع يف مقــر االدارة العامــة مبدينــة البــرة

شركة فلسطني للتأمني
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استقبل السيد حممد احلمزاوي سفري اململكة املغربية لدى فلسطني كل من السيد حممد أبو
عوض رئيس جملس ادارة شركة فلسطني للتأمني والسيد يحيى أبو عيدة املدير العام والسيد
ابراهيم زغرة املراقب العام.

وقعت شركة فلسطني للتأمني وبلدية أريحا إتفاقية تأمينات متكاملة مع البلدية .حيث وقع
االتفاقية كل من السيد سامل الغروف رئيس بلدية أريحا والسيد وائل خليل مساعد املدير العام
لشؤون االنتاج.

وقعت شركة فلسطني للتأمني وبلدية البرية إتفاقية تأمينات بلدية البرية للعام .2019
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فلسطني للتأمني ممثلة برئيس جملس ادارتها السيد حممد أبو عوض تشارك يف حفل توقيع مذكرات
تفاهم مع سلطة النقد الفلسطينية لغايات ربط شركات التأمني على نظام االستعالم االئتماين املوحد.

شــركة فلســطني للتأمــن ووزارة العمــل توقعــان اتفافيــة “تأمــن طــاب مراكــز التدريــب املهنــي”
التابعــة لــوزارة العمــل الفلســطينية للعــام الثــاين علــى التــوايل.

فلســطني للتأمــن وجلنــة االنتخابــات املركزيــة توقعــان اتفاقيــة خدمــات تأمينيــة شــاملة للعــام
الرابــع علــى التــوايل.
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احلوكمة
تعمــل شــركة فلســطني للتأمــن علــى تعزيــز وتطويــر مبــادئ احلوكمــة يف
الشــركة واملرتكــزة علــى الشــفافية واملســائلة وذلــك مــن خــال تقــدمي
أفضــل معايــر احلوكمــة والشــفافية واالفصــاح وتطبيــق كافــة النظــم
والتعليمــات والقوانــن الصــادرة عــن اجلهــات الرقابيــة ذات العالقــة بهــدف
ضمــان املراقبــة املســتمرة للوقــوف علــى مــدى التــزام االدارة التنفيذيــة
للشــركة بالتشــريعات والقوانــن واألنظمــة والسياســات وتوافقهــا مــع
أهــداف وغايــات الشــركة املرســومة مــن قبــل جملــس االدارة.
كمــا يلتــزم كل مــن جملــس إدارة شــركة فلســطني للتأمــن واالدارة التنفيذيــة
علــى حــد ســواء بتطبيــق أعلــى معايــر األداء املهنيــة علــى كافــة أنشــطة
الشــركة مبــا يتماشــى مــع التشــريعات والقوانني وتعليمــات اجلهــات الرقابية.
وتلتــزم شــركة فلســطني للتامــن باإلفصــاح عــن ادائهــا املــايل مــن خــال
تقاريرهــا الربعيــة ،وتقريرهــا الســنوي عنــد عقــد اجتمــاع هيئتهــا العامــة.
وتتواصــل مــع املســاهمني يف الشــركة بشــفافية.
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رأس املال البشري
شــهد عــام  2019تطــورًا نوعيــً علــى صعيــد اســتقطاب الكــوادر البشــرية املؤهلــة يف خمتلــف التخصصــات االداريــة
والفنيــة ،فقــد قامــت الشــركة وضمــن خطــة اعــادة الهيكليــة التــي مت اعتمادهــا باســتقطاب عــددا مــن الكــوادر
البشــرية املؤهلــة ،وحاليــً فــإن الشــركة تزخــر بعــدد مــن املوظفــن ذوي اخلــرات العاليــة يف جمــال االدارة واملاليــة
وإعــادة التأمــن واالكتتــاب واالنتــاج ونظــم املعلومــات والتعويضــات والتســويق وتطويــر املنتــج.
وتعتــر شــركة فلســطني طاقمهــا البشــري هــو العنصــر األهــم ،فهــو الشــريك االســراتيجي يف عمليــة التنميــة
والتطويــر ،وهــو رأس مالهــا ولهــذا تــويل الشــركة أهميــة قصــوى لهــذا العنصــر مــن خــال العمــل املســتمر علــى
تســليح افرادهــا باملعرفــة وصقــل مهاراتهــم وتعزيــز قدراتهــم االداريــة والفنيــة مــن خــال حتديــد احتياجاتهــم ووضع
خطــط التدريــب التــي تتناســب مــع تلــك االحتياجــات.
وخــال عــام  2019أوفــدت الشــركة عــددا مــن موظفيهــا حلضــور عــدد مــن الــدورات التدريبيــة املتخصصــة ،وكذلــك
املشــاركة يف املؤمتــرات كمــا نظمــت عــدد مــن ورش العمــل التدريبيــة الداخليــة املتخصصــة والتــي غطــت معظــم
التخصصــات وشــملت غالبيــة املوظفــن ،حيــث اســتفاد منهــا أكــر مــن  100موظــف وموظفــة.
كمــا تعمــل الشــركة علــى توفــر بيئــة عمــل مريحة ومشــجعة لإلبــداع واالبتكار وذلــك من خــال توفري كافة مســتلزمات
العمليــة االنتاجيــة ،ووضــع نظــام وســلم للرواتب والعــاوات واحلوافز وذلــك لتحقيق االمن واالســتقرار ملوظفيها.

تدريبات لطواقم الشركة االدارية والفنية
شــركة فلســطني للتأمــن تختتــم دورة اساســيات وفنيــات التأمــن لكافــة موظفــي الشــركة والتــي امتــدت علــى مــدار
 4أســابيع يف مقــر االدارة العامــة للشــركة مبدينــة البــرة.

املشــاركة بورشــة العمــل التدريبيــة حتــت عنــوان «تطبيقــات احلوكمــة يف شــركات التأمــن» والتــي نظمهــا االحتــاد
الفلســطيني لشــركات التأمــن
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املشــاركة بفعاليــات الورشــة التدريبيــة (املســؤولية املدنيــة واحلريق)،والتي كانــت بالتعاون مع شــركة FenChurch
 Farisاليونانيــة اخملتصــة بوســاطة واستشــارات التأمني وإعــادة التأمني.

املشــاركة بالربنامــج التدريبــي حتــت عنــوان “اخلطــط االســراتيجية وتنفيذهــا ومتابعتهــا” ،الــذي اســتهدف املوظفني
يف شــركات التأمــن وهيئــة ســوق رأس املــال ،بالتعــاون مــع املدرســة الوطنيــة الفلســطينية لــإدارة.

القوى العاملة
بلــغ عــدد املوظفــن العاملــن يف الشــركة كمــا يف  )144( 2019/12/31موظفــً وموظفــة موزعــن حســب املؤهــات
العلميــة كمــا يف اجلــدول أدناه.
بيان تصنيف املوظفني إىل ذكور وإناث
البيان

2018

2019

ذكور

93

97

إناث

36

47

اجملموع

129

144

بيان عدد املوظفني الذين التحقوا بربامج تدريب املوظفني 
البيان

32

عدد الدورات املنفذة

عدد املوظفني امللتحقني بالدورات

2018

2019

2018

2019

دورات لها عالقة بطبيعة الوظيفة

-

5

-

35

دورات لها عالقة بالكفاءات السلوكية

-

-

-

-

دورات أخرى

-

5

-

120

اجملموع

-

10

-

155
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بيان املؤهل العلمي للموظفني كما هو مبني يف اجلدول التايل لعامي :2019 - 2018
املؤهل العلمي

أقل من دبلوم

دبلوم

بكالوريوس

دراسات عليا

إجمايل املوظفني

عدد املوظفني 2018

36

15

73

5

129

عدد املوظفني 2019

34

19

85

6

144

الوكالء واملنتجني ووسطاء التأمني:
عدد الوسطاء

2017

2018

2019

اجملموع

1

1

7

عدد الوكالء

2017

2018

2019

اجملموع

27

20

24

عدد املنتجني

2017

2018

2019

اجملموع

1

3

5

األقساط:
نوع التامني

2018

2019

األقساط

النسبة

األقساط

النسبة

سيارات

19.837

%74.01

14.914

%76.96

تامينات عمال

2.148

%8.02

1.408

%7.27

تامينات مسؤولية مدنية

0.253

%0.94

0.188

%0.97

التامني الصحي

2.917

%10.89

1.765

%9.11

تامينات هندسية

0.602

%2.25

0.451

%2.33

حريق وسرقة

0.452

%1.68

0.356

%1.84

بحري

0.029

%0.11

0.028

%0.14

حياة

-

-

-

-

حوادث عامة أخرى

0.563

%2.10

0.270

%1.39

26.801

%100.00

19.380

%100

اجملموع
املبالغ باجلدول أعاله مباليني الدوالرات
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االستثمارات:
2019

2018

ماليني الدوالرات

ماليني الدوالرات

ودائع لدى البنوك

7.255

6.994

استثمارات يف حصص وأسهم الشركات احمللية واخلارجية

0.297

0.312

أراضي

13.894

12.786

21.446

20.092

البيان

اجملموع
املبالغ باجلدول أعاله مباليني الدوالرات

االستثمارات يف األسهم:
البيان

عدد األسهم

القيمة دوالر أمريكي

بنك فلسطني احملدود

25,801

51,602

شركة دار الشفاء

51,082

178,787

شركة اإلتصاالت الفلسطينية

9,100

53,906

شركة فلسطني للتنمية واإلستثمار

12,000

13,200

اجملموع

97,983

297,495

االحتياطيات الفنية:
2019

2018

ماليني الدوالرات

ماليني الدوالرات

مطالبات مبلغ عنها وغري مسددة  /اإلدعاءات املوقوفة

12.767

12.698

إحتياطي مطالبات غري مبلغ عنها

0.274

0.252

أقساط تأمني غري مكتسبة  /األخطار السارية

11.170

6.615

24.211

19.565

مطلوبات عقود التامني  /االحتياطات الفنية

اجملموع
املؤشرات الرئيسية:
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البند

2014

2015

2016

2017

2018

2019

جمموع االستثمارات

19,165

21,785

22,648

22,723

20,092

21.446

جمموع األصول

32,587

33,788

38,839

39,229

38,435

48.207

جمموع االلتزامات املتداولة

26,874

27,077

26,610

24,799

28,891

36.510

جمموع حقوق املساهمني

5,712

5,774

11,204

13,338

8,335

10.196

االحتياطات الفنية

14,787

19,18

18,781

16,157

19,565

24.211
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أقساط وإيراد التامني

10,544

12,738

14,839

16,730

19,380

26.801

صايف األرباح

2,504

0.071

5,408

3,438

()1,291

0.483

رأس مال الشركة
بلغ رأس مال الشركة املصرح به واملدفوع بالكامل  7.2مليون دوالر أمريكي .

الشركات التابعة
شــركة األبــراج الفلســطينية للتنميــة العقاريــة ،تأسســت الشــركة بتاريــخ  ،2011/6/15حيــث متتلــك شــركة فلســطني
للتأمــن املســاهمة العامــة احملــدودة مــا نســبته  %99مــن رأس مالهــا .ومــن أهــم غايــات الشــركة متلــك وشــراء
وبيــع واملتاجــرة باألراضــي والعقــارات واســتئجار وتأجــر املبــاين للســكن أو رهــن األراضــي والشــقق والعقــارات وكل مــا
يتعلــق بهــذا النشــاط مــن خدمــات أو غريهــا.

معايري إعداد البيانات املالية وعملة البيانات املالية:
• يﺗــﻢ إﻋــﺪاد اﻟﻘﻮاﺋــﻢ اﳌﺎﻟﻴــﺔ وﻓﻘــﺎ ﳌﻌﺎﻳـﻴـﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ واﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ ﳉﻨــﺔ ﻣﻌﺎﻳــﲑ
اﶈﺎﺳــﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ .
• ﳝﺜﻞ اﻟﺸﻴﻜﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻤﻠﻪ اﻷﺳﺎس وﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.

اإلجراءات القانونيه اجلوهرية:
ال توجــد قضايــا ســوى تلــك املتعلقــه بإدعــاءات احلــوادث وهــي مــن صلــب عمــل الشــركة ،وقــد أخــذت اإلحتياطيــات
الفنيــه ملواجهتهــا ،وقــد رفعــت الشــركة قضايــا علــى األخريــن ومتثــل هــذه القضايــا اإللتزامــات الناشــئة عــن الــذمم
واملســردات عــن احلــوادث التــي حصلــت مــع اطــراف اخــرى.

املساهمني
بلغ عدد مساهمي الشركة كما بتاريخ  )50( 2019/12/31مساهم.
وكان حجم التداول على أسهم الشركة لدى بورصة فلسطني خالل العام  2019كما يلي:
عدد األسهم املتداولة  100,350سهم.
قيمة األسهم املتداولة  397,358دوالر أمريكي
أعلى سعر تداول  3.96دوالر.
أدنى سعر تداول  3.77دوالر.
سعر اإلفتتاح يف بداية العام  3.95دوالر.
سعر اإلغالق يف نهاية العام  3.96دوالر.
القيمة السوقية للشركة بالدوالر 28,512,000

شركة فلسطني للتأمني
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شكل وآلية ايصال املعلومات للمساهمني:
يتــم توجيــه دعــوة حلضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة لكافــة املســاهمني قبــل اســبوعني علــى األقــل مــن تاريــخ انعقــاد
االجتمــاع.
يتم وضع التقرير السنوي لدى املركز الرئيسي للشركة وكذلك يف جميع الفروع.
يتم نشر اعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة يف الصحف احمللية وذلك قبل اسبوع من انعقاد االجتماع.

الصفقات الرئيسية واألطراف ذات العالقة:
ال توجد صفقات رئيسية تذكر مع أطراف ذات عالقة عدا ما هو موضح يف االيضاحات حول البيانات املالية.

36
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عناوين فروع ومكاتب الشركة
عناوين فروع ومكاتب الشركة:

المركز الرئيسي – البيرة المنطقة الصناعية ،ص.ب 1707
هاتف02-2941450/1/2 :

فاكس 02-2941479 :

الفرع

العنوان

الهاتف

الفاكس

فرع غزه

شارع عمر اخملتار.

