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لمحة عامة

من نحن

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

تعتبــر ترســت العالميــة للتأميــن (ترســت فلســطين) فريــدة فــي طبيعتهــا ومكانتهــا مقارنــة مــع الشــركات الفلســطينية األخــرى،
فأعضــاء مجلــس إدارتهــا يتمتعــون بخبــرة دوليــة وعالميــة فــي مجــال األشــغال التأمينيــة ،وتتميــز الشــركة بأنهــا عضــو فــي مجموعــة
شــركات «ترســت العالميــة» للتأميــن ،كبــرى الشــركات العاملــة فــي التأميــن وإعــادة التأميــن فــي الشــرق األوســط والعالــم ،وأكثرهــا
نجاحــاً وتميــزاً فــي عالــم الخدمــات التأمينيــة ،وقــد حققــت نقلــة نوعيــة فــي الخدمــات التأمينيــة علــى المســتوى المحلــي والعالمــي
ممــا أكســبها ثقــة الجميــع لقدرتهــا الفنيــة اإلســتيعابية كضمــان مهــم لألخطــار المؤمنــة لديهــا معــززاً بهامــش مــاءة وإمكانيــات
ماليــة واســعة ضامنــاً لتســديد فــوري للمطالبــات والحــوادث.

ترســت فلســطين والتــي امتــد نشــاطها ليشــمل كل فلســطين بــدأت أولــى خطواتهــا فــي عــام  1994وهــي شــركة زميلــة لمجموعــة
شــركات ترســت العالميــة للتأميــن ،إحــدى أهــم وأكبــر مجموعــات التأميــن وإعــادة التأميــن فــي الشــرق األوســط والعالــم.
مــا زالــت ترســت فلســطين توفــر الحمايــة والضمــان لممتلــكات المواطنيــن وترفــد الوطــن بالكــوادر والخبــرات القديــرة والموهوبــة
وتســاهم بفاعليــة نوعيــة فــي بنــاء اإلقتصــاد وإنجــاز الوعــد بالمســاهمة فــي البنــاء والتطويــر أينمــا تواجــدت وبــكل طاقاتهــا.

6

لتحمــل المخاطــر ومجموعــة مميــزة مــن الكــوادر المؤهلــة ذات الســمعة والخبــرات الفنيــة
تتمتــع شــركتنا بقــدرة إســتيعابية كبــرى
ّ
العريقــة وكوكبــة مــن الموظفيــن المنتميــن والمثابريــن والمســتعدين للتفانــي فــي خدمــة عمالئهــم.
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الرؤيا

ترست  ...اإلختيار األول

إن الرؤيــا التــي تتطلــع إليهــا ترســت فلســطين أن تصبــح هــي اإلختيــار األول للشــركات واألفــراد ،إن شــركة ترســت هــي وليــدة
خبــرات متراكمــة عبــر عقــود أسســت خاللهــا مخــزون مــن المعرفــة والتجربــة وأعــدت لهــا كل اإلمكانيــات وحشــدت لهــا جميــع
الطاقــات وعقــدت العــزم علــى تحقيقهــا عمليــاً خــال مســيرتها ،إننــا وبحمــد اللّ ــه قــد أصبحنــا اإلختيــار األول لشــريحة مهمــة فــي
الســوق الفلســطيني ،ووصلنــا إلــى قيــادة الســوق كأكبــر شــركة عاملــة ،إننــا نعمــل علــى اإلســتمرار فــي قيــادة ســوق التأميــن
الفلســطيني والبقــاء كإختيــار أول ألي مســتهلك ،لنصــل بــكل ذلــك مــن خــال القــوة والســمعة والخدمــة النوعيــة وســرعة تلبيــة
اإلحتياجــات واإلنتشــار وتنــوع الســلع وجــودة األداء إلــى المرتبــة األولــى فــي اإلنتــاج واألربــاح والتوســع وعــدد الســلع ونوعهــا
وحقــوق المســاهمين ورضــا الزبائــن.

الرسالة
توفيــر أقصــى درجــات الحمايــة والضمــان لألفــراد والشــركات والحفــاظ علــى ممتلكاتهــم مــن خــال تعزيــز العالقــة مــع الزبائــن
واإلســتمرار فــي بنــاء الكــوادر المؤهلــة والخبــرات القديــرة والمســاهمة بفاعليــة فــي خدمــة المجتمــع الفلســطيني ضمــن مســؤوليتنا
المهنيــة والمجتمعيــة ،لتطويــر وبنــاء اإلقتصــاد والمجتمــع واإلرتقــاء بالوعــي التأمينــي الفلســطيني إلــى العالميــة مــن خــال نقــل
تجربــة العالــم وإهتمامــه بالتأميــن للواقــع الفلســطيني.

تسعى ترست فلسطين من أجل إنجاز رؤيتها إلى:
•إستمرار تعزيز العالقة مع الزبائن من خالل تقديم خدمات فائقة الجودة وتوفير أفضل الشروط لإلكتتاب.
•تطويــر خدمــات الشــركة وتوســيع شــبكة الفــروع والــوكالء والمكاتــب لتلبيــة إحتياجــات الزبائــن الحالييــن والوصــول إلــى كل
الزبائــن المتوقعيــن .
•اإلستثمار في الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على الحوار واإلتصال لتمكينها من تحقيق أهدافها وإنجاز الرؤية المشتركة.
•الوصول بإسم ترست للتأمين كإسم له وقع وصدى ونموذج نجاح تتطلع إليها أنظار الناس في المجتمع.
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القيم

األهداف

إن نظامنــا القيمــي هــو مرجعيتنــا األخالقيــة التــي تصــف مــا نؤمــن بــه بحــق وترشــدنا فــي ســلوكنا وأنشــطتنا ،وهــذه المرجعيــة
تســاعدنا فــي عمليــة صنــع القــرار ،وفــي إختيــار نــوع أنشــطة األعمــال التــي ننخــرط بهــا ،وتحديــد األســواق التــي نتاجــر فيهــا ،ونوعيــة
النــاس الذيــن نُ عــد أنفســنا للعمــل معهــم ،وننســجم ونتفاعــل ونسترشــد قيــم المجموعــة فــي أدائنــا والتــي تتمثــل فــي:

إن تحقيــق هــدف الشــركة بزيــادة حصتهــا فــي الســوق يعتمــد علــى تقديــم الخدمــات النوعيــة والمنتجــات المميــزة التــي
تدفــع بالجمهــور لإلنحيــاز للشــركة وذلــك مــن خــال:

*اإلنفتــاح :نتصــرف تبعــاً ألعلــى معاييــر األمانــة والكرامــة ،نشــجع الجميــع علــى التعبيــر عــن آرائهــم وأفكارهــم علــى نحــو إيجابــي
ومتــوازن لصالــح الخيــر العــام للجميــع ،وكل وحــدة عمــل ومهمــة للمجموعــة ســوف يتــم تحفيزهــا إلبتــكار آليــة مــن شــأنها أن
تشــجع الطاقــم بكاملــه ليأتــي باقتراحــات تطويريــة لخدماتنــا وطــرق عملنــا.
*العدالــة :نعامــل الجميــع بعدالــة ومســاواة دون أي تمييــز علــى أســاس الجنــس ،أو الجنســية ،أو العــرق ،أو الديــن ،أو اللــون
ونعامــل الجميــع باإلحتــرام الــذي يســتحقونه ونمنحهــم الكرامــة اإلنســانية التــي يســتحقونها.
*اإلمتثــال :نحتــرم لوائــح القوانيــن فــي البــاد التــي نعمــل فيهــا ونلتــزم بروحهــا وتفصيالتهــا ،ونلتــزم بعــدم التشــجيع أو الســكوت
عــن أيــة أنشــطة غيــر قانونيــة يمكــن أن ترتكــب بإســم طواقمنــا وشــركائنا فــي العمــل ،ونحتــرم كافــة حقــوق الطبــع والملكيــة
الفكريــة لآلخريــن ،ونحمــي خاصتنــا مــن تلــك الحقــوق والملكيــات عبــر الوســائل القانونيــة المتاحــة لنــا.
*روح الفريــق :نأخــذ بيــد الجميــع للعمــل لصالــح « الخيــر العــام » للمجموعــة بأكملهــا ونؤكــد لهــم تباعــاً رغبتنــا فــي حمــل األمانــة،
ونعمــل علــى مكافــأة مخططــات العمــل الجــاد وسياســات اإلعتــراف بــه وبمــن يقومــون بــه ،كمــا سنشــجع العامليــن للمشــاركة
بمــا لديهــم مــن معرفــة مــع أولئــك األقــل خبــرة منهــم ،ونقـ ُّـر روح العمــل الجماعــي ووضعهــا فــوق اإلنجــازات الفرديــة.
*التغييــر :بمــا أننــا نتــوق إلــى إنمــاء مصالحنــا التجاريــة وتوســيعها ،ونســعى دومــاً نحــو التغييــر علــى نحــو ال منــاص منــه ،فإننــا
نواصــل التأكيــد للعامليــن معنــا أن التغييــر ينبغــي أال يكــون تهديــداً بــل فرصــة لتطويــر معاييرنــا علــى المســتويين الفــردي
والجماعــي.

تحقيق الموازنة المقترحة لألعوام 2019-2017
•تعزيز التقدم في أداء الشركة من خالل تفعيل عملية اإلنتاج وتطوير منتجات تأمينية جديدة.
•تطويــر بيئــة العمــل اإلداريــة والمعلوماتيــة واللوجســتية بمــا يضمــن توحيــد اآلليــات والمنهجيــات لزيــادة الجــودة وتقليــل
التكاليف.
المؤمنيــن وســهولة دفــع التعويضــات
•بنــاء وتفعيــل قــدرة الشــركة علــى تحمــل األخطــار المتوقعــة واإللتــزام التــام أمــام
ّ
فــي أوقاتها.
•تطبيــق مبــادئ الحوكمــة والشــفافية والمحاســبة فــي كل مراحــل العمــل وعلــى كل المســتويات اإلداريــة ،وذلــك
لضمــان تحقيــق النتائــج المقترحــة.
•اإلستمرار في تطوير موارد بشرية محترفة قادرة على العمل بكفاءة وفاعلية.
•تحديــث وبنــاء أنظمــة العمــل وتوحيــد اإلجــراءات وزيــادة الكفــاءة مــن خــال اإلســتثمار المــدروس فــي تكنولوجيــا
المعلومــات.

*المســؤولية :نواصــل التــوازن العــادل بيــن تشــجيع العامليــن معنــا علــى تحمــل مســؤولياتهم تجــاه المخاطــر وعــدم الســماح
لآلخريــن -علــى الــدوام  -بالتصــرف بــا دافعيــة وقــدرة علــى إنجــاز المهــام المناطــة بهــم ،فأولئــك الذيــن ليــس بمقدورهــم
اإلرتقــاء إلــى مســتوى المعاييــر المطلوبــة فــي األداء المهنــي يتــم تشــجيعهم علــى مواصلــة تطورهــم المهنــي فــي مــكان آخــر
بكرامــة وعــدل.
*العاملــون معنــا :نختــار بعنايــة بالغــة مــن نرغــب فــي أن يعملــوا لصالــح مجموعتنــا ،أو معهــا ،علــى أســس مقدرتهــم علــى
المشــاركة بقيمهــم وأهليتهــم المهنيــة للعمــل معنــا.

10

11

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة المساهمين الكرام،
بإســمي وإســم إخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أتقــدم منكــم بالتهنئــة بمناســبة إنعقــاد الجمعيــة العامــة فــي دورتهــا الثانيــة
والعشــرين متمنيــاً للجميــع الصحــة وألعمــال الجمعيــة الموقــرة النجــاح.
ويســرني ان أضــع بيــن أيديكــم تقريــراً مفصــا عــن نشــاطات الشــركة خــال العــام المنصــرم  ،2016يتضمــن البيانــات الماليــة وقائمــة
الدخــل واإلســتثمار والنشــاطات التشــغيلية التــي قامــت بهــا الشــركة.
لقــد انعقــد مجلــس اإلدارة تســع مــرات خــال العــام الماضــي وعقــدت لجــان المجلــس إجتماعــات متعــددة لمناقشــة الخطــط
أوال بــأول.
ومراقبــة أداء اإلدارة ورســم السياســات اإلســتراتيجية لكافــة المراحــل ومتابعــة األعمــال ً
و اسمحوا لي أن أضع بين أيديكم ملخصاً عن أوضاع الشركة ونشاطاتها والظروف الموضوعية والذاتية التي واجهت أدائها- :
أوال :الوضع اإلقليمي والمحلي.
ً

إن مــا ورد مــن أرقــام فــي العــام  ٢٠١٦يمثــل البيانــات المجمعــة لشــركتنا وشــركة التكافــل حســب معاييــر التقاريــر الدوليــة وهيئــة
ســوق رأس المــال الفلســطينية – اإلدارة العامــة للتأميــن ،وبالتالــي فقــد بلغــت حصــة الشــركة اإلجماليــة (ترســت  +التكافــل)

 40%من السوق الفلسطيني.

أمــا بمــا يتعلــق بشــركة ترســت وشــركاتها التابعــة بــدون حســابات شــركة التكافــل للتأميــن ،فقــد حققــت الشــركة زيــادة فــي اإلنتــاج
بنســبة  20%عــن العــام الماضــي ليبلــغ إجمالــي اإلنتــاج فــي  2016مبلــغ  51,659مليــون دوالر أمريكــي وزيــادة فــي األربــاح بنســبة
 24%لتصــل األربــاح الصافيــة إلــى  3,296مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام .2016
وإرتفعــت الموجــودات فــي العــام  2016لتصــل  111مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة مــع  109مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام ،2015
وبلغــت حقــوق الملكيــة فــي العــام  2016مبلــغ  45,721مليــون دوالر أمريكــي بعــد أن كانــت  47,765مليــون دوالر أمريكــي فــي
العــام ( 2015بعــد أن تــم إعــادة تصنيــف إســتثمارنا فــي شــركة التكافــل لتصبــح شــركة تابعــة وليــس إســتثمارات متوفــرة للبيــع).
وتعتبــر هــذه النتائــج فارقــة ومميــزة فــي مســيرة الشــركة ،وذلــك نتــاج جهــود مشــتركة بيــن كــوادر الشــركة واإلدارة التنفيذيــة
ومجلــس اإلدارة وبدعــم كافــة المســاهمين لنجــاح هــذه المســيرة.

