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 لمحة عامة
هــي  فلســطين(  )ترســت  للتأميــن  العالميــة  ترســت  شــركة 
شــركة مســاهمة عامــة أسســها مجموعــة مــن رجــال األعمــال 
الفلســطينيين والعــرب مــن ذوي الخبــرات المتميــزة والعريقــة 
فــي مجــال التأميــن عالميــا وإقليميــا. وقــد بــدأت أولــى خطواتهــا 
عام 1994 في غزة ليمتد نشاطها الحقا لجميع مناطق الضفة 
لمجموعــة  زميلــة  شــركة  بأنهــا  وتتميــز  غــزة.  وقطــاع  الغربيــة 
شــركات ترســت العالميــة للتأميــن إحــدى أهــم وأكبــر مجموعــات 

التأميــن وإعــادة التأميــن فــي الشــرق األوســط والعالــم.

توفــر ترســت فلســطين الحمايــة والضمان لممتلــكات المواطنين 
وترفــد الوطــن بالكــوادر والخبــرات القديــرة والموهوبــة وتســاهم 
بفاعليــة نوعيــة فــي بنــاء اإلقتصــاد وإنجــاز الوعــد بالمســاهمة 

فــي البنــاء والتطويــر أينمــا تواجــدت وبــكل طاقاتهــا. 
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 من نحن
ــر ترســت العالميــة للتأميــن )ترســت فلســطين( فريــدة فــي  تعتب
طبيعتهــا ومكانتهــا مقارنــة مــع الشــركات الفلســطينية األخــرى 
فأعضــاء مجلــس إدارتهــا يتمتعــون بخبــرة دوليــة وعالميــة فــي 
ــن، كمــا أنهــا عضــو فــي مجموعــة شــركات  مجــال صناعــة التأمي
فــي  العاملــة  الشــركات  كبــرى  للتأميــن«،  العالميــة  »ترســت 
التأميــن وإعــادة التأميــن فــي الشــرق األوســط والعالــم، وأكثرهــا 
حققــت  وقــد  التأمينيــة،  الخدمــات  عالــم  فــي  وتميــزًا  نجاحــًا 
ــي  ــى المســتوى المحل ــة عل ــة فــي الخدمــات التأميني ــة نوعي نقل
والعالمــي ممــا أكســبها ثقــة الجميــع لقدرتها الفنية اإلســتيعابية 
كضمــان مهــم لألخطــار المؤمنــة لديهــا معــززًا بهامــش مــاءة 
وإمكانيــات ماليــة واســعة، ضامنــًا لتســديد فــوري للمطالبــات 

والحــوادث.

المخاطــر  لتحّمــل  كبــرى  إســتيعابية  بقــدرة  الشــركة  تتمتــع 
ومجموعــة مميــزة مــن الكــوادر المؤهلة ذات الســمعة والخبرات 
الفنيــة العريقــة وكوكبــة مــن الموظفيــن المنتميــن والمثابريــن 

والمســتعدين للتفانــي فــي خدمــة عمائهــم.
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 الرؤيا
ترست ... اإلختيار األول

تتطلــع شــركة ترســت فلســطين الــى أن تبقــى اإلختيــار األول 
للشــركات واألفــراد، فشــركة ترســت هــي وليــدة خبــرات متراكمــة 
والتجربــة  المعرفــة  مــن  مخــزون  خالهــا  أسســت  عقــود  عبــر 
الطاقــات  جميــع  لهــا  وحشــدت  اإلمكانيــات  كل  لهــا  وأعــدت 
إننــا  مســيرتها،  خــال  عمليــًا  تحقيقهــا  علــى  العــزم  وعقــدت 
الّلــه قــد أصبحنــا اإلختيــار األول لشــريحة مهمــة فــي  وبحمــد 
الســوق الفلســطيني، ووصلنــا إلــى قيــادة الســوق كأكبــر شــركة 
عاملــة، وإننــا 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 
ونوعهــا  الســلع  وعــدد  واألربــاح  اإلنتــاج  فــي  األولــى  المرتبــة 

الزبائــن. ورضــا  والموجــودات  المســاهمين  وحقــوق 

تسعى ترست فلسطين من أجل إنجاز رؤيتها إلى:

إســتمرار تعزيــز العاقــة مــع الزبائــن مــن خــال تقديــم    
الشــروط  أفضــل  وتوفيــر  الجــودة  فائقــة  خدمــات 

لإلكتتــاب.

الفــروع  شــبكة  وتوســيع  الشــركة  خدمــات  تطويــر    
والــوكاء والمكاتــب لتلبيــة إحتياجــات الزبائــن الحالييــن 

المتوقعيــن. الزبائــن  كل  إلــى  والوصــول 

اإلســتثمار فــي الكــوادر البشــرية وتعزيــز قدرتهــا علــى   
أهدافهــا  تحقيــق  مــن  لتمكينهــا  واإلتصــال  الحــوار 

االســتراتيجية. الرؤيــة  وإنجــاز 

وقــع  لــه  كإســم  للتأميــن  ترســت  بإســم  الوصــول   
وصــدى ونمــوذج نجــاح تتطلــع إليهــا أنظــار النــاس فــي 

. لمجتمــع ا
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 الرسالة
توفيــر أقصــى درجــات الحمايــة والضمــان لألفــراد والشــركات، 
والحفــاظ علــى ممتلكاتهــم مــن خــال تعزيــز العاقــة مــع الزبائــن 
القديــرة  والخبــرات  المؤهلــة  الكــوادر  بنــاء  فــي  واإلســتمرار 
والمســاهمة بفاعليــة فــي خدمــة المجتمــع الفلســطيني ضمــن 
اإلقتصــاد  وبنــاء  لتطويــر  والمجتمعيــة،  المهنيــة  مســؤوليتنا 
إلــى  الفلســطيني  التأمينــي  بالوعــي  واإلرتقــاء  والمجتمــع 
الــى  التأميــن  فــي  العالميــة  تجربتنــا  نقــل  خــال  مــن  العالميــة 

الفلســطيني. الواقــع 
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نتصــرف تبعــًا ألعلــى معاييــر األمانــة والكرامــة، نشــجع الجميــع علــى التعبيــر عــن  اإلنفتاح: 
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.

نعامــل الجميــع بعدالــة ومســاواة دون أي تمييــز علــى أســاس الجنــس، الجنســية،  العدالة: 
العــرق، الديــن، أو اللــون ونعامــل الجميــع باإلحتــرام الــذي يســتحقونه ونمنحهــم 

التــي يســتحقونها. الكرامــة اإلنســانية 

نحتــرم لوائــح القوانيــن فــي البــاد التــي نعمــل فيهــا ونلتــزم بروحهــا وتفصياتهــا،  اإلمتثال: 
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.

نأخــذ بيــد الجميــع للعمــل لصالــح )الخيــر العــام( للمجموعــة بأكملهــا ونؤكــد لهــم  روح الفريق: 
تباعــًا 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 منهم، ونقــرُّ روح العمــل الجماعي 

ووضعهــا فــوق اإلنجــازات الفرديــة.