08-2823812

08-2823813

فرع بيت حلم

شارع الكركفة  -عمارة الدكتور توفيق سلمان الطابق الثاين

02-2777223

02-2777225

فرع نابلس

شارع عمر اخملتار  -عمارة عبد الهادي الطابق الثاين.

09-2398727

09-2391004

فرع اخلليل

شارع عني ساره  -عمارة جودي ابو سنينه  -الطابق األول

02-2299440

02-2299442

فرع طولكرم

شارع نابلس عمارة الدكتور رياض الشلبي – الطابق الثاين.

09-2680012

09-2680013

فرع قلقيلية

اول شارع نابلس عمارة املرابطني الطابق الثاين

09-2942771

09-2948989

فرع جنني

شارع أبو بكر -عمارة األنيس  -الطابق الثاين

04-2438441

04-2438443

فرع سلفيت

الشارع الرئيسي  -بالقرب من مسجد الشهداء

09-2510446

09-2510446

مكتب حواره

شارع القدس نابلس /الشارع الرئيسي

09-2590535

09-2590535

مكتب بديا

الشارع الرئيسي مقابل حمطة بديا للمحروقات

09-2995331

09-2995331

مكتب أريحا

الشارع الرئيسي

02-2322988

02-2322988

مكتب بيتونيا

الشارع الرئيسي

02-2988824

02-2988824

مكتب حزما

حزما وسط البلد

02-2353231

02-2353231

مكتب االرسال

شارع االرسال  -عمارة السالم الطابق األول

02-2988676

02-2988676
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شركة فلسطين للتأمين

المساهمة العامة المحدودة
رام الله – فلسطين

تقرير مدقق الحسابات المستقل
والقوائم المالية الموحدة

للسنة المالية المنتهية في  31كانون األول 2019

طالل أبو غزاله وشركاه
"محاسبون قانونيون"
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شركة فلسطين للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
رام الله – فلسطين

الفهــــرس
قائمة

صفحة
5-1
6

-

تقرير مدقق الحسابات المستقل

-

قائمة المركز المالي الموحد كما في  31كانون األول 2019

"أ"

-

قائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

"ب"

7

-

قائمة الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

"ج"

8

-

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

"د"

9

-

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

"هـ"

10

-

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

36 -11

شركة فلسطني للتأمني

39

1

تقرير مدقق الحسابات المستقل
السادة /أعضاء الهيئة العامة المحترمين
شركة فلسطين للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
رام هللا – فلسطين
تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
الرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة – فلسطين
المبينة في الصفحات من رقم ( )6إلى رقم ( )36والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحد كما في 31
كانون األول  ، 2019ومن قائمة الدخل والدخل الشامل الموحد وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ ،ومن اإليضاحات حول القوائم المالية
الموحدة بما في ذلك السياسات المحاسبية الهامة.
برأينا وباستثناء ما تم اإلشارة إلية أدناه ،فأن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة ،من جميع
النواحي الجوهرية ،المركز المالي لشركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة – فلسطين كما في
 31كانون األول  2019وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير
الدولية للتقارير المالية ولمتطلبات قانون الشركات الفلسطيني.
أساس الرأي المتحفظ
 وفققق توجيهققات هيئققة سققوق رأم المققال الفلسققطينية يج ق رفققع ر ققيد االحتياطققات الفنيققة بمبل ق
 2,583,498شيقل جديد (بما يعادل  748,840دوالر امريكي).
 كمققا هققو مشققار إليققا فققي إيضققا رقققم ( ،)16لققم تتو ققل الشققركة حتققى تققاريخ إ ققدار التقريققر إلققى
تسويات نهائية مع دائرتي ضريبة القدخل والقيمقة المضقافة للسقنوات  2016و 2017و  .2018لقم
نستطع من خالل إجراءات التدقيق التأكد من مدى كفاية مخصص ضقريبة القدخل وضقريبة القيمقة
المضققافة ،حي ق أن المبل ق الفعلققي لضققريبة الققدخل والقيمققة المضققافة المسققتحقة علققى الشققركة يققتم
إقراره بشكل نهائي بعد المفاوضات مع دائرة ضريبة الدخل والقيمة المضافة.
لقد قمنا بالتدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسئولياتنا بمقتضى تلك المعايير مشروحة بصورة أشمل
ضمن فقرة مسئوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية من هذا التقرير.
نحن مستقلون عن الشركة وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني لمدققي الحسابات المسجلين في مجلس
المهنة ،وهو ما يتفق مع مدونة السلوك األخالقي للمحاسبين المزاولين المسجلين في جمعية مدققي
الحسابات القانونيين الفلسطينية ،جنبا ً إلى جن مع المتطلبات األخالقية المتصلة بتدقيقنا للقوائم المالية في
فلسطين ،وقد وفينا مسئولياتنا األخالقية وفقا ً لهذه المتطلبات.
نعتقد أن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا ً إلبداء رأينا المتحفظ حول
القوائم المالية.
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أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي بحس حكمنا المهني كانت األكثر أهمية بالنسبة لتدقيقنا للقوائم
المالية للسنة الحالية .لقد تم معالجة هذه األمور في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل وفي تكوين رأينا حول
تلك القوائم المالية ،وإننا ال نبدي رأيا ً منفصالً حول هذه األمور.
وفيما يلي أمور التدقيق الرئيسية المتعلقة بتدقيق القوائم المالية:

أمور التدقيق الرئيسية
موجودات ومطلوبات عقود التامين
كما هو موضح في اإليضا رقم ( )12حول القوائم
المالية ،فإن مبل  24,211,450دوالر أمريكي
(مبل  19,565,051دوالر أمريكي كما في
 )2018يمثل قيمة مطلوبات عقود التأمين ومبل
 3,235,731دوالر أمريكي (مبل 5,282,080
دوالر أمريكي كما في  )2018موجودات عقود
التامين .تحتاج موجودات ومطلوبات عقود التأمين
إلى مهارات متخصصة في الدراسات اإلكتوارية
ومتابعة حثيثة من قبل إدارة الشركة وبالتالي فإنها
تعتبر من ضمن البنود المهمة لنا والتي تحتوي على
مخاطر ،خصو ا أن تقديرها يعتمد بدرجة كبيرة
على االجتهاد والحكم المهني للخبير االكتواري
وإدارة الشركة كما أنها تشكل ما نسبتا  %66من
إجمالي المطلوبات المتداولة على الشركة.

االستثمارات العقارية
كما هو موضح في اإليضا رقم ( )5حول القوائم
المالية ،فإن مبل  13,894,215دوالر أمريكي
(مبل  12,785,633دوالر أمريكي كما في
 )2018تمثل قيمة االستثمارات العقارية في
األراضي ،وتعتبر االستثمارات العقارية من ضمن
البنود المهمة لدينا والتي تحتوي على مخاطر كون
عملية التقدير للقيمة العادلة لهذه االستثمارات تعتمد
بدرجة كبيرة على الحكم المهني المبني على التوقعات

كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق
 عند األخذ في االعتبار قيمة احتياطي إدعاءاتتحت التسوية المكون بمبل 12,767,413
دوالر أمريكي (حصة معيدي التامين منا مبل
 2,341,050دوالر أمريكي) الحتمالية
تعويض المتضررين من الحوادث ،فقد قمنا
باإلطالع على الكشف التفصيلي لتكوين
االحتياطي والمعد من قبل دائرة التعويضات
ودراسة عينة عشوائية لالحتياطيات المكونة
والتعويضات المسددة واإلطالع على المستندات
المعززة للملف ،كما تم عمل دراسة تحليلية
لالحتياطيات والتأكد من عدم وجود أي
انحرافات جوهرية ،هذا وقد تم اإلطالع على
دراسة الخبير االكتواري كما في  31كانون
االول .2019
 عند األخذ في االعتبار قيمة احتياطي األخطارالسارية المكون بمبل  11,169,883دوالر
أمريكي (حصة معيدي التامين منا مبل
 894,681دوالر أمريكي) الحتمالية األقساط
غير المكتسبة خالل السنة المالية الحالية ،فقد
قمنا باإلطالع على الكشف التفصيلي لتكوين
احتياطي األخطار السارية والذي يتم احتسابا
بشكل ألي من خالل البرنامج المحاسبي اآللي
في الشركة والتأكد من حة الر يد ،كما تم
اختيار عينة عشوائية من البوالص المصدرة
واحتساب األخطار السارية لها ومطابقتها مع
االحتساب حس النظام اآللي للتأكد من حة
االحتساب بشكل آلي من قبل النظام المالي ،هذا
وقد تم االطالع على دراسة الخبير االكتواري
للشركة والتأكد من تسجيل االحتياطيات حس
دراسة الخبير االكتواري ،هذا ولم نتمكن من
الحصول على مصادقات عن أر دة
المستردات الموقوفة والمشاركات.
عند األخذ بعين االعتبار االستثمارات العقارية
(أراضي) والقيمة العادلة لها ،فقد قمنا باإلطالع على
شهادة التسجيل طابو وبما يؤكد ملكية الشركة لهذه
األراضي ،كما تم اإلطالع على تقارير المخمنين
وبعدد ثالث مخمنين مرخصين من قبل هيئة سوق
رأم المال الفلسطينية والتأكد من اعتماد السعر
الوسطي لهذه التخمينات حي تم زيادة قيمة هذه
األراضي في سنة  2018نتيجة تقييمها بالقيمة
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من قبل المخمنين المعتمدين ،كما أن هذه االستثمارات
تشكل ما نسبتا  %73من إجمالي الموجودات الغير
متداولة.

العادلة بمبل  1,760,316دوالر أمريكي تم قيدها
على قائمة الدخل الموحد ضمن بند التغير في القيمة
العادلة لالستثمارات العقارية.

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
كما هو موضح في اإليضا رقم ( )7حول القوائم
المالية ،فإن مبل  3,432,143دوالر أمريكي (مبل
 3,827,280دوالر أمريكي كما في  )2018يمثل
قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ،وبما
أن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ناجم عن
تقدير محاسبي فإنا يعتبر من ضمن البنود المهمة
والتي تحتوي على مخاطر كون عملية التقدير تعتمد
بدرجة كبيرة على االجتهاد والحكم المهني المبني
على االفتراضات والتوقعات.

كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق
عند األخذ في االعتبار قيمة الذمم المدينة ومخصص
الديون المشكوك في تحصيلها المكون بمبل
 3,432,143دوالر أمريكي الحتمالية عدم تحصيل
بعض الذمم ،فقد قمنا باإلطالع على الكشف التفصيلي
لتعمير الذمم والتأكد من تطبيق سياسة الشركة في
احتساب المخصص حس العمر الزمني للذمة ،كما
تم اإلطالع على رأي الدائرة القانونية حول الذمم
المحولة للقضاء حي تم احتساب المخصص لهذه
الذمم حس رأي المستشار القانوني للشركة ،كما تم
اإلطالع على التسويات التي تمت لبعض الذمم
المتعثرة في الفترة الالحقة وتكوين المخصص
المناس لها حس التسوية الموقعة ،وبناء على
إجراءات التدقيق أعاله فقد تأكدنا من كفاية
المخصص المقدر لذلك.

مسئوليات اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسئولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية
للتقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات وهيئة سوق رأم المال الفلسطينية ،وتشمل هذه المسئولية
االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة ضرورية لتمكنها من إعداد القوائم المالية بصورة عادلة
خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناشئة من احتيال أو عن خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،فإن اإلدارة مسئولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة
مستمرة ،واإلفصا حيثما كان ذلك مناسباً ،عن المسائل ذات الصلة بقدرة الشركة على االستمرار وعن
استخدام أسام مبدأ االستمرارية في المحاسبة ما لم تكن اإلدارة تقصد تصفية الشركة أو وقف العمليات أو
ليس لديها أية بدائل حقيقية إال القيام بذلك.
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على طريقة إعداد التقارير المالية الموحدة للشركة.
مسئوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة مأخوذة ككل خالية من
األخطاء الجوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإ دار تقريرنا حولها الذي يتضمن رأينا
الفني.
إن التأكيد المعقول هو إعطاء درجة عالية من الثقة ،ولكنا ليس ضمانا ً بأن التدقيق وفقا ً للمعايير الدولية
للتدقيق سوف يؤدي د ائما للكشف عن الخطأ الجوهري عندما يحصل .يمكن لألخطاء أن تظهر بسب
احتيال أو بسب خطأ مرتك  ،وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو بالمجمل يمكن أن يتوقع منها أن
تؤثر في القرارات االقتصادية للمستخدمين لهذه القوائم المالية.
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كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايي ر الدولية للتدقيق فنحن نمارم الحكم المهني ونستخدم الشك المهني
من خالل التدقيق ،باإلضافة إلى أننا نقوم أيضا ً:
 بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء الناشئة عن احتيال أو عن
خطأ ،ونصمم وننفذ إجراءات تدقيق للرد على تلك المخاطر ،ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة
لتوفر أساسا ً لرأينا .إن الخطر من عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناشئة عن االحتيال أكبر من
الخطر الناجم عن عدم الكشف عن الخطأ المرتك  ،كون االحتيال قد ينطوي على تواطؤ ،أو تزوير،
أو حذف مقصود للمعلومات ،أو حاالت غش أو تحريف ،أو تجاوزات ألحكام وقواعد الرقابة
الداخلية.
 بالحصول على فهم لعمل الرقابة الداخلية بشكل يتصل بأعمال التدقيق وذلك بهدف تصميم إجراءات
التدقيق المناسبة حس الظروف ،ليس بهدف إبداء الرأي فيما يتعلق بفعالية الرقابة الداخلية لدى
الشركة.
 بتقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة
واإليضاحات المتعلقة بها.
 باستخالص مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية استنادا ألدلة التدقيق التي تم الحصول
عليها ،فيما إذا كان هنالك حاالت من عدم التيقن بوجود أحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة
حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشاة مستمرة .فيما إذا تم االستخالص بوجود مثل هذه الحاالت،
نحن مطالبون بأن ن َْلفِتَ انتباه اإلدارة ضمن تقريرنا كمدققي حسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة
الواردة في القوائم المالية ،أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية ،فنحن مطالبون بتعديل رأينا .إن
استخال نا يعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها لغاية تاريخ تقريرنا كمدققي حسابات ،ومع
ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تجعل الشركة تتوقف عن االستمرار كشركة مستمرة.
 بتقييم العرض الشامل ،وبنية ومحتوى القوائم المالية ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وفيما إذا كانت القوائم
المالية تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
 ب الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية ألنشطة الكيانات التابعة ضمن
المجموعة إلبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة .نحن مسئولون عن اإلدارة واإلشراف واألداء
لتدقيق المجموعة .ونبقى نحن الوحيدون المسئولون عن رأينا حول التدقيق.
نتوا ل مع اإلدارة حول نطاق وتوقيت التدقيق المخطط لا ومالحظات التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي
نقاط ضعف في الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.
نقوم أيضا ً بتزويد اإلدارة بتصريح بشأن امتثالنا لمتطلبات قواعد السلوك األخالقي فيما يختص
باالستقاللية ،وتزويدهم بجميع األمور التي من الممكن لها أن تؤثر على استقالليتنا ،وعند االقتضاء،
الضمانات لذلك.
من األمور التي يتم التوا ل بها مع اإلدارة تلك األمور التي تعتبر األكثر أهمية بالنسبة لتدقيق القوائم
المالية للسنة الحالية ،والتي لذلك قد اعتبرت أمور تدقيق رئيسية .نقوم ببيان تلك األمور في تقريرنا
كمدققي حسابات ما لم يكن ذلك محظورا بموج قانون أو نظام يمنع الكشف العلني عن تلك األمور أو
عند ما ،وفي حاالت نادرة للغاية ،إذا قررنا أنا ال ينبغي إثارة المسألة في تقريرنا ألنا من الممكن أن اآلثار
السلبية لذلك تفوق المنافع العامة المتوخاة من اإلفصا عن المسألة.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
برأينا أيضا ً أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة ،كما وقد حصلنا على كافة المعلومات
واإلفصاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا ،لم تقع
خالل السنة المالية مخالفات ألحكام وتشريعات قانون الشركات على وجا يؤثر بشكل جوهري في نشاط
الشركة أو مركزها المالي.

