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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 شركة تمكين الفلسطينية للتأمين

 :ن شركة تمكين الفلسطينية للتأمينلمحة عامة عاواًل: 

والخاصة بمبادرة من قبل مجموعة من رجال األعمال الفلسطينيين وعدد من المؤسسات العامة 
ألحكام الشريعة اإلسالمية على  والشركات الفلسطينية، ولدت فكرة تأسيس شركة تأمين تعمل وفقا  

 :رأسها

 .مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى •
 .هيئة التقاعد الفلسطينية •
 .شركة المشرق للتأمين •
 .شركة مدماك للمقاوالت العامة •
 .شركة ستيشن تريد •
 .السيد خالد رفيق النتشة •
 .يد صالح فايز أحمد الدغمةالس •
 .إبراهيم حسونة“ محمد كمال “السيد يوسف  •

 وغيرهم من الشخصيات االعتبارية والطبيعية واألعيان والفعاليات اإلقتصادية واإلجتماعية.

وذلك ايمانا  من قبل السادة المؤسسين بضرورة وجود شركة تأمين إسالمية ُأخرى تعمل في السوق 
ية هذه الصناعة باعتبارها األسرع نموا  واستقرارا  في جميع البلدان العربية الفلسطيني نظرا  ألهم

واإلسالمية اضافة إلى انها تلبي رغبة شريحة واسعة في المجتمع الفلسطيني التي تحجم عن التأمين 
 .التقليدي العتبارات شرعية

ة عامة محدودة كشركة مساهم م( 2017ه ) 1438وقد باشرت الشركة أعمال التأسيس في العام 
(، برأس مال مصرح به 562601476وُسجلت في وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني تحت رقم )

( 12,000,000ليصبح ) 2020( دوالر امريكي والذي تم رفعه الحقا  في العام 8,000,000قدره )
 دوالر امريكي استنادا  الى قرار اجتماع هيئة عامة غير عادي.
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ة مزاولة أعمال التأمين من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في مطلع كما حصلت على إجاز  
م لتقديم خدماتها رسميا  للجمهور، وتم اإلعالن عن تأسيس الشركة من قبل مراقب  2018العام 

 .نفسه الشركات في شهر أيار من العام

 ثانيًا: الرؤية والرسالة

 الرؤية •
 تحافظ تأمينية مظلة حماية وتوفير الفلسطيني المجتمع تمكين في الحنيف اإلسالم قيم إستلهام
 الحديثة التكنولوجيا وسائل وتطويع الحداثة واإلبتكار من قالب في الفلسطينية القومية الثروة على

 .الرؤية لهذه تحقيقا  
 الرسالة •
 تقديم من خالل الغراء، اإلسالمية الشريعة أحكام مع تنسجم التي التأمينية الحلول جميع توفير
 حاجات وتشبع السوق الفلسطيني رغبة تلبي التي الجديدة التأمينية والبرامج الحلول من باقة

 التأمينية للخدمات التقليدي النمط بعيدا  عن ومجموعات أفراد من المحدود الدخل ذوي  ومتطلبات
 الوعي زيادة خالل من فلسطين في اإلسالمي التأمين فلسفة وتكريس السوق، في المطروحة
 .التعاوني بالتأمين اإلسالمي الفلسطيني المواطن لدى التأميني

 
 االستراتيجية واألهداف  ثالثًا:

 
 األنظمة حيث من الشامل إطاره في اإلسالمي التأمين وأدبيات مفهوم بفلسفة الفعلي اإللتزام

 السمحاء والقوانين اإلسالمية الشريعة بمبادئ الملتزم والسلوكي األخالقي والنمط والسياسات
 العالم في الفقهية المجامع أقرتها التي اإلسالمية والمعايير المحاسبية والتشريعات واألنظمة
   اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة وهيئة اإلسالمي

 
 أخالقية منظومة إطار في األهداف من مجموعة لتحقيق للتأمين الفلسطينية تمكين شركة تهدف
  :واإلشرافية الرسمية الرقابية والمؤسسات الجمهور مع وعالقاتها الداخلية عالقاتها تحكم ومهنية

تبني قيم وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء كهوية مؤسسية تحكم جميع أعمالها وتعامالتها  •
 مع اإللتزام بتطبيق آليات فلسفة التأمين اإلسالمي والمعايير الدولية ذات العالقة.
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خدمة القطاعات المجتمعية غير الناشطة )المهمشة( في مجال التأمين وذلك من خالل  •
 برامج وحلول تأمينية خاصة تلبي مختلف اإلحتياجات التأمينية لذوي الدخل المحدود.

تحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة الجمهور بدءا  من فهم إحتياجاته، وطرح الحلول  •
 بعالقة الشراكة مع المشتركين )حملة الوثائق التأمينية(. التأمينية المناسبة إيمانا  

المصداقية واإللتزام وسرعة اإلستجابة لحاجات المشتركين وجبر الضرر وسرعة التعويض  •
 ونسج عالقة تكاملية عمادها التواصل الدائم والمستمر مع جمهور المشتركين.

ذكية تحقق للمشتركين سرعة  تطويع التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة لتقديم خدمات •
 وسهولة الحصول على هذه الخدمات.

 اإللتزام بقواعد الحوكمة والشفافية واإلدارة الفضلى في كافة عمليات الشركة. •
إستقطاب وتنمية كوادر إدارية وفنية تؤمن برسالة الشركة وقادرة على تحقيق أهدافها ضمن  •

 المحددات والضوابط األخالقية والمهنية.
 عوائد مالية مجزية ومناسبة لكل من حملة الوثائق )المشتركين( وحملة األسهم.تحقيق  •

تحقيق مستويات مرتفعة من اإلحتياطيات والمخصصات الفنية والحسابية وهامش 
المالءة المالية وذلك وفقا  لأُلصول المحاسبية والمالية المعيارية المتفق عليها دوليا  

( لسنة 20اإلسالمية، وقانون التأمين الفلسطيني رقم ) ووفقا  لمعايير المحاسبة المالية
والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه وتعليمات هيئة سوق رأس المال  2005

 الفلسطينية ذات العالقة
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 أعضاء مجلس اإلدارةرابعًا: 

 

  السيد / محمد الريماوي المدير العام :  ➢
  السيد / لؤي أبو جابرالمستشار القانوني :  ➢
  ديلويت أند توش /السادةالمدقق الخارجي :  ➢
 عماد دويكات /السيد المدقق الداخلي :  ➢

 

 

 

 اسم المؤسسة اسم العضو

 أموال اليتامىممثل مؤسسة إدارة وتنمية  ماجد عطا الحلو /دكتورمعالي ال

 ممثل مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى معالي السيد/ رفيق شاكر النتشة 

 ممثل هيئة التقاعد الفلسطينية السيد/ ضرار محمد واصف زهدي خواجه طوقان

 ممثل شركة المشرق للتأمين السيد/ زهير خالد العسيلي

 للتجارة العامةممثل شركة ستيشن تريد  السيد/ محمد صالح الدغمة

 ممثل شركة مدماك للمقاوالت العامة السيد/ أنور أحمد البدوي 

 عضو مستقل يوسف "محمد كمال" حسونةالسيد/ 
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 اإلدارة التنفيذيةخامسًا: 

 

 

 

 الوظيفة االسم

 العام  المدير السيد / محمد قدورة حسين اسناف

 مساعد المدير العام لشؤون التعويضات السيد / أكرم أحمد محمد حج يوسف

 مدير دائرة الشؤون اإلدارية السيد / علي محمد ذيب منصور

 المعلومات مدير دائرة تكنولوجيا السيد / خلدون محمد نجيب مفارجة

 مدير دائرة اإلتصاالت التسويقية والعالقات العامة محمود "محمد صادق" هندي شخشيرالسيد /

 قائم بأعمال المدير المالي موسى حسينالسيد / عمر خالد 

 مدير دائرة التأمين الصحي والعائلي عيسى سليم شحادة سيمون  /السيد 

 التأمينات العامةمدير دائرة  جمال محمد عموص محمد /السيد 

 مدير دائرة إعادة التأمين عدنان فارس عبد الحق أمل /السيدة 

 رئيس قسم إصدار المركبات انيس عبد العزيز عالن جواد /السيد 
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 قائمة بفروع الشركة. سادسًا:

ايمانا  بأهمية تقديم خدمات التامين اإلسالالالالالالمية لكافة شالالالالالرائح المجتمع الفلسالالالالالطيني والتواجد في مختلف 
التجمعات السالالالكانية في الضالالالفة الغربية وقطاع غزة، اهتمت الشالالالركة بالتوسالالالع الجغرافي حيث بل  عدد 