بمــا أننــا نتــوق إلــى إنمــاء مصالحنــا التجاريــة وتوســيعها، ونســعى دومــًا نحــو  التغيير: 
التغييــر علــى نحــو ال منــاص منــه، فإننــا نواصــل التأكيــد للعامليــن معنــا أن التغييــر 
ــا علــى المســتويين الفــردي  ــر معاييرن ــل فرصــة لتطوي ــدًا ب ينبغــي أال يكــون تهدي

والجماعــي.

ــا علــى تحمــل مســؤولياتهم  ــن تشــجيع العامليــن معن ــوازن العــادل بي نواصــل الت المسؤولية: 
تجــاه المخاطــر وعــدم الســماح لآلخريــن- علــى الــدوام - بالتصــرف بــا دافعيــة 
ليــس بمقدورهــم  الذيــن  بهــم، فأولئــك  المناطــة  المهــام  إنجــاز  علــى  وقــدرة 
اإلرتقــاء إلــى مســتوى المعاييــر المطلوبــة فــي األداء المهنــي يتــم تشــجيعهم 

علــى مواصلــة تطورهــم المهنــي فــي مــكان آخــر بكرامــة وعــدل.

نختــار بعنايــة بالغــة مــن نرغــب فــي أن يعملــوا لصالــح مجموعتنــا، أو معهــا، علــى  العاملون معنا: 
أســس مقدرتهــم علــى المشــاركة بقيمهــم وأهليتهــم المهنيــة للعمــل معنــا. 

 القيم

إن نظامنــا القيمــي هــو مرجعيتنــا األخاقيــة 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 ُنعــد أنفســنا للعمــل معهــم، 

وننســجم ونتفاعــل ونسترشــد قيــم المجموعــة فــي أدائنــا والتــي تتمثــل فــي:

 األهداف
ــي  ــزة الت ــة والمنتجــات الممي ــم الخدمــات النوعي ــى تقدي ــادة حصتهــا فــي الســوق، يعتمــد عل إن تحقيــق هــدف الشــركة بزي

ــاز للشــركة وذلــك مــن خــال: تدفــع بالجمهــور لإلنحي

تحقيق الموازنة المقترحة لألعوام 2019-2021.  

تعزيز التقدم في أداء الشركة من خال تفعيل عملية اإلنتاج وتطوير منتجات تأمينية جديدة.  

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

بنــاء وتفعيــل قــدرة الشــركة علــى تحمــل األخطــار المتوقعــة واإللتــزام التــام أمــام المؤّمنيــن وســهولة دفــع التعويضــات   
فــي أوقاتهــا.

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.  

المــدروس فــي تكنولوجيــا  تحديــث وبنــاء أنظمــة العمــل وتوحيــد اإلجــراءات وزيــادة الكفــاءة مــن خــال اإلســتثمار   
المعلومــات.

المجتمــع  فــي  الشــرائح  كافــة  إلــى  الوصــول  خــال محاولــة  مــن  المالــي  الشــمول  بنــاء منظومــة  فــي  المســاهمة   
احتياجاتــه. جميــع  لتلبــي  التأمينيــة  الخدمــات  لتقديــم  الفلســطيني 
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السيد/كامل ابو نحل
رئيس مجلس اإلدارة
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة / المساهمين الكرام

أعـــضـاء الـــجمعية الــعامة الــمــوقرين

السام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يســعدني ويشــرفني بمناســبة انعقــاد الهيئــة العامــة الرابعــة والعشــرون لجمعيتكــم الموقــرة أن أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب، 
متمنيــًا لكــم ديمومــة العافيــة والصحــة وألعمــال جمعيتكــم النجــاح والتوفيــق.

اســمحوا لــي أن أقــدم لكــم نتائــج أعمــال الشــركة عــن العــام المنصــرم 2018، وعــرض ملخــص عــن األداء العــام يشــمل البيانــات 
الماليــة الموحــدة وقائمــة الدخــل الموحــد ونشــاطات االســتثمار الموحــدة ومجمــل النشــاطات التشــغيلية الموحــدة للســنة 

الماليــة المنتهيــة فــي 31/12/2018.

أواًل -نظرة عامة: -

مــا زالــت المنطقــة واالقليــم والســوق المحلــي يتخبــط فــي حالــة تــراوح بيــن عــدم االســتقرار والتراجــع للســنة الخامســة علــى 
التوالــي بســبب حالــة الجمــود السياســي التــي تعصــف بالســوق الفلســطيني ومــا نتــج عنهــا مــن تراجــع اقتصــادي وانخفــاض 
فــي معــدالت الدخــل وزيــادة نســبة البطالــة، مــع تعطيــل لنصــف الوطــن ومقدراتــه وانســحابه مــن الســلة االقتصاديــة 
االجماليــة ممــا خلــق حالــة انعــدام للفــرص وتراجــع فــي عمليــة االقتصــاد وتوقــف العديــد مــن المشــاريع االســتثمارية فــي 

البــاد وانعكــس ذلــك بشــكل أساســي علــى قطــاع التأميــن وحجــم األقســاط والتعويضــات ومعــدل األربــاح.

ثانيًا – النشاطات التشغيلية: -

تظهــر البيانــات الماليــة المعروضــة أمــام جمعيتكــم الموقــرة، اســتمرار شــركتنا فــي قيــادة الســوق الفلســطيني للســنة 
التاســعة علــى التوالــي وبــدون منــازع، حيــث تبيــن البيانــات الموحــدة للشــركة، تحقيــق انتــاج حوالــي 100 مليــون دوالر مقارنــة 

ــادة قدرهــا %8. مــع 93 مليــون دوالر فــي العــام 2017 وبزي

بلغــت األصــول فــي العــام 2018 مبلــغ 179 مليــون دوالر، مقارنــة مــع 175 مليــون دوالر فــي العــام 2017، أمــا حقــوق 
المســاهمين فقــد بلغــت 61,229 مليــون دوالر فــي 2018، مقارنــة مــع 59.985 مليــون دوالر فــي 2017.

كمــا حققــت الشــركة أرباحــًا قبــل الضريبــة بلغــت 8.345 مليــون دوالر فــي العــام 2018 مقارنــة بـــ 7.245 مليــون دوالر فــي 
العــام 2017، وبلغــت األربــاح الصافيــة بعــد اقتطــاع الضرائــب 5.887 مليــون دوالر مقارنــة مــع 5.436 مليــون دوالر فــي 

العــام 2017.

أمــا التزاماتنــا تجــاه الغيــر فتظهــر مــن خــال التعويضــات المســددة فــي العــام 2018 والتــي بلغــت 60 مليــون دوالر نقــدًا ممــا 
يؤكــد قدرتنــا علــى الوفــاء بالتزاماتنــا بمصداقيــة عاليــة والحفــاظ علــى المؤمنيــن علــى رأس اهتماماتنــا.

لقــد عملــت اإلدارة وبتوجيهــات المجلــس علــى تدعيــم االحتياطيــات الفنيــة والتــي تزيــد مــن قــدرة الشــركة علــى االســتدامة 
حيــث بلغــت اجمالــي االحتياطيــات الفنيــة )قبــل حصــة معيــدي التأميــن( للشــركة 91 مليــون دوالر.

ثالثًا – تطوير األدوات والكوادر: -

 SAP تحــرص الشــركة علــى تطويــر أدوات وبرامــج العمــل فــي الشــركة حيــث باشــرت باســتخدام برنامــج المحاســبة المتطــور
والــذي يوفــر جــودة عاليــة وســهولة ودقــة أكبــر فــي العمليــات المحاســبية.