شركة فلسطني للتأمني
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لم تلتقزم الشقركة بالنسقبة المققررة لهقامش المقالءة حسق تعليمقات اإلدارة العامقة للتقأمين رققم (/3ت) لسقنة
 2009والصادرة بمقتضى المادة الخامسة من قانون التأمين رقم  20لسنة  ،2005كمقا بلغقت نسقبة السقيولة
 %80مما يعكس وجود مشكلة جدية لدى الشركة فيما يتعلق بالسيولة.

إن الشر يك المسؤول عن تدقيق هذه العملية والذي قام بالتوقيع على تقرير مدقق الحسابات المستقل هو
المدير التنفيذي جمال ملحم.
طالل أبوغزالة وشركاه
رخصة رقم 1997/251
جمـال ملحـم
محاسب قانوني مرخص رقم ()98/100
رام هللا – فلسطين
رام هللا في  16شباط 2020
(باستثناء إيضا رقم  -30ب المؤرخ في )2020/6/30
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شركة فلسطين للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
رام الله – فلسطين
قائمة المركز المالي الموحد كما في  31كانون األول  – 2019قائمة "أ"

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
ذمم مدينة
ذمم شركات التأمين ومعيدي التأمين _ مدينة
موجودات عقود التأمين
أر دة مدينة أخرى
شيكات برسم التحصيل – قصيرة األجل
ودائع لدى البنوك تستحق خالل فترة أكثر من ثالث شهور
النقد والنقد المعادل
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأم المال المدفوع
احتياطي إجباري
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
احتياطي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
التغير المتراكم في القيمة العادلة للمباني
أربا متراكمة – قائمة "ج"
صافي حقوق الملكية
المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات عقود التأمين
ذمم شركات التأمين ومعيدي التأمين _ دائنة
ذمم دائنة
تسهيالت إئتمانية
مخصص الضرائ
أر دة دائنة أخرى
شيكات برسم الدفع
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إيضاح

2019
دوالر أمريكي

2018
دوالر أمريكي

4
5
6

4,740,792
13,894,215
297,495
18,932,502

3,818,847
12,785,633
311,999
16,916,479

7
8
12
9

7,588,272
1,149,994
3,235,731
1,460,715
7,838,899
250,000
7,751,360
29,274,971
48,207,473

4,558,260
111,597
5,282,080
656,689
3,555,662
250,000
7,105,203
21,519,491
38,435,970

1
18

7,200,000
1,649,703
)(86,154
)(4,505
680,771
756,844
10,196,659

7,200,000
1,601,346
)(821,327
34,095
321,633
8,335,747

10
10

6
4
19

11

1,500,820
1,500,820

1,208,608
1,208,608

12
13
14
15
16
17

24,211,450
779,131
2,545,754
2,991,946
1,170,008
1,629,751
3,181,954
36,509,994
38,010,814
48,207,473

19,565,051
1,161,519
1,400,191
1,661,904
810,510
1,021,382
3,271,058
28,891,615
30,100,223
38,435,970

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة"
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شركة فلسطين للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
رام الله – فلسطين
قائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في  31كانون األول  – 2019قائمة "ب"

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
إجمالي أقساط معيدي التأمين
إجمالي األقساط المحتفظ بها
التغير في أقساط غير المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عموالت تأمين مكتسبة
العموالت المدفوعة
صافي األقساط المكتسبة بعد العموالت
المطالبات المتكبدة
المطالبات المسددة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة
صافي المطالبات المسددة
التغير في احتياطي ادعاءات تحت التسوية والمستردات
صافي المطالبات المتكبدة
صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية الموزعة
على فروع التأمين
حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعمومية
صافي (خسائر) أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية
الموزعة على فروع التأمين
المصاريف واإليرادات غير الموزعة:
عوائد االستثمارات
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
(مخصص) تدني ذمم مدينة
(مخصص) المستردات الموقوفة
(مصاريف) إيرادات أخرى
(مصاريف) إدارية وعمومية غير موزعة على فروع التأمين
ربح (خسارة) السنة قبل الضرائب
مخصص ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة
ربح (خسارة) السنة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

2019

إيضاح

دوالر أمريكي

20
20

26,801,548
)(1,836,545
24,965,003
)(3,489,742
21,475,261
161,549
)(2,670,880
18,965,930

19,380,187
)(1,538,178
17,842,009
)(723,442
17,118,567
147,107
)(1,689,858
15,575,816

20
20

)(13,151,628
2,852,584
)(10,299,044
)(2,300,736
)(12,599,780

)(12,097,620
524,561
)(11,573,059
)(1,161,199
)(12,734,258

20
23

6,366,150
)(4,705,549

2,841,558
)(4,209,378

1,660,601

)(1,367,820

22,180
)(140,056
504,202
)(650,763
)(570,436
825,728
)(342,160
483,568
6.71%

184,160
1,760,316
)(698,324
()354,287
466,584
)(628,618
)(637,989
)(653,334
)(1,291,323
)(0.18

20
20

20

21
5
7
22
23
16
24

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة"
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دوالر أمريكي
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شركة فلسطين للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
رام الله – فلسطين
قائمة الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في  31كانون األول  – 2019قائمة "ج"
إيضاح
ربح (خسارة) السنة بعد الضرائب
بنود الدخل الشامل األخرى:
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

2019

دوالر أمريكي
483,568

6

642,171
735,173
1,377,344
1,860,912

2018

دوالر أمريكي
)(1,291,323

8,086
)(740,306
))732,220
)(2,023,543

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة"
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2018
الر يد في  1كانون الثاني 2018
خسارة السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة
احتياطي إجباري للسنا
مكافآت اعضاء مجلس االدارة
زيادة في رام مال الشركة
اربا موزعة
الرصيد في  31كانون األول 2018

2019
الر يد في  1كانون الثاني 2019
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة
احتياطي إجباري للسنا
الرصيد في  31كانون األول 2019

1,601,346
-------1,601,346

1,601,346
---48,357
1,649,703

()81,021
-)(740,306
)(740,306
----)(821,327

)(821,327
-735,173
735,173
-)(86,154

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة"

7,200,000

1,200,000

6,000,000
-----

7,200,000
----7,200,000

رأس المال
المدفوع
دوالر أمريكي

احتياطي
إجباري
دوالر أمريكي

فروقات ترجمة
عمالت أجنبية
دوالر أمريكي

26,009
-8,086
8,086
----34,095

34,095
-642,171
642,171
-676,266

احتياطي
موجودات مالية
دوالر أمريكي

5,792,173
)(1,291,323
-)(1,291,323
-)(579,217
)(1,200,000
)(2,400,000
321,633

321,633
483,568
-483,568
()48,357
756,844

13,338,507
)(1,291,323
))732,220
))2,023,543
-)(579,217
-)(2,400,000
8,335,747

صافي حقوق
الملكية
دوالر أمريكي

8,335,747
483,568
1,377,344
1,860,912
-10,196,659

أرباح متراكمة
دوالر أمريكي

شركة فلسطين للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
رام الله – فلسطين
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول  – 2019قائمة "د"

9
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شركة فلسطين للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
رام الله – فلسطين
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول  – 2019قائمة "هـ"

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح (خسارة) السنة قبل الضرائ
تعديالت:
استهالكات
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
عوائد استثمارات
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص تدني ذمم مدينة
خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

إيضاح

2018

2019

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

825,728

)(637,989

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
األر دة المدينة
األر دة الدائنة
التغير في احتياطيات التأمين
()11
دفعات تعويض نهاية الخدمة
صافي التدفقات النقدية الواردة من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية قبل الضرائب
ضرائ مدفوعة
صافي التدفقات النقدية الواردة من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية

183,263
-()22,180
424,148
()704,583
1,383
707,759

196,934
)(1,760,316
)(184,160
350,566
676,601
89,104
()1,269,260

()8,760,535
1,282,440
6,692,748
()242,503
()320,091
()62,048
()382,139

()367,318
141,935
1,130,888
)(143,265
()507,020
)(738,596
()1,245,616

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
ممتلكات ومعدات
عوائد ممتلكات ومعدات
التغير في القيمة العادلة للمباني
عوائد استثمارات
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الواردة من األنشطة االستثمارية

()806,257
30,778
680,771
22,180
()72,528

)(103,018
44,319
-184,160
125,461

صافي التدفقات النقدية الواردة من (المستخدمة في) األنشطة التمويلية

1,330,042
--1,330,042

696,513
1,200,000
()4,179,217
()2,282,704

صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل للسنة
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

875,375
()229,218
7,105,203
7,751,360

()3,402,859
122,325
10,385,737
7,105,203

()4
()11
()7

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

تسھیالت ائتمانیة
زيادة رأم المال
توزيعات أربا

()10

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة"
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شركة فلسطين للتأمين

المساهمة العامة المحدودة
رام الله – فلسطين

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 .1عـــام:
 تأسست شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة (الشركة) بتاريخ  7شباط 1994
كشركة مساهمة خصو ية محدودة وسجلت تحت رقم ( )563200906لدى مراق الشركات
في مدينة غزة .قامت الشركة بتاريخ  10أيلول  1995بتغيير وضعها القانوني من شركة
مساهمة خصو ية محدودة إلى شركة مساهمة عامة محدودة.
 تم إدراج أسهم الشركة للتداول في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل عام .2010
 يتركز نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين وإعـادة التأمين وجميع أ ناف أشغال
الضم ان والتعويض بكافة أنواعها من خالل فروعها في كل من رام هللا ،نابلس ،بيت لحم،
طولكرم ،قلقيلية ،الخليل ،جنين وغزة.
ً
 بل عدد موظفي الشركة  146و 128موظفا كما في  31كانون األول  2019و 31كانون األول
 2018على التوالي ،كما بل عدد وكالء ومنتجي الشركة  36و 28كما في  31كانون األول
 2019و 2018على التوالي.
 يتألف رأم مال الشركة من  7,200,000سهم بقيمة اسمية  1دوالر أمريكي للسهم الواحد ،بل
رأم مال الشركة المكتت والمدفوع كما في تاريخ القوائم المالية  7,200,000دوالر أمريكي
وهو مسجل بالشيقل الجديد حس أسعار تحويل الدوالر إلى الشيقل الجديد بتاريخ التسديد.
إن الحركة على حساب رأم المال خالل الفترة كانت كما يلي:
 31كانون
 31كانون
األول 2018
األول 2019
دوالر أمريكي دوالر أمريكي
عدد االسهم
6,000,000
6,000,000
ر يد بداية الفترة
7,200,000
1,200,000
1,200,000
زيادة على رأم المال
7,200,000
7,200,000
7,200,000
المجمــوع
-

