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الرؤيا

ترست ... اإلختيار األول
إن الرؤيــا التــي تتطلــع إليهــا ترســت فلســطين أن تصبــح هــي 
اإلختيــار األول للشــركات واألفــراد، حيــث أن ترســت هــي وليــدة 
مــن  مخــزون  خاللهــا  أسســت  عقــود  عبــر  متراكمــة  خبــرات 
ــا  ــدت له ــات وحش ــا كل اإلمكاني ــدت له ــة وأع ــة والتجرب المعرف
ــالل  ــً خ ــا عملي ــى تحقيقه ــزم عل ــدت الع ــات وعق ــع الطاق جمي
ــار  ــا االختي ــد أصبحن ــد اهلل ق ــا وبحم ــث أنن ــة، وحي ــة القادم المرحل
ــى  ــا إل ــطيني، ووصلن ــوق الفلس ــي الس ــة ف ــريحة مهم األول لش
قيــادة الســوق كأكبــر شــركة عاملــة، فإننــا نعمــل على االســتمرار 
فــي قيــادة ســوق التأميــن الفلســطيني والبقــاء كاختيــار أول 
ــمعة  ــوة والس ــالل الق ــن خ ــك م ــكل ذل ــل ب ــتهلك، لنص ألي مس
والخدمــة النوعيــة وســرعة تلبيــة االحتياجــات واالنتشــار وتنــوع 
الســلع وجــودة األداء إلــى التصنيــف األول فــي اإلنتــاج واألربــاح 
والتوســع وعــدد الســلع ونوعهــا وحقــوق المســاهمين ورضــا 

ــن. الزبائ



67

الرسالة
والشــركات  لألفــراد  والضمــان  الحمايــة  درجــات  أقصــى  توفيــر 
مــع  العالقــة  تعزيــز  خــالل  مــن  ممتلكاتهــم  علــى  والحفــاظ 
ــرة  ــرات القدي ــة والخب ــوادر المؤهل ــاء الك ــي بن ــتمرار ف ــن واالس الزبائ
والمســاهمة بفاعليــة فــي خدمــة المجتمــع الفلســطيني ضمــن 
االقتصــاد  وبنــاء  لتطويــر  والمجتمعيــة،   المهنيــة  مســؤوليتنا 
والمجتمــع واالرتقــاء بالوعــي التأمينــي الفلســطيني إلــى العالميــة 
للواقــع  بالتأميــن  واهتمامــه  العالــم  تجربــة  نقــل  خــالل  مــن 

. لفلســطيني ا

تسعى ترست فلسطين من أجل انجاز رؤيتها إلى:

تقديــم . 1 خــالل  مــن  الزبائــن  مــع  العالقــة  تعزيــز  اســتمرار 
لالكتتــاب. الشــروط   أفضــل  وتوفيــر  الجــودة  فائقــة  خدمــات 

ــوكالء . 2 ــروع وال ــبكة الف ــيع ش ــركة وتوس ــات الش ــر خدم تطوي
والمكاتــب لتلبيــة احتياجــات الزبائــن الحالييــن والوصــول إلــى 

ــن . ــن المتوقعي كل الزبائ

االســتثمار فــي الكــوادر البشــرية وتعزيــز قدرتهــا علــى الحــوار . 3
واالتصــال لتمكينهــا مــن تحقيــق أهدافهــا وانجــاز الرؤيــة 

المشــتركة.

الوصــول بإســم ترســت للتأميــن كإســم لــه وقــع وصــدى . 4
ونمــوذج نجــاح تتطلــع إليهــا أنظــار النــاس فــي المجتمــع.
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لمحة عامة

)ترســت  للتأميــن  العالميــة  ترســت  شــركة 
فلســطين( شــركة مســاهمة عامة أسســها 
مجموعــة مــن رجــال األعمــال الفلســطينيين 
المتميــزة  الخبــرات  ذوي  مــن  والعــرب 
والعريقــة فــي مجــال التأميــن علــى امتــداد 

والعالميــة. العربيــة  األســواق 

نشــاطها  امتــد  والتــي  فلســطين  ترســت 
أولــى  بــدأت  فلســطين  كل  ليشــمل 
شــركة  وهــي   1994 عــام  فــي  خطواتهــا 
زميلــة لمجموعــة شــركات ترســت العالميــة 
مجموعــات  وأكبــر  أهــم  إحــدى  للتأميــن، 
الشــرق  فــي  التأميــن  وإعــادة  التأميــن 

األوســط.

مــا زالــت ترســت فلســطين توفــر الحمايــة 
وترفــد  المواطنيــن  لممتلــكات  والضمــان 
القديــرة  والخبــرات  بالكــوادر  الوطــن 
ــي  ــة ف ــة نوعي ــاهم بفاعلي ــة وتس والموهوب
بالمســاهمة  الوعــد  وإنجــاز  االقتصــاد  بنــاء 

طاقاتهــا. بــكل  والتطويــر  البنــاء  فــي 

من نحن

)ترســت  للتاميــن  العالميــة  ترســت  تعتبــر 
فلســطين( فريــدة فــي طبيعتهــا ومكانتهــا 
مقارنــة مــع الشــركات الفلســطينية األخــرى، 
فأعضــاء مجلــس إدارتهــا يتمتعــون بخبــرة 
األشــغال  مجــال  فــي  وعالميــة  دوليــة 
عضــو  بأنهــا  الشــركة  وتتميــز  التأمينيــة، 
ــة«  ــت العالمي ــركات »ترس ــة ش ــي مجموع ف
فــي  العاملــة  الشــركات  كبــرى  للتأميــن، 
الشــرق  فــي  التأميــن  وإعــادة  التأميــن 
فــي  وتميــزًا  نجاحــً  وأكثرهــا  األوســط، 
حققــت  وقــد  التأمينيــة،  الخدمــات  عالــم 
ــى  ــة عل ــات التأميني ــي الخدم ــة ف ــة نوعي نقل
المســتوى المحلــي والعالمــي ممــا أكســبها 
ثقــة الجميــع لقدرتهــا الفنيــة االســتيعابية 
كضمــان مهــم لألخطــار المؤمنــة لديهــا 
معــززًا بهامــش مــالءة مرتفــع وامكانيــات 
فــوري  لتســديد  ضامنــً  واســعة  ماليــة 

والحــوادث للمطالبــات 

كبــرى  اســتيعابية  بقــدرة  شــركتنا  تتمتــع 
لتحّمــل المخاطــر ومجموعــة مميــزة مــن 
الكــوادر المؤهلــة ذات الســمعة والخبــرات 
الفنيــة العريقــة وكوكبــة مــن الموظفيــن 
المنتميــن والمثابريــن والمســتعدين للتفانــي 

فــي خدمــة عمالئهــم.

القيم

إن نظامنــا القيمــي هــو مرجعيتنــا األخالقيــة التــي تصــف مــا نؤمــن بــه بحــق وترشــدنا فــي ســلوكنا وأنشــطتنا، وهــذه المرجعيــة تســاعدنا فــي 
عمليــة صنــع القــرار، وفــي اختيــار نــوع أنشــطة االعمــال التــي ننخــرط بهــا، وتحديــد األســواق التــي نتاجــر فيهــا، ونوعيــة النــاس الذيــن ُنعــد أنفســنا 

للعمــل معهــم، وننســجم ونتفاعــل ونسترشــد قيــم المجموعــة فــي أدائنــا والتــي تتمثــل فــي :

اإلنفتــاح : ســوف نتصــرف تبعــً ألعلــى معاييــر األمانــة والكرامــة، وســوف نشــجع الجميــع علــى التعبيــر عــن آرائهــم وأفكارهــم علــى  «
ــن  ــة م ــكار آلي ــا البت ــم تحفيزه ــوف يت ــة س ــة للمجموع ــل ومهم ــدة عم ــع، وكل وح ــام للجمي ــر الع ــح الخي ــوازن لصال ــي ومت ــو إيجاب نح

ــا. ــرق عملن ــا وط ــة لخدماتن ــات تطويري ــي باقتراح ــه ليأت ــم بكامل ــجع الطاق ــأنها أن تش ش

العدالــة : ســوف نعامــل الجميــع بعدالــة ومســاواة دون أي تمييــز علــى أســاس الجنــس، أو الجنســية، أو العــرق، أو الديــن، أو اللــون وســوف  «
نعامــل الجميــع باالحتــرام الــذي يســتحقونه ونمنحهــم الكرامــة اإلنســانية التــي يســتحقونها.

االمتثــال : ســوف نحتــرم لوائــح القوانيــن فــي البــالد التــي نعمــل فيهــا ونلتــزم بروحهــا وتفصيالتهــا، وســوف نلتــزم بعــدم التشــجيع أو  «
الســكوت عــن أيــة أنشــطة غيــر قانونيــة يمكــن أن ترتكــب باســم طواقمنــا وشــركائنا فــي العمــل، وســوف نحتــرم كافــة حقــوق الطبــع 

والملكيــة الفكريــة لآلخريــن، ونحمــي خاصتنــا مــن تلــك الحقــوق والملكيــات عبــر الوســائل القانونيــة المتاحــة لنــا.

روح الفريــق : ســوف نأخــذ بيــد الجميــع للعمــل لصالــح »الخيــر العــام » للمجموعــة بأكملهــا ونؤكــد لهــم تباعــً رغبتنــا فــي حمــل األمانــة،  «
ونعمــل علــى مكافــأة مخططــات العمــل الجــاد وسياســات االعتــراف بــه وبمــن يقومــون بــه، كمــا سنشــجع العامليــن للمشــاركة بمــا 

لديهــم مــن معرفــة مــع أولئــك األقــل خبــرة منهــم، وســوف نقــرُّ روح العمــل الجماعــي ووضعهــا فــوق اإلنجــازات الفرديــة.

ــا التجاريــة وتوســيعها، ونســعى دومــً نحــو التغييــر علــى نحــو ال منــاص منــه، فإننــا ســوف  « ــا نتــوق إلــى إنمــاء مصالحن ــر : بمــا أنن التغيي
ــي. ــردي والجماع ــتويين الف ــى المس ــا عل ــر معاييرن ــة لتطوي ــل فرص ــدًا ب ــون تهدي ــي أال يك ــر ينبغ ــا أن التغيي ــن معن ــد للعاملي ــل التأكي نواص

 المســؤولية : ســوف نواصــل التــوازن العــادل بيــن تشــجيع العامليــن معنــا علــى تحمــل مســؤولياتهم تجــاه المخاطــر وعــدم الســماح  «
لآلخريــن- علــى الــدوام - بالتصــرف بــال دافعيــة وقــدرة علــى إنجــاز المهــام المناطــة بهــم، فأولئــك الذيــن ليــس بمقدورهــم االرتقــاء 
ــر  ــكان آخ ــي م ــي ف ــم المهن ــة تطوره ــى مواصل ــجيعهم عل ــم تش ــوف يت ــي س ــي األداء المهن ــة ف ــر المطلوب ــتوى المعايي ــى مس إل

بكرامــة وعــدل.

ــى  « ــم عل ــس مقدرته ــى أس ــا، عل ــا، أو معه ــح مجموعتن ــوا لصال ــي أن يعمل ــب ف ــن نرغ ــة م ــة بالغ ــار بعناي ــوف نخت ــا : س ــون معن العامل
ــا.   ــل معن ــة للعم ــم المهني ــم وأهليته ــاركة بقيمه المش

األهداف

ــا  ــادة حصته ــركة بزي ــدف الش ــق ه إن تحقي
فــي الســوق يعتمــد علــى تقديــم الخدمــات 
التــي تدفــع  النوعيــة والمنتجــات المميــزة 
مــن  وذلــك  للشــركة  لالنحيــاز   بالجمهــور 

ــالل : خ

تحقيــق الموازنــة المقترحــة لألعــوام . 1
2016-2018

ــن . 2 ــركة م ــي أداء الش ــدم ف ــز التق تعزي
خــالل تفعيــل عمليــة االنتــاج وتطويــر 

منتجــات تأمينيــة جديــدة.

اإلداريــة . 3 العمــل  بيئــة  تطويــر 
بمــا  واللوجســتية  والمعلوماتيــة 
والمنهجيــات  اآلليــات  توحيــد  يضمــن 
التكاليــف. وتقليــل  الجــودة  لزيــادة 

علــى . 4 الشــركة  قــدرة  وتفعيــل  بنــاء 
تحمــل األخطــار المتوقعــة وااللتــزام 
التــام أمــام المؤمنيــن وســهولة دفــع 

أوقاتهــا. فــي  التعويضــات 

تطبيــق مبــادئ الحوكمــة والشــفافية . 5
والمحاســبة فــي كل مراحــل العمــل 

وعلــى كل المســتويات االداريــة، وذلــك 
ــة. ــج المقترح ــق النتائ ــان تحقي لضم

االســتمرار فــي تطويــر مــوارد بشــرية . 6
ــاءة  ــل بكف ــى العم ــادرة عل ــة ق محترف

وفاعليــة.