تواصلــت حالــة عــدم اإلســتقرار فــي دول اإلقليــم ممــا جعــل سياســة التحفــظ فــي التوســع فــي قطــاع اإلســتثمار هــي الســائدة ،ولــم
تشــهد الســاحة الفلســطينية أي حالــة غيــر طبيعيــة فــي مجــال اإلســتثمار ولــم نشــاهد قــدوم مســتثمرين جــدد أو البــدء بمشــاريع
إســتراتيجية بــل إن التحفــظ والتقوقــع مــع الــذات كان ســيد المرحلــة الســابقة.

لقــد عملــت لجــان المجلــس جميعهــا (لجنــة المخاطــر والتدقيــق ولجنــة الحوكمــة ولجنــة اإلســتثمار ولجنــة المكافــآت) بفاعليــة
وشــفافية ظاهــرة إلنجــاز معــدالت رقابــة طويلــة علــى أعمــال اإلدارة التنفيذيــة ،وكان لذلــك األثــر فــي الوصــول إلــى صفــر أخطــاء
جوهريــة خــال العــام.

ثانياً  :النشاطات التشغيلية.

كمــا أننــا ضاعفنــا مــن الجهــد المبــذول فــي تدريــب الكــوادر وتأهيلهــم فــي دورات داخليــة وخارجيــة متخصصــة بلغــت  735ســاعة
تدريبيــة خــال العــام المنصــرم شــارك فيهــا  102موظــف أي مــا يعــادل  % 27مــن موظفــي الشــركة.

منــذ نهايــة العــام  2010بــدأت شــركتنا فــي قيــادة الســوق الفلســطيني وتحتــل المركــز األول علــى كل المســتويات وهــا هــي تســتمر
للســنة السادســة علــى التوالــي وبــدون منــازع وتســجل التقــدم فــي كافــة عناصــر المقارنــة.
كان العــام المنصــرم مميــزاً وفارقــاً فــي نشــاطات الشــركة حيــث تمكنــت الشــركة وبعــد معانــاة طويلــة مــن اإلســتحواذ علــى شــركة
التكافــل الفلســطينية وهــي ثالــث أكبــر شــركة تأميــن فــي فلســطين ،ونجحنــا فــي رفــع مســاهمتنا إلــى  62.44%مــن أســهم الشــركة
وذلــك بتوجيهــات الســيد مؤســس المجموعــة والســادة مجلــس اإلدارة.
تــم إنتــداب ممثليــن عنــا فــي مجلــس إدارة شــركة التكافــل ونعمــل بالتنســيق معهــم لتقديــم المســاعدة فــي إعــادة هيكلــة الشــركة
بمــا يحقــق مصالــح الشــركتين.
نتيجــة لهــذا اإلســتحواذ وإضافــة إلــى نتائــج الشــركة الماليــة خــال العــام المنصــرم ،فقــد بلغــت موجــودات الشــركة  146مليــون
دوالر أمريكــي مقابــل  109مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام  2015وإرتفعــت حقــوق الملكيــة لتصــل إلــى  50مليــون دوالر أمريكــي
مقارنــة مــع  48مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام  ،2015وإرتفــع اإلنتــاج إلــى  59مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة مــع  43مليــون دوالر
أمريكــي فــي العــام ( 2015تــم فــي العــام  2016إحتســاب أقســاط شــركة التكافــل عــن آخــر ثالثــة شــهور أي منــذ تاريــخ اإلســتحواذ
حســب معاييــر التقاريــر الدوليــة).
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شــاركنا بفاعليــة فــي التنميــة اإلجتماعيــة والمســاهمة المجتمعيــة مــن خــال بعــض التبرعــات العينيــة والنقديــة للجمعيــات
والمؤسســات الخدماتيــة والتعليميــة ،وســاهمنا فــي زيــادة ثقافــة المجتمــع التأمينيــة.
أوصلنــا إســمنا إلــى معظــم شــرائح المجتمــع ،مثّ لنــا بخدماتنــا النوعيــة وســمعتنا نموذجــاً يحتــذى بــه فــي الشــفافية والعدالــة
واإلحترافيــة علــى مســتوى الوطــن.

بكم ومعكم نبني اإلقتصاد ونبني الوطن
وكل عام وأنتم بخير
رئيس مجلس اإلدارة
كامل غازي أبو نحل
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أعضاء مجلس اإلدارة
تــم إنتخــاب الســادة  /أعضــاء مجلــس اإلدارة بتاريــخ  21نيســان 2015

فــي إجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة ألربــع ســنوات مقبلــة ()2018-2015
ويتكــون مــن الســادة:

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.
المديــر التنفيــذي لشــركة ترســت القابضــة قبــرص ،رئيــس مجلــس إدارة
ترســت 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 ،عضــو مجلــس إدارة شــركة فنتــورا دل مــار (المملكــة المتحــدة،
المملكــة العربيــة الســعودية).

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, -
 ،Cincinnatiالواليــات المتحــدة األمريكيــة.
رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين.
عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين.
عضــو مجلــس إدارة شــركة ترســت ســوريا ،شــركة ترســت ليبيــا ،بنــك
ترســت الجزائــر ،شــركة ترســت الجزائــر القابضــة لإلســتثمار ،شــركة
ترســت الجزائــر للتأميــن وإعــادة التأميــن ،البنــك األهلــي قطــر ،شــركة
الســري للتجــارة.
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السيد /جمال كامل عبد الرحمن أبو نحل

السيد ماجد محمد عبد الحميد عقل

من مواليد عمان عام .1954

من مواليد غزة عام .1957

حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــالSalem State ،
 ،College, Bostonالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

مدير عام الشركة العامة للتكافل  -قطر.

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين.
المدير العام للشركة اإلستثمارية القابضة للمستثمرين األردنيين.
عضــو مجلــس إدارة الشــركة القطريــة للتأميــن وإعــادة التأميــن ،شــركة
ترســت الصناعيــة فــي الجزائــر ،شــركة ترســت البحريــن ،شــركة ترســت
ليبيــا ،شــركة قطــر للبتــرول المحــدودة.

عضو مجلس إدارة

خبره  37عاماً في التأمين وإعادة التأمين.
عضو مجلس إدارة جلف اسست البحرين.
عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين  -فلسطين.
عضو اإلتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين اإلسالمي -السودان.

السيد وليد أحمد ابراهيم السعدي

السيد  /خالد كامل عبد الرحمن أبو نحل

من مواليد عمان عام .1960

من مواليد مدينة غزة عام .1961

عضو مجلس اإلدارة

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال والعلــوم الماليــة
عــام  1982وعلــى شــهادات .CMA, IMA
عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين.
عضــو مجلــس إدارة شــركة إزدان العقاريــة ،الرعايــة الطبيــة ،شــركة تــداول
لإلســتثمار ،شــركة ُعمان ري ،الشــركة اإلســتثمارية القابضة للمســتثمرين
األردنيين.
الشــريك المســؤول فــي شــركة  PKF-QATARلتدقيــق الحســابات
واإلستشــارات الماليــة.

عضو مجلس إدارة

حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي التأميــن وإدارة المخاطــر ،جامعــة
ســيتي ،لنــدن.
عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين.
عضو زميل في معهد تشارترد لإلدارة (.)MCMI
عضو في معهد إدارة المخاطر (.)MIRM
زميل في معهد التأمين القانوني (.)FCII
خبرة ( )28عاماً في قطاع التأمين وإدارة المخاطر.
شــارك وحاضــر فــي العديــد مــن البرامــج والــدورات التدريبيــة وورش
العمــل والمؤتمــرات المحليــة والدوليــة.
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السيد محيي الدين محمد حسن الجمل
عضو مجلس إدارة

أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة ومقــدار مــا يملكــون مــن أســهم فــي رأس مــال
الشركة:

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 الخيريــة.

اإلسم
السيد  /كامل غازي كامل أبو نحل

المنصب

الجنسيه

عدد األسهم
2016

عدد األسهم
2015

الشركات المسيطر
عليها من قبل األعضاء

رئيس المجلس

أردني

203,378

203,378

ال يوجد

285,994

285,994

60,605

60,605

4,143,260

4,143,260

السادة  /شركة ترست العالمية للتأمين – البحرين
ويمثلها :الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود ال ثاني

نائب الرئيس

قطري

السادة  /شركة ترست العالمية للتأمين – قبرص.

ال يوجد

ويمثلها:

السيد/أنور محمد احمد الشنطي
عضو مجلس اإلدارة  /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  -فلسطين منذ عام .2010

السيد/ماجد محمد عبد الحميد عقل

عضو

فلسطيني

---

---

ال يوجد

السيد  /وليد أحمد ابراهيم السعدي

عضو

أردني

---

---

ال يوجد

السيد  /خالد كامل عبد الرحمن ابو نحل

عضو

فلسطيني

126,942

126,942

ال يوجد

السيد  /أنور محمد احمد الشنطي

عضو

فلسطيني

37,211

37,211

ال يوجد

السيد  /جمال كامل عبد الرحمن أبو نحل

عضو

أردني

133,331

133,331

ال يوجد

السيد  /محيي الدين محمد حسن الجمل

عضو

أردني

1,490,897

1,490,897

ال يوجد

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين  -فلسطين.
المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة ترست العقارية  -فلسطين.
المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة ترست للسياحة والسفر  -فلسطين.
عضــو مجلــس إدارة ســابق مينــا جيوثيرمــال ،شــركة التكافــل للتأميــن ســابقا ،شــركة
جيريكــو للميــاه المعدنيــة ،اإلتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن.
عضو مجلس إدارة  -سابق -الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
عمل مديراً عاماً للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
عمل مديراً إقليمياً للشركة القطرية العامة  -اإلمارات العربية المتحدة.
عمل مساعداً للمدير العام في المجموعة األهلية للتأمين.
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المدير العام

السيد /أنور محمد الشنطي
مدققي حسابات الشركة للعام 2016

السادة PriceWaterHouseCoopers (PWC( /
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دور مجلس اإلدارة وآلية عمله:
يتألــف مجلــس إدارة شــركة ترســت العالميــة للتأميــن (ترســت فلســطين) مــن ثمانيــة أعضــاء ،وتتمثــل مهامــه فــي متابعــة ســير أعمــال
الشــركة وإســتراتيجيتها وخططهــا المســتقبلية وإقــرار الموازنــات التقديريــة واألنظمــة والسياســات الماليــة واإلســتثمارية وإعتمــاد
البيانــات الماليــة ،وتنفــذ هــذه المهــام مــن خــال لجــان المجلــس المختلفــة.
تلتــزم الشــركة بمبــادئ الحوكمــة وذلــك مــن خــال اتخــاذ القــرارات باألغلبيــة ،ويبلــغ الحــد األدنــى لعضويــة مجلــس اإلدارة 100,000
سهم.

اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
أوال :لجنة التدقيق الداخلي وتتكون من:
ً
•السيد /وليد السعدي

رئيساً

•السيد /خالد أبو نحل

عضواً

•السيد /ماجد عقل

عضواً

مسؤوليات وصالحيات اللجنة:

جلسات مجلس اإلدارة:
أوال :عقد مجلس إدارة الشركة تسع جلسات في العام  ،2016وكانت نسبة حضور األعضاء ضمن النصاب القانوني.
ً
ثانيــاً  :ال يتقاضــى رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه أي بــدالت عــن رحــات عملهــم الخارجيــة أو الداخلية المتعلقة
بأعمــال الشــركة ،ويقتصــر مــا يتقاضونــه علــى مكافــأة مجلــس اإلدارة المشــار إليهــا فــي إيضــاح المصاريــف التفصيلــي والبالــغ قيمتهــا
 60ألــف دوالر أمريكــي باإلضافــة إلــى مصاريــف الســفر الفعلية.
ثالثاً  :تعقد اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة إجتماعاتها قبل عقد إجتماعات مجلس اإلدارة.
رابعاً  :ال يتقاضى أعضاء اللجان أي أتعاب أو بدالت حضور عن مشاركتهم في عمل هذه اللجان.

•مراجعــة ودراســة كافــة التقاريــر التــي تصــدر عــن دائــرة التدقيــق الداخلي وتوجيــه اإلدارة التنفيذية لكافة اإلجــراءات والتعديالت
المطلوبــة ومتابعــة تنفيذ هــذه التعديالت.
•دراسة عروض التدقيق الخارجي ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة إلختيار المدقق الخارجي للشركة.