-
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قامت الشركة خالل سنة  2017وبناء على قرار الهيئة العامة الغير عادية بتاريخ  13تموز
 2017بزيادة رأم مال الشركة بنسبة  %20من رأم المال المدفوع والبال  5,000,000دوالر
امريكي وذلك من خالل توزيع أسهم مج انية على المساهمين كما بتاريخ إجتماع الهيئة العامة
المنعقدة في  13تموز  2017ليصبح رأم مال الشركة المدفوع  6,000,000سهما بقيمة اسمية
دوالر امريكي واحد لكل سهم ،وقد حصلت الشركة على شهادة زيادة رأم المال من وزارة
االقتصاد الوطني من  5مليون سهم إلى  6مليون سهم بموج كتابهم بتاريخ  2017/8/8وموافقة
هيئة سوق رأم المال الفلسطينية بموج كتابهم بتاريخ .2017/8/13
كما قامت الشركة خالل سنة  2018وبناء على قرار الهيئة العامة الغير عادية بتاريخ  29نيسان
 2018بزيادة رأم مال الشركة بنسبة  %20من رأم مال الشركة المدفوع والبال
 6,000,000دوالر امريكي وذلك من خالل توزيع أسهم مجانية على المساهمين كما بتاريخ
اجتماع الهيئة العامة المنعقدة في  29نيسان  2018ليصبح رأم مال الشركة المدفوع
 7,200,000سهما بقيمة اسمية دوالر امريكي واحد لكل سهم ،وقد حصلت الشركة على شهادة
زيادة رأم المال من وزارة االقتصاد الوطني من  6مليون سهم إلى  7.2مليون سهم بموج
كتابهم بتاريخ  2018/5/13وموافقة هيئة سوق رأم المال الفلسطينية بموج كتابهم بتاريخ
.2018/4/16
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 تم إقرار هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  31كانون االول  2019من قبل
إدارة الشركة بتاريخ  28تموز .2020
 تم موافقة هيئة سوق رأم المال الفلسطينية – اإلدارة العامة للتأمين على عرض القوائم المالية
للشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019على الجمعية العمومية للشركة ونشرها في
الصفحة المحلية بعد إقرارها من قبل الجمعية العمومية للشركة بموج كتابهم رقم
ه.م.ر.ف/ديوان .2020/16267
 .2القوائم المالية الموحدة
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة فلسطين للتأمين وشركتها التابعة (شركة األبراج
الفلسطينية للتنمية العقارية) كما في  31كانون األول  .2019تم توحيد القوائم المالية للشركة وشركتها
التابعة على أسام تجميع كل بند من موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة مع بنود موجودات
ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة التابعة ،بعد استبعاد كافة أر دة الحسابات الجارية والمعامالت فيما
بين الشركة والشركة التابعة.
 شركة األبراج الفلسطينية للتنمية العقارية:تأسست شركة األبراج الفلسطينية للتنمية العقارية بتاريخ  15حزيران  2011كشركة مساهمة
خصو ية محدودة وسجلت تحت رقم  562512368لدى مراق الشركات في مدينة رام هللا.
يتألف رأسمال الشركة من  1,000,000سهم بقيمة اسمية  1دوالر أمريكي للسهم الواحد ،وهي
مملوكة لشركة فلسطين للتأمين بنسبة  .%99من أهم غايات الشركة تملك وشراء وبيع والمتاجرة
باألراضي والعقارات والشقق.
الشركات التابعة هي الشركات التي تمتلك الشركة األم القدرة على التحكم في سياساتها المالية
والتشغيلية .تعمل الشركة وشركتها التابعة في مناطق السلطة الفلسطينية ،مع العلم بأن الشركة
غير ناشطة منذ تأسيسها وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية.
 .3السياسات المحاسبية
 .1.3أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية المتوفرة
للبيع واالستثمارات العقارية والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة.
يمثل الشيقل الجديد عملة األسام للشركة ويتم إعداد القوائم المالية بالدوالر األمريكي.
 .2.3التغييرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامها
إلعداد القوائم المالية للسنة السابقة ،باستثناء قيام الشركة بتطبيق المعايير المعدلة التالية خالل
السنة:
معيار المحاسبة الدولي رقم  :24اإلفصا عن الجهات ذات العالقة (المعدل)
معيار المحاسبة الدولي رقم  :32األدوات المالية – العرض (المعدل)
 معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض بنود الدخل الشامل األخرى (المعدل)*
 معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )7إفصاحات القوائم المالية (المعدل)
 معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )10القوائم المالية الموحدة
 معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )12اإلفصا عن الحصص في المنشآت األخرى
 معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )13قيام القيمة العادلة
* يقضي التغير في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1إلى تغيير طريقة عرض بنود الدخل الشامل
األخرى في مجموعات ،بأن يتم فصل تلك البنود التي يمكن قيدها أو إعادة تصنيفها في قائمة
الدخل في المستقبل عن البنود األخرى التي ال يمكن إعادة تصنيفها .سيؤثر هذا التعديل على
العرض ولن يؤثر على أداء الشركة أو مركزها المالي.
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 معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9األدوات المالية **
** يمثل معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9بصيغتا الحالية المرحلة األولى لإلحالل
محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( .) 39سيكون لتطبيق المرحلة األولى من هذا المعيار أثر على
تصنيف وقيام الموجودات المالية للشركة ،ومن غير المحتمل أن يكون لتطبيقا أثر على
المطلوبات المالية.
وبالرغم من ان الشركة لم تقم بالتطبيق المبكر للتعديالت التي طرأت على المعيار رقم  9مع
تطبيق المعيار رقم  17في تاريخ نفاذه إال انها ستقوم في السنوات القادمة وحتى موعد التطبيق
اإللزامي للمعيار في سنا  2023بتكوين المخصص الالزم لمواجهة أي عجوزات تخص تطبيق
هذه التعديالت على المعيار.
 .3.3األسس والتقديرات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطل من إدارة الشركة القيام
بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبال الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصا عن اإللتزامات
المحتملة .كما أن هذه التقديرات واإلجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات
وكذلك في التغييرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق الملكية .وبشكل خاص يتطل
من إدارة الشركة إ دار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبال التدفقات النقدية المستقبلية
وأوقاتها .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات
متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة
التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
فيما يلي تفا يل اإلجتهادات الرئيسية التي قامت بها الشركة:
القيمة العادلة لألدوات المالية
عندما ال يمكن الحصول على القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة
المركز المالي الموحد من األسواق النشطة ،يتم استخدام تقنيات تقييم مثل نموذج خصم التدفقات
النقدية.
ً
إن المدخالت المستخدمة في هذه النماذج تكون مأخوذة من األسواق حيثما كان ذلك ممكنا ،يتم
اإلعتماد على درجة من التقديرات واألحكام للو ول إلى القيمة العادلة .إن هذه التقديرات تشمل
تأثير عوامل على المدخالت المستخدمة ،مثل مخاطر السيولة ومخاطر اإلئتمان والتقلبات
األخرى.
إن التغير في اإلفتراضات حول هذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة لألدوات المالية.
تدني قيمة الموجودات المالية
تعتبر الشركة االستثمارات المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع كاستثمارات منخفضة القيمة
عند وجود تدني هام أو لفترة طويلة في القيمة العادلة إلى أقل من التكلفة أو عند وجود أدلة
موضوعية أخرى على التدني.
تقوم إدارة الشركة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في
قيمتها ويتم أخذ هذا التدني في قائمة الدخل الموحد للسنة.
تدني قيمة الذمم المدينة
تقوم الشركة بعمل تقدير للذمم المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل
المبال بالكامل .يتم التقدير للمبال الهامة على أسام فردي ،أما بالنسبة للمبال غير الهامة
ومستحقة السداد منذ مدة طويلة فيتم تقديرها بصورة جماعية ويحتس لها مخصص بناء على
الفترة الزمنية التي مضت عليها.
األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة
تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات بشكل دوري لغايات احتساب
االستهالكات السنوية إعتمادا ً على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية
المتوقعة في المستقبل ،ويتم أخذ خسارة التدني (إن وجدت) إلى قائمة الدخل الموحد.
االستثمارات العقارية
تعتمد اإلدارة على تقديرات خبراء عقاريين في تقييم االستثمارات العقارية.
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احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية
يتم تقدير احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية غير المدفوعة بنا ًء على اإلفتراضات المتعلقة
بتقدير المبال المستحقة لحاملي وثائق التأمين وأطراف أخرى والناشئة من المطالبات بموج
عقود التأمين.
يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد الشركة إعتمادا ً على دراسة قانونية معدة من قبل
ي الشركة والتي بموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمـل حدوثها في المستقبل ،ويعاد النظر
محام ّ
في تلك الدراسات بشكـل دوري.
يتم عمل تقديرات الكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة والتي لم يبل عنها حتى تاريخ
إعداد القوائم المالية الموحدة ،حي تقوم اإلدارة بتقدير كلفة المطالبات غير المبّل عنها
باستخدام إحصائيات محددة على أسام الخبرة السابقة وتقديراتها لسداد تعويضات الحوادث
التي حدثت ولم يبل عنها كما في تاريخ القوائم المالية .تحتس هذه التقديرات بالضرورة على
إفتراضات تتعلق بعوامل عديدة وبدرجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن .هذا وقد تختلف القيم
الفعلية من هذه التقديرات والتي يتم تعديلها في المستقبل.
احتياطي األخطار السارية
يتم احتساب احتياطي االخطار السارية في نهاية السنة لفروع التأمين بنسبة عدد األيام المتبقية
من كل وثيقة تأمين بعد نهاية السنة.
 .4.3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تحقق اإليرادات
عقود التأمين
يتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة عن عقود التأمين كإيرادات للسنة (أقساط تأمين مكتسبة) على
أسام الفترات الزمنية المستحقة وبما يتناس مع فترة التغطية التأمينية .يتم تسجيل أقساط
التأمين غير المكتسبة من خالل عقود التأمين كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة ضمن
المطلوبات كأقساط تأمين غير مكتسبة (احتياطي األخطار السارية).
يتم قيد اإلدعاءات ومصاريف تسويات الخسائر المتكبدة ضمن قائمة الدخل الموحد على أسام
قيمة االلتزام المتوقع للتعويض العائد إلى حملة عقود التأمين أو إلى أطراف أخرى متضررة.
إيرادات الفوائد
يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها باستخدام طريقة العائد الفعلي ،بنا ًء على المعدل المستخدم
لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود المالي نسبة
إلى افي قيمتا الدفترية.
إيرادات أرباح أسهم
تتحقق أربا أو خسائر تداول االستثمارات في الموجودات المالية عند إتمام عملية التداول،
ويتم االعتراف بأربا توزيعات األسهم من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق إلستالمها.
تحقق المصاريف
يتم إطفاء كافة العموالت والتكاليف األخرى للحصول على وثائق التأمين الجديدة أوالمجددة في
قائمة الدخل الموحد في سنة حدوثها .ويتم االعتراف بالمصاريف األخرى بنا ًء على أسام
االستحقاق.
تعويضات التأمين
تتكون تعويضات التأمين من اإلدعاءات المدفوعة خالل السنة والتغير في مخصص اإلدعاءات
تحت التسوية.
تشمل تعويضات التأمين كل المبال المدفوعة خالل العام ،سواء كانت تخص السنة الحالية أو
السنوات السابقة .تمثل اإلدعاءات تحت التسوية أعلى قيمة مقدرة لتسوية كافة االدعاءات الناتجة
عن أحداث حصلت حتى تاريخ قائمة المركز المالي الموحد ولكن لم يتم تسويتها بعد .يتم
إحتساب االدعاءات تحت التسوية على أسام أفضل معلومات متوفرة كما في تاريخ القوائم
المالية الموحد وتشمل مخصص لالدعاءات غير المبل عنها.
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مصاريف إدارية وعامة
يتم توزيع المصاريف اإلدارية والعامة على فروع التأمين بنسبة إجمالي األقساط المتحققة من
كل فرع من فروع التأمين على إجمالي األقساط المتحققة.
استثمارات في موجودات مالية
يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ العملية وهو تاريخ االلتزام
بشراء الموجودات المالية .إن عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم
فيها تحويل الموجودات المالية خالل الفترة المحددة وفقا ً للقوانين أو وفقا ً لما هو متعارف عليا
في أنظمة السوق .يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة ،ويتم إضافة مصاريف
االقتناء المباشرة ،باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والتي يتم
قيدها بشكل مبدئي بالقيمة العادلة .يتم الحقا قيد جميع الموجودات المالية بالكلفة المطفأة أو
القيمة العادلة.
موجودات مالية بالكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعلية
يتم قيام أدوات الدين بالكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان:
 أن يتم االحتفاظ بأداة الدين ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باأل ل للحصول على
تدفقات نقدية تعاقدية.
 أن تعطي الشروط التعاقدية لألداة حق االنتفاع من التدفقات النقدية في تواريخ محددة والتي
تمثل دفعات من األ ل وفائدة على الر يد القائم.
إن أدوات الدين التي تحقق الشرطين السابقين تقام مبدئيا ً بالقيمة العادلة مضافا ً إليها مصاريف
االقتناء (باستثناء حالة اختيار الشركة تصنيف هذه الموجودات من خالل قائمة الدخل الموحدة
كما هو مبين أدناه) ،ويتم الحقا قياسها بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد
تنزيل التدني .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
تقوم الشركة بإعادة تصنيف أدوات الدين من الكلفة المطفأة إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الموحدة إذا تغير الهدف من نموذج األعمال لالعتراف المبدئي وبالتالي
ال تكون طريقة الكلفة المطفأة مناسبة.إن معدل الفائدة الفعلي هو نسبة الفائدة التي يتم استخدامها
لخصم التدفقات النقدية المستقبلية على فترة عمر أداة الدين ،أو فترة أقل في حاالت معينة،
لتساوي القيمة الدفترية في تاريخ االعتراف المبدئي.
عند االعتراف المبدئي تستطيع الشركة تصنيف أداة دين حققت شروط الكلفة المطفأة المذكورة
أعاله كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو
التخفيف بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي .ال تستطيع الشركة الحقا ً التراجع عن هذا
التصنيف.
يتم قيد الكمبياالت المدينة حس تاريخ استحقاقها بكامل المبل بعد تنزيل أي مخصص تدن في
قيمة هذه الكمبياالت .يتم تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح تحصيل
هذه الذمم غير محتمل .تظهر الذمم المدينة بمبل الفواتير الصادرة للعمالء بعد تنزيل أي
مخصصات للذمم المشكوك في تحصيلها .يتم احتساب مخصص للذمم المشكوك بها عندما
يصبح من غير المرجح تحصيل كامل المبل .تُشط الديون المعدومة عند تحديدها.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تمثل هذه الموجودات المالية أدوات الدين التي ال تحقق شروط الكلفة المطفأة أو أدوات مالية
تحقق شروط الكلفة المطفأة ولكن اختارت الشركة تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الموحدة عند االعتراف المبدئي وتقام بالقيمة العادلة .لم تقم الشركة بتصنيف أية أداة دين تحقق
شروط أدوات دين بالكلفة المطفأة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الموحدة.
الحقا ً لالعتراف المبدئي ،يترت على الشركة إعادة تصنيف أدوات الدين المصنفة بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة إلى أدوات دين بالكلفة المطفأة .عند تغير الهدف من
نموذج األعمال فإن شروط الكلفة المطفأة تبدأ بالتحقق .ال يحق للشركة إعادة تصنيف أدوات
الدين التي اختارت الشركة عند االعتراف المبدئي تصنيفها كأدوات دين بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الموحدة.