تحديــث وبنــاء أنظمــة العمــل وتوحيــد . 7
ــالل  ــن خ ــاءة م ــادة الكف ــراءات وزي االج
االســتثمار المــدروس فــي تكنولوجيــا 

المعلومــات.
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حضرات السيدات والسادة 
المساهمين الكرام،،،

مجلــس  أعضــاء  زمالئــي  وباســم  باســمي 
الهيئــة  اجتمــاع  فــي  بكــم  ارحــب  االدارة، 
العامــة العــادي واضعــً بيــن أيديكــم أعمــال 
الشــركة وانجازاتهــا وبياناتهــا الماليــة للســنه 

.31/12/2015 المنتهيــة فــي 

أوضاع االقليم،

االســتقرار  عــدم  حالــة  اســتمرت  لقــد 
عربــي  قطــر  مــن  أكثــر  فــي  المنتشــرة 
تحكــم  جديــدة  عناصــر  وافــراز  بالتفاعــل 
ــة  ــة أدت بالمحصل ــي كل المنطق ــع ف الوض
والنمــو  االســتثمار  وتوقــف  تراجــع  الــى 
واألعبــاء  المصاريــف  وزيــادة  االقتصــادي 
ممــا  والمجتمعــات  الــدول  علــى  الماليــة 
دفعهــا الــى اعــادة ترتيــب أولوياتهــا مــن 
جديــد وكان ذلــك كلــه علــى حســاب الرخــاء 
والتطــور والبنــاء ممــا انعكــس ســلبً علــى 
التأميــن باعتبــاره مطلــب أساســي  قطــاع 

االقتصــاد. عجلــة  تتحــرك  عندمــا 

أوضاع السوق الفلسطيني،

دون  فلســطين  فــي  الوضــع  اســتمر  لقــد 
للحــراك  كامــل  وتوقــف  واضحــة  رؤيــة 
السياســي وان عــدم وجــود عمليــة سياســية 
ــالل  ــع االحت ــتباك م ــادة االش ــى زي ــد أدى ال ق
ــات  ــى اغالق ــا أدى ال ــى األرض مم ــه ال وانتقال
علــى  مجملهــا  فــي  أثــرت  وصدامــات 
النشــاط االقتصــادي وعلــى حركــة الســكان 
وانعكــس ذلــك علــى قطــاع التأميــن حتــى 
ــن  ــاع ع ــي القط ــو ف ــبة النم ــاوز نس ــم تتج ل
الزيــادة  تمثلــت   ،  5% ســوى   2014 العــام 
وهــم  والصحــي  الســيارات  قطاعــي  فــي 
القطاعــات األكثــر خطــورة علــى شــركات 

. التأميــن 

قيمــة  فيــه  زادت  الــذي  الوقــت  فــي 
 1,5% بنســبة  المتكبــده  التعويضــات 
المصاريــف  وارتفعــت   ،  2014 العــام  عــن 
العموميــة ممــا أدى الــى انخفــاض نســبة 
القطــاع. كل  فــي  التشــغيلية  الربحيــة 

نســبة  فيــه  تصــل  ســوق  فــي  العمــل  ان 
المســاعدات  وتشــكل   24% الــى  البطالــة 
ــل  ــم الدخ ــي معظ ــج القوم ــة للنات المكون

يعتبــر تحديــً جديــً أمــام الجميــع. 

أعمال الشركة،

العــام  خــالل  الشــركة  تمكنــت  لقــد 
المنصــرم مــن الحفــاظ علــى قــوة مركزهــا 
مهمــة  ماليــة  مؤشــرات  تترجمــه  المالــي 
والودائــع  النقــد  مجموعــة  بلغــت  حيــث 
مــن   13% وتشــكل  دوالر،  مليــون   12,69
بنــاء  علــى  الشــركة  وعملــت  الموجــودات 
مخصصــات فنيــه صافيــة بلغــت 29 مليــون 
دوالر ، وارتفعــت حقــوق المســاهمين لتصــل 
الــى 38,714 مليــون دوالر ، ممــا يمنــح عمــالء 
الكاملــة  الثقــة  والمســاهمين  الشــركة 
بالتزاماتهــا. الوفــاء  علــى  الشــركة  بقــدرة 

ــغيلي،  ــاط التش ــة األداء والنش ــن ناحي ــا م  أم
فقــد عملــت االدارة التنفيذيــة جاهــدة علــى 
تطبيــق توجهــات مجلــس االدارة مــن حيــث 
ــركة  ــت الش ــة وعمل ــوازن المحفظ ــاج وت االنت
علــى تخفيــض نســبة االكتتــاب فــي التأميــن 
الصحــي مــن %22 الــى %16 مــن مجمــوع 
الســيارات  انتــاج  وتخفيــض  المحفظــة. 
ــي  ــوره ف ــر خط ــن األكث ــا القطاعي باعتبارهم
حيــن رفعــت مــن حصــة تأمينــات الحريــق 
والحيــاة والبحــري فــي تركيــب المحفظــة 
األخطــار  فــي  تــوازن  خلــق  الــى  ســعيً 

المؤمنــة. 

وحافظــت الشــركة علــى نســبة االكتتــاب 
اجمالــي  مــن   67% حــدود  فــي  المباشــر 

. لمحفظــة ا

وبشــكل عــام فقــد كان عــام 2015 مســرحً 
لتطاحــن المنافســين فــي الســوق والتراجــع 
فــي كثيــر مــن المعاييــر التــي تضبــط الســوق 
ومــع ذلــك فقــد حافظــت شــركتنا وللســنة 
الخامســة علــى التوالــي علــى قيــادة الســوق 
الفلســطيني مــن حيــث الســمعة والتواجــد 
ــوق  ــودات وحق ــوقية و الموج ــة الس والحص
قياديــة  مؤشــرات  وهــي  المســاهمين، 

أساســية دفعــت بنــا الــى قمــة الصــدارة.

ولجانــه  االدارة  مجلــس  اجتمــع  لقــد 
علــى  والحوكمــة  والمخاطــر   ، التدقيــق 
مــدار العــام لمناقشــة الخطــط التشــغيلية 
الرقابــة  برامــج  ووضــع   ، واالســتراتيجية 
التنفيذيــة  االدارة  مــع  بالتعــاون  الدائمــة 
األهــداف  تحقيــق  الــى  معــً  للوصــول 

. مة ســو لمر ا

مــن  جــزء  أنجزنــا  قــد  نكــون  أن  امليــن 
لدعمكــم  ومتطلعيــن  طموحاتكــم 
ومســاندتكم لتحقيــق أفضــل مــردود علــى 

المقبلــة.  الســنوات  فــي  مســاهمتكم 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

رئيس مجلس اإلدارة

كامل أبو نحل 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة



السيد/ كامل غازي كامل أبو نحل  

رئيس مجلس اإلدارة
من مواليد قطر عام 1974 «

بكالوريوس رياضيات وإدارة، كلية كينغ- جامعة لندن. «

 رئيس مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين. «

ترســت  « إدارة  مجلــس  رئيــس  قبــرص،  القابضــة  ترســت  لشــركة  التنفيــذي  المديــر 
العالميــة للتأميــن وإعــادة التأميــن البحريــن، عضــو مجلــس إدارة مجموعــة نســت 
القابضــة لإلســتثمار، عضــو مجلــس إدارة مركــز التجــارة العالمــي ) قبــرص، والقابضــة(، 
عضــو مجلــس إدارة ترســت اليمــن، عضو مجلــس إدارة شــركة فنتورا دل مــار )المملكة 

ــعودية( ــة الس ــة العربي ــدة، المملك المتح

الشيخ / ناصر بن علي بن سعود
آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة
من مواليد قطر عام 1961 «

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الفنــون - Union College, Cincinnati، الواليــات  «
ــدة األمريكية. المتح

رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين. «

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين. «

ــر،  « عضــو مجلــس إدارة شــركة ترســت ســوريا، شــركة ترســت ليبيــا، بنــك ترســت الجزائ
ــادة  ــن وإع ــر للتأمي ــت الجزائ ــركة ترس ــتثمار، ش ــة لإلس ــر القابض ــت الجزائ ــركة ترس ش
التأميــن، البنــك األهلــي قطــر، الشــركة القطريــة للتأميــن وإعــادة التأميــن، شــركة 

ــارة. ــري للتج الس

السيد/ جمال كامل عبد 
الرحمن أبو نحل

عضو مجلس ادارة
من مواليد عمان عام 1954 «

»  ،Salem State College, Boston ،حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال
الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين. «

المدير العام للشركة االستثمارية القابضة للمستثمرين األردنيين. «

التأميــن، شــركة ترســت  « للتأميــن وإعــادة  القطريــة  الشــركة  إدارة  عضــو مجلــس 
ــر  ــركة قط ــا، ش ــت ليبي ــركة ترس ــن، ش ــت البحري ــركة ترس ــر، ش ــي الجزائ ــة ف الصناعي

للبتــرول المحــدودة قطــر

13 12

تم انتخاب السادة / أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 21 نيسان 2015 في اجتماع الهيئة العامة العادية ألربع  «
سنوات مقبلة )2018-2015( ويتكون من السادة:

أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد وليد أحمد ابراهيم السعدي

عضو مجلس اإلدارة
من مواليد عمان عام 1960. «

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي ادارة األعمــال والعلــوم الماليــة عــام 1982  «
.CMA, IMA وعلــى شــهادات 

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين. «

عضــو مجلــس إدارة شــركة إزدان العقاريــة، الرعايــة الطبيــة، شــركة تــداول لإلســتثمار،  «
شــركة ُعمــان ري، الشــركة اإلســتثمارية القابضــة للمســتثمرين األردنييــن.

PKF-QATAR لتدقيــق الحســابات واالستشــارات  « الشــريك المســؤول فــي شــركة 
ــة المالي

السيد ماجد محمد عبد
الحميد عقل

عضو مجلس إدارة
من مواليد غزة عام 1957 «

مدير عام الشركه العامة للتكافل - قطر «

خبره 37 عامً في التأمين وإعادة التامين «

عضو مجلس ادارة جلف اسست البحرين «

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين - فلسطين «

عضو اإلتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين اإلسالمي- السودان «

السيد / خالد كامل عبد
الرحمن نحل

عضو مجلس ادارة

من مواليد مدينة غزة عام 1961 «

حاصل على شهادة الماجستير في التأمين وادارة المخاطر، جامعة سيتي، لندن. «

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين. «

» .)MCMI(  عضو زميل في معهد تشارترد لإلدارة

» .)MIRM( عضو في معهد ادارة المخاطر

» )FCII( زميل في معهد التأمين القانوني

خبرة )28( عامً في قطاع التأمين وإدارة المخاطر. «

شــارك وحاضــر فــي العديــد مــن البرامــج والــدورات التدريبيــة وورش العمــل والمؤتمرات  «
المحليــة والدولية.

السيد إيهاب محمد علي األشقر

عضو مجلس ادارة

من مواليد مخيم الشاطئ - مدينة غزة - عام 1965 «

حاصل على شهادة الثانوية العامة – كلية غزة عام 1986. «

مــن مؤسســي شــركة ترســت العالميــة للتأميــن فلســطين وتــدرج فــي مناصــب اداريــة  «
عــدة منــذ تأسيســها عــام 1994

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين. «

السيد محي الدين محمد
حسن الجمل

عضو مجلس ادارة

من مواليد يبنا في فلسطين عام 1931 «

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين. «

مديــر عــام الشــركة العالميــة للســجاد والموكيــت- األردن، عضــو جمعيــة رجــال  «
األعمــال العــرب، عضــو جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن، عضــو جمعيــة المســتثمرين 
األردنييــن، نائــب رئيــس مجلــس إدارة وعضــو مجلــس إدارة جمعيــة أبنــاء غــزة هاشــم 

ــة. الخيري

السيد أنور محمد أحمد الشنطي 

عضو مجلس ادارة / المدير العام

من مواليد مدينة قلقيلية عام 1960 «

حاصل على درجة البكالوريوس – كلية العلوم من الجامعة األردنية عام 1985 «

أنهى العديد من مساقات المعهد القانوني البريطاني. «

المدير العام لشركة ترست العالمية للتأمين منذ عام 2010 «

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين. «

المدير العام و عضو مجلس إدارة شركة ترست العقارية. «

المدير العام و عضو مجلس إدارة شركة ترست للسياحة والسفر والحج والعمرة. «

عضــو مجلــس إدارة ســابق مينــا جيوثيرمــال، شــركة التكافــل للتأميــن ســابقا، شــركة  «
جيريكــو للميــاه المعدنيــة، اإلتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن.

عضــو مجلــس إدارة – ســابق- الصنــدوق الفلســطيني لتعويــض مصابــي حــوادث  «
ــرق. الط

 عمل مديرًا عامً للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. «

 عمل مديرًا إقليميً للشركة القطرية العامة  اإلمارات العربية المتحدة. «

 عمل مساعدًا للمدير العام في المجموعة األهلية للتأمين. «
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المدير العام

السيد/ أنور محمد الشنطي

مدققي حسابات الشركة لسنة 2015

PriceWaterHouseCoopers (PWC( / السادة

المستشارين القانونيين

األستاذ المحامي / نضال أمير طه

األستاذ المحامي / شرحبيل يوسف الزعيم

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومقدار ما يملكون من أسهم في رأس مال الشركة:

الجنسيةالمنصباالسم
عدد األسهم

2015

عدد األسهم

2014

الشركات 
المسيطر عليها 
من قبل االعضاء

السيد / كامل غازي كامل أبو نحل 
رئيس 

المجلس
ال يوجد203,378203,378أردني

285,994285,994السادة / شركة ترست العالمية للتامين – البحرين 

ال يوجد60,60560,605قطرينائب رئيسويمثلها : الشيخ / ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

السادة / شركة ترست العالمية للتامين – قبرص. 