ثانياً  :لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة وتتكون من:
•السيد /الشيخ ناصر بن علي

رئيساً

•السيد /جمال أبو نحل

عضواً

•السيد /محيي الدين الجمل

عضواً

مسؤوليات وصالحيات اللجنة:

•إقــرار كافــة القــرارات الخاصــة بالتعيينــات للمناصــب العليــا ورفــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة بخصــوص الرواتــب والزيــادات
الســنوية والمكافــآت الخاصــة.
•دراسة الكادر الوظيفي بشكل سنوي وإجراء التعديالت عليه إن اقتضت الضرورة ذلك.
•التنســيق المباشــر مــع دائــرة المــوارد البشــرية بخصــوص أيــة مشــاكل تخــص الــكادر الوظيفــي وتحديــد اإلحتياجــات الالزمــة
للموظفيــن ســواء تدريبيــة أو لوجســتية ،ويتــم رفــع كافــة التقاريــر الســنوية لمجلــس اإلدارة ألخــذ الموافقــات الالزمــة عليهــا.
•تطبيــق قواعــد ومبــادئ حوكمــة الشــركات الفلســطينية مــن خــال اإللتــزام بالقواعــد اإللزاميــة التــي وردت فــي القوانيــن
واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه.
•التطبيق التدريجي للقواعد اإلختيارية لقواعد ومبادئ حوكمة الشركات حيثما لزم األمر ذلك.
•التــوازي مــع مصلحــة المســاهمين والمســتثمرين إنطالقــاً مــن القناعــة الراســخة بأهميــة ممارســة أقصــى درجــات الدقــة
والشــفافية.
•متابعة إلتزام الشركة بمبادئ اإلفصاح عن أدائها المالي من خالل تقاريرها الربعية ونصف السنوية وتقريرها السنوي.
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ثالثاً  :لجنة اإلستثمار وتتكون من:
•السيد /جمال أبو نحل

رئيساً			

•السيد /أنور الشنطي		

عضواً

مزايا ومكافآت مجلس اإلدارة- :
(المبالغ بالدوالر األمريكي)

المكافآت السنويه

مصاريف السفر

المجموع

اإلسم
كامل غازي كامل ابو نحل

رئيس مجلس اإلدارة

7,500

-

7,500

ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

7,500

2,023

9,523

جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل

عضو مجلس إدارة

7,500

10,393

17,893

وليد احمد ابراهيم السعدي

عضو مجلس إدارة

7,500

4,150

11,650

ماجد محمد عبد الحميد عقل

عضو مجلس إدارة

7,500

3,280

10,780

•السيد  /خالد أبو نحل

رئيساً

خالد كامل عبد الرحمن أبو نحل

عضو مجلس إدارة

7,500

-

7,500

•السيد  /ماجد عقل

عضواً

محيي الدين محمد حسن الجمل

عضو مجلس إدارة

7,500

-

7,500

•السيد  /وليد السعدي

عضواً

انور محمد احمد الشنطي

عضو مجلس إدارة  /المدير العام

7,500

13,245

20,745

60,000

33,091

93,091

مسؤوليات وصالحيات اللجنة:
•متابعــة كافــة إســتثمارات الشــركة وتحديــد أولويــات هــذه اإلســتثمارات ســواء كانــت إســتثمارات بالعمــات أو األســهم
والســندات أو العقــارات.
•التنســيق الكامــل مــع هيئــة ســوق رأس المــال بخصــوص نســب اإلســتثمار وخطــط الشــركة فــي إســتثماراتها ضمــن أفضــل
وأحــدث الطــرق.

رابعاً  :لجنة المخاطر وتتكون من:

مسؤوليات وصالحيات اللجنة:

المنصب

المجموع

•دراســة وتوقــع المخاطــر التــي مــن الممكــن أن تتعــرض لهــا الشــركة مــن كافــة النواحــي وتقديــم الحلــول لهــا مــن خــال رفــع
توصياتهــا لمجلــس اإلدارة.
•التنســيق مــع لجنــة التدقيــق الداخلــي فــي فحــص ودراســة كافــة مالحظاتهــم وتتبــع الحلــول الالزمــة لذلــك ورفــع التوصيــات
لمجلــس اإلدارة بهــذا الخصــوص.
•وضع أكثر من خطة لمراجعة أية اخطاء غير متوقعة بالتنسيق الكامل مع مجلس اإلدارة.
•يتــم تقييــم مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه بشــكل ســنوي مــن خــال النقــاش العــام للمجلــس فــي آخــر إجتمــاع للســنة
الماليــة.

ملكية أعضاء وأقارب مجلس اإلدارة وجنسياتهم
(الزوجة واألوالد تحت السن القانوني)- :
ال يوجد أي ملكية ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة.

•ال توجد أي خالفات بين السادة مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق واإلدارة العليا للشركة.

24

25

| اإلدارة التنفيذية
26

27

اإلدارة التنفيذية
السيد/أنور محمد احمد الشنطي

السيد  /عطية عبد الرحمن موسى

من مواليد مدينة قلقيلية عام .1960

من مواليد مدينة رام اللّ ه عام .1975

حاصل على درجة البكالوريوس  -كلية العلوم من الجامعة األردنية عام .1985

حاصل على درجة البكالوريوس في علم الحاسوب من جامعة بيرزيت عام .1998

أنهى العديد من مساقات المعهد القانوني البريطاني.

عمــل ســنوات عديــدة فــي مجــال التأميــن ولمــدة  18عامــا بدأهــا فــي شــركة ترســت
العالميــة للتأميــن مــن موظــف حاســوب إلــى أن أصبــح مديــراً لدائــرة الحاســوب عــام
 2004وبقــي لمــدة  10ســنوات فــي هــذا المنصــب.

عضو مجلس اإلدارة  /المدير العام

المدير العام لشركة ترست العالمية للتأمين  -فلسطين منذ عام .2010
عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين  -فلسطين.
المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة ترست العقارية  -فلسطين.
المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة ترست للسياحة والسفر  -فلسطين.
عضــو مجلــس إدارة ســابق مينــا جيوثيرمــال ،شــركة التكافــل للتأميــن ســابقا ،شــركة
جيريكــو للميــاه المعدنيــة ،اإلتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن.
عضو مجلس إدارة  -سابق -الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
عمل مديراً عاماً للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
عمل مديراً إقليمياً للشركة القطرية العامة  -اإلمارات العربية المتحدة.
عمل مساعداً للمدير العام في المجموعة األهلية للتأمين.

مساعد المدير العام للتطوير والتخطيط اإلستراتيجي

تــم ترقيتــه عــام  2014إلــى منصــب مســاعد المديــر العــام للتطويــر والتخطيــط
اإلســتراتيجي.
حاصــل علــى العديــد مــن الــدورات فــي مجــال الحاســوب ولديــة شــهادات دوليــة منهــا
.EDRP,ENSA,CEH,ITIL V3
حاصــل علــى العديــد مــن الــدورات فــي مجــال التأميــن ،منهــا دورات فــي إعــادة التأميــن
و دورات متقدمــة فــي إدارة الخطــر ودورات فــي التأميــن الصحــي وتأمينــات الحيــاة.
ســاهم فــي بنــاء الكثيــر مــن البرامــج فــي الشــركة كمبرمــج ومحلــل نظــم منهــا برنامــج
للرواتــب والتأميــن الصحــي وغيرهــا.
عضو مجلس اإلدارة في شركة ترست للسياحة والسفر  -فلسطين.

السيد/عزام عبد اإلله خفش

نائب المدير العام للشؤون المالية واإلدارية
من مواليد مدينة نابلس عام .1969
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة بتقديــر إمتيــاز مــع مرتبــة
الشــرف عــام .1995
عمــل ســنوات عديــدة فــي مجــال التأميــن ولمــدة  22عامــا تــدرج خاللهــا فــي عــدة
مناصــب فــي قطــاع التأميــن .
عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات الطبية سابقاً.
حاصــل علــى مجموعــة مــن الــدورات وورشــات العمــل فــي مجــال التأميــن وإعــادة
التأميــن والقوانيــن الســارية مثــل قوانيــن ضريبــة الدخــل والمضافــة وقانــون الشــركات.
حاصل على رخصة وكيل تأمين من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
التحق بالعمل في شركة ترست العالمية للتأمين في العام .2013
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أســماء اإلدارة التنفيذيــة وجنســياتهم ومقــدار مــا يملكــون مــن أســهم فــي
رأس مــال الشــركة:

أهم إنجازات العام 2016
أوال :قامت الشركة باإلستحواذ على شركة التكافل للتأمين وأصبحت حصة الشركة تعادل  62.44%من رأس مالها.
ً

المنصب

الجنسيه

عدد األسهم
2016

عدد األسهم
2015

الشركات المسيطر
عليها من قبل األعضاء

السيد /أنور الشنطي

المدير العام

فلسطيني

37,211

37,211

ال يوجد

السيد  /عزام الخفش

نائب المدير للشؤون المالية
واإلدارية

فلسطيني

---

---

ال يوجد

المعــدة والمعتمــدة مــن قبــل الســادة/مجلس إدارة الشــركة
رابعــاً  :قامــت الشــركة بزيــادة إحتياطاتهــا الفنيــة ضمــن الخطــة
ّ
وبالتنســيق الكامــل مــع الخبيــر اإلكتــواري للشــركة وقــد أصبحــت اإلحتياطيــات الفنيــة كافيــة وعادلــة خــال العــام .2016

السيد  /عطية موسى

مساعد المدير العام للتطوير
والتخطيط اإلستراتيجي

فلسطيني

---

2,099

ال يوجد

خامســاً  :رفــد طاقــم الشــركة بالعديــد مــن الكفــاءات الوظيفيــة إيمانــاً بــأن الموظفيــن أصــل مــن أصــول الشــركة وقــد تــم منــح
الموظفيــن القدامــى والجــدد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة فــي اإلكتتــاب والتســويق والماليــة.

37,211

39,310

اإلسم

المجموع

ثانيــاً  :إرتفعــت المحفظــة التأمينيــة للشــركة بالرغــم مــن المنافســة الشــديدة بيــن شــركات التأميــن وقــد بلــغ إنتــاج الشــركة  59مليــون
دوالر أمريكــي مقابــل  43مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي.
والفعال في ضبط أرصدة الذمم المدينة.
ثالثاً  :إستمرت الشركة بتطبيق سياسة اإلئتمان ،وقد كان لهذه السياسة األثر الكبير
ّ

سادســاً  :المشــاركة فــي العديــد مــن المعــارض والمؤتمــرات خــال العــام  2016وتقديــم أفضــل الصــور عــن الشــركة وخدماتهــا
التأمينيــة خــال هــذه المؤتمــرات.
ســابعاً  :قامــت الشــركة بعقــد دورات وإرســال موظفيهــا لــدورات متقدمــة فــي الماليــة وفــي التأميــن وإعــادة التأميــن وإدارة
المخاطــر وغيرهــا مــن الــدورات التــي تســاهم فــي رفــع كفــاءة طاقــم وكادر الشــركة.

ملكية أقارب اإلدارة التنفيذية وجنسياتهم (الزوجة واألوالد تحت السن القانوني):
ال يوجد أي ملكية ألقارب اإلدارة التنفيذية.

وطورت من قاعدة البيانات وأنظمة العمل.
حدثت
ّ
ثامناً  :قامت الشركة بتطوير أنظمة التكنولوجيا لديها حيث ّ
تاسعاً  :أنهت الشركة التسوية الضريبية مع دائرة كبار المكلفين في ضريبة الدخل والقيمة المضافة حتى العام .2015

مزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية:
(المبالغ بالدوالر األمريكي)
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تكاليف الرواتب وملحقاتها

بدل سفر

المجموع 2016

المجموع 2015

537,795

48,284

586,079

771,703
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تقرير مجلس اإلدارة
للعام 2016
32
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تقرير مجلس اإلدارة للعام 2016

يســر مجلــس اإلدارة أن يرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي إجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي ،ويقــدم لكــم التقريــر الســنوي الثاني والعشــرين
والبيانــات الماليــة الختاميــة الموحــدة لشــركة ترســت العالميــة للتأميــن والشــركات التابعــة -شــركة ترســت العقاريــة وشــركة ترســت
للســياحة والســفر وشــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن عــن الســنة المنتهيــة فــي  2016/12/31مــع العلــم بــأن البيانــات الماليــة
للعــام  2015ال تظهــر بشــكل مجمــع مــع بيانــات شــركة التكافــل لعــدم إســتحواذنا علــى الشــركة فــي ذلــك العــام.

مجال التأمين:
إســتمرت الشــركة هــذا العــام بتبنــي إســتراتيجية قائمــة علــى عــدم التنافــس علــى التأمينــات الخطــرة التــي تســبب إرتفــاع نســبة
الخســارة ،حتــى لــو أدى ذلــك إلــى إنخفــاض إنتاجهــا وحصتهــا مــن الســوق ،إدراكاً منهــا بــأن زيــادة حجــم اإلنتــاج وســيلة لزيــادة قيمــة
األربــاح وليــس هدفــاً بحــد ذاتــه ،ونتيجــة لهــذه السياســة ونتيجــة تطبيــق التعرفــة الموحــدة بموجــب قــرار مــن هيئــة ســوق رأس
المــال الفلســطينية مقابــل دفــع عمــوالت لشــركات التأميــن التــي ال تحقــق حصتهــا مــن الســوق ومــن أجــل المحافظــة علــى ســوق
التأميــن الفلســطيني مــن اإلنهيــار ونتيجــة للظــروف اإلقتصاديــة والسياســية الصعبــة التــي عاشــتها البــاد فــي عــام  ،2016فقــد
بلــغ إجمالــي األقســاط المكتتبــة فــي هــذا العــام  58.704مليــون دوالر أمريكــي مقابــل  42.909مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام
الماضــي بزيــادة 15.795مليــون دوالر أمريكــي بنســبة إرتفــاع  % 37وقــد كان توزيــع اإلنتــاج علــى النحــو التالــي:
(المبالغ بالمليون دوالر)

نوع التأمين

2016

ومــن جهــة أخــرى فقــد بلغــت صافــي المطالبــات المتكبــدة خــال عــام  2016مبلــغ  35.160مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 25.386
مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  2015بزيــادة بلغــت  9.774مليــون دوالر أمريكــي وبنســبة  % 39وقــد بلغــت أربــاح التأميــن قبــل
المصاريــف اإلداريــة  9.447مليــون دوالر أمريكــي عــام  2016مقابــل  6.731مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام .2015
حققــت الشــركة أرباحــا تشــغيلية ناتجــة عــن أعمــال التأميــن بقيمــة  1.485مليــون دوالر أمريكــي مقابــل خســارة تشــغيلية  453ألــف
دوالر أمريكــي عــام  2015نتيجــة للتحســن الكبيــر فــي أداء محفظــة التأميــن الصحــي وسياســة التحفــظ التــي إنتهجتهــا الشــركة فــي
مثــل هــذا النــوع مــن التأميــن.