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تقوم الشركة عند االعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة كموجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة باستثناء االستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض
المتاجرة ،حي يتم تصنيف هذه الموجودات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل
األخرى.
يتم قيام الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الموحدة بالقيمة العادلة ويتم قيد أي ربح أو
خسارة ناتجة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل في قائمة الدخل الموحدة.
يتم االعتراف بأربا توزيعات األسهم من االستثمار في األدوات المالية من الشركات المستثمر
بها عند نشوء حق الستالمها في قائمة الدخل الموحدة.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
تقوم الشركة عند االعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل
الشامل األخرى .يتم هذا التصنيف على أسام كل أداة على حدة وال يمكن التراجع عنا ،كذلك
ال تستطيع الشركة تصنيف أداة ملكية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كأدوات
مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.
يتم قيام أدوات الملكية من خالل بنود الدخل الشامل األخرى مبدئيا ً بالقيمة العادلة مضافا ً إليها
مصاريف االقتناء .الحقا ً يتم قيام هذه الموجودات بالقيمة العادلة ويتم قيد األربا أو الخسائر
الناتجة عن التغير في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى في حساب احتياطي
التغيير المتراكم في القيمة العادلة .عند التخلص من هذه الموجودات ال يتم إعادة تصنيف
األربا أو الخسائر المقيدة سابقا ً في حساب احتياطي التغير المتراكم في القيمة العادلة إلى قائمة
الدخل الموحدة بل يتم قيدها مباشرة في حساب األربا المدورة.
يتم قيد عوائد توزيعات األسهم من االستثمار في أدوات الملكية من الشركات المستثمر بها عند
نشوء حق الستالمها في قائمة الدخل الموحدة ،إال إذا اعتبرت هذه العوائد كاسترداد لجزء من
قيمة االستثمار.
تدني الموجودات المالية المقيدة بالكلفة المطفأة
يتم بتاريخ القوائم المالية تقييم الموجودات المالية بالكلفة المطفأة ،بما فيها الذمم المدينة ،لتحديد
فيما إذا كان هناك دليل يثبت وجود تدن في قيمتها .يتم اعتبار الموجودات المالية متدنية عندما
يكون هناك دليل موضوعي ،نتيجة لحدث أو أحداث حصلت بعد االعتراف المبدئي للموجودات
المالية ،ويؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.
استبعاد الموجودات المالية
يتم استبعاد الموجودات المالية عند انتهاء الحق التعاقدي لالنتفاع من التدفقات النقدية لهذه
الموجودات ،أو عند تحويل الموجودات المالية وجميع المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة
أخرى .في حال عدم قيام الشركة بتحويل أو إبقاء كل المخاطر والعوائد األساسية وأبقت
السيطرة على الموجودات المحولة ،يتم تسجيل حصة الشركة المتبقية في الموجودات ويتم
تسجيل المطلوبات بقيمة المبال المتوقع دفعها .إذا أبقت الشركة كل المخاطر وعوائد الملكية
لملكية الموجودات المالية المحولة ،تستمر الشركة في تسجيل الموجودات المالية.
القيمة العادلة لألدوات المالية
إن أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية الموحدة لألدوات المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة
العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية.
في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالية أو عدم نشاط
السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
 مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير. تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداةمالية مشابهة لها.
 تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبارالعوامل السوقية وأية مخاط ر أو منافع متوقعة عند تقدير قيمة األدوات المالية ،وفي حال
وجود أدوات مالية يتعذر قيام قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليا يتم إظهارها بالتكلفة بعد
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تنزيل أي تدني في قيمتها.
 يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بنا ًء على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومةباستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط و فات المخاطر.
تدني وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية
تقوم الشركة بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ القوائم المالية
الموحدة لتحديد فيما إذا كانت هنالك مؤشرات تدل على تدن في قيمتها إفراديا ً أو على شكل
مجموعة ،وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات فإنا يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من أجل
تحديد خسارة التدني.
يتم تحديد مبل التدني كما يلي:
 تدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالكلفة المطفأة :بنا ًء على تقدير التدفقات النقديةالمخصومة بسعر الفائدة الفعلي األ لي.
 تدني الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة :يمثل الفرق بين القيمة المثبتة فيالسجالت والقيمة العادلة ،بعد تنزيل أي خسائر تدني معترف بها سابقا ً في قائمة الدخل
الموحد.
 تدني قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالكلفة :بنا ًء على القيمة الحالية للتدفقات النقديةالمتوقعة مخصومة بسعر السوق الحالي للعائدات على موجودات مالية مشابهة.
يتم تسجيل التدني في القيمة في قائمة الدخل الموحد كما يتم تسجيل أي وفر في الفترة الالحقة
نتيجة التدني السابق في الموجودات المالية في قائمة الدخل الموحد باستثناء أسهم الشركات
المتوفرة للبيع.
االستثمارات العقارية
يتم قيام االستثمارات العقارية مبدئيا ً بالكلفة مضافا ً إليها تكاليف االقتناء .تتم رسملة كلفة
استبدال مكونات االستثمارات العقارية إذا استوفت شروط االعتراف؛ وال تشمل كلفة
االستثمارات العقارية مصاريف الخدمة اليومية .بعد االعتراف المبدئي ،يتم إظهار االستثمارات
العقارية بالقيمة العادلة والتي تعكس ظروف السوق في تاريخ القوائم المالية الموحدة .يتم إثبات
األربا أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في قائمة الدخل
الموحد في فترة حدوث التغير.
يتم استبعاد االستثمارات العقارية عند التخلي عنها أو عند إيقافها عن الخدمة بشكل دائم على أال
يكون هناك توقع لتدفق منفعة اقتصادية مستقبلية نتيجة التخلي عنها .يتم قيد أية أربا أو خسائر
ناتجة من استبعاد االستثمارات العقارية في قائمة الدخل الموحد في فترة حدوث االستبعاد.
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في
القيمة الدفترية ،ويتم استهالك الممتلكات والمعدات عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة القسط
الثابت وفقا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:
سنوات
50
 مباني17
 أثاث ومفروشات10-5
 أجهزة مكتبية5
 أجهزة الحاس اآللي7
 مركبات7
 تحسينات مأجوريتم دراسة تدني القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف
تشير إلى عدم توافر إمكانية استرداد قيمتها الدفترية .عند وجود أحد هذه األدلة وعندما تزيد
القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها ،يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المتوقع
استردادها وهي القيمة العادلة مخصوما ً منها مصاريف البيع أو "القيمة قيد االستخدام" ،أيهما
أعلى.
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يتم احتساب ورسملة التكاليف المتكبدة الستبدال مكونات الممتلكات والمعدات التي يتم التعامل
معها بشكل منفصل ،كما يتم شط القيمة الدفترية ألي جزء مستبدل .يتم رسملة النفقات
األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكات والمعدات .يتم
إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الموحد.
إعادة التأمين
تقوم الشركة بالحد من مخاطر التأمين من خالل عقد اتفاقيات إعادة التأمين .تمثل موجودات
عقود إعادة التأمين المبال الممكن استردادها من شركات إعادة التأمين .يتم تقدير المبال الممكن
استردادها من شركات إعادة التأمين بطريقة تتناس مع مخصص اإلدعاءات المسددة وغير
المسددة ووفقا ً لعقد إعادة التأمين وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة.
يتم إجراء مراجعة للتدني في موجودات عقود إعادة التأمين القائمة بتاريخ القوائم المالية
الموحدة أو عندما ينشأ مؤشر على التدني خالل السنة .يحدث التدني عند ظهور دليل موضوعي
يبين أن الشركة قد ال تسترد المبال المستحقة وفقا ً لشروط عقد إعادة التأمين وعند إمكانية قيام
األثر على هذه المبال التي ستتسلمها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق ،يتم تسجيل
خسارة التدني في قائمة الدخل الموحد.
إن ترتيبات عقود إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها ومسؤوليتها تجاه حملة وثائق
التأمين.
تظهر أقساط ومطالبات التأمين على أسام اإلجمالي بالنسبة لكل من أعباء التأمين التي تتحملها
الشركة وتلك المعاد تأمينها.
ذمم التأمين المدينة
ً
تدرج الذمم المدينة عندما تصبح مستحقة وتسجل مبدئيا بالقيمة العادلة للمبال المستلمة أو التي
سوف يتم استالمها مقابل وثائق الـتأمين المصدرة .يتم دراسة تدني القيمة الدفترية للذمم المدينة
عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية تحصيل قيمتها الدفترية ويتم أخذ مخصص بقيمة التدني
ويحمل على قائمة الدخل الموحد في السنة التي يحدث فيها التدني .تُشط الديون المعدومة عند
تحديدها.
النقد والنقد المعادل
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأر دة لدى
البنوك وودائع قصي رة األجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل بعد تنزيل األر دة مقيدة
السح .
التزامات عقود التأمين
يتم االعتراف بالتزامات عقود التأمين عند توقيع عقد التأمين وتحميل أقساط التأمين.
تمثل أقساط التأمين غير المكتسبة الجزء من أقساط التأمين المكتتبة المتعلق بالفترة المالية
الالحقة نتيجة وثائق تأمين سارية وتسجل ضمن المطلوبات كأقساط تأمين غير مكتسبة
(احتياطي األخطار السارية) ،وتحتس على أسام عدد األيام المتبقية النتهاء مدة وثيقة التأمين
بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة.
يمثل إجمالي احتياطي االدعاءات تحت التسوية الكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة غير المسددة
كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحد سواء تم التبلي عنها أم لم يتم وذلك لحاملي عقود
التأمين وأطراف أخرى باإلضافة إلى مصاريف إدارة المطالبات ذات الصلة ،مطرو منها
قيمة المستردات من الحادث وأي مبال أخرى مستردة.
تحتس المخصصات لإلدعاءات المبّل عنها غير المسددة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة
على أسام تقدير كل حالة بمفردها بنا ًء على تقارير الخبراء والمحامين وخبرة الشركة
وتقديراتها.
يتم تقدير وتسجيل مخصص اإلدعاءات غير المبل عنها بنا ًء على خبرة الشركة السابقة
وتقديراتها لسداد تعويضات الحوادث التي حدثت ولم يبل عنها كما في تاريخ قائمة المركز
المالي الموحد.
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اختبار كفاية إلتزامات التأمين
تقوم الشركة بتاريخ القوائم المالية الموحدة بتقييم إذا ما كانت التزامات التأمين المحتسبة كافية
وذلك باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموج عقود التأمين .إذا نتج عن
هذا التقييم أن القيمة الدفترية اللتزامات التأمين غير كافية في ضوء التدفقات النقدية المقدرة
للمطالبات المستقبلية ،يتم االعتراف بكامل النقص في قائمة الدخل الموحد.
ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبال المستحقة السداد في المستقبل لاللتزامات والمستحقات عن عقود
التأمين باإلضافة للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل
الدائنون.
التقاص
ال يتم إجراء التقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحد
إال عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أسام التقاص أو يكون
تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات يتم في نفس الوقت.
مخصص الضرائب
تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقا ً لقانون ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة
الدولي رقم ( )12والذي يتطل االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ القوائم المالية
الموحدة كموجودات أو مطلوبات ضريبية مؤجلة .ارتأت إدارة الشركة عدم تسجيل الموجودات
الضريبية المؤجلة بسب عدم التيقن من إمكانية االستفادة من هذه المنافع خالل فترة زمنية
محددة .تحس مصار يف الضرائ المستحقة على أسام األربا الخاضعة للضريبة ،وتختلف
األربا الخاضعة للضريبة عن األربا المعلنة في القوائم المالية الموحدة ألن األربا المعلنة
تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في
سنوات الحقة أو خسائر متراكمة مقبولة ضريبيا ً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل
ألغراض ضريبية.
تحس الضرائ بموج النس الضريبية المقررة وفقا َ للقوانين واألنظمة السارية المفعول.
مخصص تعويض نهاية الخدمة
يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقا لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين
وعلى أسام تخصيص ثل الرات اإلجمالي عن كل سنة للموظف الذي أمضى في الشركة
خمس سنوات فأقل ،وثلثي الرات اإلجمالي عن كل سنة للموظف الذي أمضى في الشركة أكثر
من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات ،ورات إجمالي عن كل سنة للموظف الذي أمضى
أكثر من عشر سنوات في الشركة.
وتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين في السنوات السابقة على أسام تخصيص
رات شهر عن كل سنة خدمة.
معلومات القطاعات
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا ً في تقديم منتجات أو
خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أخرى.
القطاع الجغرافي يرتبط بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر
وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات عمل في بيئات إقتصادية.
العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الشيقل الجديد (العملة األسام) خالل
السنة إلى الشيقل الجديد وفقا ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات
والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة إلى
الشيقل الجديد وفقا ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية الموحدة .تظهر فروقات
التحويل من ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحد.
ألغراض إعداد القوائم المالية الموحدة بعملة الدوالر األمريكي ،تم تحويل بنود الموجودات
والمطلوبات من عملة الشيقل الجديد إلى عملة الدوالر األمريكي وفقا ً ألسعار الصرف السائدة
في تاريخ القوائم المالية الموحدة وتم تحويل بنود حقوق الملكية باستخدام أسعار الصرف
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التاريخية .وكذلك تم تحويل بنود قائمة الدخل الموحد باستخدام معدل أسعار الصرف خالل
السنة .يتم إظهار فروقات ترجمة العمالت األجنبية في بند مستقل ضمن حقوق الملكية ،وكانت
أسعار الصرف مقابل الشيقل الجديد كما بتاريخ السنة المالية على النحو التالي:
 31كانون األول
2018
2019
شيقل جديد شيقل جديد %
()0.08
3.76
الدوالر األمريكي 3.46
()0.08
5.31
4.88
الدينار األردني
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
يتم احتساب الحصة األساسية للسهم في األربا من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى مساهمي
الشركة على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام.
يتم احتساب الربح المخفض للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة (بعد
األخذ في االعتبار العوائد والفوائد وأية إيرادات أو نفقات تخص األسهم القابلة للتحويل) على
المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافا ً إليا المعدل المرجح لعدد األسهم العادية
التي يج إ دارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
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4,150,099