ووفــرت الكثيــر مــن الــدورات للكــوادر لتحســين مهاراتهــم فــي كافــة المجــاالت حيــث بلــغ عــدد المشــاركين فــي الــدورات 
التدريبيــة 88 موظــف بنســبة 20 % مــن اجمالــي موظفــي المجموعــة.

 رابعًا – نظرة مستقبلية: -

 ان مجلســكم الموقــر يتطلــع الــى تطويــر وتنويــع مصــادر االســتثمار لزيــادة أربــاح المســاهمين، ويعمــل علــى دراســة العديــد 
مــن الخطــط للمســاهمة فــي نشــاطات مختلفــة و/ أو التوســع فــي مجــاالت أخــرى مــع الحــرص علــى دراســة الخطــوات 

بمهنيــة عاليــة تحقــق إضافــة نوعيــة لوضــع الشــركة ومكانتهــا.

نتطلــع دائمــًا الــى جمعيتكــم كمصــدر أعلــى للســلطة والتوجيــه ونحــرص علــى االلتــزام بتحويــل أمنياتكــم الــى وقائــع ملموســة 
وأن نــؤدي دورنــا بــكل شــفافية ومصداقيــة ومهنيــة.

وكل عام وأنتم بألف خير
وتفضلوا بقبول فائق االحترام       

 

                                                                                     
رئيس مجلس االدارة

كامل أبو نحل
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 أعضاء مجلس اإلدارة
تــم إنتخــاب الســادة / أعضــاء مجلــس اإلدارة بتاريــخ 21 نيســان 2015 فــي إجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة ألربــع ســنوات 

مقبلــة )2018-2015( ويتكــون مــن الســادة:

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، عضو مجلس 
إدارة مركــز التجــارة العالمــي قبــرص، والقابضــة، عضــو مجلــس إدارة ترســت اليمــن، عضــو مجلــس 

إدارة شــركة فنتــورا دل مــار المملكــة المتحــدة، المملكــة العربيــة الســعودية.

من مواليد قطر عام 1961.
الواليــات   ،Union College, Cincinnati  - الفنــون  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل 

األمريكيــة. المتحــدة 
رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين.

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين.
عضو مجلس إدارة شــركة ترســت ســوريا، شــركة ترســت ليبيا، بنك ترســت الجزائر، شــركة ترســت 
الجزائــر القابضــة لإلســتثمار، شــركة ترســت الجزائــر للتأميــن وإعــادة التأميــن، البنــك األهلــي قطــر، 

شــركة الســري للتجارة.

السيد/ كامل غازي كامل أبو نحل 
رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ / ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

من مواليد عمان عام 1954.
حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال، Salem State College, Boston، الواليــات 

المتحــدة األمريكية.
عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين.

المدير العام للشركة اإلستثمارية القابضة للمستثمرين األردنيين.
ــة فــي  ــن، شــركة ترســت الصناعي ــن وإعــادة التأمي ــة للتأمي عضــو مجلــس إدارة الشــركة القطري

ــرول المحــدودة. ــا، شــركة قطــر للبت ــن، شــركة ترســت ليبي ــر، شــركة ترســت البحري الجزائ

السيد/ جمال كامل عبد الرحمن أبو نحل
عضو مجلس إدارة

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.

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.
رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.

عضو مجلس ادارة جمعية رجال االعمال الفلسطينيين.
عضو مجلس ادارة المجلس التنسيقي الفلسطيني للقطاع الخاص.

عضو مجلس ادارة االتحاد العام العربي للتامين.
عضو اللجنة التنفيذية في االتحاد العام العربي للتامين.

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

عضو مجلس إدارة في الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
عمل مديرًا عامًا للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
عمل مديرًا إقليميًا للشركة القطرية العامة - اإلمارات العربية المتحدة.

عمل مساعدًا للمدير العام في المجموعة األهلية للتأمين.

السيد / أنور محمد احمد الشنطي 
عضو مجلس اإلدارة / المدير العام
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من مواليد مدينة الكويت عام 1976.
المدير المالي لشركة ترست هولدينج لدى فرعها في األردن.

جامعــة  مــن  والمصرفيــة  الماليــة  العلــوم  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل 
األردن. فياديلفيــا- 

محاسب متقدم في مجموعة طال ابو غزالة.
نائب المدير المالي لشركة ترست العالمية للتأمين- قبرص لدى فرعها في األردن.

شــغل ســابقا عــدة مناصــب أهمهــا: نائبــا لمديــر عــام شــركة ترســت العالميــة للتأميــن- 
ســوريا.

المدير المالي لشركة ترست العالمية للتأمين- سوريا.
 رئيــس قســم المحاســبة فــي شــركة ترســت العالميــة للتأميــن قبــرص لــدى فرعهــا 

بــاألردن.

السيد / هيثم علي عبد الرحمن مسعود
عضو مجلس إدارة

من مواليد غزة عام 1957.
مدير عام الشركة العامة للتكافل - قطر.

خبره أكثر من 38 عامًا في التأمين وإعادة التأمين.
عضو مجلس إدارة جلف اسست البحرين.

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين - فلسطين.
عضو اإلتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين اإلسامي- السودان.

السيد ماجد محمد عبد الحميد عقل
عضو مجلس إدارة

من مواليد مدينة غزة عام 1961.
حاصل على شهادة الماجستير في التأمين وإدارة المخاطر، جامعة سيتي، لندن.

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين.
.)MCMI( عضو زميل في معهد تشارترد لإلدارة

.)MIRM( عضو في معهد إدارة المخاطر
.)FCII( زميل في معهد التأمين القانوني

خبرة )29( عامًا في قطاع التأمين وإدارة المخاطر.
شــارك وحاضــر فــي العديــد مــن البرامــج والــدورات التدريبية وورش العمــل والمؤتمرات 

المحليــة والدولية.

السيد / خالد كامل عبد الرحمن أبو نحل
عضو مجلس إدارة

من مواليد يبنا في فلسطين عام 1931.
عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين.

مدير عام الشركة العالمية للسجاد والموكيت- األردن.
عضو جمعية رجال األعمال العرب.

 عضو جمعية رجال األعمال األردنيين.
 عضو جمعية المستثمرين األردنيين.

 نائب رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة جمعية أبناء غزة هاشم الخيرية.