2015

المصاريف اإلدارية والعمومية:

األقساط*

النسبة من اإلنتاج

األقساط

النسبة من اإلنتاج

السيارات

35.870

61%

22.470

52%

تأمينات العمال

5.640

10%

3.928

9%

تأمينات المسؤولية المدنية

0.814

1%

0.673

2%

التأمين الصحي

بلــغ مجمــوع الموجــودات  /أصــول الشــركة فــي العــام  2016مبلــغ  146مليــون دوالر أمريكــي مقابــل  109مليــون دوالر أمريكــي
فــي العــام الســابق بزيــادة بلغــت  37مليــون دوالر أمريكــي وبنســبة .34%

6.260

11%

6.860

16%

التأمينات الهندسية

1.006

2%

0.848

2%

بلــغ النقــد والنقــد المعــادل والشــيكات اآلجلــة فــي الموجــودات المتداولــة للعــام  2016مبلــغ  39.401مليــون دوالر أمريكــي مقابــل
 22.702مليــون دوالر أمريكــي بزيــادة بلغــت  16.699مليــون دوالر أمريكــي ومــا نســبته .74%

تأمينات الحريق

4.795

8%

5.012

12%

التأمين البحري

0.388

1%

0.380

1%

تأمينات الحياة

3.295

5%

2.307

5%

التأمينات العامة األخرى

0.636

1%

0.431

1%

المجموع

58.704

100%

42.909

100%

بلغــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة  9.527مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام  2016مقابــل  8.639مليــون دوالر أمريكــي فــي
عــام  2015وبذلــك أصبحــت تشــكل مــا نســبته  16%مــن إجمالــي اإلنتــاج مقابــل نســبة  20%فــي العــام .2015

أصول الشركة:

بلغــت اإلســتثمارات الماليــة المتوفــرة للبيــع  24.989مليــون دوالر أمريكــي مقابــل  32.582مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام
الماضــي بإنخفــاض بلــغ  7.593مليــون دوالر أمريكــي وبنســبة إنخفــاض  23%وذلــك نتيجــة لتغيــر تصنيــف اإلســتثمار فــي شــركة
التكافــل للتأميــن حيــث أصبحــت الشــركة تابعــة للشــركة األم ترســت العالميــة للتأميــن.

المطلوبات المتداولة:

بلغــت المطلوبــات المتداولــة عــدا مطلوبــات عقــود التأميــن مبلــغ 21مليــون دوالر أمريكــي مقابــل  16مليــون دوالر أمريكــي فــي
العــام الماضــي بزيــادة نســبتها .38%

*األقســاط فــي العــام  2016تمثــل أقســاط شــركة ترســت للتأميــن وآخــر ثالثــة شــهور مــن إنتــاج شــركة التكافــل للتأميــن أي منــذ
تاريــخ اإلســتحواذ علــى الشــركة وذلــك تطبيقــاً لمعاييــر التقاريــر الدوليــة

34

35

النتائج المجمعة للشركة وشركاتها التابعة:

مطلوبات عقود التأمين  /اإلحتياطيات الفنية:

تحــرص الشــركة علــى أخــذ اإلحتياطيــات الفنيــة الكافيــة وبالتنســيق المســتمر مــع الخبيــر اإلكتــواري ،فقــد بلــغ صافــي مطلوبــات
عقــود التأميــن /اإلحتياطيــات الفنيــة:

بلغــت األربــاح الصافيــة قبــل حقــوق األقليــة وبعــد الضرائــب وتخصيــص مبلــغ  60ألــف دوالر أمريكــي مكافــأة أعضــاء مجلــس
اإلدارة للعــام  2016لشــركة ترســت العالميــة للتأميــن وشــركاتها التابعــة مبلــغ  3.656مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة مــع 2.649
مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام  ( ،2015تــم تعديــل البيانــات الماليــة للعــام  2015نتيجــة لتغيــر السياســة المحاســبية فــي تقييــم
اإلســتثمارات العقاريــة).
ويوصي مجلس اإلدارة الهيئة العامة الموقرة بالموافقة على توزيع األرباح كما يلي:

البيان  /السنة

 / 2016مليون دوالر أمريكي

 / 2015مليون دوالر أمريكي

صافي المطالبات المبلغ عنها وغير المسددة  /اإلدعاءات الموقوفة

31.665

19.266

صافي اإلحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة

0.931

0.768

صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

20.424

8.985

السياسة المحاسبية في تصنيف اإلستثمارات العقارية

المجموع

53.020

29.019

توزيعات أرباح نقدية على المساهمين

رأس مال الشركة:

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

 / 2016دوالر أمريكي

صافي حصتنا من أرباح شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

224,963

لم يكن هناك إستحواذ على الشركة

صافي ربح شركة ترست العقارية قبل إستبعاد العمليات المشتركة

840,616

409,176

()149,762

()149,762

الربح بعد إستبعاد العمليات المشتركة

690,854

259,414

ربح (خسارة) شركة ترست للسياحة والسفر

7,364

()1,692

923,181

257,722

مجموع األرباح للشركات التابعة

---

()1,000,000

األرباح بعد مخصص الضرائب وبعد حقوق األقلية

3,520,576

2,649,393

مجموع األرباح القابلة للتوزيع كما يلي:

15,280,760

12,025,293

()328,825

()265,109

14,951,935

11,760,184

وعليــه يوصــي مجلــس اإلدارة الجمعيــة العامــة العاديــة الموافقــة علــى توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة  15%مــن رأس
المــال المدفــوع وتبلــغ قيمــة األربــاح المقتــرح توزيعهــا مليــون ونصــف المليــون دوالر أمريكــي ( 1.5مليــون دوالر أمريكــي) علــى أن
يتــم توزيعهــا خــال النصــف األول مــن العــام .2017
 / 2015دوالر أمريكي

والشركات الشقيقة

11,760,184

10,375,900

األرباح المدورة *

كانت نتائج أعمال الشركات التابعة كما يلي:

إستبعاد إيجارات محملة على شركة ترست العالمية للتأمين

أرباح مدورة من سنوات سابقة بعد التعديالت التي تمت على

المحول لإلحتياطي اإلختياري

نتائج أعمال الشركات التابعة:

البيان  /السنة

البيان  /السنة

 / 2016دوالر أمريكي

 / 2015دوالر أمريكي

*يوجــد مــن ضمــن األربــاح المــدورة مبلــغ  8,978مليــون دوالر أمريكــي أربــاح ناتجــة عــن إعــادة تقييــم اإلســتثمارات العقاريــة
لشــركة ترســت للتأميــن بــدون شــركة التكافــل للتأميــن ،و هــذا الربــح ناتــج عــن تغييــر السياســة المحاســبية للشــركة بتقييــم
أراضيهــا بالقيمــة العادلــة بــدال مــن التكلفــة.

مجال اإلستثمار:

تتبــع شــركة ترســت العالميــة للتأميــن – فلســطين المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ( )IFRSلعــرض هــذه اإلســتثمارات فــي
بياناتهــا الماليــة ،وتنــص هــذه المعاييــر علــى إعــادة تقييــم هــذه اإلســتثمارات وفقــا لقيمتهــا العادلــة كمــا هــي فــي نهايــة العــام
بحيــث ينعكــس إعــادة تقييــم اإلســتثمارات المتوفــرة للبيــع علــى حقــوق المســاهمين فــي بيــان المركــز المالــي ،وعندمــا ال يكــون
باإلمــكان تحديــد قيمــة اإلســتثمارات المتوفــرة للبيــع بشــكل دقيــق فإنــه يتــم عرضهــا بتكلفتهــا التاريخيــة.
وفــي ســبيل تعزيــز قاعــدة أصولهــا بإســتثمارات قويــة وواعــدة ،لجــأت شــركة ترســت العالميــة للتأميــن إلــى اإلســتثمار خــارج فلســطين
وبشــكل رئيســي فــي كل مــن قطــر والجزائــر ،حيــث تشــكل إســتثمارات الشــركة أهــم عناصــر اإليــرادات التــي تجنيهــا الشــركة مــن
مصــادر خــارج العمليــات الرئيســية لشــركاتها.
بلغــت عوائــد وأربــاح اإلســتثمارات لألســهم المملوكــة للشــركة فــي بورصــة فلســطين واألســواق العربيــة والودائــع لــدى البنــوك
المحليــة واألجنبيــة فــي عــام  2016مبلــغ  3.186مليــون دوالر أمريكــي مقابــل  1.734مليــون دوالر أمريكــي عــام .2015
كما أن قيمة اإلستثمارات تأثرت بالزيادة بمبلغ  2.671مليون دوالر أمريكي نتيجة إرتفاع قيمتها العادلة.
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إستثمارات الشركة:
 / 2016مليون دوالر أمريكي

 / 2015مليون دوالر أمريكي

اإلستثمارات /السنة
النقد والنقد المعادل

19.114

12.688

إستثمارات في حصص وأسهم الشركات المحلية والخارجية

24.989

32.582

اإلستثمارات العقارية (أراضي)*

19.622

14.482

مجموع اإلستثمارات

63.725

59.752

ثانياً  :موجودات مالية بالكلفة المطفاة:
(المبالغ بالدوالر األمريكي)
إسم الشركة

•قامــت الشــركة فــي العــام  2016بتغييــر سياســتها المحاســبية فــي تقييــم إســتثماراتها العقاريــة ،حيــث تــم إعــادة تقييــم
األراضــي وقيدهــا بالقيمــة العادلــة وليــس بالتكلفــة وأصبحــت قيمــة األراضــي  14.409مليــون دوالر أمريكــي ( ترســت
بــدال مــن  5.431مليــون دوالر أمريكــي ( ترســت للتأميــن فقــط ).
للتأميــن فقــط )
ً

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

عدد األسهم

القيمة العادلة 2016

القيمة العادلة *2015

شركة إعمار

2000

211,310

217,017

شركة ميناء دبي الدولي

2000

203,788

209,660

415,098

426,677

المجموع

أوال :موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
ً

•وضعــت األرقــام المقارنــة فــي العــام  2015لغايــات اإلســتدالل والتحليــل وذلــك ألن شــركة ترســت للتأميــن لــم تكــن تســتحوذ

عدد األسهم
2016/12/31

نسبة المساهمة

القيمة العادلة
2016/12/31

القيمة العادلة
2015/12/31

شركة االتصاالت الفلسطينية

374,000

0.28%

2,628,317

2,408,070

شركة واصل

341,344

2.63%

256,008

341,344

باديكو

إسم الشركة المدرجة محليا

•قامــت الشــركة خــال الربــع األخيــر مــن العــام  2016باإلســتحواذ علــى شــركة التكافــل وأصبحــت حصــة الشــركة % 62.44
مــن رأس مــال شــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن ،ونتيجــة لعمليــة تجميــع البيانــات فــي العــام  2016تــم حــذف مســاهمة
الشــركة األم (ترســت للتأميــن) مقابــل دمــج البيانــات الماليــة ،أمــا بخصــوص العــام  2015فلــم يكــن هنــاك إســتحواذ علــى شــركة
التكافــل الفلســطينية وتــم وضــع اإلســتثمار ضمــن إســتثمارات الشــركة.

علــى شــركة التكافــل للتأميــن فــي ذلــك الحيــن .

اإلستثمار العقاري:

المساحة (متر مربع)

 /2016دوالر أمريكي

 / 2015دوالر أمريكي

139,033

0.06%

161,278

168,230

أرض نابلس  -شارع الروضة

2,033

1,046,995

948,733

البنك الوطني

---

---

---

2,385,000

أرض نابلس  -شارع فيصل

2,779

1,736,875

1,778,560

بنك فلسطين

---

---

---

1,847,124

أرض نابلس  -سالم ()1

20,000

163,333

153,333

البنك التجاري الفلسطيني

----

---

---

92,000

أرض نابلس  -سالم ()2

15,485

100,653

92,910

1,250,000

2%

2,137,499

47,952

أرض غزة  -النصيرات

2,573

1,492,467

1,412,423

309,895

0.11%

269,609

263,411

أرض غزة  -شارع الرشيد

4,094

9,868,569

10,095,722

---

---

---

6,219,966

أراضي البيرة

2,416

1,618,160

---

مطاحن القمح الذهبي

35,000

0.23%

31,683

33,568

أرض جنين – تنين

50,039

2,564,293

---

بنك القدس

114,821

0.19%

137,785

---

أرض جنين – تلفيت

12,081

369,189

---

---

---

5,622,179

13,806,665

إستثمارات مشتركي تكافل

1,219,046

---

19,366,331

18,775,384

أراضي البيرة

24,988,510

32,582,049

المجموع

البنك االسالمي الفلسطيني
الوطنية موبايل
شركة التكافل الفلسطينية للتأمين*

مجموع األسهم المدرجة محليا
المحفظة الخارجية
مجموع المحفظة محليا و خارجيا
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البيان  /السنة

1,012

661,173

---

19,621,707

14,481,681
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سياسة ومخاطر اإلستثمار:

ال يوجــد فــي المــدى المنظــور مخاطــر خارجــة عــن المألــوف كاألزمــات الماليــة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ،ولكــن وحيــث أنــه مــن
ـال مــن المخاطــر تمامــاً إال أن سياســة الشــركة فــي اإلســتثمار تقــوم علــى حفــظ التــوازن مــا بيــن أهــداف
الصعــب إيجــاد إســتثمار خـ ٍ
اإلســتثمار ودرجــة المخاطــرة مــن خــال توزيــع اإلســتثمارات إقليميــاً وقطاعيــاً.