279,444
74,626
26,602
380,672

3,542,820
680,771
307,180
4,530,771

مباني
دوالر أمريكي

147,700

100,828
11,642
9,113
121,583

246,350
1,525
21,408
269,283

أثاث
ومفروشات
دوالر أمريكي

116,017

188,909
20,171
5,468
214,548

272,492
33,385
24,688
330,565

أجهزة
مكتبية
دوالر أمريكي

40,817

160,162
22,050
26,141
208,353

211,612
18,618
18,940
249,170

أجهزة الحاسب
اآللي
دوالر أمريكي

164,829

123,451
47,069
)(2,818
12,110
179,812

321,930
27,171
)(32,213
27,753
344,641

مركبات
دوالر أمريكي

121,330

82,609
7,705
7,403
97,717

159,046
44,787
15,214
219,047

تحسينات
مأجور
دوالر أمريكي

4,740,792

935,403
183,263
)(2,818
86,837
1,202,685

4,754,250
680,771
125,486
)(32,213
415,183
5,943,477

المجموع
دوالر أمريكي

بلغت كلفة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت تستخدم في عمليات الشركة مبل  392,724دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2019ومبل
 336,591دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2018

الكلفة
كما في  1كانون الثاني 2019
التغير المتراكم في القيمة العادلة
إضافات
إستبعادات
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
كما في  31كانون األول 2019
االستهالك المتراكم
كما في  1كانون الثاني 2019
االستهالك للسنة
إستبعادات
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
كما في  31كانون األول 2019
صافي القيمة الدفترية
 31كانون األول 2019

 .4ممتلكات ومعدات
يتألف هذا البند مما يلي:
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3,263,376

225,389
73,987
)(19,932
279,444
145,522

237,392
16,715
)(140,926
)(12,353
100,828

451,695
2,011
)(181,351
)(26,005
246,350

83,583

408,410
21,548
)(219,172
)(21,877
188,909

521,342
9,743
)(229,103
)(29,490
272,492

51,450

527,558
21,949
)(364,599
)(24,746
160,162

590,369
16,007
)(365,680
)(29,084
211,612

أجهزة الحاسب
اآللي
دوالر أمريكي

198,479

107,699
51,322
)(26,493
)(9,077
123,451

343,522
68,056
)(63,889
)(25,759
321,930

مركبات
دوالر أمريكي

76,437

113,298
11,413
)(34,521
)(7,581
82,609

249,923
3,633
)(79,111
)(15,399
159,046

تحسينات
مأجور
دوالر أمريكي

3,818,847

1,619,746
196,934
)(785,711
)(95,566
935,403

5,981,034
103,018
)(919,134
)(410,668
4,754,250

المجموع
دوالر أمريكي

بلغت كلفة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت تستخدم في عمليات الشركة مبل  336,591دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2018ومبل
 971,163دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2017

الكلفة
كما في  1كانون الثاني 2018
إضافات
إستبعادات
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
كما في  31كانون األول 2018
االستهالك المتراكم
كما في  1كانون الثاني 2018
االستهالك للسنة
إستبعادات
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
كما في  31كانون األول 2018
صافي القيمة الدفترية
 31كانون األول 2018
3,824,183
3,568
)(284,931
3,542,820

مباني
دوالر أمريكي

أثاث
ومفروشات
دوالر أمريكي

أجهزة
مكتبية
دوالر أمريكي
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 .5استثمارات عقارية
أ .يمثل هذا البند استثمارات الشركة في أراض في كل من مدن رام هللا ،أريحا وبيرزيت ودورا
الخليل كما يلي:
2018
2019
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
11,993,347
الر يد في بداية السنة
12,785,633
1,760,316
التغير في القيمة العادلة خالل السنة
))968,030
1,108,582
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
12,785,633
13,894,215
الرصيد في نهاية السنة
ب .تتضمن االستثمار ات العقارية أرض مملوكة بالكامل من قبل شركة األبراج الفلسطينية للتنمية
العقارية (الشركة التابعة) بمبل  1,285,253دوالر أمريكي مسجلة بالقيمة العادلة.
 .6موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
أ .يشمل هذا البند استثمارات في أسهم شركات محلية كما يلي:
أسهم مدرجة

2019
دوالر أمريكي
297,495
297,495

2018
دوالر أمريكي
311,999
311,999

ب .إن الحركة على حساب احتياطي الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل كانت كما يلي:
2018
2019
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
26,009
34,095
الر يد في بداية السنة
10,468
)(40,276
التغير في القيمة العادلة
)(2,382
1,676
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
34,095
)(4,505
الرصيد في نهاية السنة
 .7ذمم مدينة
أ .يتألف هذا البند مما يلي:

2018
2019
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
5,201,778
7,068,896
مستحق من حملة الوثائق
3,183,762
3,951,519
مستحق من الوكالء والمنتجين والوسطاء
8,385,540 11,020,415
)(3,827,280) (3,432,143
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
4,558,260
7,588,272
ب .تدرج الذمم المدينة بالصافي بعد خصم أي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وهي قصيرة
األجل بطبيعتها.
ج .يتضمن الر يد المستحق من حملة الوثائق مبل  7,691,141شيقل جديد بما يعادل مبل
 2,222,873دوالر أمريكي قيمة الر يد المستحق على المؤسسات الحكومية كما في  31كانون
األول ( 2019مبل  5,912,412شيقل جديد بما يعادل مبل  1,572,450دوالر أمريكي كما في
 31كانون األول .)2018
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د .فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خالل السنة:
2018
2019
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
3,435,290
الر يد في بداية السنة
3,827,280
698,324
140,056
التغير خالل السنة
)(21,723
)(844,639
الديون المشطوبة خالل السنة
)(284,611
309,446
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
الر يد في نهاية السنة
3,827,280
3,432,143
تقوم الشركة حاليا ً بالحصول على كمبياالت وشيكات من الزبائن الذين ال يقومون بتسديد أر دتهم
وقت حدوثها كضمانات.
 .8ذمم شركات التأمين ومعيدي التأمين مدينة
يتألف هذا البند مما يلي:
شركات تأمين محلية
شركات تأمين أجنبية
المجمــوع
 .9أرصدة مدينة أخرى
يتألف هذا البند مما يلي:

2019
دوالر أمريكي
135,538
1,014,456
1,149,994

2018
دوالر أمريكي
111,597
-111,597

2019
دوالر أمريكي
266,582
238,583
14,213
941,337
1,460,715

2018
دوالر أمريكي
237,318
88,374
19,077
311,920
656,689

 .10النقد والنقد المعادل
أ .ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،يتألف النقد والنقد المعادل مما يلي:
2019
دوالر أمريكي
665,180
نقد في الصندوق
81,562
حسابات جارية لدى البنوك
746,742
4,262,672
ودائع لدى البنوك (ب)
2,991,946
ودائع مقيدة السح مقابل تسهيالت إئتمانية (ج)
8,001,360
المجمــوع
)(250,000
نقد مقيد السح (د)
7,751,360
المجمــوع

2018
دوالر أمريكي
22,798
338,232
361,030
5,332,269
1,661,904
7,355,203
)(250,000
7,105,203

ذمم موظفين
مصاريف مدفوعة مقدما ً
مستردات تأمين مستحقة
أخرى
المجمــوع

ب .تمثل الودائع لدى بنوك ودائع لدى بنوك محلية بالدوالر األمريكي تستحق خالل فترة شهر واحد.
ج .تمثل الودائع مقيدة السح مقابل تسهيالت إئتمانية قيمة ودائع مقيدة بنوك محلية وهي قيمة السقف
المستغل كما بتاريخ  31كانون األول ( 2019إيضا .)15
د .يمثل النقد مقيد السح قيمة وديعة محجوزة ألمر هيئة سوق رأم المال الفلسطينية وفقا ً
للمتطلبات القانونية.
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 .11مخصص تعويض نهاية الخدمة
يتألف هذا البند مما يلي:
الر يد في بداية السنة
إضافات خالل السنة
المدفوع خالل السنة
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
الر يد في نهاية السنة
 .12مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين
أ .يتألف هذا البند مما يلي:
مطلوبات عقود التأمين
إجمالي إحتياطي اإلدعاءات تحت التسوية
ينزل افي المشاركات والمستردات
صافي إحتياطي اإلدعاءات تحت التسوية
احتياطي األخطار السارية
احتياطي إدعاءات غير المبل عنها ()Pure
مجموع مطلوبات عقود التأمين
موجودات عقود إعادة التأمين
احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية
احتياطي األخطار السارية
احتياطي إدعاءات غير المبل عنها ()Pure
مجموع موجودات عقود التأمين
صافي مطلوبات عقود التأمين
احتياطي إدعاءات تحت التسوية
احتياطي األخطار السارية
احتياطي إدعاءات غير المبل عنها ()Pure
صافي مطلوبات عقود التأمين

ب .المشاركات والمستردات
بتألف هذا البند مما يلي:
المشاركات والمستردات من أفراد وشركات تأمين محلية
المستردات من الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي
حوادث الطرق
المستردات من جهة أخرى
ينزل (المشاركات والمستردات المشكوك في تحصيلها)
صافي المشاركات والمستردات
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2019
دوالر أمريكي
1,208,608
424,148
)(242,503
110,567
1,500,820

2018
دوالر أمريكي
1,091,402
350,566
)(143,265
)(90,095
1,208,608

2019
دوالر أمريكي

2018
دوالر أمريكي

14,467,829
()1,700,416
12,767,413
11,169,883
274,154
24,211,450

14,154,203
()1,456,050
12,698,153
6,614,615
252,283
19,565,051

2,341,050
894,681
3,235,731

4,809,435
472,645
5,282,080

10,426,363
10,275,202
274,154
20,975,719

7,888,718
6,141,970
252,283
14,282,971

2019
دوالر أمريكي
1,160,344

2018
دوالر أمريكي
958,245

151,330
634,407
)(245,665
1,700,416

749,587
453,005
)(704,787
1,456,050
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ج .احتياطي اإلدعاءات تحت التسوية
بلغت حصة الشركة وحصقة معيقدي التقأمين مقن احتيقاطي ادعقاءات تحقت التسقوية لفقروع التقأمين كمقا
يلي:

حصة الشركة
2018
2019
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
7,242,960
8,368,307
فرع تأمين المركبات
2,489
971
فرع تأمين النقل البحري
21,357
فرع تأمين الحريق والسرقة 41,059
81,494
1,506,655
فرع تأمين العمال
187,068
فرع تأمين المسؤولية المدنية 227,204
87,420
فرع التأمينات العامة األخرى 74,308
66,903
48,899
فرع التأمين الهندسي
199,027
158,960
فرع التأمين الصحي
7,888,718 10,426,363
المجمــوع

حصة معيدي التأمين
2018
2019
دوالر أمريكي دوالر أمريكي
3,313,411
1,748,949
9,957
3,884
79,617
202,774
1,079,589
159,711
-9,139
12,217
317,722
213,515
-4,809,435
2,341,050

اإلجمالي
2018
2019
دوالر أمريكي دوالر أمريكي
10,556,371 10,117,256
12,446
4,855
100,974
243,833
1,161,083
1,666,366
187,068
227,204
96,559
86,525
384,625
262,414
199,027
158,960
12,698,153 12,767,413

د .أقساط غير مكتسبة (احتياطي األخطار السارية)
بلغققت حصققة الشققركة وحصققة معيققدي التققأمين مققن األقسققاط غيققر المكتسققبة (احتيققاطي األخطققار
السارية) لفروع التأمين كما يلي:

حصة الشركة
2018
2019
دوالر أمريكي دوالر أمريكي
5,035,284
7,766,660
فرع تأمين المركبات
1,256
4,359
فرع تأمين النقل البحري
12,405
فرع تأمين الحريق والسرقة 18,606
401,008
674,449
فرع تأمين العمال
53,938
79,073
فرع المسؤولية المدنية
52,546
فرع التأمينات العامة األخرى 142,452
28,122
40,406
فرع التأمين الهندسي
557,411
1,549,197
فرع التأمين الصحي
6,141,970 10,275,202
المجمــوع

حصة معيدي التأمين
2018
2019
دوالر أمريكي دوالر أمريكي
237,265
539,928
5,716
4,441
85,290
115,801
18,895
46,887
2,541
5,497
18,198
29,611
104,740
152,516
-472,645
894,681

اإلجمالي
2018
2019
دوالر أمريكي دوالر أمريكي
5,272,549
8,306,588
6,972
8,800
97,695
134,407
419,903
721,336
56,479
84,570
70,744
172,063
132,862
192,922
557,411
1,549,197
6,614,615 11,169,883

ه .مستردات موقوفة:
تم تخفيض إحتياطي اإلدعاءات تحت التسوية بقيمة المستردات والمشاركة من شركات التأمين
المحلية والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بمبل إجمالي  1,946,081دوالر
أمريكي ( 6,733,441شيقل جديد) مخصوما ً منها قيمة التحوط الذي تم احتسابا بنا ًء على رأي
المستشار القانوني والدائرة القانونية وإدارة الشركة ،وذلك بقيمة  245,665دوالر أمريكي
( 850,000شيقل جديد).
 .13ذمم شركات التأمين ومعيدي التأمين دائنة
يتألف هذا البند مما يلي:
شركات تامين محلية
شركات إعادة تأمين خارجية
المجمــوع

2019
دوالر أمريكي
471,701
307,430
779,131

2018
دوالر أمريكي
464,334
697,185
1,161,519
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 .14ذمم دائنة
يتألف هذا البند مما يلي:

2019
دوالر أمريكي
915,577
1,332,967
297,210
2,545,754

موردين وكراجات
مرافق طبية
عمالء منوعون
المجمــوع
 .15تسهيالت ائتمانية
يتألف هذا البند مما يلي:

2019
دوالر أمريكي
2,405,826
586,120
2,991,946

حسابات جارية مكشوفة
حساب جاري مدين 
المجمــوع

2018
دوالر أمريكي
145,803
951,382
303,006
1,400,191

2018
دوالر أمريكي
-1,661,904
1,661,904

* حصلت الشركة خالل عام  2019على تسهيالت كشف حساب من بنك محلي بسقف 10,000,000
شيقل جديد بدون أجور.
 حصلت الشركة خالل عام  2019على تسهيالت جاري مدين من بنك محلي بسقف 3,000,000
شيقل جديد بفائدة مدينة على ر يد السقف المستغل بنسبة  %3سنويا وبدون عمولة.
 .16مخصص الضرائب
لقد كانت الحركة على مخصصات الضرائ خالل السنة كما يلي:
2019
ضريبة القيمة
ضريبة
المضافة
الدخل
دوالر أمريكي دوالر أمريكي
297,124
513,386
الر يد في بداية السنة
-دفعات وسلفيات خالل السنة )(62,048
140,056
202,104
إضافات
30,215
فروقات ترجمة عمالت أجنبية 49,171
467,395
702,613
الرصيد في نهاية السنة

2018

المجموع
المجموع
دوالر أمريكي دوالر أمريكي
963,926
810,510
)(738,596
)(62,048
653,334
342,160
)(68,154
79,386
810,510 1,170,008

* لم تقم الشركة بعمل مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة عقن السقنوات
 2016و 2017و  2018وجاري العمل علقى إعقداد تسقوية مقع دائقرة ضقريبة القدخل وضقريبة القيمقة
المضافة للسنوات المذكورة ,لم نستطع من خالل إجراءات التدقيق التأكد مقن مقدى كفايقة مخصقص ضقريبة
الدخل وضريبة القيمة المضافة ,حي أن المبل الفعلي لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة المستحقة علقى
الشقركة عقن السققنوات  2016و  2017و  2018يقتم إقققراره بشقكل نهقائي بعققد المفاوضقات مققع دائقرة ضققريبة
الدخل وضريبة القيمة المضافة من قبل المستشار الضريبي للشركة.
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 .17أرصدة دائنة أخرى
يتألف هذا البند مما يلي:
ضريبة القيمة المضافة على الروات
الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
ضريبة روات مستحقة
مصاريف ورسوم مستحقة
مخصص أجازات
أخرى
المجمــوع

2019
دوالر أمريكي
91,629
249,386
424,399
481,592
176,492
206,253
1,629,751

2018
دوالر أمريكي
67,913
168,830
314,919
153,821
118,161
197,738
1,021,382

 لقد كانت الحركة على حساب الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق خالل السنة
كما يلي:
2018
2019
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
167,876
168,830
الر يد في بداية السنة
1,059,763
1,420,693
اإلضافات خالل السنة
)(1,045,709
)(1,356,807
المسدد خالل السنة
)(13,100
16,670
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
الر يد في نهاية السنة
168,830
249,386
 .18احتياطي إجباري
وفقا ً لقانون الشركات رقم ( )12لسنة  1964المعمول با في فلسطين ،يتم اقتطاع  %10من األربا
السنوية لحساب االحتياطي اإلجباري وال يجوز وقف هذا االقتطاع قبل أن يبل مجموع االحتياطي
المتجمع ما يعادل ربع رأم المال ،كما ال يجوز توزيع االحتياطي اإلجباري على المساهمين.
 .19األرباح المستبقاه
يتمثل هذا الب ند األربا المتر دة عن نتائج اعمال السنا الحالية باإلضافة لألربا الغير موزعة على
المساهمين والمتر دة من السنوات السابقة.
وتعتبر إجمالي قيمة األربا المستبقاه كما في  31كانون االول  2019مقيدة بالكامل ألغراض تطبيق
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ) 9حي قامت الشركة بعمل دراسة إلحتساب تطبيق هذا
المعيار كما في  31كانون األول  2018حي نتج عن الدراسة عجز بقيمة  2,916,450دوالر
امريكي كما في تاريخ الدراسة ،باإلضافة لتطبيق معيار رقم ( )17وذلك عندما يكون واج التطبيق
في سنة .2023
 .20معلومات قطاعات األعمال
ألغراض إدارية وبنا ًء على متطلبات هيئة سوق رأم المقال – اإلدارة العامقة للتقأمين ،تقم تنظقيم الشقركة
لتشققمل ثمانيققة قطاعققات أعمققال تققأمين وهققي المركبققات ،تققأمين النقققل البحققري ،تققأمين الحريققق والسققرقة،
تأمينات العمال ،تأمينات المسؤولية المدنية ،التأمينات العامة ،التأمين الهندسقي والتقأمين الصقحي .تشقكل
هذه القطاعات األسام للتقارير التحليلية للشركة.
تشتمل العمليات األخرى للشركة على إدارة االستثمارات واألموال النقديقة الخا قة بالشقركة ،وال توجقد
معامالت بين القطاعات .يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال الشركة.
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2,642,910

2,642,910

)(3,482,748

6,125,658

)(596,499
)(400,226
)(8,405,115

)(9,184,919
1,776,529
)(7,408,390

)(2,278,795
14,530,773

19 836 801
)(803,150
19,033,651
)(2,224,083
16,809,568

10,708

10,708

)(5,128

15,836

1,681
1,053

)(3,139
2,511
)(628

29,209
)(11,849
17,360
)(2,901
14,459
3,087
)(2,763
14,783

44,819

44,819

)(79,283

124,102

)(17,301
280
)(24,702

)(44,671
36,990
)(7,681

451,575
)(303,098
148,477
)(4,968
143,509
57,096
)(51,801
148,804

)(94,859

)(94,859

)(377,198

282,339

)(1,374,400
)(1,463,691

)(900,935
811,644
)(89,291

2,148,419
)(34,361
2,114,058
)(231,318
1,882,740
107
)(136,817
1,746,030

70,197

70,197

)(44,450

114,647

)(23,180
)(87,880

)(64,700
)(64,700

253,174
)(10,743
242,431
)(19,827
222,604
4,646
)(24,723
202,527

16,015

16,015

)(98,895

114,910

20,056
280
8,042

)(14,847
2,553
)(12,294

563 281
)(337,678
225,603
)(82,720
142,883
14,501
)(50,516
106,868

يمث ل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول :2019

29

169,413

275,061

)(1,198,602

)(628,583

22,180
)(650,763

)(206,290

)(570,436

825,728

22,180
)(650,763
504,202
)(140,056

)(570,436

504,202
)(140,056

169,413

)(1,198,602

)(4,705,549

6,366,150

23,072
9,944
)(19,135

1,660,601

)(105,648

)(512,199

)(686,403

55,557
)(2,608,352

)(1,911,014
)(389,722
)(12,599,780

)(274,508
222,357
)(52,151

)(2,663,909
)(2,663,909

)(13,151,628
2,852,584
)(10,299,044

601,742
)(335,666
266,076
)(9,542
256,534
82,112
)(44,450
294,196

2,917,347
2,917,347
)(914,383
2,002,964
)(81,015
1,921,949

26 801 548
)(1,836,545
24,965,003
)(3,489,742
21,475,261
161,549
)(2,670,880
18,965,930
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إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
إجمالي أقساط معيدي التأمين
إجمالي األقساط المحتفظ بها
التغير في أقساط غير المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عموالت تأمين مكتسبة
العموالت المدفوعة
صافي األقساط المكتسبة بعد العموالت
المطالبات المتكبدة
المطالبات المسددة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة
صافي المطالبات المسدّدة
التغير في احتياطي مطالبات مبل عنها وغير مسددة
حصة المعيد من التغير في احتياطي تحت التسوية المستردات
صافي المطالبات المتكبدة
صافي أرباح أعمال التأمين قبل المصاريف اإلدارية الموزعة
على فروع التأمين
حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعمومية
صافي (خسائر) أرباح أعمال التأمين بعد المصاريف اإلدارية
الموزعة على فروع التأمين
المصاريف واإليرادات غير الموزعة:
عوائد االستثمارات
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
إيرادات(مصاريف) أخرى
مخصص تدني ذمم مدينة
مخصص المستردات الموقوفة
مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة على فروع التأمين
ربح (خسارة) السنة قبل الضرائب
------)(1,059,193

)(1,059,193

2,159,148
)(3,218,341

)(8,989,226
277,466
)(8,711,760
)(1,202,394
-)(9,914,154

14,913,679
)(896,712
14,016,967
)(486,874
13,530,093
7,856
)(1,464,647
12,073,302

مركبات
دوالر أمريكي

------14,451

14,451

19,231
)(4,780

)(7,644
6,116
)(1,528
8,426
-6,898

25,106
)(14,346
10,760
)(78
10,682
3,945
)(2,294
12,333

نقل بحري
دوالر أمريكي

------39,409

39,409

116,487
)(77,078

)(33,730
2,568
)(31,162
1,720
-)(29,442

356,251
)(240,775
115,476
)(4,295
111,181
55,356
)(20,608
145,929

حريق وسرقة
دوالر أمريكي

------147,675

147,675

439,682
)(292,007

)(1,084,837
171,556
)(913,281
100,213
-)(813,068

1,408,577
)(19,051
1,389,526
)(61,950
1,327,576
-)(74,826
1,252,750

العمال
دوالر أمريكي

------)(104,187

)(104,187

)(68,469
)(35,718

)(28,662
-)(28,662
)(115,938
-)(144,600

187,872
)(81,290
106,582
)(19,441
87,141
3,588
)(14,598
76,131

المسؤولية
المدنية
دوالر أمريكي

------115,630

115,630

170,189
)(54,559

)(25,665
3,210
)(22,455
4,061
-)(18,394

271,414
)(52,963
218,451
)(26,261
192,190
13,378
)(16,985
188,583

التأمينات
العامة األخرى
دوالر أمريكي

يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال الشركة للسنة المنتهية في  31كانون األول :2018
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------87,580

87,580

175,191
)(87,611

)(90,910
63,645
)(27,265
)(46,597
-)(73,862

451,863
)(233,041
218,822
)(7,860
210,962
62,984
)(24,893
249,053

هندسي
دوالر أمريكي

------)(609,185

)(609,185

)(169,901
)(439,284

)(1,836,946
-)(1,836,946
89,310
-)(1,747,636

1,765,425
-1,765,425
)(116,683
1,648,742
-)(71,007
1,577,735

صحي
دوالر أمريكي

184,160
1,760,316
466,584
---2,411,060

--

---

-------

---------

قطاع االستثمار
والخزينة
دوالر أمريكي

---)(698,324
()354,287
)(628,618
()1,681,229

--

---

-------

---------

تعديالت
واستبعادات
دوالر أمريكي

184,160
1,760,316
466,584
)(698,324
()354,287
)(628,618
)(637,989

)(1,367,820

2,841,558
)(4,209,378

)(12,097,620
524,561
)(11,573,059
)(1,161,199
-)(12,734,258

19,380,187
)(1,538,178
17,842,009
)(723,442
17,118,567
147,107
)(1,689,858
15,575,816

المجموع
دوالر أمريكي
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 .21عوائد االستثمارات
يتألف هذا البند مما يلي:
إيرادات فوائد بنكية
عوائد توزيعات أسهم
المجمــوع
 .22إيرادات (مصاريف) أخرى
يتألف هذا البند مما يلي:
أربا (خسائر) فروقات عملة
(مصاريف) إيرادات أخرى
المجمــوع
 .23مصاريف إدارية وعمومية
يتألف هذا البند مما يلي:
روات ومنافع الموظفين*
ضريبة القيمة المضافة على الروات
تعويض نهاية الخدمة
مصاريف سيارات وموا الت وسفر
بريد وبرق وهاتف
إعالنات
قرطاسيا ومطبوعات
استهالكات
إيجارات
رسوم ورخص واشتراكات
كهرباء ومياه
مصاريف تأمين
يانة ونظافة
ضيافة
مصاريف أخرى
مصاريف إدارية وعمومية موزعة على فروع التأمين
مصاريف مجلس اإلدارة
أتعاب مهنية
فوائد وعموالت بنكية
متفرقة
مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة على فروع التأمين
مجموع المصاريف اإلدارية والعمومية

2019
دوالر أمريكي
14,146
8,034
22,180

2019
دوالر أمريكي
)(634,990
()15,773
)(650,763

2019
دوالر أمريكي
2,489,732
452,859
424,148
291,676
173,932
105,448
72,375
183,263
89,339
75,768
60,605
145,280
62,264
40,864
37,996
4,705,549
121,391
288,389
53,334
107,322
570,436
5,275,985

2018
دوالر أمريكي
175,641
8,519
184,160

2018
دوالر أمريكي
605,807
)(139,223
466,584

2018
دوالر أمريكي
2,165,950
368,377
351,392
210,860
153,710
142,108
96,584
196,934
67,019
74,190
52,649
121,116
152,614
29,841
26,034
4,209,378
179,824
112,183
37,694
298,917
628,618
4,837,996

*اشتملت مصاريف روات ومنافع الموظفين على روات ومكافآت اإلدارة التنفيذية.
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تم توزيع المصاريف اإلدارية والعامة على فروع التأمين كالتالي:
فرع تأمين المركبات
فرع تأمين النقل البحري
فرع تأمين الحريق والسرقة
فرع تأمين العمال
فرع المسؤولية المدنية
فرع التأمينات العامة األخرى
فرع التأمين الهندسي
فرع التأمين الصحي
المجمــوع
 .24الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
يشمل هذا البند ما يلي:

2019
دوالر أمريكي
3,482,748
5,128
79,283
377,198
44,450
98,895
105,648
512,199
4,705,549

2018
دوالر أمريكي
3,218,341
4,780
77,078
292,007
35,718
54,559
87,611
439,284
4,209,378