السيد / محيي الدين محمد حسن الجمل
عضو مجلس إدارة
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومقدار ما يملكون من أسهم في رأس مال الشركة:

الجنسيةالمنصباالسم
عدد 

األسهم
2018

عدد األسهم
2017

الشركات 
المسيطر 

عليها من قبل 
األعضاء

رئيس مجلس السيد / كامل غازي كامل أبو نحل
ال يوجد199,996215,680أردنياإلدارة

السادة / شركة ترست العالمية للتأمين 

)البحرين( ويمثلها:
ال يوجد428,991285,994

        الشيخ / ناصر بن علي بن سعود ال ثاني
نائب رئيس 

مجلس اإلدارة
ال يوجد90,90760,605قطري

ال يوجد199,996133,331أردنيعضوالسيد / جمال كامل عبد الرحمن أبو نحل

السادة / شركة ترست العالمية للتأمين 
ال يوجد6,214,8904,143,260)قبرص( ويمثلها:

ال يوجد12,85736,211فلسطينيعضو       السيد / أنور محمد احمد الشنطي

ال يوجد----فلسطينيعضو       السيد/ماجد محمد عبد الحميد عقل

ال يوجد9,005126,942فلسطينيعضو       السيد / خالد كامل عبد الرحمن ابو نحل

ال يوجد----أردنيعضو        السيد / هيثم علي عبد الرحمن مسعود

ال يوجد2,236,3451,490,897أردنيعضوالسيد / محيي الدين محمد حسن الجمل

المدير العام

السيد/ أنور محمد الشنطي

مدققي حسابات الشركة للعام 2018

)PWC( PriceWaterHouseCoopers / السادة

دور مجلس اإلدارة وآلية عمله:

ــة أعضــاء، وتتمثــل مهامــه فــي متابعــة  ــة للتأميــن )ترســت فلســطين( مــن ثماني يتألــف مجلــس إدارة شــركة ترســت العالمي
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 ســهم.

جلسات مجلس اإلدارة:

أواًل: عقد مجلس إدارة الشركة ست جلسات في العام 2018، وكانت نسبة حضور األعضاء ضمن النصاب القانوني.

ثانيــًا: ال يتقاضــى رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه أي بــدالت عــن رحــات عملهــم الخارجيــة أو الداخليــة 
المتعلقــة بأعمــال الشــركة، ويقتصــر مــا يتقاضونــه علــى مكافــأة مجلــس اإلدارة المشــار إليهــا فــي إيضاح المصاريــف التفصيلي 

والبالــغ قيمتهــا 160 ألــف دوالر أمريكــي باإلضافــة إلــى مصاريــف الســفر الفعليــة.

ثالثًا: تعقد اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة إجتماعاتها قبل عقد إجتماعات مجلس اإلدارة.

رابعًا: ال يتقاضى أعضاء اللجان أي أتعاب أو بدالت حضور عن مشاركتهم في عمل هذه اللجان.

اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

لجنة التدقيق

رئيسًا السيد/ ماجد عقل 

عضوًا السيد/ خالد أبو نحل

عضوًا السيد / هيثم مسعود

مسؤوليات وصالحيات اللجنة:

ــة لكافــة اإلجــراءات  ــه اإلدارة التنفيذي ــي وتوجي ــق الداخل ــرة التدقي ــي تصــدر عــن دائ ــر الت مراجعــة ودراســة كافــة التقاري  
والتعديــات المطلوبــة ومتابعــة تنفيــذ هــذه التعديــات.

دراسة عروض التدقيق الخارجي ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة إلختيار المدقق الخارجي للشركة.  

متابعة وتقييم أنظمة الضبط الداخلي واجراء كافة التعديات المطلوبة لتقوية وتدعيم كافة األنظمة واإلجراءات.  
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لجنة المخاطر

رئيسًا السيد/ خالد أبو نحل 

عضوًا السيد/ ماجد عقل 

عضوًا السيد / هيثم مسعود

مسؤوليات وصالحيات اللجنة:

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 ماحظاتهــم وتتبــع الحلــول الازمــة لذلــك ورفــع   
الخصــوص. بهــذا  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــات 

وضع أكثر من خطة لمراجعة أية أخطاء غير متوقعة بالتنسيق الكامل مع مجلس اإلدارة.  

لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة

رئيسًا الشيخ ناصر بن علي آل ثاني

عضوًا السيد/ جمال أبو نحل

عضوًا السيد / محيي الدين الجمل

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 التعديات عليه إن اقتضت الضرورة ذلك.  

الــكادر الوظيفــي وتحديــد اإلحتياجــات الازمــة  أيــة مشــاكل تخــص  التنســيق مــع دائــرة المــوارد البشــرية بخصــوص   
للموظفيــن ســواء تدريبيــة أو لوجســتية، ورفــع كافــة التقاريــر الســنوية لمجلــس اإلدارة ألخــذ الموافقــات الازمــة 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 انطاقــا مــن القناعــة الراســخة بأهميــة ممارســة أقصــى درجــات الدقــة   
والشــفافية.

متابعــة إلتــزام الشــركة بمبــادئ اإلفصــاح عــن أدائهــا المالــي مــن خــال تقاريرهــا الربعيــة ونصــف الســنوية وتقريرهــا   
الســنوي.

لجنة االستثمار

رئيسًا السيد/ جمال أبو نحل

عضوًا الشيخ ناصر بن علي آل ثاني

عضوًا السيد / أنور الشنطي

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.

عمل الدراسات الضرورية لتحديد افاق االستثمار المحلي والخارجي.  

تقديم النصح واإلرشاد الدارة الشركة في تحديد سلة عماتها ومحافظها االستثمارية.  

يتــم تقييــم مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه بشــكل ســنوي مــن خــال النقــاش العــام للمجلــس فــي آخــر 
إجتمــاع للســنة الماليــة. 

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

مزايا ومكافآت مجلس اإلدارة: -

)المبالغ بالدوالر األمريكي(

المجموع مصاريف 
السفر

المكافآت 
السنوية المنصب االسم

21,468 1,468 20,000 رئيس مجلس اإلدارة السيد / كامل غازي كامل ابو نحل

23,215 3,215 20,000 نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد / ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

21,505 1,505 20,000 عضو مجلس إدارة السيد / جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل

56,152 36,152 20,000 عضو مجلس إدارة / المدير العام السيد / انور محمد احمد الشنطي

31,697 11,697 20,000 عضو مجلس إدارة السيد / ماجد محمد عبد الحميد عقل

20,000 - 20,000 عضو مجلس إدارة السيد / خالد كامل عبد الرحمن أبو نحل

20,000 - 20,000 عضو مجلس إدارة السيد / محيي الدين محمد حسن الجمل

20,000 - 20,000 عضو مجلس إدارة السيد / هيثم علي عبد الرحمن مسعود

214,037 54,037 160,000 المجموع

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

ال يوجد أي ملكية ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة.
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 اإلدارة الــتنفيذيــة



3031

السيد/أنور محمد احمد الشنطي 

عضو مجلس اإلدارة / المدير العام

من مواليد مدينة قلقيلية عام 1960.  

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس - كليــة العلــوم مــن الجامعــة األردنيــة عــام   
.1985

أنهى العديد من مساقات المعهد القانوني البريطاني.  

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.

رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.  

عضو مجلس ادارة جمعية رجال االعمال الفلسطينيين.  

عضو مجلس ادارة المجلس التنسيقي الفلسطيني للقطاع الخاص.  

عضو مجلس ادارة االتحاد العام العربي للتامين.  

عضو اللجنة التنفيذية في االتحاد العام العربي للتامين.  

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

عضــو مجلــس إدارة فــي الصنــدوق الفلســطيني لتعويــض مصابــي حــوادث   
الطــرق.

عمل مديرًا عامًا للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.  

عمل مديرًا إقليميًا للشركة القطرية العامة - اإلمارات العربية المتحدة.  

عمل مساعدًا للمدير العام في المجموعة األهلية للتأمين.  