ويمثلها:

4,143,2604,143,260

ال يوجد----فلسطينيعضوالسيد/ماجد محمد عبد الحميد عقل 

ال يوجد----أردنيعضوالسيد / وليد أحمد ابراهيم السعدي

ال يوجد126,942126,942فلسطينيعضوالسيد / خالد كامل عبدالرحمن نحل

ال يوجد37,21137,311فلسطينيعضوالسيد / أنور محمد احمد الشنطي

ال يوجد133,331133,331أردنيعضوالسيد / جمال كامل عبد الرحمن أبو نحل 

ال يوجد416,119383,744فلسطينيعضوالسيد / إيهاب محمد علي األشقر

ال يوجد1,490,8971,490,897أردنيعضوالسيد / محي الدين محمد حسن الجمل 
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دور مجلس اإلدارة وآلية عمله:

ــال  ــير أعم ــة س ــي متابع ــه ف ــل مهام ــاء، وتتمث ــعة أعض ــن تس ــطين( م ــت فلس ــة للتأمين)ترس ــت العالمي ــركة ترس ــس إدارة ش ــف مجل يتأل
ــة،  ــات المالي ــاد البيان ــتثمارية واعتم ــة واالس ــات المالي ــة والسياس ــات واألنظم ــرار الموازن ــتقبلية وإق ــا المس ــتراتيجيتها وخططه ــركة وإس الش

ــة. ــس المختلف ــان المجل ــالل لج ــن خ ــام م ــذه المه ــذ ه وتنف

تلتزم الشركة بمبادئ الحوكمة وذلك من خالل اتخاذ القرارات باألغلبية، ويبلغ الحد األدنى لعضوية مجلس اإلدارة 100,000 سهم.

جلسات مجلس اإلدارة:

أواًل: 

عقد مجلس إدارة الشركة خمس جلسات في عام 2015، وكانت نسبة حضور األعضاء ضمن النصاب القانوني.

ثانيًا:

ــال  ــة بأعم ــة المتعلق ــة أو الداخلي ــم الخارجي ــالت عمله ــن رح ــدالت ع ــه أي ب ــة عن ــان المنبثق ــس اإلدارة واللج ــاء مجل ــس وأعض ــى رئي ال يتقاض
الشــركة، ويقتصــر مايتقاضونــه علــى مكافــأة مجلــس اإلدارة المشــار إليهــا فــي إيضــاح المصاريــف التفصيلــي والبالــغ قيمتهــا  67.5 ألــف دوالر 

أمريكــي باإلضافــة الــى مصاريــف الســفر الفعليــة.

ثالثًا:

تعقد اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة اجتماعاتها قبل عقد اجتماعات مجلس اإلدارة .

رابعًا:

اليتقاضى أعضاء اللجان أي أتعاب أو بدالت حضور عن مشاركتهم في عمل هذه اللجان.

اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

أواًل: لجنة التدقيق الداخلي وتتكون من:

السيد/  وليد السعدي                                                   رئيسً««

عضوًا«« السيد/ خالد نحل             

عضوًا«« السيد/ ماجد عقل              

مسؤوليات و صالحيات اللجنة:

مراجعــة و دراســة كافــة التقاريــر التــي تصــدر عــن دائــرة التدقيــق الداخلــي و توجيــه االدارة التنفيذيــة لكافــة االجــراءات والتعديالت ««
المطلوبــة ومتابعــة تنفيــذ هــذه التعديالت .

دراسة عروض التدقيق الخارجي ورفع التوصيات لمجلس االدارة الختيار المدقق الخارجي للشركة.««

ثانيًا: لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة وتتكون من:

السيد/  الشيخ ناصر بن علي                                       رئيسً««

السيد/ جمال أبو نحل                           عضوًا««

السيد/ محيي الدين الجمل                                      عضوًا««

مسؤوليات و صالحيات اللجنة:

إقــرار كافــة االمــور الخاصــة بالتعيينــات للمناصــب العليــا ورفــع التوصيــات لمجلــس االدارة بخصــوص الرواتــب والزيــادات الســنوية  ««
والمكافــآت الخاصــة.

دراسة الكادر الوظيفي بشكل سنوي واجراء التعديالت عليه ان اقتضت الضرورة ذلك.««

ــة «« ــات الالزم ــد االحتياج ــي وتحدي ــكادر الوظيف ــص ال ــاكل تخ ــة مش ــوص أي ــرية بخص ــوارد البش ــرة الم ــع دائ ــر م ــيق المباش التنس
ــا. ــة عليه ــات الالزم ــذ الموافق ــس االدارة ألخ ــنوية لمجل ــر الس ــة التقاري ــع كاف ــم رف ــتية، ويت ــة او لوجس ــواء تدريبي ــن س للموظفي

تطبيــق قواعــد ومبــادئ حوكمــة الشــركات الفلســطينية مــن خــالل اإللتــزام بالقواعــد اإللزاميــة التــي وردت فــي القوانيــن ««
الصــادرة بمقتضــاه. واألنظمــة والتعليمــات 

التطبيق التدريجي للقواعد اإلختيارية لقواعد ومبادئ حوكمة الشركات حيثما لزم األمر ذلك.««

تحقيــق التــوازي مــع مصلحــة المســاهمين والمســتثمرين انطالقــً مــن القناعــة الراســخة بأهميــة ممارســة أقصــى درجــات الدقــة ««
والشفافية.

متابعة التزام الشركة بمبادئ اإلفصاح عن أدائها المالي من خالل تقاريرها الربعية ونصف السنوية وتقريرها السنوي.««

ثالثًا: لجنة االستثمار وتتكون من:

السيد/ جمال أبو نحل                                                      رئيسً   ««

السيد/ إيهاب األشقر     عضوًا««

مسؤوليات و صالحيات اللجنة:

متابعــة كافــة إســتثمارات الشــركة وتحديــد أولويــات هــذه االســتثمارات ســواء كانــت إســتثمارات بالعمــالت أو األســهم والســندات ««
أو العقــارات.

ــل «« ــن أفض ــتثماراتها ضم ــي اس ــركة ف ــط الش ــتثمار وخط ــب اإلس ــوص نس ــال بخص ــوق رأس الم ــة س ــع هيئ ــل م ــيق الكام التنس
ــرق. ــدث الط وأح

رابعّا: لجنة المخاطر وتتكون من:

السيد / خالد نحل                                                             رئيسً««

السيد / ماجد عقل                                                          عضوًا««

السيد / وليد السعدي                                                     عضوًا««

مسؤوليات و صالحيات اللجنة:

دراســة و توقــع المخاطــر التــي مــن الممكــن أن تتعــرض لهــا الشــركة مــن كافــة النواحــي وتقديــم الحلــول لهــا مــن خــالل رفــع ««
توصياتهــا لمجلــس اإلدارة .

التنســيق مــع لجنــة التدقيــق الداخلــي فــي فحــص ودراســة كافــة مالحظاتهــم وتتبــع الحلــول الالزمــة لذلــك ورفــع التوصيــات ««
لمجلــس االدارة بهــذا الخصــوص.

وضع اكثر من خطة لمراجعة أية اخطاء غير متوقعة بالتنسيق الكامل مع مجلس االدارة بهذا الخصوص.««

يتــم تقييــم مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه بشــكل ســنوي مــن خــالل النقــاش العــام للمجلــس فــي آخــر إجتمــاع ««

ــنة المالية. للس

ال توجد أي خالفات بين السادة مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق واإلدارة العليا للشركة.««
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مزايا ومكافآت مجلس اإلدارة:

)المبالغ بالدوالر األمريكي(

المنصباالسم
تكاليف الرواتب 

وملحقاتها

المكافآت 

السنوية

مصاريف 

السفر 
المجموع

7,5002,2659,765-رئيس مجلس اإلدارةكامل غازي كامل ابو نحل

7,5008,96516,465-نائب رئيس مجلس االدارةناصر بن علي بن سعود آل ثاني 

7,5005,99213,492-عضو مجلس ادارةجمال كامل عبدالرحمن أبونحل

7,50026,80034,300-عضو مجلس ادارةوليد أحمد ابراهيم  السعدي 

7,50017,37824,878-عضو مجلس ادارةماجد محمد عبد الحميد عقل

7,500-7,500-عضو مجلس ادارةخالد كامل عبدالرحمن نحل

312,0587,5004,371323,929عضو مجلس ادارةايهاب محمد علي األشقر 

7,500-7,500-عضو مجلس ادارةمحيي الدين محمد حسن الجمل

311,9297,50016,332335,761عضو مجلس ادارة  / المدير العامأنور محمد احمد الشنطي 

623,98767,50082,103773,590المجموع

ملكية أعضاء وأقارب مجلس اإلدارة  وجنسياتهم )الزوجة واألوالد تحت السن القانوني(:

الجنسيةصلة القرابةاالسم
عدد األسهم

2015

عدد األسهم

2014

الشركات المسيطر 
عليها من قبل 

األعضاء

ال يوجد416,119383,744فلسطينيعضو مجلس إدارةالسيد / إيهاب محمد علي األشقر

ال يوجد3,7493,749فلسطينيةزوجةريم خليل موسى األشقر

ال يوجد10,42310,423فلسطينيابنمحمد إيهاب محمد األشقر

ال يوجد24,98724,987فلسطينيةابنةحبيبة إيهاب محمد األشقر

اإلدارة التنفيذية455,278422,903المجموع
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نبذة تعريفيةالمنصباالسم 

السيد/أنور محمد احمد 
الشنطي 

عضو مجلس 
اإلدارة / المدير 

العام

 من مواليد مدينة قلقيلية عام 1960 «
ــة  « ــن الجامع ــوم م ــة العل ــوس - كلي ــة البكالوري ــى درج ــل عل  حاص

ــام 1985 ــة ع األردني
 أنهى العديد من مساقات المعهد القانوني البريطاني. «
 المدير العام لشركة ترست العالمية للتأمين منذ عام 2010 «
 عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين- فلسطين. «
 المدير العام و عضو مجلس إدارة شركة ترست العقارية. «
للســياحة  « ترســت  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو  و  العــام  المديــر   

والعمــرة. والحــج   والســفر 
التكافــل  « شــركة  جيوثيرمــال،  مينــا  ســابق  إدارة  مجلــس  عضــو   

اإلتحــاد  المعدنيــة،  للميــاه  جيريكــو  شــركة  ســابقا،  للتأميــن 
التأميــن. لشــركات  الفلســطيني 

 عضــو مجلــس إدارة - ســابق- الصنــدوق الفلســطيني لتعويــض  «
مصابــي حــوادث الطــرق.

 عمــل مديــرًا عامــً للصنــدوق الفلســطيني لتعويــض مصابــي حــوادث  «
الطرق.

 عمــل مديــرًا إقليميــً للشــركة القطريــة العامــة  اإلمــارات العربيــة  «
المتحــدة.

 عمل مساعدًا للمدير العام في المجموعة األهلية للتأمين. «

السيد/جمال يوسف جمعة 
عواد

نائب المدير العام 
للشؤون الفنية

 من مواليد مدينة رام اهلل عام 1961 «

ــوس  « ــة البكالوري ــارة ودرج ــي التج ــوم ف ــهادة الدبل ــى ش ــل عل حاص
ــام  ــد ع ــر جي ــة بتقدي ــدس المفتوح ــة الق ــن جامع ــاد م ــي االقتص ف

 2005

ــة  « ــا ) دول ــدة 34 عام ــن ولم ــال التأمي ــي مج ــدة ف ــنوات عدي ــل س عم
ــي  ــب ف ــدة مناص ــي ع ــا ف ــدرج خالله ــطين( ت ــت ، األردن وفلس الكوي

ــن. ــاع التأمي قط

عضو مجلس إدارة في اتحاد شركات التأمين الفلسطينية. «

رئيس اللجنة الفنية في اتحاد شركات التأمين الفلسطينية. «

حاصــل علــى رخصــة محكــم قضايــا تأميــن مــن الدرجــة األولــى مــن  «
ــن  ــام 1994 م ــن ع ــن م ــل تأمي ــة وكي ــم )14( ورخص ــدل رق وزارة الع

ــن. ــة للتأمي اإلدارة العام

ممثــل بديــل عــن اللجنــة الفنيــة للتأميــن غيــر البحــري فــي إطــار  «
للتأميــن. العربــي  العــام  العامــة لإلتحــاد  األمانــة 

التأميــن  « التأمينيــة وإعــادة  الــدورات  حاصــل علــى مجموعــة مــن 
ــال  ــي مج ــة  ف ــاركات ذات العالق ــل والمش ــن ورش العم ــد م والعدي

التأميــن.

التحــق بالعمــل فــي شــركة ترســت العالميــة للتأميــن فــي 1994  «
وتقلــد العديــد مــن المناصــب واآلن يشــغل منصــب نائــب المديــر 

العــام للشــؤون الفنيــة منــذ عــام 2012.

نائب المدير العام السيد/عزام عبد اإلله خفش
للشؤون المالية 

من مواليد مدينة نابلس عام 1969  «واإلدارية

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة  «
بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف عــام 1995

عمــل ســنوات عديــدة فــي مجــال التأميــن ولمــدة 21 عامــا تــدرج  «
خاللهــا فــي عــدة مناصــب فــي قطــاع التأميــن 

عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات الطبية سابقً.  «

ــال  « ــي مج ــل ف ــات العم ــدورات وورش ــن ال ــة م ــى مجموع ــل عل حاص
التأميــن وإعــادة التأميــن والقوانيــن الســارية مثــل قوانيــن ضريبــة 

الدخــل والمضافــة وقانــون الشــركات.