الشركات التابعة:
البيان  /السنة
شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
2

شركة ترست للسياحة والسفر

مساهمة عامة

التأمين التكافلي

 9.350مليون دوالر أمريكي

224,963

مساهمة خصوصية

اإلستثمار العقاري

 1.5مليون دينار أردني

690,854

مساهمة خصوصية

سياحة وسفر

 100ألف دوالر أمريكي

7,364

الطبيعة القانونية

1

شركة ترست العقارية

النشاط الرئيسي

رأس مال الشركة

حصتنا من نتائج أعمال
الشركات التابعة بعد
إستبعاد العمليات
المشتركة /دوالر أمريكي

3

 .1شركة التكافل الفلسطينية للتأمين:

تأسســت شــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن المســاهمة العامــة المحــدودة بتاريــخ  19تشــرين الثانــي  2006وســجلت لــدى
مراقــب الشــركات فــي مدينــة رام اللّ ــه تحــت رقــم (.)562601179

تهدف الشركة إلى ممارسة أعمال التأمين وجميع األعمال اإلستثمارية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء.
قامــت شــركة ترســت العالميــة للتأميــن فــي الربــع األخيــر للعــام  2016باإلســتحواذ علــى شــركة التكافــل وأصبحــت حصتهــا 62.44%
مــن رأس مــال الشــركة ،لتكــون شــركة التكافــل الــذراع التأمينــي التكافلــي لشــركة ترســت العالميــة للتأميــن.
وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بنســبة  % 62.44لشــركة ترســت العالميــة للتأميــن وشــركاتها التابعــة ( ترســت العقاريــة وترســت

للســياحة والســفر).

 .2شركة ترست العقارية:

تأسســت شــركة ترســت العقاريــة المســاهمة الخصوصيــة المحــدودة بتاريــخ  30نيســان  1995وســجلت لــدى مراقــب الشــركات فــي
مدينــة رام اللّ ــه تحــت رقــم (.)562420703
تهــدف الشــركة إلــى اإلســتثمار وبيــع وشــراء العقــارات واألراضــي وإدارتهــا والقيــام بالنشــاطات اإلنشــائية فــي مختلــف مناطــق
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة  % 100لشركة ترست العالمية للتأمين  -فلسطين.

 .3شركة ترست للسياحة والسفر:

تأسســت الشــركة بتاريــخ  22كانــون االول عــام  1994وســجلت لــدى مراقــب الشــركات فــي مدينــة غــزة كشــركة مســاهمة خصوصيــة
وتــم خــال العــام  2011نقــل مقــر الشــركة وتســجيلها لــدى مراقــب الشــركات فــي مدينــة رام اللّ ــه تحــت رقــم (.)563107895
تهدف الشركة إلى بيع تذاكر السفر في مختلف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة  % 100لشركة ترست العالمية للتأمين  -فلسطين.
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إيضاحات إضافية:

تنفيــذاً 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:

إيضاحات إضافية:

42

البيان  /السنة

2015

2016

عدد المساهمين

92

101

عدد األسهم المتداولة

 99,465سهم

 33,647سهم

قيمة األسهم المتداولة

 434,459دوالر أمريكي

 84,388دوالر أمريكي

عدد العقود المنفذة

 27عقد

 9عقود

أعلى سعر تداول خالل العام

 4.5دوالر أمريكي

 2.69دوالر أمريكي

أدنى سعر تداول خالل العام

 2.80دوالر أمريكي

 2.50دوالر أمريكي

سعر اإلفتتاح في بداية العام

 2.80دوالر أمريكي

 2.50دوالر أمريكي

سعر اإلغالق في نهاية العام

 4.5دوالر أمريكي

 2.67دوالر أمريكي

عدد األسهم المصدرة

 10مليون سهم

 10مليون سهم

القيمة السوقية للشركة

 45مليون دوالر أمريكي

 26.7مليون دوالر أمريكي

معدل دوران السهم %

0.99%

0.336%

العائد على السهم

35%

26%

43

مساهمون يملكون  5%فأكثر من رأس مال الشركة:
أسهم المساهم

المخطط التنظيمي:
2015

2016
عدد األسهم

النسبة المئوية

عدد األسهم

النسبة المئوية

ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر

السادة  /شركة ترست العالمية للتأمين – قبرص

4,143,260

41.43%

4,143,260

41.43%

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
و اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

السيد  /محيي الدين الجمل

1,490,897

14.91%

1,490,897

14.91%

721,316

7.21%

721,316

7.21%

السيد  /حماد إسماعيل ابو شنب

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

السيطرة على الشركة:

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

البيان

اﻟﺨﺪﻣﺎت ادارﻳﺔ
واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

عدد األسهم

النسبة

السادة /شركة ترست العالمية للتأمين  -قبرص

4,143,260

41,43%

السادة /شركة ترست العالمية للتأمين  -البحرين

285,994

2,86%

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﺸﻮؤن ادارﻳﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت
واﻟﺬﻣﻢ

شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين:

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻧﺘﺎج

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻧﺘﺎج

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ

ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﻴﻦ

ﺧﺪﻣﻪ اﻟﻌﻤﻼء

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

اﻟﻔﺮوع

اﻛﺘﻮاري

ﺗﻜﻨﻮﻟﺠﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

•يتم توجيه دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة لكافة المساهمين قبل أسبوعين على األقل من تاريخ إنعقاد الهيئة.
•يتــم وضــع التقريــر الســنوي لــدى دائــرة اإلســتثمار وشــؤون المســاهمين فــي المركــز الرئيســي للشــركة وكذلــك فــي جميــع
الفــروع.
•يتم نشر إعالن دعوة إنعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلية وذلك قبل أسبوع من إنعقاد الهيئة.

اﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻮﻛﻼء

اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

•يتــم نشــر كل مــا ذكــر أعــاه علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي ( )www.trustpalestine.comضمــن زاويــة المســتثمر وكافــة
مواقــع التواصــل اإلجتماعــي الرســمية الخاصــة بالشــركة.
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺤﻴﺎة
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اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ

ﺣﻮادث اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺣﻮادث اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
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الموظفين:

نضــع فــي شــركة ترســت للتأميــن رأس مالنــا البشــري فــي أعلــى قائمــة إهتماماتنــا ،وتتبنــى شــركتنا رؤيــة هامــة هــي أن الثــروة
الحقيقيــة للشــركة تكمــن فــي جــذب وإســتقطاب نخبــة النخبــة مــن خبــراء التأميــن فــي الســوق الفلســطيني والحفــاظ عليهــم بمــا
يضمــن إســتمرار قيــادة شــركتنا لقطــاع التأميــن الفلســطيني.

الموظفين الرئيسيين ومدراء الدوائر:
المدير العام

السيد /أنور الشنطي

المستشارين:
مستشار المدير العام لشؤون التسويق

السيد /السميدع عباس

المستشار القانوني

السيد /نضال طه

المستشار القانوني

السيد /شرحبيل الزعيم

مدراء الفروع :

نائب المدير العام للشؤون المالية واإلدارية

السيد /عزام الخفش

مدير فرع الخليل

السيد /سائد السيد أحمد

مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير اإلستراتيجي

السيد /عطية موسى

مدير فرع نابلس

السيد /زياد لبادة

القائم بأعمال مدير دائرة التدقيق الداخلي

السيد /هايل حسونة

مدير فرع غزة

السيد /يونس أبو مرشود

القائم بأعمال مدير دائرة إدارة المخاطر

السيد /مظفر منصور

مدير فرع طولكرم

السيد /محمد عوايص

مدير دائرة التحصيل والذمم

السيد /رياض أبو رحمة

مدير فرع جنين

السيد /محمد عبد الرازق

مدير دائرة إكتتاب التأمينات العامة

السيدة /رانيا األشقر

مدير فرع بيت لحم

السيد /خالد عايش

مدير دائرة إنتاج المركبات

السيد /شادي العبادي

مدير فرع قلقيلية

السيد /رياض أبو حمدة

مدير دائرة التأمين الصحي

السيد /هاشم حجاوي

مدير دائرة تعويضات حوادث المركبات المادية

السيد /سليمان ريحان

مدراء المكاتب :

مدير دائرة تعويضات التأمينات العامة

السيد /تيسير رواجبة

مدير مكتب أريحا

السيد /عبد الرؤوف الفارس

مدير دائرة التسويق واإلنتاج المباشر

السيد /عبد اللّ ه صادق

مدير مكتب السالم

السيد /سائد السيد أحمد

مدير تسويق دائرة الحياة

السيد /جعفر الخواجا

مدير مكتب رفيديا

السيد /عرفات أبو شلهوب

مدير دائرة التعويضات الجسدية /المركبات والعمال

السيدة /رزان يامين

مدير مكتب الفندق

السيد /محمد شتيوي

مدير دائرة الشؤون القانونية

السيدة /ليندا مريش

مدير مكتب خانيونس

السيد /نضال السعافين

مدير اإلستثمار والعالقات العامة

السيد /مصطفى سالمة

مسؤول التسويق مكتب بديا

السيد /عمر طه

مدير شؤون الوكالء

السيد /عبد اللّ ه داود

مسؤول التسويق مكتب سلفيت

السيد /عبد الرحمن ياسين

مدير الشؤون اإلدارية

السيد /ابراهيم حشايكة

مسؤول التسويق مكتب بيت جاال

السيد /سهيل الشاعر

مدير الموارد البشرية

السيد /مجد حبايب

مسؤول التسويق مكتب طوباس

السيد /يوسف دراغمة

مدير إعادة التأمين

السيد /عزام عياش
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عدد موظفي شركه ترست العالميه للتأمين والشركات التابعة:

توزيع موظفي شركة ترست العالمية للتأمين على الفروع:
عدد الموظفين

إسم الشركة

2016-12-31

2015-12-31

الفرع

عدد الموظفين

رام اللّ ه

102

بديا

4

ترست للتأمين

223

210

نابلس

31

رفيديا

1

ترست للسياحة و السفر

2

3

الخليل

19

مكتب السالم

1

ترست العقارية

2

4

غزة

19

خان يونس

3

التكافل للتأمين

156

144

طولكرم

10

طوباس

3

المجموع

383

361

بيت لحم

8

بيت جاال

2

جنين

8

سلفيت

2

قلقيلية

6

الفندق

2

أريحا

2

المجموع

المكاتب التابعة

20

203

توزيع موظفي الشركات التابعة:
الشركات التابعة

عدد الموظفين

شركة ترست العقارية

2

شركة ترست للسياحة والسفر

2

شركة التكافل للتأمين

156

المجموع

160

48

49

مؤهــات موظفــي شــركة ترســت العالميــة للتأميــن وشــركاتها التابعــة
كمــا فــي 2016/12/31

لقــد كانــت شــركتنا ومنــذ البدايــة مــع تنظيــم قطــاع التأميــن ووقــف الفوضــى الســابقة التــي كانــت فــي الســوق الفلســطيني ومــا
أوال وللشــركة ثانيــاً وللمســاهمين ثالثــاً.
زلنــا نؤمــن بهــذه الفكــرة للنهــوض بالقطــاع لمــا هــو خيــر للمواطــن ً

ترست للتأمين

ترست العقارية

ترست للسياحة
و السفر

شركة التكافل

المجموع

ماجستير

10

0

0

4

14

بكالوريوس

121

0

2

116

239

دبلوم

43

0

0

20

63

أقل من دبلوم

49

2

0

16

67

المجموع

223

2

2

156

383

المؤهل العلمي

دوالر أمريكــي عمولــة لشــركات التأميــن التــي لــم تحقــق تلــك الحصــة .وســددت شــركة التكافــل الفلســطيني للتأميــن 440,611
دوالر أمريكــي عمولــة لشــركات التأميــن أيضــا.

الحوكمة الرشيدة:

تنفيــذاً لرؤيــة مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة العليــا ،فــإن الشــركة تعمــل بإســتمرار لتطبيــق قواعــد الحوكمــة الرشــيدة لتحقيــق
المصلحــة العليــا للشــركة بالتــوازي مــع مصلحــة المســاهمين والمســتثمرين وذلــك إنطالقــاً مــن القناعــة الراســخة بأهميــة ممارســة
أقصــى درجــات الدقــة والشــفافية ،ومــن هنــا كان االهتمــام باإلفصــاح عــن بيانــات الشــركة الماليــة ونتائــج األعمــال والنشــاطات
وكافــة النواحــي الجوهريــة لكافــة فئــات المســتثمرين.

نأمــل أن يســتمر تطبيــق تثبيــت التعرفــة وعــدم اللجــوء إلــى الخصومــات التــي ّأدت إلــى منافســة غيــر مدروســة ونتائــج كارثيــة لقطــاع
التأميــن حتــى تبقــى المنافســة قائمــة علــى الخدمــة وتحســين األداء وليــس علــى الســعر دون أي منطــق علمــي أو مهنــي فــي
تحديــده.

كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

تولــي الشــركة اهتمامــاً عاليــاً فــي تطويــر أنظمــة الضبــط الداخلــي وتحديــث وتطبيــق إجــراءات العمــل المتبعــة والمصممــة وفــق
أعلــى المعاييــر المهنيــة بمــا يضمــن تحقيــق الحــد األقصــى مــن الشــفافية ،ممــا أدى بشــكل مباشــر لرفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة وتحســين
مســتوى الجــودة المقدمــة للمواطــن مــن ســرعة فــي األداء ودقــة فــي العمــل وإلتــزام بالتعويــض.

وتقــوم الشــركة مــن خــال دائــرة التدقيــق الداخلــي وبالتنســيق الكامــل مــع اإلدارة التنفيذيــة بمتابعــة كافــة إجــراءات العمــل والتأكــد
مــن ســير جميــع العمليــات اإلنتاجيــة والتشــغيلية وفــق أحــدث المعاييــر العالميــة فــي كافــة فــروع الشــركة علــى امتــداد الوطــن ،هــذا
ـا عــن التحديــث والتطويــر المســتمر علــى هــذه األنظمــة ممــا مكننــا مــن مواجهــة التحديــات المتجــددة والمتناميــة والتغلــب
فضـ ً
عليهــا بنجــاح كبيــر ،األمــر الــذي كان ســبباً مباشــراً فــي رفــع مســتوى جــودة الخدمــات التأمينيــة المقدمــة بالتــوازي مــع ســرعة إنجــاز
العمليات.
مــع العلــم بأنــه ال يوجــد أي مواطــن ضعــف جوهريــة فــي أنظمــة الضبــط الداخليــة والتــي قــد ينتــج عنهــا إحتمــال عــدم إمكانيــة منــع
أو الكشــف عــن أي بيــان غيــر صحيــح وذو أثــر جوهــري.