السيد/عزام عبد اإلله خفش

نائب المدير العام للشؤون المالية واإلدارية

من مواليد مدينة نابلس عام 1969.  

ــاز  ــر إمتي ــة بتقدي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة النجــاح الوطني  
مــع مرتبــة الشــرف عــام 1995.

عمــل ســنوات عديــدة فــي مجــال التأميــن ولمــدة 25 عامــا تــدرج خالهــا فــي   
عــدة مناصــب فــي قطــاع التأميــن.

حاصــل علــى مجموعــة مــن الــدورات وورشــات العمــل فــي مجــال التأميــن   
وإعــادة التأميــن والقوانيــن الســارية مثــل قوانيــن ضريبــة الدخــل والمضافــة 

الشــركات. وقانــون 

حاصل على رخصة وكيل تأمين من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.  

التحق بالعمل في شركة ترست العالمية للتأمين في العام 2013.  

عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات الطبية سابقًا.   

السيد / عطية عبد الرحمن موسى 

مساعد المدير العام للتطوير والتخطيط اإلستراتيجي 

من مواليد مدينة رام الّله عام 1975.  

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

عمــل ســنوات عديــدة فــي مجــال التأميــن ولمــدة 20 عامــا بدأهــا فــي شــركة   
ــرًا لدائــرة  ترســت العالميــة للتأميــن مــن موظــف حاســوب إلــى أن أصبــح مدي

الحاســوب عــام 2004 وبقــي لمــدة 10 ســنوات فــي هــذا المنصــب.

  تــم ترقيتــه عــام 2014 إلــى منصــب مســاعد المديــر العــام للتطوير والتخطيط 
اإلستراتيجي.

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

حاصــل علــى العديــد مــن الــدورات فــي مجــال التأميــن، منهــا دورات فــي إعــادة   
التأميــن ودورات متقدمــة فــي إدارة الخطــر ودورات فــي التأميــن الصحــي 

ــاة. وتأمينــات الحي

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.  
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أسماء اإلدارة التنفيذية وجنسياتهم ومقدار ما يملكون من أسهم في رأس مال الشركة:

الجنسيةالمنصباالسم
عدد 

األسهم
2018

عدد 
األسهم
2017

الشركات المسيطر 
عليها من قبل األعضاء

ال يوجد12,85736,211فلسطينيالمدير العامالسيد/ أنور الشنطي

نائب المدير للشؤون المالية السيد / عزام الخفش
ال يوجد---6,000فلسطينيواإلدارية

مساعد المدير العام للتطوير السيد / عطية موسى
ال يوجد------فلسطينيوالتخطيط اإلستراتيجي

18,85736,211المجموع

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

ال يوجد أي ملكية ألقارب اإلدارة التنفيذية.

مزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية للشركة األم:

)المبالغ بالدوالر األمريكي( 

تكاليف الرواتب 
وملحقاتها

المجموع 2017المجموع 2018بدل سفر

662,58869,491732,079652,699

 أهم إنجازات العام 2018

قامــت الشــركة فــي نهايــة العــام 2018 بتأســيس شــركة ســمارت هيلــث لخدمــات التأميــن الصحــي  لتكــون  أواًل: 
الصحــي. التاميــن  ادارة  فــي  متخصصــة  هيلــث  ســمارت  شــركة 

ــاج  ــغ إنت ــة للشــركة بالرغــم مــن المنافســة الشــديدة بيــن شــركات التأميــن وقــد بل إرتفعــت المحفظــة التأميني ثانيًا: 
الماضــي. العــام  فــي  أمريكــي  دوالر  مليــون   93 مقابــل  أمريكــي  دوالر  مليــون   100 الشــركة 

قامــت الشــركة بزيــادة إحتياطياتهــا الفنيــة ضمــن الخطــة المعــّدة والمعتمــدة مــن قبــل الســادة/مجلس إدارة  ثالثًا: 
الشــركة وبالتنســيق الكامــل مــع الخبيــر اإلكتــواري للشــركة وقــد اســتمرت اإلحتياطيــات الفنيــة كافيــة وعادلــة 

خــال العــام 2018.

رفد طاقم الشركة بالعديد من الكفاءات الوظيفية إيمانًا بأن الموظفين أصل من أصول الشركة.  رابعًا: 

المشــاركة ورعايــة العديــد مــن المعــارض والمؤتمــرات خــال العــام 2018 وتقديــم أفضــل الصــور عــن الشــركة  خامسًا: 
وخدماتهــا التأمينيــة خــال هــذه المؤتمــرات. 

قامــت الشــركة بعقــد دورات وإرســال موظفيهــا لــدورات متقدمــة فــي الماليــة وفــي التأميــن وإعــادة التأميــن  سادسًا: 
وإدارة المخاطــر وغيرهــا مــن الــدورات التــي تســاهم فــي رفــع كفــاءة طاقــم وكادر الشــركة.

قامت الشركة بتطوير أنظمة التكنولوجيا لديها حيث حّدثت وطّورت من قاعدة البيانات وأنظمة العمل. سابعًا: 

أنهــت الشــركة التســوية الضريبيــة لكافــة شــركات المجموعــة مــع دائــرة كبــار المكلفيــن فــي ضريبــة الدخــل  ثامنًا: 
.2017 العــام  حتــى  المضافــة  والقيمــة 

قامــت الشــركة خــال العــام 2018 بتطويــر منظومــة ادارة المخاطــر لكافــة دوائــر الشــركة و فروعهــا و حققــت  تاسعًا: 
نتائــج مجزيــة بوضــع الخطــط و تطبيقهــا و الحصــول علــى نتائــج مميــزة بهــذا الخصــوص. 

تحقيــق االســتقرار المالــي للشــركة ودعــم كفــاءة راس المــال حيــث قامــت الشــركة فــي العــام 2018 برفــع راس  عاشرًا: 
المــال بنســبة 50% عــن طريــق توزيــع أســهم منحــة مجانيــة وكذلــك توزيــع اربــاح نقديــة بنســبة 20% مــن راس 

المــال االســمي والمدفــوع.
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 تقرير مجلس اإلدارة للعام 2018   
يســر مجلــس اإلدارة أن يرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي إجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي، ويقــدم لكــم التقريــر الســنوي الرابــع 
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 31/12/2018 مقارنــة 
ــر  ــذي قــد يحصــل فــي المعايي ــر ال ــم اعــادة تصنيــف بعــض االرقــام فــي العــام 2017 نتيجــة للتغي مــع العــام 2017 و قــد ت

المحاســبية و/أو بعــض متطلبــات الجهــات الرقابيــة فــي فلســطين.