حاصــل علــى رخصــة وكيــل تأميــن مــن هيئــة ســوق رأس المــال  «
. لفلســطينية ا

التحــق بالعمــل فــي شــركة ترســت العالميــة للتأميــن فــي شــهر  «
5/2013 بمنصــب مســاعد المديــر العــام للشــؤون الماليــة واإلداريــة، 
الماليــة  للشــؤون  العــام  المديــر  نائــب  لمنصــب  ترقيتــه  وتمــت 

.5/2015 واالداريــة فــي شــهر 

السيد / عطية عبد الرحمن 
موسى  

مساعد المدير 
العام للتطوير 

والتخطيط 
االستراتيجي

من مواليد مدينة رام اهلل عام 1975 «

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــم الحاســوب مــن جامعــة  «
بيرزيــت عــام 1998

ــا  « ــا بدأه ــدة 17 عام ــن ولم ــال التأمي ــي مج ــدة ف ــنوات عدي ــل س عم
فــي شــركة ترســت العالميــة للتأميــن مــن موظــف حاســوب إلــى أن 
ــنوات  ــدة 10 س ــي لم ــام 2004 وبق ــوب ع ــرة الحاس ــرًا لدائ ــح مدي أصب

فــي هــذا المنصــب

 تــم ترقيتــه عــام 2014 إلــى منصــب مســاعد المديــر العــام للتطويــر  «
والتخطيــط االســتراتيجي .

حاصــل علــى العديــد مــن الــدورات فــي مجــال الحاســوب ولديــة  «
EDRP,ENSA,CEH,ITIL V3 منهــا دوليــة  شــهادات 

حاصــل علــى العديــد مــن الــدورات فــي مجال التأميــن منهــا دورات  «
فــي إعــادة التأميــن متقدمــة دورات فــي إدارة الخطــر دورات فــي 

ــاة . ــات الحي ــي وتأمين ــن الصح التامي

ســاهم فــي بنــاء الكثيــر مــن البرامــج فــي الشــركة كمبرمــج ومحلــل  «
نظــم منهــا برنامــج للرواتــب والتأميــن الصحــي وغيرهــا .

عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة ترســت للســياحة والســفر والحــج  «
والعمــرة .
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أسماء اإلدارة التنفيذية وجنسياتهم ومقدار ما يملكون من أسهم في رأسمال الشركة:

الجنسيةالمنصباالسم
عدد االسهم

2015

عدد االسهم

2014

الشركات المسيطر 
عليها من قبل االعضاء

ال يوجد37,311 سهم37,211 سهمفلسطينيالمدير العامالسيد/ أنور الشنطي

ال يوجد3,325 سهم3,325 سهمفلسطينينائب المدير للشؤون الفنيةالسيد/ جمال عواد

السيد / عزام الخفش
نائب المدير للشؤون المالية 

واإلدارية
ال يوجد------فلسطيني

السيد / عطية موسى
مساعد المدير العام للتطوير 

والتخطيط االستراتيجي
ال يوجد1,599 سهم2,099 سهمفلسطيني

42,63542,235المجموع

ملكية أقارب اإلدارة التنفيذية وجنسياتهم )الزوجة واألوالد تحت السن القانوني(:

الجنسيةالصلةاالسم
عدد االسهم

2015

عدد االسهم

2013

الشركات المسيطر 
عليها من قبل االعضاء

السيد / جمال عواد
نائب المدير العام للشؤون 

الفنية
ال يوجد3,325 سهم3,325 سهمفلسطيني

السيدة/ غادة 
“محمدغازي” عواد

ال يوجد231 سهم231 سهمفلسطينيةزوجة

3,556 سهم3,556 سهمالمجموع

مزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية:

)المبالغ بالدوالر األمريكي(

المنصباالسم
تكاليف الرواتب 

و ملحقاتها
المجموعبدل سفرمكافآت

311,9297,50016,332335,761المدير العامالسيد /أنور الشنطي

4,590168,382-163,792نائب المدير العام للشؤون الفنيةالسيد /جمال عواد

15,969141,381-125,412نائب المدير العام للشؤون المالية واالداريةالسيد /عزام الخفش

السيد /عطية موسى
مساعد المدير العام للتطوير والتخطيط 

االستراتيجي
103,443-22,736126,179

704,5767,50059,627771,703المجموع

أهم إنجازات العام 2015

محفظتهــا   علــى  الشــركة  حافظــت  اواًل: 
ــديدة  ــة الش ــن المنافس ــم م ــة بالرغ التأميني
إنتــاج  بلــغ  وقــد  التأميــن  شــركات  بيــن 
الشــركة 43 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 44 
ــي. ــام الماض ــي الع ــي ف ــون دوالر أمريك ملي

معاييــر  بتطبيــق  الشــركة  اســتمرت  ثانيــً: 
وأدق  أفضــل  وفــق  الدوليــة  المحاســبة 
تطبيــق  فــي  واســتمرت  الماليــة  األنظمــة 
 )IAS/12( الدولــي  المحاســبي  المعيــار 
المؤجلــة  الضرائــب  مخصــص  بلــغ  وقــد 
علــى االلتزامــات مبلــغ  1.362 مليــون دوالر 
أمريكــي مقابــل 1.357 مليــون دوالر امريكــي 

الماضــي. العــام  فــي 

سياســة  بتطبيــق  الشــركة  اســتمرت  ثالثــً: 
األثــر  السياســة  لهــذه  كان  وقــد  االئتمــان 
أرصــدة  تخفيــض  فــي  والفعــال  الكبيــر 

المدينــة. الذمــم 

ً: قامــت الشــركة بزيــادة احتياطياتهــا  رابعــ
الفنيــة ضمن الخطــة المعــدة والمعتمدة من 
قبل الســادة/مجلس إدارة الشركة وبالتنسيق 
الكامــل مــع الخبيــر االكتــواري للشــركة وقــد 
اصبحــت االحتياطيــات الفنيــة كافيــة وعادلــة 

ــام 2015. ــالل الع خ

خامســً:  تــم رفــد طاقــم الشــركة بالعديــد 
بــأن  إيمانــً  الوظيفيــة  الكفــاءات  مــن 
الموظفيــن أصــل مــن أصــول الشــركة وقــد 
والجــدد  القدامــى  الموظفيــن  منــح  تــم 
العديــد مــن الــدورات التدريبيــة فــي االكتتاب 

والماليــة. والتســويق 

سادســً: تــم المشــاركة فــي العديــد مــن 
المعــارض والمؤتمــرات خــالل العــام 2015 
الشــركة  عــن  الصــور  أفضــل  وتقديــم 
وخدماتهــا التأمينيــة خــالل هــذه المؤتمــرات. 

دورات  بعقــد  الشــركة  قامــت  ســابعً: 
وإرســال موظفيهــا لــدورات متقدمــة فــي 
التأميــن  وإعــادة  التأميــن  وفــي  الماليــة 
ــي  ــدورات الت ــن ال ــا م ــر وغيره وادارة المخاط
تســاهم فــي رفــع كفــاءة طاقــم وكادر 

الشــركة.

أنظمــة  بتطويــر  الشــركة  قامــت  ثامنــً: 
ــورت  ــت وط ــث حدث ــا حي ــا لديه التكنولوجي

العمــل. وأنظمــة  البيانــات  قاعــدة  مــن 

التســوية  تاســعً:  قامــت الشــركة بعمــل 
الضريبيــة مــع الســادة / وزارة الماليــة - دائــرة 
وبــدأت   2010 عــام  حتــى  المكلفيــن  كبــار 
ــة  ــي لغاي ــف الضريب ــاء المل ــي إنه ــل ف العم
2014 وســيتم ذلــك خــالل النصــف االول مــن 

العــام 2016.
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تقرير مجلس اإلدارة
للعام 2015

تقرير مجلس اإلدارة للعام 2015

يســر مجلــس اإلدارة أن يرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي ويقــدم لكــم التقريــر الســنوي الحــادي والعشــرين 
والبيانــات الماليــة الختاميــة الموحــدة لشــركة ترســت العالميــة للتأميــن والشــركات التابعــة- شــركة ترســت العقاريــة وشــركة ترســت 

ــي 31/12/2015. ــة ف ــنة المنتهي ــن الس ــرة ع ــج والعم ــفر والح ــياحة والس للس

مجال التأمين:

اســتمرت الشــركة هــذا العــام بتبنــي إســتراتيجية قائمــة علــى عــدم التنافــس علــى التأمينــات الخطــرة التــي تســبب إرتفــاع نســبة الخســارة، 
ــاح وليــس  ــادة قيمــة األرب ــاج وســيلة لزي ــادة حجــم اإلنت ــأن زي ــو أدى ذلــك إلــى انخفــاض إنتاجهــا وحصتهــا مــن الســوق، إدراكً منهــا ب حتــى ل
هدفــً بحــد ذاتــه، ونتيجــة لهــذه السياســة وكذلــك الظــروف االقتصاديــة والسياســية الصعبــة التــي عاشــتها البــالد فــي عــام 2015، فقــد بلــغ 
إجمالــي األقســاط المكتتبــة فــي هــذا العــام  42.909 مليــون دوالر مقابــل 44.297 مليــون دوالر فــي العــام الماضــي بإنخفــاض 1.388 مليــون 

دوالر وبنســبة انخفــاض %3 وقــد كان توزيــع اإلنتــاج علــى النحــو التالــي:

)المبالغ بالمليون دوالر(

نوع التأمين

20152014

النسبة من اإلنتاجاألقساطالنسبة من اإلنتاجاألقساط

52 %5222.871 %22.470تأمين المركبات 

9 %94.079 %3.928تأمينات العمال

1 %20.615 %0.673تأمينات المسؤولية المدنية 

22 %169.674 %6.860التأمين الصحي

2 %20.963 %0.848التأمينات الهندسية

7 %123.278 %5.012تأمينات الحريق 

1 %10.318 %0.380التأمين البحري 

5 %52.014 %2.307تأمينات الحياة 

1 %10.485 %0.431التأمينات العامة األخرى

100 %10044.297 %42.909المجموع 

المركباتالمركبات

تأمينات العمالتأمينات العمال

تأمينات المسؤولية 
المدنية

تأمينات المسؤولية 
المدنية

التأمين الصحيالتأمين الصحي

التأمينات الهندسيةالتأمينات الهندسية

الحريقالحريق

البحري البحري 
الحياة الحياة  التأمينات العامة األخرىالتأمينات العامة األخرى

20152014
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ومــن جهــة أخــرى فقــد بلغــت صافــي المطالبــات المتكبــدة خــال عــام 2015 مبلــغ 25.386 مليــون دوالر مقابــل 24.990 مليــون دوالر فــي 
عــام 2014 بزيــادة بلغــت 396 الــف دوالر وبنســبة %2 وقــد بلغــت أربــاح التأميــن قبــل المصاريــف االداريــة 7 مليــون دوالر عــام 2015 مقابــل 11 

ــام 2014 . ــي ع ــون دوالر ف ملي

ــاح تشــغيلية 4.263 مليــون دوالر عــام 2014  ــل أرب حققــت الشــركة خســارة تشــغيلية ناتجــة عــن أعمــال التأميــن بقيمــة 453 الــف دوالر مقاب
نتيجــة لخســارة التأميــن الصحــي وذلــك ألخــذ مخصصــات إضافيــة لمواجهــة األخطــار المســتقبلية لهــذا النــوع مــن التأميــن.

المصاريف اإلدارية والعمومية:

بلغــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة 8.639 مليــون دوالر فــي العــام 2015 مقابــل 7.950 مليــون دوالر فــي عــام 2014 وبذلــك أصبحت تشــكل 
مــا نســبته %20 مــن إجمالــي اإلنتــاج مقابــل نســبة %18 فــي العــام 2014. 

أصول الشركة:

بلــغ مجمــوع الموجــودات / أصــول الشــركة فــي العــام 2015 مبلــغ 100 مليــون دوالر مقابــل 94 مليــون دوالر فــي العــام الســابق أي بزيــادة 
بلغــت 6 مليــون دوالر وبنســبة 6%.

ــل 21.190 مليــون  ــة للعــام 2015 مبلــغ 22.702 مليــون دوالر مقاب بلــغ النقــد والنقــد المعــادل والشــيكات اآلجلــة فــي الموجــودات المتداول
ــبته 7%. ــا نس ــون دوالر وم ــت 1.512 ملي ــادة بلغ دوالر بزي

 بلغــت االســتثمارات الماليــة المتوفــرة للبيــع 32.582 مليــون دوالر مقابــل 30.078 مليــون دوالر فــي العــام الماضــي بزيــادة بلغــت 2.504 مليــون 
دوالر وبنســبة زيادة 8%.