تقــوم الشــركة بإعتمــاد المبــدأ الديمقراطــي فــي طــرح كافــة المواضيــع ،حيــث تجــرى إنتخابــات تتــم بحريــة مطلقــة فــي إجتماعــات
مجلــس اإلدارة والهيئــة العامــة وتشــكيل اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،وتــم إعتمــاد مدونــة حوكمــة الشــركات.
وســتواصل الشــركة اإللتــزام بالمعاييــر التــي تحــدد مجــاالت عمــل كل فــرد مــن أســرة شــركة ترســت العالميــة للتأميــن -فلســطين
مــن مجلــس اإلدارة الــذي يتابــع ســير أعمــال الشــركة وإســتراتيجياتها وخططهــا المســتقبلية وإقــرار الموازنــات التقديريــة واألنظمــة
والسياســات اإلســتثمارية والماليــة ،إلــى اإلدارة التنفيذيــة التــي تدعــم ســير أعمــال الشــركة الحاليــة وتبحــث عــن الفــرص الجديــدة
فــي ســبيل التوســع واإلنتشــار فــي طــرح المنتجــات التأمينيــة الجديــدة إلــى الســوق الفلســطيني ،وحتــى كل فــرد مــن هــذه العائلــة
ينفــذ مهامــه مدفوعــاً بــروح الفريــق الواحــد مــن خــال هيــكل تنظيمــي يوضــح بســهولة ويســر التراتبيــة الوظيفيــة والمهمــات
والمســؤوليات والواجبــات.
تلتــزم شــركة ترســت العالميــة للتأميــن  -فلســطين باإلفصــاح عــن أدائهــا المالــي مــن خــال تقاريرهــا الربعيــة ونصــف الســنوية
وتقريرهــا الســنوي وخــال إجتماعــات هيئاتهــا العامــة ،وتتواصــل مــع المســاهمين بشــفافية مــن خــال دائــرة اإلســتثمار وشــؤون
المســاهمين التــي تســتجيب إلستفســارات المســاهمين والمســتثمرين فــي الشــركة.

الوضع التنافسي للشركة:

قامــت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية واإلدارة العامــة للتأميــن فــي بدايــة العــام  2016بتثبيــت التعرفــة ومنــع الخصومــات
التــي كانــت تعطــى بــدون أي منطــق مهنــي ،وقامــت الهيئــة فــي تثبيــت حصــص الشــركات فــي التأميــن اإللزامــي للمركبــات مقابــل
أن تقــوم شــركات التأميــن التــي تتجــاوز الحصــة الســوقية المعتمــدة لهــا مــن قبــل الهيئــة فــي دفــع عمولــة لشــركات التأميــن التــي
لــم تحقــق تلــك الحصــة ،وممــا ال شــك فيــه أن شــركتنا كانــت صاحبــة حصــة األســد فــي تســديد هــذه العمــوالت ،حيــث حققــت نتائــج
كبيــرة فــي محفظتهــا التأمينيــة لثقــة المجتمــع الفلســطيني بهــا وأدائهــا المميــز ،وقــد ســددت شــركتنا نقــداً مبلــغ 2,138,202
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تدريب وتأهيل موظفي الشركة:

15

دبلوم إدارة المخاطر

2

16

EBAU

2

17

مؤتمر HPE

1

18

HP NETWORKING SOLUTIONS

1

19

DELL CONFERENCE

2

20

ICT CONFERENCE

2

21

BUSINESS INTERRUPTION

1

22

ADVANCED EXCEL

5

23

دورة قانون الضمان اإلجتماعي

1

1

FAIR LIFE INSURANCE

1

24

دورة حول التأمين البحري وتأمين الحريق واألخطار الحليفة

3

2

الملتقى اإلقتصادي إلدارة المخاطر المالية والمصرفية

2

25

شهادة متخصص معتمد في الرقابة الداخلية CICS

2

3

مؤتمر ترست ري إلعادة التأمين

3

26

اإلتجاهات الحديثة في التقرير السنوي

1

4

اللقاء السنوي عام  2016مع اإلدارة العامة للشرطة الفلسطينية

4

27

إدارة المخاطر بما يتعلق بالممتلكات

1

5

المؤتمر  31لإلتحاد العام العربي للتأمين

2

28

دورة التكافل العائلي

1

6

مؤتمر المدراء الماليين  -قبرص

3

29

دورة اإلقتصاد اإلسالمي

20

7

التحليل المالي وإعداد قائمة التدفقات النقدية

1

30

التسويق الرقمي

16

8

إعداد وعرض القوائم المالية وفق المعايير المالية الدولية

1

31

ملتقى معايير التأمين الدولية

2

9

SYSTEM STRUCTURE

2

32

دورة ضريبة الدخل وضريبة القيمة والمضافة

2

10

PRODUCT SYSTEM STRUCTURE

5

33

دورة التأمين وتطبيقاتها

1

11

دبلوم التأمين وإدارة الخطر

1

34

إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

4

12

TEAMMATE CLOUD

1

35

تطوير قواعد البيانات  /اوراكيل

1

13

ورشة عمل نظام التأمين الصحي

3

14

BUILDING UNIFIED TRIAL BALANCE FOR THE GROUP

2

إنطالقــاً مــن إيماننــا المطلــق بــأن العنصــر البشــري هــو رأس مالهــا الحقيقــي ،وتجســيداً لرؤيــة مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا بالعمــل
المســتمر فــي ســبيل تطويــر كــوادر الشــركة ورفــع القــدرات اإلنتاجيــة لموظفيهــا بهــدف تقديــم أعلــى مســتوى مــن جــودة الخدمــات
لزبائــن الشــركة ،فــإن شــركة ترســت إســتمرت بالعمــل الــدؤوب فــي اإلســتثمار فــي طواقــم عملهــا وتدريبهــم علــى أحــدث تقنيــات
العمــل التأمينــي ورفدهــم بأحــدث األســاليب العلميــة والعمليــة فــي قطــاع التأميــن.

وقــد شــاركت شــركة ترســت العالميــة للتأميــن وشــركاتها التابعــة بالعديــد مــن المؤتمــرات وورشــات العمــل والبرامــج التدريبيــة
بمختلــف مســتوياتها اإلداريــة ســواء داخــل الوطــن أو خارجــه ،وقــد نهــل مــدراء وموظفــي الشــركة أحــدث الخبــرات العالميــة مــن نخبــة
مــن خبــراء التأميــن العالمييــن.
إنتهجــت شــركة ترســت العالميــة للتأميــن وشــركاتها التابعــة خــال هــذا العــام منهــج التركيــز علــى الــدورات المتخصصــة فــي قطاعــات
التأميــن المختلفــة مــن خــال المشــاركة فــي  35برنامجــاً تدريبيــاً  ،وركــزت علــى أعمــق المفاهيــم الخاصــة بقطــاع التأميــن التــي تؤثــر
بشــكل فعلــي علــى جــودة الخدمــات المقدمــة ،وقــد تنوعــت هــذه البرامــج مــا بيــن برامــج مخصصــة لــإدارة العليــا وبرامــج ماليــة
وفنيــة وتســويقية وتكنولوجيــة.

الرقم

52

إسم البرنامج

العدد

المجموع

102
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البحث والتطوير:

إنطالقــاً مــن الثقــة التــي أوالهــا المواطــن الفلســطيني للشــركة فــي حمايــة حاضــره ومســتقبله ،وإعتمــاداً علــى الرؤيــة اإلســتراتيجية
التــي تعتمدهــا الشــركة ،فقــد تبنّ ــت ومنــذ تأسيســها مبــدأ البحــث والتطويــر بهــدف ضمــان أعلــى جــودة تقــدم للمواطــن.
وفــي ظــل التنافــس الشــرس بيــن شــركات التأميــن فــي قطــاع األعمــال الفلســطيني ،وتأهــب اإلحتــال االســرائيلي لتدميــر إقتصادنــا
الوطنــي ،ارتــأت الشــركة أن مبــدأ البحــث والتطويــر هــو الســبيل األنســب لمواجهــة كافــة التحديــات ،وبالتالــي العمــل علــى التطويــر
المســتمر لكافــة العمليــات لزيــادة الكفــاءة اإلنتاجيــة وتطويــر المنتجــات المقدمــة واســتحداث خدمــات جديــدة نقدمهــا للمواطــن
الفلســطيني.
تقــوم الشــركة بدراســة مســتمرة ومتابعــة حثيثــة لمؤشــرات أدائهــا علــى مــدار العــام ،ومقارنتهــا بمؤشــرات األداء العــام لقطــاع
التأميــن الفلســطيني ووضــع التوصيــات للمســاهمة فــي تطويــر وتعزيــز قيادتهــا لســوق التأميــن الفلســطيني عــن طريــق العمــل
وبشــكل دؤوب علــى زيــادة معرفتهــا بإحتياجــات الزبائــن والســوق الفلســطيني عــن طريــق األبحــاث المســتمرة فــي تطويــر قواعــد
البيانــات المختلفــة وتحليــل البيانــات والمعلومــات المتوفــرة وإجــراء المقارنــات بيــن الدراســات المنفــذة علــى فتــرات مختلفــة ،ووضــع
الخطــط العمليــة إلحتياجــات الشــركة علــى المــدى القصيــر والطويــل مــن مختلــف المــوارد ووضــع المواصفــات الفنيــة الالزمــة لذلــك.
خــال العــام  2016إحتــل ملــف تطويــر أنظمــة وبرامــج الشــركة صــدارة المشــهد للســنة الثالثــة ،حيــث تركــزت الجهــود لتحديــث آليــات
العمــل المحوســب ،األمــر الــذي أدى إلــى رفــع جــودة كافــة الخدمــات اإلنتاجيــة للشــركة ممــا انعكــس بشــكل مباشــر علــى تســهيل
تقديــم تلــك الخدمــات للمواطنيــن وبالتالــي رفــع الحصــة الســوقية للشــركة.
تــم خــال العــام ذاتــه مواصلــة التركيــز علــى الــرأس مــال البشــري ورفــد الشــركة بكافــة الكفــاءات مــن جميــع أنحــاء الوطــن ،وإعتمــاد
خطــة إســتراتيجية لتطويــر وتأهيــل الــكادر البشــري ورفــع كفاءتــه اإلداريــة واإلنتاجيــة ،حيــث تــم عقــد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة
وورش العمــل والمشــاركة فــي المؤتمــرات المحليــة والدوليــة ممــا رفــع مــن قــدرة الــكادر علــى مواجهــة التحديــات بــل والتغلــب
عليهــا بإمتيــاز وذلــك عبــر تطبيــق هــذه الخطــة اإلســتراتيجية المبنيــة علــى إيماننــا المطلــق بــأن العنصــر البشــري هــو أغلــى مــا تملكــه
الشــركة.

التوجه اإلستراتيجي للشركة:

تعتمــد شــركة ترســت العالميــة للتأميــن فــي توجهاتهــا المســتقبلية علــى خطتنــا اإلســتراتيجية المبنيــة علــى الثقــة الكبيــرة التــي
أهلنــا لقيــادة قطــاع التأميــن وحيــازة
تحظــى بهــا الشــركة لــدى قاعــدة واســعة مــن المؤسســات والشــركات الفلســطينية ممــا ّ
الحصــة الســوقية األكبــر مــن هــذا القطــاع.
إن تصميــم مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا علــى مواصلــة رحلــة التميــز والنجــاح ينعكــس فــي إصرارنــا علــى التمســك بإنجازاتنــا وبنــاء
المزيــد مــن الثقــة لــدى زبائننــا ومســتثمرينا وفتــح المزيــد مــن اآلفــاق التأمينيــة والخدمــات المقدمــة للمواطــن ،معتمديــن فــي
ذلــك علــى إيمــان القاعــدة األكبــر مــن المؤمنيــن بمقومــات النجــاح والتطــور التــي نمتلكهــا والمتمثلــة فــي كوادرنــا البشــرية والثقــة
أوال بــأول دون
الممتــدة والســمعة الطيبــة القائمــة علــى تقديــم أعلــى مســتوى مــن الخدمــات واإليفــاء التــام بإلتزاماتنــا المســتحقة ً
أي تأخيــر أو مماطلــة.