وكيال  مجازا  من هيئة سالالالالالالالالالالالالالالوق رأس المال  19وفرعا  ومكتبا   19نقطة بيع موزعة بين  38نقاط البيع 
 الفلسطينية، وفيما يلي قائمة بنقاط البيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوكالء # الفروع والمكاتب #
 مكتب الثائر للتأمين 21 فرع جنين 1
 مكتب لوتس للتأمين 22 فرع نابلس 2
 الوكالة المتحدة للتأمين 23 فرع طولكرم 3
 مكتب الغريب للتأمين 24 فرع رام هللا 4
 مكتب بديا للتأمين 25 فرع البيرة 5
 مكتب صفد للتأمين 26 فرع بيت لحم 6
 مكتب القاروط للتأمين 27 فرع الخليل 7
 شركة أنوال للتأمين 28 فرع دورا 8
 مكتب الشعراوية للتأمين 29 فرع غزة 9

 مكتب بيرزيت للتأمين 30 مكتب جنين 10
 مكتب التميز للتأمين 31 مكتب عرابة 11
 مكتب لكشري للتأمين 32 مكتب طوباس 12
 مكتب إنجاز للتأمين 33 مكتب قلقيلية 13
 مكتب كنعان للتأمين 34 مكتب االرسال 14
 مكتب الفقيه للتأمين 35 مكتب بيتونيا 15
 اوزون لخدمات التأمين 36 مكتب يطا 16
 مكتب التضامن للتأمين 37 مكتب سعير 17
 للتأمين مكتب دلتا 38 مكتب حلحول 18
  مكتب شويكة 19
 الوكيل عماد أبو دلو 20
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 اإلجراءات القانونية سابعًا: 

 والمتعلقة ال يوجد أي قضايا سوى القضايا المقامة ضد الشركة ضمن النشاط الطبيعي لها 
 بالتعويضات.

 

 ثامنًا: األوراق المالية 

  31/03/2022رأس مال الشركة كما بتاريخ 

( لسنة 12تأسست شركة تمكين الفلسطينية للتأمين بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم ) -
كشالالركة مسالالاهمة عامة محدودة وسالالجلت في سالالجل الشالالركات المسالالاهمة تحت رقم  1964

دوالر موزعة  8.000.000برأسالالالالالالالالالالالالالالمال قيمته  2016آب  15بتاريخ  )562601476(
 م.دوالر أمريكي لكل سه 1سهم بواقع  8.000.000على 

 

 4.000.000، أقرت الهيئة العامة بإكتتاب ما مجموعه 2020تشالالالالالالالالرين الثاني  8بتاريخ  -
لتصالالالبح قيمة رأسالالالمال  2020تشالالالرين الثاني  29سالالالهم، بحيث تم االكتتاب بالكامل بتاريخ 

موزعالالالالالالة على  2020كالالالالالالانون األول  31دوالر كمالالالالالالا في  12.000.000الشالالالالالالالالالالالالالالركالالالالالالة 
 ر.  دوال 800.000سهم وبعالوة اصدار  12.000.000

 
 .دوالر أمريكي 2.30 بلغت 31/03/2022القيمة السوقية للسهم كما بتاريخ  -

 

 تاسعًا: التغيرات خالل الفترة
 ر.يال يوجد تغيالتغير في مجلس اإلدارة:  -
 ر.يال يوجد تغيالتغير في اإلدارة التنفيذية:  -
 ير.يال يوجد تغ النشاطات الرئيسية: -
 ال يوجد تغيير.مدقق الحسابات:  -
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 عاشرًا: قرارات اجتماع الهيئة العامة
% من راس مال الشركة البال  6بنسبة على السادة/ المساهمين توزيع أرباح نقدية  .1

 دوالر أمريكي. 12,000,000
 .م2022انتخاب السادة / ديلويت آند توش لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية  .2

 

 أهم المؤشرات المالية : حادي عشر
 

 03/31/2021 03/31/2022 البيان

 12,160,274 16,993,510 مجموع اإلستثمارات

 41,261,528 53,618,175 مجموع الموجودات

 28,272,293 37,111,061 مجموع المطلوبات

 12,989,235 16,507,114 مجموع حقوق المساهمي   

ي اإلحتياطات الفنية
 
 21,134,061 24,297,717 صاف

 8,504,828 9,544,339 المكتتبة إجمالي اقساط التأمي   

ي األرباح
 
 300,247 540,469 صاف

 
 تطور األقساط المكتتبة وصافي األرباح:
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 تطور إجمالي األصول ومطلوبات عقود التأمين وحقوق الملكية:
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