المطلوبات المتداولة:

ــي  ــام الماض ــي الع ــون دوالر ف ــل 13.845 ملي ــون دوالر مقاب ــغ 15.495 ملي ــن مبل ــود التأمي ــات عق ــدا مطلوب ــة ع ــات المتداول ــت المطلوب بلغ
ــبة 12%.  ــادة بنس بزي

مطلوبات عقود التأمين / االحتياطيات الفنية:

ــود  ــات عق ــي مطلوب ــغ صاف ــد بل ــواري، وق ــر اإلكت ــع الخبي ــتمر م ــيق المس ــة وبالتنس ــة الكافي ــات الفني ــذ االحتياطي ــى أخ ــركة عل ــرص الش تح
ــة: ــات الفني ــن /االحتياطي التأمي

2014 / مليون دوالر2015 / مليون دوالرالبيان / السنة

19.26619.390صافي المطالبات المبلغ عنها وغير المسددة / اإلدعاءات الموقوفة

0.7680.587صافي االحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة

8.9858.910صافي أقساط التأمين غير المكتسبة 

29.01928.887المجموع

رأس مال الشركة:

 بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل 10 مليون دوالر أمريكي ) عشرة مايين دوالر أمريكي (. 

نتائج أعمال الشركات التابعة:

كانت نتائج أعمال الشركات التابعة كما يلي:

2014 / دوالر2015 / دوالرالبيان / السنة

409,176245,461صافي ربح شركة ترست العقارية قبل استبعاد العمليات المشتركة 

استبعاد إيجارات محملة على شركة ترست العالمية للتأمين والشركات 
الشقيقة

)149,762()142,304(

259,414103,157الربح )الخسارة( بعد استبعاد العمليات المشتركة

)212,557()1,692(خسارة شركة ترست للسياحة والسفر والحج والعمرة

)109,400(257,722مجموع الربح )الخسارة(  للشركات التابعة

النتائج المجمعة للشركة وشركاتها التابعة:

بلغــت األربــاح الصافيــة بعــد الضرائــب وتخصيــص مبلــغ 67.5 الــف دوالر مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام 2015 لشــركة ترســت العالميــة 
للتاميــن وشــركاتها التابعــة 1.334 مليــون دوالر مقارنــة مــع 2.362 مليــون دوالر امريكــي فــي العــام 2014. 

ويوصي مجلس اإلدارة الهيئة العامة الموقرة بالموافقة على توزيع األرباح كما يلي:

2014 / دوالر2015 / دوالرالبيان / السنة

3,607,8212,717,931أرباح مدورة من سنوات سابقة بعد التعديالت

)1,000,000()1,000,000(توزيعات أرباح المساهمين

1,334,0052,362,362األرباح بعد مخصص الضرائب 

3,941,8264,080,293مجموع األرباح القابلة للتوزيع كما يلي :

)236,236()100,475(المحول لإلحتياطي اإلجباري

)236,236()133,401(المحول لإلحتياطي اإلختياري

3,707,9503,607,821األرباح املدورة

مجال االستثمار:

تتبــع شــركة ترســت للتأميــن – فلســطين  المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة )IFRS( لعــرض هــذه االســتثمارات فــي قوائمهــا الماليــة، 
وتنــص هــذه المعاييــر علــى إعــادة تقييــم هــذه االســتثمارات وفقــا لقيمتهــا العادلــة كمــا هــي فــي نهايــة العــام، بحيــث ينعكــس إعــادة 
تقييــم االســتثمارات المتوفــرة للبيــع علــى حقــوق المســاهمين فــي قائمــة المركــز المالــي، وعندمــا ال يكــون باإلمــكان تحديــد قيمــة 

ــة.  ــا التاريخي ــا بتكلفته ــم عرضه ــه يت ــق فان ــكل دقي ــع بش ــرة للبي ــتثمارات المتوف االس

ــطين  ــارج فلس ــتثمار خ ــى االس ــن إل ــة للتأمي ــت العالمي ــركة ترس ــأت ش ــدة، لج ــة وواع ــتثمارات قوي ــا باس ــدة أصوله ــز قاع ــبيل تعزي ــي س وف
وبشــكل رئيســي فــي كل مــن قطــر و الجزائــر حيــث تشــكل اســتثمارات الشــركة أهــم عناصــر اإليــرادات التــي تجنيهــا الشــركة مــن مصــادر 

ــركاتها. ــية لش ــات الرئيس ــارج العملي خ
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ــة  ــوك المحلي ــدى البن ــع ل ــة والودائ ــواق العربي ــطين واألس ــة فلس ــي بورص ــركة ف ــة للش ــهم المملوك ــتثمارات لألس ــاح اإلس ــد وأرب ــت عوائ بلغ
ــام 2014. ــي ع ــون دوالر أمريك ــل 1.412 ملي ــي مقاب ــون دوالر أمريك ــغ 1.734 ملي ــام 2015 مبل ــي ع ــة ف واألجنبي

كما أن قيمة اإلستثمارات تأثرت بالزيادة بمبلغ 2.504 مليون دوالر أمريكي نتيجة إرتفاع قيمتها العادلة.

استثمارات الشركة:

2014 مليون دوالر2015 مليون دوالراالستثمارات/ السنة

12.68813.832النقد والنقد المعادل

32.58230.078إستثمارات في حصص وأسهم الشركات المحلية والخارجية*

5.4315.431أراضي

50.70149.341مجموع االستثمارات 

ساهمت الشركة في عدد من الشركات المحلية ومحافظ إستثمارية خارجية، على النحو التالي :

اسم الشركة

المدرجة محليًا

عدد االسهم

2015-12-31

نسبة 

المساهمة

القيمة العادلة

2015-12-31

القيمة العادلة

2014-12-31

0.232,408,0712,480,150%307,625االتصاالت الفلسطينية

2.62341,344375,478%341,344شركة واصل

0.06168,230189,085%139,033باديكو

22,385,0001,935,000%1,500,000البنك الوطني

0.351,847,1241,576,215%615,708بنك فلسطين

0.3392,00073,000%100,000البنك التجاري الفلسطيني

0.0647,95240,293%33,300البنك اإلسالمي الفلسطيني

0.12263,411263,411%309,895الوطنية موبايل

31.816,219,9663,677,893%2,704,333شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

0.2333,56836,139%35,000مطاحن القمح الذهبي

13,806,66610,646,664-6,086,238مجموع االسهم المدرجة محليًا

18,775,38419,431,325-1,134,441المحفظة الخارجية

32,582,05030,077,989  مجموع المحفظة محليًا وخارجيًا

بلغت الزيادة في التغير في القيمة العادلة في نهاية العام 2015 مبلغ 2.504 مليون دوالر امريكي

االستثمار العقاري:

2014 / دوالر2015 / دوالرالبيان / السنة

508,250508,250أرض نابلس - شارع الروضة

630,833630,833أرض نابلس - شارع فيصل

90,00090,000أرض نابلس - سالم )1(

52,00052,000أرض نابلس - سالم )2(

463,500463,500أرض غزة - منطقة أبو مدين - النصيرات

3,686,4003,686,400أرض غزة - منطقة الفنادق - شارع الرشيد

5,430,9835,430,983المجموع

سياسة ومخاطر االستثمار:

ال يوجــد فــي المــدى المنظــور مخاطــر خارجــة عــن المألــوف كاألزمــات الماليــة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، ولكــن وحيــث أنــه مــن الصعــب 
إيجــاد اســتثمار خــاٍل مــن المخاطــر تمامــً إال أن سياســة الشــركة فــي االســتثمار تقــوم علــى حفــظ التــوازن مــا بيــن أهــداف االســتثمار ودرجــة 

المخاطــرة  مــن خــال توزيــع االســتثمارات إقليميــً وقطاعيــً.

الشركات التابعة:

رأسمال الشركةالنشاط الرئيسيالطبيعة القانونيةإسم الشركة
نتائج أعمال الشركات التابعة 

بعد استبعاد العمليات 
المشتركة/ دوالر

259,414 1.5 مليون دينار اردنياالستثمار العقاريمساهمة خصوصيةشركة ترست العقارية1

شركة ترست للسياحة     
مساهمة خصوصيةوالسفر والحج والعمرة2

سياحة وسفر وحج 
وعمرة

100 ألف دوالر 
امريكي

)1,692(

1. شركة ترست العقارية:

تأسســت شــركة ترســت العقاريــة المســاهمة الخصوصيــة المحــدودة بتاريــخ 30 نيســان 1995 وســجلت لــدى مراقــب الشــركات فــي مدينــة 
رام اهلل تحــت رقــم )562420703(.

ــلطة  ــق الس ــف مناط ــي مختل ــائية ف ــاطات اإلنش ــام بالنش ــا والقي ــي وإدارته ــارات واألراض ــراء العق ــع وش ــتثمار وبي ــى اإلس ــركة ال ــدف الش ته
ــطينية. ــة الفلس الوطني

2. شركة ترست للسياحة والسفر والحج والعمرة:

تأسســت الشــركة بتاريــخ 22 كانــون االول عــام 1994 وســجلت لــدى مراقــب الشــركات فــي مدينــة غــزة كشــركة مســاهمة خصوصيــة وتــم 
خــال العــام 2011 نقــل مقــر الشــركة وتســجيلها لــدى مراقــب الشــركات فــي مدينــة رام اهلل تحــت رقــم )563107895(.

ــار  ــرة للدي ــج والعم ــات الح ــم رح ــطينية وتنظي ــة الفلس ــلطة الوطني ــق الس ــف مناط ــي مختل ــفر ف ــر الس ــع تذاك ــى بي ــركة ال ــدف الش ته
المقدســة.

وهي شركات تابعة مملوكة بنسبة 100 % لشركة ترست العالمية للتأمين - فلسطين.
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إيضاحات إضافية:إيضاحات إضافية

تنفيــذًا لقــرار مجلــس اإلدارة بتطبيــق مبــادئ الحوكمــة فيمــا يتعلــق بأعمــال الشــركة ومنهــا اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة واإلداريــة بشــفافية 
نبيــن أدنــاه بعــض اإليضاحــات عــن مســاهمي الشــركة ومجلــس إدارتهــا وإدارتهــا التنفيذيــة وموظفيهــا. 

نشاط التداول على سهم شركة ترست العالمية للتأمين:

20152014البيان / السنة

101101عدد المساهمين

254,936 سهم33,647 سهمعدد األسهم المتداولة  

625,533 دوالر أمريكي84,388 دوالر امريكيقيمة األسهم المتداولة 

10 عقود9 عقودعدد العقود المنفذة  

2.60 دوالر أمريكي2.69 دوالر امريكيأعلى سعر تداول خالل العام

2.40 دوالر أمريكي2.50 دوالر امريكيأدنى سعر تداول  خالل العام

2.50 دوالر أمريكي2.50 دوالر أمريكيسعر االفتتاح في بداية العام

02.5 دوالر أمريكي2.67 دوالر أمريكيسعر اإلغالق في نهاية العام

10 مليون سهم10 مليون سهمعدد األسهم المصدرة 

25 مليون دوالر أمريكي26.7 مليون دوالرالقيمة السوقية للشركة

2.55 %0.336 %معدل دوران السهم %

24 %13%العائد على السهم 

مساهمون يملكون %5 فأكثر من رأس مال الشركة:

إسم المساهم

20152014

النسبة المئويةعدد األسهمالنسبة المئويةعدد األسهم

السادة / شركة ترست العالمية للتامين – 
قبرص

4,143,260% 41.434,143,260% 41.43

14.91 %14.911,490,897 %1,490,897السيد / محي الدين الجمل 

7.21 %7.21721,316 %721,316السيد / حماد اسماعيل أبو شنب 



3435

السيطرة على الشركة:

تنتمي شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين الى مجموعة شركات ترست العالمية ومن هذه الشركات:

النسبةعدد األسهمالبيان

41,43 %4,143,260 السادة/شركة ترست العالمية للتأمين - قبرص

2,86 %285,994 السادة/شركة ترست العالمية للتأمين واعادة التأمين - البحرين

شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين:

يتم توجيه دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة لكافة المساهمين قبل أسبوعين على األقل من تاريخ انعقاد الهيئة.  «

يتم وضع التقرير السنوي لدى دائرة االستثمار وشؤون المساهمين في المركز الرئيسي للشركة وكذلك في جميع الفروع.  «

يتم نشر إعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلية وذلك قبل أسبوع من انعقاد الهيئة. «

ــع  « ــة مواق ــتثمر وكاف ــة المس ــن زاوي ــي )www.trustpalestine.com( ضم ــركة االلكترون ــع الش ــى موق ــاله عل ــر أع ــا ذك ــر كل م ــم نش يت
ــركة. ــة بالش ــمية الخاص ــي الرس ــل اإلجتماع التواص

المخطط التنظيمي:

مجلس اإلدارة

المدير العام

التدقيق الداخلي

لجنة االستثمار

لجنة التدقيق

لجنة المخاطر

اإلنتاجالماليةالموارد البشرية

التأمين الصحي

حوادث المركباتالتأمين الصحي حوادث  التأمينات 
العامة

تأمين المركبات

التخطيطتطوير االنتاج

االستثمار 
والعالقات

العامة
التعويضاتالوكالء

تأمينات الحياة

تأمينات الحياة

التأمينات العامة

الفروعاالكتواري

ادارة المخاطر

خدمة العمالءإعادة تأمين

تكنولوجيا 
المعلومات

الدائرة القانونية الشؤون اإلدارية

التحصيالت
 والذمم

لجنة المكافآت 
والترشيحات
والحوكمة

الخدمات اإلدارية
 والمساندة

العمليات 
والخدمات الفنية

التخطيط والتطوير
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الموظفين:

تمــارس شــركة ترســت العالميــة للتأميــن – فلســطين وشــركاتها التابعــة أعمالهــا بمجموعــة مميــزة مــن الكــوادر المؤهلــة ذات الســمعة 
والخبــرات الفنيــة العريقــة وكوكبــة مــن الموظفيــن المنتميــن والمثابريــن.