الخطة المستقبلية:

•العمــل علــى تطبيــق الخطــة اإلســتراتيجية للشــركة فــي كافــة المجــاالت الفنيــة ،اإلداريــة ،الماليــة ،والتســويقية وفــق أعلــى
المســتويات المهنيــة بمــا يضمــن اإلســتمرار فــي ريــادة وقيــادة الشــركة لقطــاع التأميــن الفلســطيني وإســتمرار قصــة النجــاح
التــي تحققهــا الشــركة منــذ تأسيســها.
•اإلســتمرار فــي تحقيــق رؤيــة مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة العليــا فيمــا يخــص إمــداد الشــركة بأفضــل الكفــاءات الفنيــة،
اإلداريــة ،الماليــة ،والتســويقية ضمــن إســتراتيجية توظيــف متميــزة مبنيــة علــى أحــدث األســس العلميــة ،وتعتمــد علــى إختيــار
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الخريجيــن المتميزيــن وأصحــاب الخبــرات الطويلــة فــي مجــال صناعــة التأميــن.
•اإلســتمرار فــي تطويــر وتحديــث أنظمــة وبرامــج العمــل ومواصلــة رفــع جــودة األداء لكافــة الموظفيــن وذلــك لتعزيــز ثقافــة
اإلمتثــال فــي كافــة دوائــر الشــركة مــن خــال رفــع كفــاءة نظــام الرقابــة والضبــط الداخلــي وتطبيــق تعليمــات هيئــة ســوق رأس
المــال بمــا فيهــا ســبل مكافحــة جريمــة غســل األمــوال.
•العمــل علــى تغطيــة كافــة مســاحات الوطــن مــن خــال توســيع وتأهيــل شــبكة فــروع ومكاتــب الشــركة ووكالئهــا لتقديــم كافــة
الخدمــات التأمينيــة بجــودة عاليــة وكفــاءة متميزة.
•العمــل علــى خلــق ثقافــة تأمينيــة فــي الوطــن مــن خــال المشــاركة فــي المؤتمــرات والمعــارض باإلضافــة للمســاهمة فــي دعــم
النشــاطات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة وتنفيــذ حمــات توعية وتثقيــف للمجتمع.
•اإلســتثمار فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات وتطويــر أنظمــة الحاســوب وأتمتــه كافــة العمليــات الفنيــة والعمــل المســتمر
علــى تحديــث النظــام المحوســب لضمــان جــودة كافــة عمليــات الشــركة وإنجازهــا بأعلــى مســتوى مــن الدقــة.
•العمل على مواصلة السياسات المتحفظة تجاه التأمين الصحي وكافة التأمينات العامة الخطرة.
•تطبيق أعلى المعايير فيما يخص تحسين نسبة التوازن بين كافة فروع التأمين.
•البحــث عــن أســواق جديــدة فــي األردن وبعــض الــدول العربيــة مــن خــال أخــذ حصــص مــن الشــركات المحليــة أو غيــر المحليــة
حيــث أن اتفاقيــات إعــادة التأميــن لدينــا تســمح باإلكتتــاب فــي المناطــق العربيــة.
•طرح برامج ومنتجات تأمين جديدة بما ال يقل عن منتج جديد واحد سنوياً.
•تنويع المحفظة اإلستثمارية وزيادة حصة اإلستثمارات المحلية والخارجية من خالل تنفيذ توجيهات مجلس اإلدارة.

المسؤولية اإلجتماعية:

إيمانــاً منــا بالمســؤولية اإلجتماعيــة وتطبيقــاً لرؤيتنــا فــي بنــاء وطــن قــوي ومتماســك ،ســتكثّ ف الشــركة مــن دورهــا فــي مجــال
المســؤولية اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة والبيئيــة خــال العــام  2017وقــد أعــدت موازنــة لذلــك وقامــت خــال العــام  2016بدعــم
ورعايــة بعــض البرامــج الرياضيــة والثقافيــة والخدماتيــة ،ورعــت عــدة برامــج إجتماعيــة فــي وســائل اإلعــام خــال شــهر رمضــان
المبــارك ،وتنــوي الشــركة خــال العــام  2017بإنتهــاج سياســة وأســلوب جديــد لتقويــة وتفعيــل مســؤوليتها اإلجتماعيــة.

يوجــد سياســة ثابتــة وواضحــة باإلهتمــام ورعايــة المســؤولية اإلجتماعيــة ويتــم تحديــد مخصــص ســنوي ضمــن الموازنــة التقديريــة
للشــركة ،وهــذا المخصــص غيــر ثابــت ويتــم تحديــده حســب سياســة اإلدارة التنفيذيــة وخططهــا كل ســنة علــى حــدا.

المخاطر المادية التي تواجه الشركة في المستقبل:

•المنافســة الشــديدة بيــن الشــركات العاملــة داخــل الســوق الفلســطيني قــد تدفــع البعــض منهــم إلــى عــدم اإللتــزام بالحــدود
الدنيــا لألســعار وتمديــد التغطيــات التأمينيــة المعروضــة دون مراعــاة لمبــادئ التأميــن األساســية واألخالقيــة.
•اإلنكمــاش اإلقتصــادي واألزمــة الماليــة التــي تعانــي منهــا الحكومــة ســترفع مــن إحتماليــات المطالبــات اإلحتياليــة حجمــاً
ً
إضافــة إلــى أنهــا ســتؤثر بطريقــة غيــر مباشــرة علــى ميــول أصحــاب الوثائــق وأهوائهــم.
وعــدداً

ـتقبال حيــث أن هنــاك الكثيــر
•الحفــاظ علــى مســتوى األداء المتميــز والســمعة الجيــدة مــن األخطــار التــي قــد تواجــه الشــركة مسـ
ً
مــن التحديــات والمعوقــات التــي ســوف يضعهــا اآلخــرون أمــام نجاحاتنــا.
•مواجهــة بعــض األخطــار غيــر المتوقعــة بســبب التغيــرات المناخيــة أو الطبيعيــة مثــل العواصــف غيــر اإلعتياديــة أو الــزالزل
وإمكاناتنــا محــدودة جــداً لمعالجــة األضــرار التــي قــد تنشــأ عنهــا.
•التذبــذب الكبيــر فــي أســعار العمــات وأثــر ذلــك علــى البيانــات الماليــة ،وقــد قامــت الشــركة بعمــل ســلة عمــات مناســبة
تســاعد بشــكل كبيــر علــى مواجهــة هــذا الخطــر فــي المســتقبل.
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اإلجراءات القانونية والقضايا المرفوعة من وعلى الشركة:

ال يوجــد أي قضايــا جوهريــة تؤثــر علــى نتائــج أعمــال الشــركة ،وال تتوقــع اإلدارة حــدوث مثــل هــذه القضايــا ،وتقــوم الشــركة برفــع
قضايــا علــى اآلخريــن إلســترداد حقوقهــا وتحصيــل ذمــم بعــض الزبائــن المتعثريــن عــن التســديد ،وقــد بلــغ عــدد هــذه القضايــا فــي
نهايــة العــام  340قضيــة فــي شــركة ترســت للتأميــن ،و  115قضيــة فــي شــركة التكافــل للتأميــن.
كمــا يوجــد قضايــا مرفوعــة علــى الشــركة نتيجــة طبيعــة عملهــا والمتعلقــة بالتعويضــات ،وبلــغ عــدد هــذه القضايــا  790قضيــة فــي
نهايــة العــام فــي شــركة ترســت للتأميــن و  377قضيــة فــي شــركة التكافــل للتأميــن .مــع العلــم بأنــه تــم أخــذ كافــة اإلحتياطيــات
والمخصصــات الفنيــة لهــذه القضايــا المرفوعــة مــن وعلــى الشــركة.

التغيرات التي طرأت على أعمال الشركة:
لم يطرأ أي تغير جوهري يؤثر بشكل كبير على أعمال ونتائج الشركة.

المنتجات الجديدة:

تمــارس الشــركة أعمالهــا مــن خــال تقديــم باقــة مــن الخدمــات التأمينيــة لزبائنهــا ،ومــا زالــت الشــركة تقــدم هــذه التأمينــات بشــكل
وتخطــط الشــركة خــال العــام  2017تقديــم باقــات تأمينيــة جديــدة وذلــك مــن أجــل خدمــة زبائــن الشــركة وتقديــم
ّ
ســنوي ومنتظــم،
األفضــل دائمــاً.

المسائل التي أحيلت للتصويت عليها من قبل حملة األسهم:

األعمال الموسمية:

العمليات غير المتكررة:

الملكية الفكرية:

ال يوجد.

ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

الصفقات الرئيسية واألطراف ذات العالقة:

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

مــع العلــم بــأن األطــراف ذات العالقــة هــم المســاهمين و الشــركات ذات العالقــة و موظفــي اإلدارة العليــا للشــركة و شــركاتها
التابعــة.
إن شروط تسعير المعامالت التي تتم مع أطراف ذات العالقة تتم المصادقة عليها من قبل إدارة الشركة و مجلس إدارتها.

ال توجد أية أعمال موسمية خاصة بنشاط الشركة العام ويؤثر على نتائج أعمالها.

ال يوجد أي إمتياز و/أو ملكية فكرية ألحد وخاصة بنشاط وأعمال الشركة.

القوانين الجديدة:

ال توجــد أيــة قوانيــن جديــدة ســتؤثر علــى الوضــع المالــي للشــركة ونشــاطاتها خــال الفتــرة القادمــة .مــع العلــم بأنــه تــم إقــرار قانــون
الضمــان اإلجتماعــي خــال عــام  2016وكذلــك قانــون غســل األمــوال ،وقامــت الشــركة بإتخــاذ التدابيــر الالزمــة والمطلوبــة لتطبيــق
هــذه القوانيــن.

إنقطاع األعمال:

تعمــل شــركة ترســت العالميــة للتأميــن (قبــرص) ،و كذلــك شــركة ترســت العالميــة للتأميــن (البحريــن) كمشــغل إلعــادة التأميــن ،و
التــي يتــم مــن خاللهــا توجيــه المعامــات إلــى العديــد مــن مقدمــي خدمــات إعــادة التأميــن.

لم يحدث خالل الفترة السابقة وال الفترة الحالية أي إنقطاع ألعمال ونشاط الشركة.

الموردين والزبائن الرئيسين:

العمليات خارج دولة فلسطين:

ال يوجد موردين محددين أو زبائن رئيسين محلياً وخارجياً يشكلون  10%فأعلى من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات للشركة.
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ال توجــد أيــة عمليــات ونشــاطات تأمينيــة خــارج دولــة فلســطين عــدا قيــام الشــركة بشــراء أســهم فــي الســوق القطــري والجزائــري
ضمــن سياســة اإلســتثمار المتبعــة والقائمــة علــى تنويــع إســتثماراتها.
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المراكــز القياديــة التــي يشــغلها مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي
معايير اإلفصاح:

•وضعــت الشــركة نصــب أعينهــا اإللتــزام الكامــل بكافــة القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا داخــل دولــة فلســطين وقــد قامــت
الشــركة خــال الفتــرة الســابقة باإللتــزام الكامــل بالقوانيــن التاليــة:
•قانون الشركات.
•نظام اإلفصاح في بورصة فلسطين.
•اإللتزام بقوانين وتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
•قانون ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
•اإللتزام بتعليمات ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
•اإللتزام الكامل بمعايير التقارير المالية الدولية.
•اإللتزام الكامل بقرار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( )20لسنة .2015

الشــركات األخــرى والشــقيقة:

ال تشــغل اإلدارة التنفيذيــة أيــة أعمــال فــي الشــركات األخــرى و/أو الشــركات الشــقيقة ،أمــا بخصــوص أعمــال مجلــس اإلدارة فقــد
تــم إيضــاح ذلــك ضمــن الســيرة الذاتيــة ألعضــاء المجلــس.

اإلفالس:

لــم يتــم إشــهار إفــاس أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة خــال الفتــرة الســابقة ،وال توجــد أيــة بــوادر و/أو
معلومــات إلفــاس أي عضــو مــن األعضــاء أو أي موظــف مــن اإلدارة التنفيذيــة.

اإلختالفات بين البيانات النهائية والبيانات األولية المفصح عنها:

بتاريــخ  2017/02/15أفصحــت الشــركة عــن بياناتهــا الماليــة األوليــة ،وبعــد أن تــم إعــداد البيانــات الماليــة بشــكل نهائــي كان هنــاك
فروقــات عــن اإلفصــاح األولــي لألســباب التاليــة:

•اإللتزام بقانون الضمان اإلجتماعي حال البدء في تطبيقه.

أسعار العمالت:

يتــم تحديــد أســعار العمــات بالنســبة للــدوالر األمريكــي بالرجــوع إلــى األســعار الصــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية وكذلــك
أســعار البنــوك المتداولــة يوميــاً ويتــم أخــذ المتوســط الحســابي لهــذه األســعار وإدخالهــا علــى النظــام بشــكل يومــي.

عالقة القرابة والمصاهرة مع أعضاء مجلس اإلدارة:

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

1.1لم يتم أي تغيير على بيانات شركة ترست للتأمين وشركاتها التابعة ( ترست العقارية وترست للسياحة والسفر)
2.2قامــت شــركة التكافــل بتعديــل مخصصــات الضرائــب ومصــروف الضرائــب خــال األعــوام  2015و  2016ممــا أثــر علــى البيانــات
الماليــة وعلــى األربــاح بقيمــة  642,582دوالر أمريكــي.
3.3بنــاء علــى التقريــر اإلكتــواري لشــركة التكافــل كان هنــاك عجــوزات فــي اإلحتياطيــات الفنيــة بقيمــة  413,561دوالر أمريكــي
وقــد تــم قيدهــا ممــا أثــر علــى األربــاح بنفــس القيمــة.
4.4بنــاء علــى معاييــر التقاريــر الدوليــة رقــم ( IFRS )3فإنــه تــم إحتســاب حصتنــا مــن أربــاح وأقســاط الشــركة علــى آخــر ثالثــة شــهور
فقــط ،أي مــن وقــت عمليــة اإلســتحواذ علــى شــركة التكافــل وليــس عــن كامــل الســنة الماليــة حســب مــا ظهــر فــي اإلفصــاح
األولــي .
5.5قامــت شــركة التكافــل بإعــادة تصنيــف إحتياطــي اإلســتثمارات العقاريــة بقيمــة  1,161,372دوالر أمريكــي بحيــث أصبــح ضمــن
إحتياطــي اإلســتثمارات العقاريــة فــي حقــوق الملكيــة وليــس ضمــن األربــاح والخســائر فــي بيــان الدخــل.
6.6نتيجــة تعديــات شــركة التكافــل لبياناتهــا الماليــة فــي العــام  2015أثــر ذلــك علــى إحتســاب بنــد الشــهرة فقــد بلغــت قيمتهــا
النهائيــة  6.734مليــون دوالر أمريكــي فيمــا كانــت فــي اإلفصــاح المبدئــي  6.372مليــون دوالر أمريكــي.
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المؤشرات الرئيسية لبيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الموحد:

ملخص ألهم التغيرات الجوهرية التي تمت بين اإلفصاح المبدئي والنتائج النهائية:

(المبالغ بالمليون دوالر)
البيانات النهائية  /دوالر أمريكي
2016

البيانات األولية /دوالر أمريكي
2016

145,947,372

144,214,024

مجموع األرباح بعد الضريبة

3,655,901

5,079,470

مجموع حقوق الملكية

50,083,401

50,579,143

صافي اإلحتياطيات الفنية

53,019,611

52,680,359

البيان

البيان /السنة

2012

2013

2014

2015

*2016

مجموع اإلستثمارات

20.805

23.701

30.078

32.582

25.448

مجموع األصول

79.201

84.746

94.255

109.436

145.947

مجموع المطلوبات

52.602

57.131

58.379

61.671

95.864

مجموع حقوق المساهمين

26.599

27.615

35.876

47.765

50.083

صافي اإلحتياطيات الفنية

23.297

29.723

28.887

29.019

53.020

إجمالي أقساط التأمين

36.448

43.920

44.297

42.909

58.704

ال يوجد أي إمتيازات ألي طرف داخلي أو خارجي.