2019
دوالر أمريكي
483,568

المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتت بها

7,200,000

2018
دوالر أمريكي
)(1,291,323
سهم
6,800,000

الحصة األساسية المخفضة للسهم من ربح السنة

دوالر أمريكي
6.71%

دوالر أمريكي
)(%19

ربح (خسارة) السنة

 .25معامالت مع أطراف ذات عالقة
تعتبر المعامالت كمعامالت مع أطراف ذات عالقة عندما تتم مع الشركات الحليفة والمساهمين
الرئيسيين واإلدارة العليا والرؤساء التنفيذيين وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير
بها .يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل إدارة
الشركة.
إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة هي كما يلي:
2018
2019
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
طبيعة العالقة
668,425
952,265
مساهمون رئيسيون
ذمم مدينة – السلطة الوطنية الفلسطينية
65,490
151,807
مساهمون رئيسيون
ذمم مدينة – أعضاء مجلس اإلدارة
إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة الدخل الموحدة هي كما يلي:
2019
دوالر أمريكي
طبيعة العالقة
1,222,860
مساهمون رئيسيون
إيرادات
470,566
مساهمون رئيسيون
مشتريات

2018
دوالر أمريكي
1,007,826
373,250
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 .26القيمة العادلة لألدوات المالية
يمثل الجدول التالي مقارنة للق يم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية ،حس
كما في 31كانون األول  2019و:2018
2019

موجودات مالية
النقد والنقد المعادل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل
مدرجة
ذمم مدينة وشيكات برسم التحصيل
ذمم شركات التأمين
موجودات عقود إعادة التأمين
أر دة مدينة أخرى
المجمــوع
مطلوبات مالية
تسهيالت ائتمانية
ذمم دائنة وشيكات برسم الدفع
ذمم شركات التأمين
مطلوبات عقود التأمين
أر دة دائنة أخرى
المجمــوع

القيمة الدفترية

دوالر أمريكي

2018

دوالر أمريكي

نفها وقيمتها العادلة
2019

القيمة العادلة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

7,751,360

7,105,203

7,751,360

7,105,203

297,495
15,427,171
1,149,994
3,235,731
1,460,715
29,322,466

311,999
8,113,922
111,597
5,282,080
656,689
21,581,490

297,495
15,427,171
1,149,994
3,235,731
1,460,715
29,322,466

311,999
8,113,922
111,597
5,282,080
656,689
21,581,490

2,991,946
5,727,708
779,131
24,211,450
1,629,751
35,339,986

1,661,904
4,671,249
1,161,519
19,565,051
1,021,382
28,081,105

2,991,946
5,727,708
779,131
24,211,450
1,629,751
35,339,986

1,661,904
4,671,249
1,161,519
19,565,051
1,021,382
28,081,105

تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقا ً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين
جهات معنية بذلك ،باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.
 إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والنقد والنقد المعادل والودائع قصيرة األجل
والشيكات برسم التحصيل وموجودات عقود إعادة التأمين والمطلوبات المالية األخرى هي مقاربة بشكل
كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.
 تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع المدرجة وفقا ألسعار تداولها في تاريخ القوائم
المالية.
 تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع غير المدرجة باستخدام طرق تقييم مناسبة
للو ول إلى قيمتها العادلة بشكل موثوق.
التسلسل الهرمي للقيم العادلة:
تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد واإلفصا عن القيم العادلة ألدواتها المالية:
 المستوى األول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تماما ً في أسواق مالية
نشطة لألدوات المالية.
 المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير
مباشر.
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 المستوى الثال  :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الشامل
مدرجة
غير مدرجة

 31كانون
األول 2019
دوالر أمريكي

297,495

-

المستوى األول
دوالر أمريكي

المستوى الثاني
دوالر أمريكي

المستوى الثالث
دوالر أمريكي

297,495

-

-

-

لم يتم خالل العام إجراء تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني.

 .27إدارة المخاطر
تقوم الشركة بإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل إستراتيجية تحدد المخاطر
وسبل مواجهتها وتخفيفها وذلك من خالل إدارة الشركة وأنظمة التقارير حي يتم مراجعة المخاطر
وتبني اإلجراءات الضرورية لمواجهتها والعمل على تخفيضها والحد منها .إضافة إلى أن كافة
مراكز الع مل مسؤولة عن تحديد المخاطر المتعلقة بنشاطها ووضع الضوابط الرقابية المناسبة
ومراقبة استمرارية فعاليتها .يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول عن تحديد ومراقبة المخاطر في
الشركة.
قياس المخاطر وأنظمة التقارير
إن مراقبة المخاطر وإدارتها يتم من خالل مراقبة الحدود المسمو بها لكل نوع من أنواع المخاطر
وأن هذه الحدود تعكس إستراتيجية عمل الشركة وعوامل السوق المختلفة المحيطة.
يتم جمع المعلومات من الدوائر المختلفة لدى الشركة وتحليلها للتعرف على المخاطر المتوقعة التي
قد تنجم عنها .يتم عرض وشر هذه المعلومات على مجلس إدارة الشركة.
تتعرض الشركة لمخاطر التأمين والمخاطر المالية والتي تتمثل في مخاطر السوق ومخاطر السيولة
ومخاطر االئتمان .فيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المستخدمة من قبل
اإلدارة للتخفيف من أثار هذه المخاطر.
مخاطر التأمين
خطر التأمين الرئيسي الذي تواجها الشركة هو خطر اختالف المبال الفعلية للتعويضات ومواعيد
دفعها عن توقعات الشركة ،والذي يتأثر في حال تكرار المطالبات أو زيادة المبال المطال بها
والمنافع المدفوعة والتطورات المستقبلية للمطالبات طويلة األجل ،وبالتالي فإن هدف الشركة
األساسي هو ضمان وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه المطالبات.
تعمل الشركة على التخفيف من المخاطر بتنويع عقود التأمين لديها ،وكما ان هذا التنويع من المخاطر
ضا من خالل الدخول في
يُ َحسن من خالل االختيار الدقيق الستراتيجيات التأمين وتنفيذها بعناية ،وأي ً
اتفاقيات إعادة التأمين.
أعمال التأمين الرئيسية للشركة هي التأمين ضد مخاطر المركبات ،النقل البحري ،الحريق والسرقة،
العمال والمسؤولية المدنية ،التأمينات العامة ،الهندسي والصحي .تعتبر عقود التأمين هذه قصيرة
األجل ويتم سدادها في العادة خالل سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث المؤمن ،وهذا يساعد في
التقليل من خطر التأمين.
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مخاطر إعادة التأمين
لتقليل احتمال التعرض لمخاطر الخسارة الناتجة عن مطالبات تأمينية كبيرة ،تدخل الشركة في
اتفاقيات خالل نشاطها العادي مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين .إن ترتيبات إعادة التأمين
توفر تنوع أكبر في األعمال وتمكن الشركة على إدارة الخسائر المحتملة الناتجة من المخاطر الكبيرة
وتوفر فر ا ً إضافية للنمو .إن جزءا ً كبيراً من معامالت إعادة التأمين يتم إنجازها بموج االتفاقيات
وعقود إعادة التأمين االختيارية واتفاقيات فائض الخسارة.
إن عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه المؤمنين لديها،
وتظل الشركة مسؤولة أمام حاملي وثائقها عن الجزء المعاد التأمين عليا بقدر فشل شركة إعادة
التأمين في الوفاء بالتزاماتها بموج عقد إعادة التأمين.
للحد من مخاطر تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة لعدم مالءة معيدي التأمين ومن مخاطر االئتمان ،تقوم
الشركة بتقييم األوضاع المالية لمعيدي التأمين الذين تتعامل معهم وكذلك يتم توزيع عقود إعادة
التأمين على مجموعة من معيدي التأمين وتقوم الشركة بمراقبة تركز مخاطر االئتمان.
المخاطر الرقابية
تهتم السلطات الرقابية أساسا ً بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين وتقوم بمراجعة هذه الحقوق لضمان
أن الشركة تقوم بإدارة األمور بكفاءة لمصلحتهم .وفي ذات الوقت تهتم السلطات بالتأكد من أن
الشركة تحتفظ بنسبة مالئمة من السيولة لمقابلة االلتزامات غير المتوقعة.
تخضع الشركة لمتطلبات تنظيمية داخل فلسطين .هذه النظم ال تستوج المصادقة والمراقبة على
أنشطة الشركة فحس  ،ولكنها تنص أيضا ً على بعض األحكام المقيدة (مثل كفاية هامش المالءة)
وذلك للتقليل من مخاطر التقصير واإلعسار من قبل شركات التأمين في الوفاء بااللتزامات غير
المتوقعة عند نشوئها.
المخاطر المالية
تتبع الشركة سياسات مالية إلدارة المخاطر المختلفة ضمن إستراتيجية محددة وتتولى إدارة الشركة
رقابة وضبط المخاطر وإجراء التوزيع االستراتيجي األمثل لكل من الموجودات المالية والمطلوبات
المالية ،وتشمل المخاطر :مخاطر السوق (مخاطر أسعار الفائدة ،ومخاطر التغير بأسعار األسهم
ومخاطر العمالت) ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان.
مخاطر السوق
هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار السوق
مثل أسعار الفائدة وأسعار األسهم ،وأسعار العمالت األجنبية ،وتنشأ مخاطر السوق نتيجة وجود
مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة والعمالت واالستثمار في األسهم ،ويتم مراقبة هذه المخاطر وفقا ً
لسياسات وإجراءات محددة من قبل إدارة الشركة.
مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل حساسية قائمة الدخل الموحدة بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح
الشركة لسنة واحدة ،ويتم احتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير.
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ
استحقاقها ،وللوقاية من هذه المخاطر .تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات
والمطلوبات و ُموائمة آجالها واالحتفاظ بر يد كاف من النقد والنقد المعادل.
تراق الشركة احتياجاتها للسيولة على أسام شهري وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر أموال كافية
لمقابلة أي التزامات عند نشوئها .إن معظم الودائع ألجل العائدة للشركة في تاريخ قائمة المركز
المالي الموحدة تستحق خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء
بالتزاماتا تجاه الشركة مما يؤدي إلى حدوث خسائر .إن أقصى مخاطر االئتمان التي تتعرض لها
الشركة بالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية التي لدى الشركة يتمثل في القيمة الدفترية التي تظهر
في قائمة المركز المالي الموحد.
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إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نس
مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق الملكية.
تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأم المال وإجراء التعديالت الالزمة في ضوء التغيرات في األوضاع
االقتصادية .لم تقم الشركة بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة
رأم المال خالل السنتين المنتهيتين في  31كانون األول  2019و  31كانون األول .2018
يتألف رأم مال الشركة من رأم المال المدفوع واالحتياطي اإلجباري وفروقات ترجمة عمالت
أجنبية واحتياطي موجودات مالية بالقيمة العادلة وإحتياطي التغير في القيمة العادلة للمباني من خالل
قائمة الدخل الشامل واألربا المتراكمة والبال  10,196,659دوالر أمريكي كما في  31كانون
األول  8,335,747( 2019دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .)2018
أنشطة الشركة خاضعة لمتطلبات وأنظمة هيئة سوق رأم المال في فلسطين .تعمل المتطلبات
واألنظمة على و ف إجراءات الموافقة والمراقبة وتفرض متطلبات معينة مثل هامش المالءة
وكفاية رأم الما ل للحد من خطر عدم المالءة المالية من قبل شركات التأمين لمواجهة المطلوبات
المستقبلية عندما تظهر .حي قامت إدارة الشركة بعمل خطا لمعالجة النقص في هامش المالءة
وتطبيقها بالتنسيق مع اإلدارة العامة للتأمين لتصل النسبة إلى  %150وفقا ً لتعليمات رقم (/3ت) لسنة
 2009والصادرة بمقتضى المادة الخامسة من قانون التأمين رقم  20لسنة  ،2005وقد بلغت نسبة
هامش المالءة  %115كما في  31كانون األول .2019
رأسمال

 .28القضايا المقامة على الشركة
يوجد قضايا مقامة من قبل الشركة ضد الغير ومن قبل الغير ضد الشركة وذلك ضمن النشاط
الطبيعي لها .وفي اعتقاد إدارة الشركة ،ووفقا ً لرأي المستشار القانوني للشركة ،فإن المبال المتوقع
دفعها على هذه القضايا والنتائج التي قد تترت عليها ليس لها تأثير جوهري على المركز المالي
للشركة ونتائج أعمالها.
 .29تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
تمارم الشركة أنشطتها في فلسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد
من خطر ممارسة الشركة ألنشطتها ويؤثر سلبا ً على أدائها.
 .30األحداث الالحقة
في مطلع سنة  ، 2020والحقا لتاريخ القوائم المالية الموحدة تأكد ظهور فايروم كورونا المستجد
(كوفيد –  )19وانتشر عبر مناطق جغرافية متعددة في العالم ،وبالتالي فقد فرضت الكثير من
الدول ومن بينها فلسطين قيودا على التنقل والسفر باإلضافة إلى إجراءات الحجر الصحي مما
تسب في حالة من عدم اإلستقرار في اإلقتصاد ككل وإضطراب في األنشطة التجارية اإلقتصادية.
ومن المتوقع ان يؤثر هذا الحدث الالحق على أنشطة الشركة التشغيلية وإستثماراتها وإيراداتها
ونتائج أعمالها ،وتعتبر إدارة الشركة ان هذا التفشي حدث الحق للميزانية العمومية غير قابل
للتعديل .وفي هذه المرحلة المبكرة تقوم إدارة الشركة بتقييم أي تأثير محتمل لهذا الحدث.
وستوا ل إدارة الشركة مراقبة الوضع وإحاطة جميع أ حاب المصلحة بأثرهذا الحدث على
المركز المالي للشركة بمجرد توافر المزيد من المعلومات .وقد تتطل التغييرات في الظروف
إفصاحات محسنة أو إثبات تعديالت في القوائم المالية االولية الموحدة المختصرة للشركة للفترات
الالحقة في السنة المالية .2020
قامت الشركة بتاريخ  2020/6/30برفع ر يد االحتياطات الفنية بمبل  748,480دوالر
امريكي ،وفقا لتوجيهات هيئة سوق رأم المال الفلسطينية بصفتها الجهة الرقابية التي تشرف
وتراق على قطاع التأمين الفلسطيني.
 .31األرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتطابق مع التصنيف المعتمد للسنة المنتهية في  31كانون
األول .2019
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