الموظفين الرئيسيين ومدراء الدوائر:

السيد/ أنور الشنطي المدير العام

السيد/ جمال عواد نائب المدير العام للشؤون الفنية

السيد/ عزام الخفش نائب المدير العام للشؤون المالية واالدارية

السيد/ عطية موسى مساعد المدير العام لشؤون التطوير والتخطيط االستراتيجي

السيد/ باسم الصباغ مدير دائرة ادارة المخاطر

السيد/ عماد الشوبكي مدير دائرة التدقيق الداخلي

السيدة/ ليندا مريش مدير دائرة الشؤون القانونية

السيد/ شادي العبادي مدير دائرة إنتاج المركبات

السيدة/ رانيا االشقر مدير دائرة التأمينات العامة/ اإلكتتاب

السيد/ هاشم حجاوي مدير دائرة التأمين الصحي

السيد/ جعفر الخواجا مدير دائرة تأمين الحياة

السيد/ عبد اهلل صادق مدير دائرة التسويق واإلنتاج المباشر

السيدة/ رزان يامين مدير دائرة األضرار الجسدية/ المركبات والعمال

السيد/ سليمان ريحان مدير دائرة الحوادث وتعويضات المركبات المادية

السيد/ تيسير رواجبة مدير دائرة تعويضات حوادث التأمينات العامة

السيد/ عزام عياش مدير إعادة التأمين

السيد/ رياض أبو رحمة مدير دائرة التحصيل والذمم

السيد/ مصطفى سالمة مدير اإلستثمار والعالقات العامة

السيد ابراهيم حشايكة مدير الشؤون اإلدارية

السيد/ عبد اهلل حسن مدير شؤون الوكالء

السيد/ مجد حبايب مدير الموارد البشرية 

المستشارين:

السيد/ السميدع عباس مستشار المدير العام لشؤون التسويق واإلنتاج

مدراء الفروع:

السيد/ سائد السيد أحمدمدير فرع الخليل

السيد/ زياد لبادةمدير فرع نابلس

السيد/ يونس أبو مرشودالمدير االقليمي لفرع غزة

السيد/ عطا عليمدير فرع طولكرم

السيد/ محمد عبد الرازقمدير فرع جنين

السيد/ خالد عايشمدير فرع بيت لحم

السيد/ رياض أبو حمدةمدير فرع قلقيلية

السيد/ عمر طهمدير فرع بديا

السيد/ عبد الرؤوف الفارسمدير فرع أريحا

مدراء المكاتب:

السيد/ عبد الرحمن ياسينمدير مكتب سلفيت

شاغرمدير مكتب السالم

السيد/ سهيل الشاعرمدير مكتب بيت جاال

السيد/ عرفات أبو شلهوبمدير مكتب رفيديا

السيد/ يوسف دراغمةمدير مكتب طوباس

السيد/ محمد شتيويمدير مكتب الفندق

السيد/ نضال السعافينمدير مكتب خانيونس

السيد/ رائد موقديقائم بأعمال مدير مكتب البيرة
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توزيع الموظفين على الفروع:

عدد الموظفينالمكاتب التابعةعدد الموظفينالفرع

 2أريحا

2مكتب السالم18الخليل

 5بديا

2بيت جاال9بيت لحم

 7جنين

3شركة ترست للسياحة والسفر والحج والعمرة90رام اهلل

2سلفيت

1 مكتب البيرة

 10طولكرم

4خان يونس22غزة

 6قلقيلية

1الفندق30نابلس

2رفيديا

1 طوباس

18 199 المجموع

عدد موظفي شركة ترست العالمية والشركات التابعة حسب المؤهل العلمي:

20152014المؤهل العلمي

1111ماجستير

127125بكالوريوس

4041دبلوم

3939أقل من دبلوم

217216المجموع

مؤهــات موظفــي شــركة ترســت العالميــة للتأمين وترســت العقارية وترســت للســياحة والســفر 
2015

المجموعسياحيةعقاريةتأمينالمؤهل العلمي

110011ماجستير

12502127بكالوريوس

400040دبلوم

344139أقل من دبلوم

43217 210المجموع

الحوكمة الرشيدة:

تنفيــذًا لرؤيــة مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة 
بإســتمرار  تعمــل  الشــركة  فــإن  العليــا، 
الرشــيدة  الحوكمــة  قواعــد  لتطبيــق 
لتحقيــق المصلحــة العليــا للشــركة بالتــوازي 
مــع مصلحــة المســاهمين والمســتثمرين 
الراســخة  القناعــة  مــن  انطالقــً  وذلــك 
الدقــة  درجــات  أقصــى  ممارســة  بأهميــة 
اإلهتمــام  كان  هنــا  ومــن  والشــفافية، 
باإلفصــاح عــن بيانــات الشــركة الماليــة ونتائج 
النواحــي  وكافــة  والنشــاطات  األعمــال 

المســتثمرين. فئــات  لكافــة  الجوهريــة 

المبــدأ  باعتمــاد  الشــركة  تقــوم 
ــع،  ــة المواضي ــرح كاف ــي ط ــي ف الديمقراط
حيــث تجــرى انتخابــات تتــم بحريــة مطلقــة 
والهيئــة  اإلدارة  مجلــس  اجتماعــات  فــي 
ــس  ــة لمجل ــان التابع ــكيل اللج ــة وتش العام
اعتمــاد  وتــم  التنفيذيــة،  واإلدارة  اإلدارة 

الشــركات. حوكمــة  مدونــة 

بالمعاييــر  االلتــزام  الشــركة  وســتواصل 
التــي تحــدد مجــاالت عمــل كل فــرد مــن 
للتاميــن-  العالميــة  ترســت  شــركة  أســرة 
ــع  ــذي يتاب ــس اإلدارة ال ــن مجل ــطين م فلس
واســتراتيجياتها  الشــركة  أعمــال  ســير 
الموازنــات  وإقــرار  المســتقبلية  وخططهــا 
واألنظمــة والسياســات االســتثمارية والمالية، 
ســير  تدعــم  التــي  التنفيذيــة  اإلدارة  الــى 
أعمــال الشــركة الحاليــة وتبحــث عــن الفرص 
الجديــدة فــي ســبيل التوســع واالنتشــار فــي 
الــى  الجديــدة  التأمينيــة  المنتجــات  طــرح 
ــن  ــرد م ــى كل ف ــطيني، وحت ــوق الفلس الس
ــروح  ــً ب ــه مدفوع ــذ مهام ــة ينف ــذه العائل ه
الفريــق الواحــد مــن خــالل هيــكل تنظيمــي 
ــة  ــة الوظيفي ــر التراتبي ــهولة ويس ــح بس يوض

والواجبــات. والمســؤوليات  والمهمــات 

تلتــزم شــركة ترســت العالميــة للتأميــن - 
فلســطين باإلفصــاح عــن أدائهــا المالــي مــن 
الربعيــة ونصــف الســنوية  خــالل تقاريرهــا 
إجتماعــات  وخــالل  الســنوي  وتقريرهــا 
هيئاتهــا العامــة، وتتواصــل مع المســاهمين 
االســتثمار  دائــرة  خــالل  مــن  بشــفافية 
تســتجيب  التــي  المســاهمين  وشــؤون 
والمســتثمرين  المســاهمين  الستفســارات 

الشــركة. فــي 

الوضع التنافسي للشركة:

التــي  الفوضــى  حالــة  مــن  الرغــم  علــى 
ــاوزات  ــًة للتج ــن نتيج ــاع التأمي ــا قط ــر به يم
غيــر المدروســة التــي تنتهجهــا الشــركات 

المنافســة، إال أن للشــركة مكانتهــا المتميزة 
الراســخة فــي قطــاع األعمــال الفلســطيني، 
ــوق  ــادة س ــي قي ــركة ف ــتمرت الش ــد اس فق
صاحبــة  باعتبارهــا  الفلســطيني  التأميــن 
ريادتهــا  وواصلــت  ســوقية  حصــة  أعلــى 
للثقــة  وذلــك  التأميــن  أنــواع  كافــة  فــي 
الكبيــرة التــي نالتهــا الشــركة مــن المواطــن 
وقــد  الممتــد،  تاريخهــا  عبــر  الفلســطيني 
قاربــت حصــة الشــركة خــالل العــام 2015 
ــوق  ــي الس ــن اجمال ــبته 27 % م ــا نس ــى م ال

الفلســطيني.

توجهنــا  فــإن  الســياق  هــذا  وفــي 
االســتراتيجي يعتمــد علــى الحفــاظ علــى 
قيادتنــا لســوق التأميــن وفتــح آفــاق تأمينيــة 
ــد  ــب المزي ــدف كس ــن به ــدة للمواطني جدي
مــن الثقــة وبالتالــي زيــادة الحصــة الســوقية 
لتعزيــز مكانتنــا القياديــة فــي ســوق التأميــن 

. لفلســطيني ا

إننــا فــي شــركة ترســت العالميــة للتأميــن - 
فلســطين نثبــت عامــً تلــو اآلخــر أن التحديات 
مهمــا بلغــت والصعوبــات مهمــا عظمــت 
ــتثمرين  ــن والمس ــة المواطني ــر ثق ــا وعب فإنن
الالمتناهــي  واإلخــالص  الــدؤوب  والعمــل 
ــارك  ــر ونش ــز كبي ــات بتمي ــاوز كل التحدي نتج
فــي بنــاء اقتصادنــا الوطنــي بحســم وإصــرار 

ــتمر. مس

كفاية انظمة الضبط والرقابة 
الداخلية:

ــر  ــي تطوي ــً ف ــً عالي ــركة اهتمام ــي الش تول
أنظمــة الضبــط الداخلــي وتحديــث وتطبيــق 
إجــراءات العمــل المتبعــة والمصممــة وفــق 
أعلــى المعاييــر المهنيــة بمــا يضمــن تحقيــق 
أدى  ممــا  الشــفافية،  مــن  األقصــى  الحــد 
اإلنتاجيــة  الكفــاءة  لرفــع  مباشــر  بشــكل 
المقدمــة  الجــودة  مســتوى  وتحســين 
للمواطــن مــن ســرعة فــي األداء ودقــة فــي 

العمــل والتــزام بالتعويــض.

ــق  ــرة التدقي ــالل دائ ــن خ ــركة م ــوم الش وتق
اإلدارة  مــع  الكامــل  وبالتنســيق  الداخلــي 
التنفيذيــة بمتابعــة كافــة إجــراءات العمــل 
والتأكــد مــن ســير جميــع العمليــات االنتاجية 
والتشــغيلية وفــق أحــدث المعاييــر العالميــة 
امتــداد  علــى  الشــركة  فــروع  كافــة  فــي 
الوطــن، هــذا فضــاًل عــن التحديــث والتطويــر 
المســتمر علــى هــذه األنظمة ممــا مكننا من 
مواجهــة التحديــات المتجــددة والمتناميــة 
الــذي  األمــر  كبيــر،  بنجــاح  عليهــا  والتغلــب 

كان ســببً مباشــرًا فــي رفــع مســتوى جــودة 
ــع  ــوازي م ــة بالت ــة المقدم ــات التأميني الخدم

ــات. ــاز العملي ــرعة انج س

مــع العلــم بأنــه ال يوجــد أي مواطــن ضعــف 
الداخليــة  الضبــط  أنظمــة  فــي  جوهريــة 
عــدم  احتمــال  عنهــا  ينتــج  قــد  والتــي 
ــر  ــان غي ــن أي بي ــف ع ــع أو الكش ــة من امكاني

جوهــري. اثــر  وذي  صحيــح 

تدريب وتأهيل موظفي 
الشركة:

بضــرورة  الشــركة  إيمــان  مــن  إنطالقــً 
وطنــي  إقتصــاد  بنــاء  فــي  المشــاركة 
وتطبيقــً  ثابتــة،  أســس  علــى  فلســطيني 
أعلــى  بتقديــم  االرتقــاء  اإلدارة فــي  لرؤيــة 
خدماتنــا  كافــة  فــي  الجــودة  مســتويات 
ــا،  ــاء وطنن الفنيــة والتشــغيلية المقدمــة ألبن
بــأن  الراســخة  الشــركة  لقناعــة  ونظــرًا 
كوادرهــا ومواردهــا البشــرية هــي رأســمالها 
ومنــذ  الشــركة  دأبــت  فقــد  الحقيقــي، 
الكبــرى  األهميــة  إيــالء  علــى  تأسيســها 
لإلســتثمار فــي مدرائهــا وموظفيهــا عــن 
طريــق تدريبهــم وتطويــر أدائهــم ورفدهم 
تدعــم  التــي  والفنيــات  التقنيــات  بأحــدث 
الشــركة فــي قيادتهــا لقطــاع التأميــن فــي 

. فلســطين

وقــد شــاركت الشــركة بمختلــف دوائرهــا 
مــن  العديــد  فــي  اإلداريــة  ومســتوياتها 
المؤتمــرات والبرامــج التدريبيــة وورش العمــل 
التأمينيــة  التخصصــات  بكافــة  المختصــة 
واإلداريــة ســواء داخــل أو خــارج الوطــن، وذلك 
بالتعــاون مــع نخبــة مــن الخبــراء العالمييــن 
تزويــد  أجــل  مــن  خصيصــً  جــاؤوا  الذيــن 
والمعلومــات،  الخبــرات  بأحــدث  طواقمنــا 
مــع اإلشــراف المباشــر إلدارة الشــركة العليــا 
ومشــاركتها فــي هــذه البرامــج إيمانــً منهــا 
فــي  الموظفيــن  كافــة  إشــراك  بضــرورة 

الَنهــل مــن التجربــة العلميــة والعمليــة.