صافي األرباح

1.704

2.937

2.362

2.649

3.656

قرارات ذات أثر مادي ومعايير الجودة الدولية:

*العــام  2016يظهــر بيانــات شــركة التكافــل للتأميــن بعــد أن تــم اإلســتحواذ عليهــا فــي نهايــة الربــع األخيــر مــن العــام ،2016
واألرقــام أعــاه تعكــس نتائــج ثالثــة شــهور فقــط منــذ تاريــخ اإلســتحواذ مــع بيانــات شــركة ترســت للتأميــن عــن العــام بالكامــل.

مجموع األصول

اإلمتيازات:

ال توجــد أي قــرارات جوهريــة لهــا أثــر مــادي أو معنــوي ،وتســعى الشــركة خــال خطتهــا لألعــوام القادمــة إلــى تطبيــق معايــر الجــودة
الدولية.

أتعاب التدقيق واإلستشارات الضريبية:

بلغــت أتعــاب التدقيــق الخارجــي واإلستشــارات الضريبيــة للعــام  2016مبلــغ  64,733دوالر أمريكــي مقابــل مبلــغ  57,304دوالر
أمريكــي للعــام الماضــي .فيمــا بلغــت أتعــاب التدقيــق الخارجــي واإلستشــارات الضريبيــة لشــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن للعــام
 2016مبلــغ  44,580دوالر أمريكــي مقابــل مبلــغ  29,000دوالر أمريكــي للعــام الماضــي.

األرباح والخسائر مع حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية والتوزيعات:
(المبالغ بالمليون دوالر)
البيان  /السنة

2012

2013

2014

2015

2016

األرباح (/الخسائر) قبل الضرائب

2.213

3.949

3.872

2.862

4.744

قيمة األرباح الموزعة نقداً

1.000

1.250

1.000

1.000

---

مجموع حقوق المساهمين

26.599

27.615

35.876

47.765

50.083

2.6

2.5

2.5

2.67

4.50

أسعار إغالق األوراق المالية (سهم الشركة)  /دوالر
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اإلقرارات:

أهم المؤشرات المالية للشركة للعام :2016

يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على إستمرارية عمل الشركة خالل عام .2017

الوضع المالي للشركة:

يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال:

•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 إلــى  146مليــون دوالر أمريكــي مقابــل  109مليــون دوالر أمريكــي بزيــادة  33%عــن العــام الماضــي.
أوال
•تــم المحافظــة علــى ســيولة عاليــة مــن أجــل دعــم الشــركة مــن الناحيــة الماليــة وإلظهــار قدرتهــا علــى تســديد إلتزاماتهــا ً
بــأول دون أي تأخيــر أو مماطلــة ،وقــد بلغــت الودائــع والنقــد لــدى البنــوك مــا يقــارب  19مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 13
مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي.

اإلسم

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

السيد /كامل ابو نحل

الشيخ /ناصر بن علي بن
سعود آل ثاني

السيد /جمال ابو نحل

عضو مجلس اإلدارة
السيد /ماجد عقل

التوقيع

•بلــغ رأس مــال الشــركة العامــل مبلــغ  38مليــون دوالر أمريكــي مقابــل  20مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي ،وممــا ال
شــك فيــه أن هــذا المبلــغ يظهــر مــدى قــوة وقــدرة الشــركة علــى تســديد إلتزاماتهــا المتداولــة.
•قامــت الشــركة خــال العــام  2016بتوزيــع إســتثمارها ومحفظتهــا اإلســتثمارية ووزعــت هــذه اإلســتثمارات فــي أكثــر مــن
قطــاع لحمايــة الشــركة مــن أي هــزات عالميــة أو تذبــذب فــي األســعار ولحمايــة الشــركة مــن التضخــم ،وقــد قامــت الشــركة
بتوزيــع إســتثماراتها فــي الســوق المحلــي والخارجــي.
اإلسم

أهم النسب المالية:

رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام

نائب المدير العام للشؤون المالية
واإلدارية

السيد /كامل ابو نحل

السيد /أنور الشنطي

السيد /عزام الخفش

التوقيع
البيان /السنة

2016

2015

العائد على الموجودات

25%

24%

العائد على حقوق المساهمين

7.3%

5.55%

العائد على السهم

35%

26%

معدل الملكية

34%

44%

نسبة التداول

 2.8مرة

 2.28مرة

القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

 0.98مرة

 0.56مرة

القيمة السوقية إلى العائد

 9.49مرة

 10.42مرة
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شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية يوم  31كانون األول 2016
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
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شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
اإليضاحات للبيانات المالية الموحدة
(جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)
تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة الشركة وشركاتها التابعة التالية كما في  31كانون االول :2016
اسم

راس المال المدفوع

نسبة ملكية

طبيعة نشاط

مقر

تاريخ

الشركة

(دوالر امريكي)

الشركة

2,107,143

100%

رام هللا

1995

100,000

100%

رام هللا

1994

9,350,000

62.44%

الشركة
استثمار وادارة
عقارات
بيع تذاكر
السفر
التامين
االسالمي

الشركة

التملك

رام هللا

2016

شركة ترست العقارية
شركة ترست للسياحة والسفر
شركة التكافل للتامين (*)

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للشركة باستخدام نفس السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل
الشركة .وفي حال كانت السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركات التابعة مختلفة يتم إجراء التعديالت الالزمة على البيانات
المالية للشركة التابعة لتتوافق مع السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة.
تقوم الشركة بإعادة تقييم قدرتها على السيطرة في الشركات المستثمر بها إذا كان هنالك تغير في الحقائق أو الظروف تدل
على التغير في إ حدى العناصر الثالث للسيطرة .يبدأ توحيد البيانات المالية للشركات التابعة عند حصول الشركة على القدرة
للسيطرة وينتهي عند فقدانها للسيطرة على شركاتها التابعة .يتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف للشركات
التابعة التي تم االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في بيان الدخل الشامل الموحد من تاريخ الحصول على
السيطرة وحتى تاريخ فقدانها .يتم تسجيل أثر التغير في نسبة الملكية في الشركة التابعة (دون فقدان السيطرة عليها) كمعامالت
بين المالكين.
(*) قامت الشركة خالل السنة مع شركتها التابعة (شركة ترست العقارية) باالستحواذ على شركة التكافل للتامين المساهمة
العامة المحدودة (شركة التكافل) وذلك من خالل شراء حصة إضافية من أسهم شركة التكافل بلغت  2,451,169سهم والتي
تعادل  %31.78من أسهم شركة التكافل ليصبح إجمالي حصة الشركة وشركتها التابعة ما نسبته  ٪62.44من رأس المال.
وبهذا أصبحت شركة التكافل خاضعة لسيطرة الشركة وقادرة على إدارة األنشطة الرئيسية لها واصبحت الشركة معرضة
للعوائد المتغيرة الناتجة من استثمارها في شركة التكافل ولها حقوق في هذه العوائد ،وقادرة على التأثير على هذه العوائد من
خالل سلطتها عليها .ولهذا فقد تم توحيد البيانات المالية لشركة التكافل في البيانات المالية الموحدة للشركة من تاريخ االستحواذ
وهو التاريخ الذي بدأت فيه سيطرة الشركة.
بلغت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عند التملك بعد استبعاد حصة حقوق الجهات غير المسيطرة في صافي
الموجودات بالقيمة العادلة مبلغ  7,114,590دوالر أمريكي في حين بلغ إجمالي كلفة االستثمار لتملك ما نسبته  ٪62.44من
رأس مال شركة التكافل مبلغ  21,831,472دوالر أمريكي مما نتج عنه شهرة في تاريخ االستحواذ بمبلغ 14,716,882
دوالر أمريكي .قامت أدارة الشركة بإجراء اختبار تدني لقيمة الشهرة نتج عنه تسجيل قيمة تدني بمبلغ  7,983,356دوالر
أمريكي في بيان الدخل لتصبح قيمة الشهرة  6,733,526دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2016
كون عملية توحيد االعمال قد تمت على مراحل فقد تم إعادة قياس أسهم شركة التكافل التي امتلكتها الشركة قبل االستحواذ
على اساس القيمة العادلة لهذه األسهم بتاريخ االستحواذ ونتج عن ذلك قيد ربح بمبلغ  7,983,356دوالر أمريكي.
 2.3التغييرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد البيانات المالية
الموحدة للسنة السابقة باستثناء أن الشركة قامت خالل العام  2016بتغيير سياستها المحاسبية الخاصة باالستثمارات العقارية
حيث تم اظهار قيمة هذه االستثمارات بالقيمة العادلة بدال من الكلفة .ان البيانات المالية الموحدة بما في ذلك ارقام المقارنة
للسنوات السابقة قد تم اظهارها كما لو ان التغيير المحاسبي قد تم في  1كانون الثاني  2015وبالتالي فان ارقام المقارنة للسنة
المنتهية في  31كانون االول  2015تم تعديلها لتعكس التطبيق الجديد للسياسة المحاسبية .ان نوع التغيير في السياسة المحاسبية
وأثره على البيانات المالية الموحدة قد تم اظهاره في االيضاح  .36كما قامت الشركة بتطبيق التعديالت التالية على معايير
التقارير المالية الدولية ابتداء من مطلع كانون الثاني .2016
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي صدرت والتي تم تطبيقها من قبل الشركة ألول مرة والنافذة التطبيق
(أ)
في السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني  .2016لم يكن لتطبيق هذه المعايير تأثير جوهري على البيانات المالية
الموحدة للشركة:
 تعديالت معيار المحاسبة الدولية رقم (" )16الممتلكات والمصانع والمعدات" ومعيار المحاسبة الدولية (" )38األصولغير الملموسة" التي توضح الطرق المقبولة الحتساب االستهالك واإلطفاء.
 تعديالت على معيار المحاسبة الدولية رقم (" ) 34التقارير المالية المرحلية" حول االفصاحات في البيانات الماليةالمرحلية.
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فروع ومكاتب شركة ترست العالمية للتأمين
المكاتب

الفروع
اإلدارة العامة  -رام اللّ ه

فرع الخليل

البيرة – شارع القدس – عمارة ترست رام اللّ ه

الخليل – عمارة النور – شارع عين سارة

هاتف 022425735 / 022978550 :

هاتف 022221608 / 022224236

فرع نابلس

فرع بيت لحم

رام اللّ ه – ص.ب 1860

فاكس 022425734 :

ص.ب 128

مكتب بيت جاال

بيت جاال-الشارع الرئيسي – بجانب بنك القدس

تلفاكس 022760416 :

مكتب سلفيت
سلفيت -شارع الداخلية  -بجانب بنك القدس
هاتف 092517373 :
فاكس 092517337 :

فاكس 022225708 :

مكتب رفيديا  -نابلس

مكتب طوباس

شــارع رفيديــا الرئيســي – عمــارة الزيتونــة بجانــب
بنــك فلســطين

طوباس – الشارع الرئيسي – مقابل بنك فلسطين

نابلس – أول شارع عمان – عمارة ترست

بيت لحم – شارع القدس الخليل بجانب بنك األردن

هاتف 092331330 / 092331321 :

فاكس 022742477 :

تلفاكس 092386052 :

فرع غزة

فرع جنين

مكتب الفندق

مكتب خانيونس

الفندق – شارع نابلس – قلقيلية

خانيونس-دوار ابو حميد /بناية االغا  -غزة

تلفاكس 092998756 :

هاتف 082062240 :

ص.ب 1560

فاكس 092383766 :

هاتف 022742476 / 022760415

شارع جمال عبد الناصر مقابل االنوروا

جنين – شارع المحكمة مقابل محكمة الصلح

هاتف 082823446 :

فاكس 042436378 :

ص.ب 1038

فاكس 082823447 :

فرع قلقيليه

هاتف 042503550 / 042503557

فرع طولكرم

قلقيلية – شارع أبو عمشة – مول عزام جاموس

طولكرم – شارع نابلس – عمارة البعباع

فاكس092948791

فاكس092674172 :

هاتف092942610 :

هاتف 092674171:

تلفاكس 092571110 :

فاكس 082064430 :

مكتب بديا

مكتب أريحا

بديا – عمارة األمير طه فوق البنك العربي

أريحا – شارع المنتزهات – عمارة الحسيني

هاتف 092991610 :

هاتف 022322387 :

فاكس 092991611 :

فاكس 022327172 :

مكتب السالم  -الخليل
الخليل – شارع السالم – بالقرب من البنك العربي
هاتف 022294741 :
فاكس 022294740 :
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الشركات التابعة
شركة ترست العقارية – رام اللّ ه

شركة ترست للسياحة و السفر  -رام اللّ ه

البيرة – شارع القدس – عمارة ترست رام اللّ ه

البيرة – شارع نابلس -مقابل الوطنية موبايل

رام اللّ ه – ص.ب 1860

هاتف 2414895 :

هاتف 022978550 / 022425735 :

فاكس 2414897 :

فاكس 022425734 :

شركة التكافل للتأمين  -اإلدارة العامة
رام اللّ ه  -عين منجد ,مبنى أبراج هاوس
ص.ب 1444 :
هاتف 022947070 :
فاكس 022979725 :
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تم بحمدللّ ه
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المالحظات
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المالحظات
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المالحظات

118

المالحظات
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