مجال التأمين:

إســتمرت الشــركة هــذا العــام و كمــا فــي االعــوام الســابقة بتبنــي إســتراتيجية قائمــة علــى عــدم التنافــس علــى التأمينــات 
الخطــرة التــي تســبب إرتفــاع نســبة الخســارة، حتــى لــو أدى ذلــك إلــى إنخفــاض إنتاجهــا وحصتهــا مــن الســوق، إدراكًا منهــا بــأن 
زيــادة حجــم اإلنتــاج وســيلة لزيــادة قيمــة األربــاح وليــس هدفــًا بحــد ذاتــه، و بلــغ إجمالــي األقســاط المكتتبــة فــي هــذا العــام 
100 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 93 مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي بزيــادة  7 مليــون دوالر أمريكــي بنســبة 

إرتفــاع 8% وقــد كان توزيــع اإلنتــاج علــى النحــو التالــي:
)المبالغ بالمليون دوالر(

نوع التأمين
20182017

النسبة من اإلنتاجاألقساطالنسبة من اإلنتاجاألقساط

66%6761.144%66.899المركبات

10%109.083%9.406تأمينات العمال

تأمينات المسؤولية 
2%11.617%1.497المدنية 

7%76.589%6.863التأمين الصحي

1%11.235%1.263التأمينات الهندسية

7%76.763%6.907تأمينات الحريق 

1%10.713%0.683التأمين البحري 

5%54.634%5.286تأمينات الحياة 

التأمينات العامة 
1%10.937%0.998األخرى

100%10092.715%99.802المجموع

ومــن جهــة أخــرى فقــد بلغــت صافــي المطالبــات المتكبــدة خــال العــام 2018 مبلــغ 55 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 52 
مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام 2017 بزيــادة بلغــت 3 مليــون دوالر أمريكــي وبنســبة 6%، وقــد بلغــت أربــاح التأميــن قبــل 

المصاريــف اإلداريــة 21.984 مليــون دوالر أمريكــي عــام 2018 مقابــل 19.377 مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام 2017.

حققــت الشــركة أرباحــا تشــغيلية ناتجــة عــن أعمــال التأميــن بقيمــة 7.222 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل اربــاح تشــغيلية 5.985 
مليــون دوالر أمريكــي عــام 2017 نتيجــة للتحســن الكبيــر فــي أداء محفظــة التأميــن الصحــي وسياســة التحفــظ التــي إنتهجتهــا 
الشــركة فــي مثــل هــذا النــوع مــن التأميــن، وتنــوع المحفظــة التامينيــة لعــب دور كبيــر واساســي فــي تحقيــق االربــاح المجزيــة.
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المصاريف اإلدارية والعمومية:

بلغــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة 17.18 مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام 2018 مقابــل 15.50 مليــون دوالر أمريكــي 
فــي العــام 2017 وبذلــك أصبحــت تشــكل مــا نســبته 17.18% مــن إجمالــي اإلنتــاج مقابــل نســبة 16.72% فــي العــام 2017. 

أصول الشركة:

بلــغ مجمــوع الموجــودات / أصــول الشــركة فــي العــام 2018 مبلــغ 179 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 175مليــون دوالر 
أمريكــي فــي العــام 2017 بزيــادة بلغــت 4 مليــون دوالر أمريكــي وبنســبة %2.

فــي حيــن بلــغ النقــد والنقــد المعــادل والشــيكات اآلجلــة فــي الموجــودات المتداولــة للعــام 2018 مبلــغ 53 مليــون دوالر 
أمريكــي مقابــل 51 مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام 2017 بزيــادة بلغــت 2 مليــون دوالر أمريكــي ومــا نســبته %4.

وبلغــت اإلســتثمارات الماليــة المتوفــرة للبيــع فــي العــام 2018 مبلــغ 21 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 24 مليــون دوالر 
أمريكــي فــي العــام 2017 بإنخفــاض بلــغ 3 مليــون دوالر أمريكــي نتيجــة النخفــاض القيمــة الســوقية للمحافــظ االســتثمارية فــي 
األســواق العالميــة والمحليــة، ترّكــز معظمهــا فــي الســوق القطــري حيــث بلــغ االنخفــاض فــي المحفظــة مبلــغ 1.30 مليــون 

دوالر أمريكــي.

المطلوبات المتداولة:

ــل 23  ــون دوالر أمريكــي مقاب ــغ 21ملي ــن فــي العــام 2018 مبل ــات عقــود التأمي ــة عــدا مطلوب ــات المتداول بلغــت المطلوب
مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام 2017 بانخفــاض نســبته %9.

مطلوبات عقود التأمين / اإلحتياطيات الفنية:

تحــرص الشــركة علــى أخــذ اإلحتياطيــات الفنيــة الكافيــة وبالتنســيق المســتمر مــع الخبيــر اإلكتــواري، وقد بلغ صافــي مطلوبات 
عقــود التأميــن /اإلحتياطيات الفنية: 

)المبالغ بالمليون دوالر(

20182017البيان / السنة

صافي المطالبات المبلغ عنها وغير المسددة / 
43.67640.128االدعاءات الموقوفة

1.1620.843صافي اإلحتياطي الحسابي لتأمين الحياة

22.37122.453صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

67.20963.424المجـــموع

رأس مال الشركة:

بلــغ رأس مــال الشــركة المصــرح بــه والمدفــوع بالكامــل خمســة عشــر مليــون دوالر، موزعــة علــى خمســة عشــر مليــون ســهم، 
القيمــة االســمية للســهم الواحــد دوالر أمريكــي.

نتائج اعمال الشركات التابعة:

كانت نتائج اعمال الشركات التابعة على النحو التالي:

 2018البيان / السنة
دوالر أمريكي 

2017 
دوالر أمريكي 

2,243,7521,681,537صافي حصتنا من أرباح شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

 صافي ربح / )خسارة( شركة ترست العقارية قبل إستبعاد العمليات
)90,362(68,746المشتركة

 إستبعاد إيجارات محملة على شركة ترست العالمية للتأمين والشركات
الشقيقة

)149,762()149,762(

)240,124()81,016(الخسارة بعد إستبعاد العمليات المشتركة

)908()11,185( خسارة شركة ترست للسياحة والسفر

2,151,5511,440,505مجموع األرباح للشركات التابعة

النتائج المجمعة للشركة وشركاتها التابعة:

بلغــت األربــاح الصافيــة قبــل حقــوق األقليــة وبعــد الضرائــب وتخصيــص مبلــغ 160 الــف دوالر أمريكــي مكافــأة أعضــاء مجلــس 
اإلدارة للعــام 2018 لشــركة ترســت العالميــة للتأميــن وشــركاتها التابعــة مبلــغ 5.887 مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة مــع 

5.436 مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام 2017.

2017
2018

صافي المطالبات المبلغ عنها
وغير المسددة / االدعاءات الموقوفة

صافي اإلحتياطي
الحسابي لتأمين الحياة

صافي أقساط
التأمين غير المكتسبة

43
.6
76

40
.1
28

1.
16

2

0.
84

3

22
.3
71

22
.4
53
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األرباح المدورة:

 2018البيان / السنة
دوالر أمريكي 

2017 
دوالر أمريكي 

17,332,68814,951,935أرباح مدورة من سنوات سابقة

)1,500,000()5,422,019( توزيعات أرباح نقدية على المساهمين و اسهم منحة مجانية 

4,537,2674,424,338األرباح بعد مخصص الضرائب وبعد حقوق األقلية

16,447,93617,876,273مجموع األرباح

)543,585()1,177,394(  المحول لإلحتياطي اإلختياري و اإلجباري

15,270,54217,332,688األرباح المدورة

وعليه يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية الموافقة على:

ــة العامــة بنســبة 15% مــن القيمــة اإلســمية للســهم  ــوم اجتمــاع الجمعي ــى مســاهمي الشــركة ي ــة عل ــاح نقدي ــع أرب  * توزي
وبقيمــة 2.250 مليــون دوالر أمريكــي، علــى ان يتــم توزيــع المبلــغ خــال شــهرين مــن موافقــة الجمعيــة العامــة.