ــام  ــالل الع ــركة خ ــت الش ــد عمل ــذا فق وله
ــتوى  ــر مس ــة تطوي ــف عملي ــى تكثي 2015 عل
ــادة البرامــج التدريبيــة  كوادرهــا مــن خــالل زي
المقدمــة لكوادرهــا، فقــد شــاركت الشــركة 
فــي 27 برنامــج تدريبــي خــالل العــام 2015 
العــام  فــي  تدريبــي  برنامــج   17 مقابــل 
تدريــب  مصاريــف  بلغــت  وقــد  الماضــي، 
العــام  خــالل  الشــركة  موظفــي  وتأهيــل 
مقابــل  امريكــي  دوالر   33,874 مبلــغ   2015
29,282 دوالر امريكــي فــي العــام الماضــي.
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البحث والتطوير:

إنطالقــً مــن الثقــة التــى أوالهــا المواطــن 
حمايــة  فــي  للشــركة  الفلســطيني 
ــة  ــى الرؤي ــادًا عل ــتقبله، واعتم ــره ومس حاض
الشــركة،  تعتمدهــا  التــي  االســتراتيجية 
فقــد تبّنــت ومنــذ تأسيســها مبــدأ البحــث 
جــودة  أعلــى  ضمــان  بهــدف  والتطويــر 

للمواطــن. تقــدم 

ــركات  ــن ش ــرس بي ــس الش ــل التناف ــي ظ وف
ــطيني،  ــال الفلس ــاع األعم ــي قط ــن ف التأمي
لتدميــر  االســرائيلي  اإلحتــالل  وتأهــب 
ــدأ  ــركة أن مب ــأت الش ــي، ارت ــا الوطن اقتصادن
األنســب  الســبيل  هــو  والتطويــر  البحــث 
وبالتالــي  التحديــات،  كافــة  لمواجهــة 
لكافــة  المســتمر  التطويــر  علــى  العمــل 
العمليــات لزيــادة الكفــاءة االنتاجيــة وتطويــر 
المنتجــات المقدمــة واســتحداث خدمــات 
الفلســطيني. للمواطــن  نقدمهــا  جديــدة 

تقــوم الشــركة بدراســة مســتمرة ومتابعــة 
حثيثــة لمؤشــرات أدائهــا علــى مــدار العــام، 
ومقارنتهــا بمؤشــرات األداء العــام لقطــاع 
التوصيــات  ووضــع  الفلســطيني  التأميــن 
للمســاهمة فــي تطويــر وتعزيــز قيادتهــا 
طريــق  عــن  الفلســطيني  التأميــن  لســوق 
زيــادة  علــى  دؤوب  وبشــكل  العمــل 
والســوق  الزبائــن  باحتياجــات  معرفتهــا 
الفلســطيني عــن طريــق األبحــاث المســتمرة 
المختلفــة  البيانــات  قواعــد  تطويــر  فــي 
المتوفــرة  والمعلومــات  البيانــات  وتحليــل 
وإجــراء المقارنــات بيــن الدراســات المنفــذة 
الخطــط  ووضــع  مختلفــة،  فتــرات  علــى 
ــدى  ــى الم ــركة عل ــات الش ــة الحتياج العملي
المــوارد  مختلــف  مــن  والطويــل  القصيــر 
ووضــع المواصفــات الفنيــة الالزمــة لذلــك.

تطويــر  ملــف  إحتــل   2015 العــام  خــالل 
أنظمــة وبرامــج الشــركة صــدارة المشــهد 
الجهــود  تركــزت  حيــث  الثانيــة،  للســنة 
المحوســب،  العمــل  آليــات  لتحديــث 
كافــة  جــودة  رفــع  الــى  أدى  الــذي  األمــر 
الخدمــات اإلنتاجيــة للشــركة ممــا انعكــس 
ــك  ــم تل ــهيل تقدي ــى تس ــر عل ــكل مباش بش
الخدمــات للمواطنيــن وبالتالــي رفــع الحصــة 

للشــركة. الســوقية 

التركيــز  مواصلــة  ذاتــه  العــام  خــالل  تــم 
الشــركة  ورفــد  البشــري  الرأســمال  علــى 
بكافــة الكفــاءات مــن جميــع أنحــاء الوطــن، 
واعتمــاد خطــة اســتراتيجية لتطويــر وتأهيــل 
اإلداريــة  كفاءتــه  ورفــع  البشــري  الــكادر 
مــن  العديــد  عقــد  تــم  حيــث  واإلنتاجيــة، 
الــدورات التدريبيــة وورش العمل والمشــاركة 
فــي المؤتمــرات المحليــة والدوليــة ممــا رفع 
مــن قــدرة الــكادر علــى مواجهــة التحديــات 

عبــر  وذلــك  بامتيــاز  عليهــا  والتغلــب  بــل 
تطبيــق هــذه الخطــة االســتراتيجية المبنيــة 
ــري  ــر البش ــأن العنص ــق ب ــا المطل ــى إيمانن عل

ــركة. ــه الش ــا تملك ــى م ــو أغل ه

التوجه االستراتيجي للشركة:

للتأميــن  العالميــة  ترســت  شــركة  تعتمــد 
فــي توجهاتهــا المســتقبلية علــى خطتنــا 
االســتراتيجية المبنيــة علــى الثقــة الكبيــرة 
قاعــدة  لــدى  الشــركة  بهــا  تحظــى  التــي 
والشــركات  المؤسســات  مــن  واســعة 
قطــاع  لقيــادة  أّهلنــا  ممــا  الفلســطينية 
التأميــن وحيــازة الحصــة الســوقية األكبــر 

مــن هــذا القطــاع.

العليــا  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  تصميــم  إن 
والنجــاح  التميــز  رحلــة  مواصلــة  علــى 
التمســك  علــى  اصرارنــا  فــي  ينعكــس 
لــدى  الثقــة  مــن  المزيــد  وبنــاء  بإنجازاتنــا 
مــن  المزيــد  وفتــح  ومســتثمرينا  زبائننــا 
المقدمــة  والخدمــات  التأمينيــة  اآلفــاق 
للمواطــن، معتمديــن فــي ذلــك علــى إيمــان 
القاعــدة األكبــر مــن المؤمنيــن بمقومــات 
النجــاح والتطــور التــي نمتلكهــا والمتمثلــة 
الممتــدة  والثقــة  البشــرية  كوادرنــا  فــي 
والســمعة الطيبــة القائمــة علــى تقديــم 
أعلــى مســتوى مــن الخدمــات واإليفــاء التــام 
أي  دون  بــأول  أواًل  المســتحقة  بالتزاماتنــا 

مماطلــة. أو  تأخيــر 

الخطة المستقبلية:

الخطــة  « تطبيــق  علــى  العمــل 
كافــة  فــي  للشــركة  االســتراتيجية 
الماليــة،  االداريــة،  الفنيــة،  المجــاالت 
والتســويقية وفــق أعلــى المســتويات 
فــي  اإلســتمرار  يضمــن  بمــا  المهنيــة 
لقطــاع  الشــركة  وقيــادة  ريــادة 
ــة  ــتمرار قص ــطيني واس ــن الفلس التأمي
النجــاح التــي تحققهــا الشــركة منــذ 

. سيســها تأ

ــس  « ــة مجل ــق رؤي ــي تحقي ــتمرار ف اإلس
فيمــا  العليــا  الشــركة  وإدارة  اإلدارة 
بأفضــل  الشــركة  إمــداد  يخــص 
الماليــة،  االداريــة،  الفنيــة،  الكفــاءات 
اســتراتيجية  ضمــن  والتســويقية 
توظيــف متميــزة مبنيــة علــى أحــدث 
ــار  ــى اختي ــد عل ــة تعتم ــس العلمي األس
وأصحــاب  المتميزيــن  الخريجيــن 
ــة  ــال صناع ــي مج ــة ف ــرات الطويل الخب

لتأميــن. ا

اإلســتمرار فــي تطويــر وتحديــث أنظمة  «
وبرامــج العمــل ومواصلــة رفــع جــودة 

األداء لكافــة الموظفيــن وذلــك لتعزيــز 
دوائــر  كافــة  فــي  االمتثــال  ثقافــة 
الشــركة مــن خــالل رفــع كفــاءة نظــام 
وتطبيــق  الداخلــي  والضبــط  الرقابــة 
ــا  ــال بم ــوق رأس الم ــة س ــات هيئ تعليم
فيهــا ســبل مكافحــة جريمــة غســل 

األمــوال. 

العمــل علــى تغطيــة كافــة مســاحات  «
وتأهيــل  توســيع  خــالل  مــن  الوطــن 
الشــركة  ومكاتــب  فــروع  شــبكة 
الخدمــات  كافــة  لتقديــم  ووكالئهــا 
وكفــاءة  عاليــة  بجــودة  التأمينيــة 

. ة متميــز

تأمينيــة  « ثقافــة  خلــق  علــى  العمــل 
المشــاركة  خــالل  مــن  الوطــن  فــي 
فــي المؤتمــرات والمعــارض باإلضافــة 
النشــاطات  دعــم  فــي  للمســاهمة 
وتنفيــذ  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
للمجتمــع. وتثقيــف  توعيــة  حمــالت 

تكنولوجيــا  « مجــال  فــي  اإلســتثمار 
المعلومــات وتطويــر أنظمة الحاســوب 
الفنيــة  العمليــات  كافــة  وأتمتــة 
تحديــث  علــى  المســتمر  والعمــل 
جــودة  لضمــان  المحوســب  النظــام 
وإنجازهــا  الشــركة  عمليــات  كافــة 

الدقــة. مــن  مســتوى  بأعلــى 

السياســات  « مواصلــة  علــى  العمــل 
الصحــي  التأميــن  تجــاه  المتحفظــة 
الخطــرة. العامــة  التأمينــات  وكافــة 

المعاييــر فيمــا يخــص  « أعلــى  تطبيــق 
كافــة  بيــن  التــوازن  نســبة  تحســين 

التأميــن. فــروع 

البحــث عــن أســواق جديــدة فــي األردن  «
و بعــض الــدول العربيــة مــن خــالل أخــذ 
أو  المحليــة  الشــركات  مــن  حصــص 
غيــر المحليــة حيــث أن إتفاقيــات إعــادة 
التأميــن لدينــا تســمح باإلكتتــاب فــي 

المناطــق العربيــة .

ــدة  « ــن جدي ــات تأمي ــج ومنتج ــرح برام ط
واحــد  جديــد  منتــج  عــن  يقــل  ال  بمــا 

ســنويً.

اإلســتثمارية  « المحفظــة  تنويــع 
المحليــة  اإلســتثمارات  حصــة  وزيــادة 
والخارجيــة مــن خــالل تنفيــذ توجيهــات 

اإلدارة. مجلــس 

للشــركة  « الضريبــي  الملــف  إنهــاء 
ــام 2015  ــى الع ــة حت ــركاتها التابع وش
حيــث تــم إنهــاء الملــف الضريبــي لغاية 
2010 وتســعى الشــركة جاهــدة إلنهــاء 

ــن. ــت ممك ــرع وق ــف بأس ــذا المل ه
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المسؤولية االجتماعية:

إيمانــً منــا بالمســؤولية اإلجتماعيــة وتطبيقــً 
ومتماســك،  قــوي  وطــن  بنــاء  فــي  لرؤيتنــا 
ســتكّثف الشــركة مــن دورهــا فــي مجــال 
المســؤولية االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئية 
موازنــة  أعــدت  وقــد   2016 العــام  خــالل 
بدعــم   2015 العــام  خــالل  وقامــت  لذلــك 
ورعايــة بعــض البرامــج الرياضيــة والثقافيــة 
والخدماتيــة، ورعــت عــدة برامــج اجتماعيــة 
فــي وســائل اإلعــالم خــالل شــهر رمضــان 
ــام 2016  ــالل الع ــركة خ ــوي الش ــارك، وتن المب
لتقويــة  جديــد  واســلوب  سياســة  بانتهــاج 

االجتماعيــة. مســؤوليتها  وتفعيــل 

يوجــد سياســة ثابتــة وواضحــة باالهتمــام 
ويتــم  اإلجتماعيــة  المســؤولية  ورعايــة 
الموازنــة  تحديــد مخصــص ســنوي ضمــن 
ــر  ــص غي ــذا المخص ــركة، وه ــة للش التقديري
ثابــت ويتــم تحديــده حســب سياســة االدارة 
التنفيذيــة وخططهــا كل ســنة علــى حــدة .

المخاطر المادية التي تواجه 
الشركة في المستقبل:

الشــركات  « بيــن  الشــديدة  المنافســة 
العاملــة داخــل الســوق الفلســطيني 
ــدم  ــى ع ــم ال ــض منه ــع البع ــد تدف ق
لألســعار  الدنيــا  بالحــدود  االلتــزام 
التأمينيــة  التغطيــات  وتمديــد 
لمبــادئ  مراعــاة  دون  المعروضــة 

واألخالقيــة. األساســية  التأميــن 

االنكمــاش االقتصــادي واألزمــة الماليــة  «
التــي تعانــي منهــا الحكومــة ســترفع 
ــة  ــات االحتيالي ــات المطالب ــن احتمالي م
حجمــً وعــددًا إضافــًة الــى أنهــا ســتؤثر 
ميــول  علــى  مباشــرة  غيــر  بطريقــة 

أصحــاب الوثائــق وأهوائهــم.

الحفــاظ علــى مســتوى األداء المتميــز  «
األخطــار  مــن  الجيــدة  والســمعة 
الشــركة مســتقباًل  تواجــه  التــي قــد 
ــات  ــن التحدي ــر م ــاك الكثي ــث أن هن حي
يضعهــا  ســوف  التــي  والمعوقــات 

نجاحاتنــا. أمــام  االخريــن 

غيــر  « األخطــار  بعــض  مواجهــة 
ــة  ــرات المناخي ــبب التغي ــة بس المتوقع
غيــر  العواصــف  مثــل  الطبيعيــة  أو 
وإمكاناتنــا  الــزالزل  أو  االعتياديــة 
محــدودة جــدًا لمعالجــة األضــرار التــي 

عنهــا.  تنشــأ  قــد 

الســابقة  الفتــرة  خــالل  الشــركة  قامــت 
التاليــة: بالقوانيــن  الكامــل  بااللتــزام 

قانون الشركات. «

نظام اإلفصاح في بورصة فلسطين. «

هيئــة  « وتعليمــات  بقوانيــن  اإللتــزام 
الفلســطينية. المــال  رأس  ســوق 

قانــون ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة  «
المضافــة.

ــة  « ــادئ الحوكم ــات ومب ــزام بتعليم اإللت
ــيدة. الرش

التقاريــر  « بمعاييــر  الكامــل  اإللتــزام 
الدوليــة. الماليــة 

اإللتــزام الكامــل بقــرار قانــون مكافحة  «
ــم  ــاب رق ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم غس

.2015 لســنة   )20(

أسعار العمالت:

بالنســبة  العمــالت  أســعار  تحديــد  يتــم 
األســعار  الــى  بالرجــوع  األمريكــي  للــدوالر 
الصــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية 
يوميــً  المتداولــة  البنــوك  أســعار  وكذلــك 
لهــذه  الحســابي  المتوســط  أخــذ  ويتــم 
بشــكل  النظــام  علــى  وإدخالهــا  األســعار 

يومــي.

ــالت  « ــعار العم ــي أس ــر ف ــذب الكبي التذب
ــد  ــة، وق ــات المالي ــى البيان ــك عل ــر ذل وأث
قامــت الشــركة بعمــل ســلة عمــالت 
مناســبة تســاعد بشــكل كبيــر علــى 
مواجهــة هــذا الخطــر فــي المســتقبل.

االجراءات القانونية والقضايا 
المرفوعة من وعلى الشركة:

ال يوجــد أي قضايــا جوهريــة تؤثــر علــى نتائــج 
اإلدارة حــدوث  تتوقــع  الشــركة وال  أعمــال 
ــا وتقــوم الشــركة برفــع  مثــل هــذه القضاي
قضايــا علــى اآلخريــن الســترداد حقوقهــا 
وتحصيــل ذمــم بعــض الزبائــن المتعثريــن 
عــن التســديد وقــد بلــغ عــدد هــذه القضايــا 

ــة. ــام 235 قضي ــة الع ــي نهاي ف

علــى  مرفوعــة  قضايــا  يوجــد  كمــا  
الشــركة نتيجــة طبيعــة عملهــا والمتعلقــة 
بالتعويضــات، وبلــغ عــدد هــذه القضايــا  712 

قضيــة فــي نهايــة العــام .

كافــة  أخــذ  تــم  بأنــه  العلــم  مــع 
اإلحتياطيــات والمخصصــات الفنيــة لهــذه 
الشــركة. وعلــى  مــن  المرفوعــة  القضايــا 

المسائل التي أحيلت 
للتصويت عليها من قبل 

حملة األسهم:

علــى  للشــركة  العامــة  الهيئــة  وافقــت 
توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة %10 خــالل العــام 
2015 عــن أربــاح الشــركة فــي العــام 2014.

ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة 
ــام 2015، وال  ــالل الع ــت خ ــررة حدث ــر متك غي

تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســي.

الصفقات الرئيسية واألطراف 
ذات العالقة:

رئيســية جوهريــة مــع   ال توجــد صفقــات 
دينــار   5000 جــاوزت  عالقــة  ذات  أطــراف 
أردنــي أو أكثــر، عــدا مــا هــو موضــح فــي 

الماليــة. البيانــات  ضمــن  اإليضاحــات 

الموردين والزبائن الرئيسين:

ال يوجــد مورديــن محدديــن أو زبائــن رئيســين 
فأعلــى   10% يشــكلون  وخارجيــً  محليــً 
المبيعــات  و/أو  المشــتريات  إجمالــي  مــن 

للشــركة.

التغيرات التي طرأت على 
أعمال الشركة:

لــم يطــرأ أي تغيــر جوهــري يؤثــر بشــكل 
الشــركة. ونتائــج  أعمــال  علــى  كبيــر 

المنتجات الجديدة:

تمــارس الشــركة أعمالهــا مــن خــالل تقديــم 
ــا  ــا وم ــة لزبائنه ــات التأميني ــن الخدم ــة م باق
زالــت الشــركة تقــدم هــذه التأمينات بشــكل 
ســنوي ومنتظــم وتفكــر خــالل العــام 2016 
وذلــك  جديــدة  تأمينيــة  باقــات  بتقديــم 
مــن أجــل خدمــة زبائــن الشــركة وتقديــم 

ــً. ــل دائم األفض

األعمال الموسمية:

ال توجــد أيــة أعمــال موســمية خاصــة بنشــاط 
الشــركة العــام ويؤثــر علــى نتائــج أعمالهــا.

الملكية الفكرية:

ال يوجــد أي إمتيــاز و/أو ملكيــة فكريــة ألحــد 
وخاصــة بنشــاط وأعمــال الشــركة.

القوانين الجديدة:

ال توجــد أيــة قوانيــن جديــدة ســتؤثر علــى 
الوضــع المالــي للشــركة ونشــاطاتها خــالل 

ــة. ــرة القادم الفت

انقطاع األعمال:

وال  الســابقة  الفتــرة  خــالل  يحــدث  لــم 
ــاط  ــال ونش ــاع ألعم ــة أي إنقط ــرة الحالي الفت

الشــركة.

العمليات خارج دولة 
فلسطين:

تأمينيــة  ونشــاطات  عمليــات  أيــة  توجــد  ال 
ــركة  ــام الش ــدا قي ــطين ع ــة فلس ــارج دول خ
القطــري  الســوق  فــي  أســهم  بشــراء 
االســتثمار  سياســة  ضمــن  والجزائــري 
المتبعــة والقائمــة علــى تنويــع اســتثماراتها.

معايير اإلفصاح:

اإللتــزام  أعينهــا  نصــب  الشــركة  وضعــت 
واألنظمــة  القوانيــن  بكافــة  الكامــل 
المعمــول بهــا داخــل دولــة فلســطين وقــد 

عالقة القرابة والمصاهرة مع 
أعضاء مجلس اإلدارة:

ال توجــد أي قرابــة أو مصاهــرة مــا بيــن اإلدارة 
التنفيذيــة وأي عضــو مــن أعضــاء مجلــس 
أعضــاء  بيــن  أعمــال  أي  توجــد  وال  اإلدارة 

البعــض. بعضهــم  مــع  اإلدارة  مجلــس 

المراكز القيادية التي يشغلها 
مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية في الشركات 
األخرى والشقيقة:

ــي  ــال ف ــة أعم ــة أي ــغل اإلدارة التنفيذي ال تش
الشــركات األخــرى و/أو الشــركات الشــقيقة 
ــد  ــس اإلدارة فق ــال مجل ــوص أعم ــا بخص أم
الذاتيــة  الســيرة  ضمــن  ذلــك  إيضــاح  تــم 

المجلــس. ألعضــاء 

اإلفالس:

مــن  عضــو  أي  إفــالس  إشــهار  يتــم  لــم 
أعضــاء مجلــس اإلدارة وال اإلدارة التنفيذيــة 
خــالل الفتــرة الســابقة وال توجــد أيــة بــوادر و/

أو معلومــات إلفــالس أي عضــو مــن األعضــاء 
أو أي موظــف مــن اإلدارة التنفيذيــة.

االختالفات بين البيانات 
النهائية والبيانات األولية:

ال يوجــد أي اختالفــات فــي البيانــات النهائيــة 
والمفصــح عنهــا فــي البيانــات األوليــة.

االمتيازات:

ال يوجــد اي امتيــازات ألي طــرف داخلــي او 
خارجــي.

قرارات ذات أثر مادي ومعايير 
الجودة الدولية:

أثــر  لهــا  جوهريــة  قــرارات  أي  توجــد  ال 
ــالل  ــركة خ ــعى الش ــوي، وتس ــادي أو معن م
تطبيــق  علــى  القادمــة  لألعــوام  خطتهــا 

الدوليــة. الجــودة  معايــر 

أتعاب التدقيق واإلستشارات 
الضريبية:

الخارجــي  التدقيــق  أتعــاب  بلغــت 
 2015 للعــام  الضريبيــة  واالستشــارات 
مبلــغ 57,304 دوالر أمريكــي مقابــل مبلــغ  
الماضــي. للعــام  أمريكــي  دوالر   121,782

المؤشرات الرئيسية لقائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحدة:

)المبالغ بالمليون دوالر أمريكي(

20112012201320142015البيان/ السنة

20.37720.80523.70130.07832.582مجموع االستثمارات

74.73379.20184.74694.255100.379مجموع األصول

49.40952.60257.13158.37961.664مجموع المطلوبات

25.32426.59927.61535,87638.714مجموع حقوق المساهمين

19.46923.29729.72328.88729.019صافي اإلحتياطيات الفنية

35.00836.44843.92044.29742.909إجمالي أقساط التأمين

1.4561.7042.9372.3621.334صافي األرباح
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)المبالغ بالمليون دوالر أمريكي(

20112012201320142015البيان / السنة

1.9472.2133.9493.8721.546األرباح /)الخسائر( قبل الضرائب

1.0001.2501.0001.000-قيمة األرباح الموزعة نقدًا

قيمة األرباح الموزعة على شكل أسهم منحة 
مجانية

1.750----

25.32426.59927.61535.87638.714مجموع حقوق المساهمين

2.942.602.502.502.67أسعار إغالق األوراق المالية )سهم الشركة(/ دوالر

أهم المؤشرات المالية للشركة للعام 2015:

الوضع المالي للشركة:

قامــت الشــركة  بدعــم وتحســين وضعهــا المالــي والمحافظــة علــى إحتياطياتهــا الفنيــة وأخــذت كافــة المخصصــات المطلوبــة منهــا  «
بموجــب الدراســة اإلكتواريــة التــي قامــت بهــا هيئــة ســوق رأس المــال واإلدارة العامــة للتأميــن، وقــد إرتفعــت أصــول الشــركة الــى 100 

مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 94 مليــون دوالر أمريكــي بزيــادة %6 عــن العــام الماضــي.

تــم المحافظــة علــى ســيولة عاليــة مــن أجــل دعــم الشــركة مــن الناحيــة الماليــة وإلظهــار قدرتهــا علــى تســديد التزاماتهــا أواًل بــأول  «
دون أي تأخيــر أو مماطلــة، وقــد بلغــت الودائــع والنقــد لــدى البنــوك مــا يقــارب 13 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 14 مليــون دوالر امريكــي 

فــي العــام الماضــي.

بلــغ رأســمال الشــركة العامــل مبلــغ 34.400 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 32.182 مليــون دوالر امريكــي فــي العــام الماضــي، وممــا ال  «
شــك فيــه أن هــذا المبلــغ يظهــر مــدى قــوة وقــدرة الشــركة علــى تســديد إلتزاماتهــا المتداولــة.

قامــت الشــركة خــالل العــام 2015 بتوزيــع اســتثمارها ومحفظتهــا اإلســتثمارية ووزعــت هــذه اإلســتثمارات فــي أكثــر مــن قطــاع لحماية  «
الشــركة مــن أي هــزات عالميــة أو تذبــذب فــي األســعار ولحمايــة الشــركة مــن التضخــم، وقــد قامــت الشــركة بتوزيــع اســتثماراتها فــي 

الســوق المحلــي والخارجــي .

أهم النسب المالية:

20152014البيان/ السنة

2.51 %1.33 %العائد على الموجودات

6.58 %3.45%العائد على حقوق المساهمين

24 %13%العائد على السهم

38 %39%معدل الملكية

2.401 مرة2.278 مرةنسبة التداول 

0.690.70القيمة السوقية الى القيمة الدفترية

6.32 مرة17.27 مرةالقيمة السوقية الى العائد

اإلقرارات:

يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية عمل الشركة خالل عام 2016. «

يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال: «

االسم
عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

ماجد عقلجمال أبو نحلالشيخ / ناصر بن علي بن سعود آل ثانيالسيد / كامل ابو نحل

التوقيع

نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي: «

االسم
نائب المدير العام للشؤون المالية و اإلداريةالمدير العامرئيس مجلس اإلدارة

السيد / عزام الخفشالسيد / أنور الشنطيالسيد / كامل ابو نحل

التوقيع














