 سيتم توزيع المبلغ من االرباح المتحققة القابلة للتوزيع وتوفير اي فرق من االحتياطي االختياري للشركة.

مجال اإلستثمار:

)IFRS( لعــرض هــذه  الماليــة  التقاريــر  الدوليــة إلعــداد  المعاييــر  للتأميــن – فلســطين  العالميــة  تتبــع شــركة ترســت   
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 
ــه يتــم  ــد قيمــة اإلســتثمارات المتوفــرة للبيــع بشــكل دقيــق فإن ــان المركــز المالــي، وعندمــا ال يكــون باإلمــكان تحدي بي

عرضهــا بتكلفتهــا التاريخيــة. 

فــي ســبيل تعزيــز قاعــدة أصولهــا بإســتثمارات قويــة وواعــدة، لجــأت شــركة ترســت العالميــة للتأميــن إلــى اإلســتثمار خــارج   
ــر، حيــث تشــكل إســتثمارات الشــركة أهــم عناصــر اإليــرادات التــي  فلســطين وبشــكل رئيســي فــي كل مــن قطــر والجزائ

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 2018 مبلــغ 2.274 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 2.221 مليــون دوالر أمريكــي عــام 

2017,وبلغــت االيــرادات األخــرى  خــال العــام مبلــغ 477 الــف دوالر مقابــل 674 الــف دوالر فــي العــام الماضــي.

قيمــة التغيــر المتراكــم فــي القيمــة العادلــة لاســتثمارات تأثــر باالنخفــاض بمبلغ 829 الف دوالر أمريكــي نتيجة النخفاض   
قيمتهــا العادلــة.

 إستثمارات الشركة:
)المبالغ بالمليون دوالر(

20182017البيان / السنة

28.41027.582النقد والنقد المعادل

21.39823.936 إستثمارات وحصص وأسهم

21.78221.057  اإلستثمارات العقارية )األراضي(

71.59072.575مجموع االستثمارات

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

أواًل: موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل الشامل

محفظة شركة ترست العالمية للتأمين وشركة ترست العقارية

محفظة شركة ترست العالمية للتأمين وشركة ترست العقارية

 عدد األسهماسم الشركة المدرجة محليا
31/12/2018

 نسبة
المساهمة

 القيمة العادلة
31/12/2018

 القيمة العادلة
31/12/2017

2.63163,845160,432%341,344شركة واصل

0.13485,162568,550%379,033باديكو

0.11254,114322,291%309,895الوطنية موبايل

0.2330,59739,480%35,000مطاحن القمح الذهبي

99,000---------شركة العربية الفلسطينية لاستثمار - ايبك

---0.13126,567%104,601بنك االستثمار الفلسطيني

1,060,2851,189,753مجموع األسهم المدرجة محليا

1,280,04416,942,92818,690,466المحفظة الخارجية

18,003,21319,880,219مجموع المحفظة محليا و خارجيا

محفظة شركة التكافل الفلسطينية للـتأمين

 عدد األسهماسم الشركة المدرجة محليا
31/12/2018

 نسبة
المساهمة

 القيمة العادلة
31/12/2018

 القيمة العادلة
31/12/2017

0.201,621,8311,715,241%266,000شركة االتصاالت الفلسطينية

0.731,010,2911,524,791%546,103البنك االسامي الفلسطيني

2,632,1223,240,032مجموع االسهم المدرجة محليا

322,165309,021309,021أسهم محلية )غير مدرجة(

185,000453,367506,430المحفظة الخارجية

3,394,5104,055,483مجموع المحفظة محليا وخارجيا

21,397,72323,935,702اجمالي االستثمارات
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ثانيًا: موجودات مالية بالكلفة المطفاة و/أو محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق :

القيمة العادلة 2017 القيمة العادلة 2018 عدد األسهماسم الشركة

2000201,673206,514شركة ميناء دبي الدولي

2000201,673206,514المجموع

ثالثا: موجودات مالية من خال الدخل:

عدد األسهم اسم الشركة المساهم فيها
القيمة العادلة نسبة المساهمة31/12/2018

31/12/2018
القيمة العادلة 
31/12/2017

0.08256,000300,000%200,000شركة فلسطين للتنمية واالستثمار

الشركة العربية الفلسطينية 
0.24470,000495,000%200,000لاستثمار )أيبك(

-0.13157,003%100,001البنك االسامي العربي 

-0.00430,463%5,000شركة االتصاالت الفلسطينية

505,001913,466795,000المجموع

رابعا: االستثمارات العقارية )األراضي(: 

2018 المساحة )متر مربع(البيان / السنة
 دوالر أمريكي 

2017
دوالر أمريكي 

2,0331,041,3501,097,820أرض نابلس - شارع الروضة

2,7791,973,0901,843,403أرض نابلس - شارع فيصل

20,000185,000175,000أرض نابلس سالم )1(

15,485112,266104,523أرض نابلس سالم )2(

2,3051,810,7031,678,705أرض غزة - النصيرات

3,3019,715,9439,776,271أرض غزة - شارع الرشيد

2,4161,873,4911,923,944أراضي البيرة

50,0393,705,2043,193,453أرض جنين – تنين

12,081613,408492,516أرض جنين – تلفيت

إستثمارات مشتركي التكافل

1,012751,410771,245ارض البيرة

21,781,86521,056,880المجموع

سياسة ومخاطر اإلستثمار:

بالرغــم مــن الظــروف التــي عصفــت باالقتصــاد الفلســطيني خــال العــام المنصــرم، وباألســواق الخارجيــة نتيجــة ارتفــاع أســعار 
الفائــدة علــى الــدوالر األمريكــي اال ان الشــركة عملــت علــى المحافظــة علــى التنويــع والتوزيــع فــي اســتثماراتها لتتجنــب هــذه 

الظــروف وتحقيــق أفضــل العوائــد االســتثمارية.

الشركات التابعة:

رأس مال الشركةالنشاط الرئيسيالطبيعة القانونيةالبيان / السنة

10 مليون دوالر أمريكيالتأمين التكافليمساهمة عامةشركة التكافل الفلسطينية للتأمين  

1.5 مليون دينار أردنياإلستثمار العقاريمساهمة خصوصيةشركة ترست العقارية  

100 ألف دوالر أمريكيسياحة وسفرمساهمة خصوصيةشركة ترست للسياحة والسفر  
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شركة التكافل الفلسطينية للتأمين:  

تأسست شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 19 تشرين الثاني 2006 وسجلت لدى 
مراقب الشركات في مدينة رام الّله تحت رقم )562601179(.

تهدف الشركة إلى ممارسة أعمال التأمين وجميع األعمال اإلستثمارية وفق أحكام الشريعة اإلسامية الغراء.

قامت شركة ترست العالمية للتأمين في الربع األخير للعام 2016 باإلستحواذ على شركة التكافل وأصبحت حصتها  
62.44% من رأس مال الشركة، لتكون شركة التكافل الذراع التأميني التكافلي لشركة ترست العالمية للتأمين. 

وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 62.44% لشركة ترست العالمية للتأمين وشركاتها التابعة )شركة ترست العقارية(.

شركة ترست العقارية:  

تأسســت شــركة ترســت العقارية المســاهمة الخصوصية المحدودة بتاريخ 30 نيســان 1995 وســجلت لدى مراقب الشــركات 
فــي مدينــة رام الّلــه تحــت رقــم )562420703(.

تهــدف الشــركة إلــى اإلســتثمار وبيــع وشــراء العقــارات واألراضــي وإدارتهــا والقيــام بالنشــاطات اإلنشــائية فــي مختلــف 
الفلســطينية. الوطنيــة  الســلطة  مناطــق 

وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لشركة ترست العالمية للتأمين - فلسطين.

شركة ترست للسياحة والسفر: 

تأسســت الشــركة بتاريــخ 22 كانــون االول عــام 1994 وســجلت لــدى مراقــب الشــركات فــي مدينــة غــزة كشــركة مســاهمة 
خصوصيــة.

خال العام 2011 تم نقل مقر الشركة وتسجيلها لدى مراقب الشركات في مدينة رام الّله تحت رقم )563107895(.

تهدف الشركة إلى بيع تذاكر السفر في مختلف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لشركة ترست العالمية للتأمين - فلسطين.

 إيضاحات إضافية
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السيطرة على الشركة:

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

النسبةعدد األسهمالبيان

41.43%6,214,890 السادة/ شركة ترست العالمية للتأمين -قبرص

2.86%428,991 السادة / شركة ترست العالمية للتأمين - البحرين

شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين:

توجيه دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة لكافة المساهمين قبل أسبوعين على األقل من تاريخ إنعقاد الهيئة.   

وضــع التقريــر الســنوي لــدى دائــرة اإلســتثمار وشــؤون المســاهمين فــي المركــز الرئيســي للشــركة وكذلــك فــي جميــع   
الفــروع. 

نشر إعان دعوة إنعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلية  قبل أسبوع من إنعقاد الهيئة.  

نشــر كل مــا ذكــر أعــاه علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي )www.trustpalestine.com( ضمــن زاويــة المســتثمر وكافــة   
مواقــع التواصــل اإلجتماعــي الرســمية الخاصــة بالشــركة.

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:

2017 2018 البيان / السنة

92 مساهم 112 مساهم عدد المساهمين

37,906 سهم 1,767,854 سهم عدد األسهم المتداولة

170,577 دوالر امريكي 5,960,240 دوالر أمريكي قيمة األسهم المتداولة

8 عقود 55 عقد عدد العقود المنفذة

4,50 دوالر امريكي 4.58 دوالر أمريكي أعلى سعر تداول خال العام

4,50 دوالر امريكي 3.01 دوالر أمريكي أدنى سعر تداول خال العام

4,50 دوالر امريكي 4.50 دوالر أمريكي سعر اإلفتتاح في بداية العام

4,50 دوالر امريكي 3.72 دوالر أمريكي سعر اإلغاق في نهاية العام

10 مليون سهم 15مليون سهم عدد األسهم المصدرة

45 مليون دوالر أمريكي 55.8 مليون دوالر أمريكي القيمة السوقية للشركة

%0.38 %17.68 معدل دوران السهم %

%29 %30 العائد على السهم للشركة األم

مساهمون يملكون 5% فأكثر من رأس مال الشركة:

أسهم المساهم
20182017

النسبة المئويةعدد األسهمالنسبة المئويةعدد األسهم

41.43%41.434,143,260%6,214,890السادة / شركة ترست العالمية للتأمين – قبرص

14.91%14.911,490,897%2,236,345السيد / محيي الدين الجمل 
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الموظفين: 

الموظفين الرئيسيين ومدراء الدوائر:

اســتمرارا لرؤيــة شــركة ترســت العالميــة للتأميــن بــأن الثــروة الحقيقيــة لريادتهــا قطــاع التأميــن الفلســطيني تكمــن فــي 
اســتقطاب الخبــراء فــي المجــال اإلداري، المهنــي واالستشــاري، نضــع بيــن ايديكــم اإلدارة التنفيذيــة التــي تقــوم بتوجيــه 

جميــع األعضــاء المهنييــن والعامليــن علــى تحقيــق اهــداف الشــركة واســتدامة جــودة خدماتهــا.

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 من خبــراء التأمين في 

الســوق الفلســطيني والحفــاظ عليهــم بمــا يضمــن إســتمرار قيــادة شــركتنا لقطــاع التأميــن الفلســطيني.

السيد/ انور الشنطي
المدير العام

السيد / سليمان ريحان
مدير دائرة تعويضات 

حوادث المركبات المادية

السيد / عطية موسى
مساعد المدير العام للتطوير 

والتخطيط اإلستراتيجي 

السيد / عزام الخفش
نائب المدير العام للشؤون 

المالية واإلدارية

السيد / عبد الّله صادق
 مدير دائرة التسويق

 واإلنتاج المباشر

السيد /هاشم حجاوي
مدير دائرة التأمين 

الصحي

السيدة / رانيا األشقر
مدير دائرة إكتتاب 

التأمينات العامة

السيد / تيسير رواجبة
مدير دائرة تعويضات 

التأمينات العامة

السيد / جعفر الخواجا
مدير تسويق دائرة 

الحياة

السيدة / رزان يامين
مدير الدائرة القانونية 
والتعويضات الجسدية
)المركبات والعمال(

السيد / بركات ميادمة
المدير المالي
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السيد / رياض أبو رحمة
مدير دائرة التحصيل 

والذمم

السيد / نضال خليل
مدير دائرة تأمينات 

الحياة

السيد / مصطفى سالمة
مدير اإلستثمار وشؤون 

المساهمين

السيد / شادي العبادي 
مدير دائرة إنتاج المركبات

السيد / عبد الّله داود
مدير شؤون الوكاء

السيدة / راوية بدوان
مدير العاقات العامة 

وخدمة الجمهور

السيد / ابراهيم حشايكة 
مدير الشؤون اإلدارية

السيد / مظفر منصور
القائم بأعمال مدير 
دائرة إدارة المخاطر

السيد / عزام عياش
مدير إعادة التأمين

السيد / هايل حسونة
مدير التدقيق الداخلي

السيدة/ ساميةعلوان 
مدير دائرة الموارد البشرية
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المستشارين: 

السيد
 السميدع عباس

األستاذ
نضال طه

األستاذ
 شرحبيل الزعيم

الدكتور
 أشرف سالمة 

مستشار المدير 
العام لشؤون 
التسويق    

المستشار الطبي المستشار القانونيالمستشار القانوني

مدراء الفروع:

مدير فرع قلقيلية

السيد / رياض أبو حمدة

مدير فرع غزة

السيد / يونس أبو مرشود

مدير فرع نابلس

السيد / زياد لبادة

مدير فرع بيت لحم

السيد / خالد عايش

مدير فرع طولكرم

السيد / سامي سالمة 

مدير فرع جنين

السيد / محمد عبد الرازق

مدير فرع الخليل

السيد / سائد السيد أحمد

  قدم السيد / سائد سيد احمد استقالته من الشركة في شهر 3/2019 وتم تعيين السيد / بدر فطافطة مديرًا للفرع.

   قدم السيد/ سامي سالمة استقالته من الشركة في شهر 2/2019، وسيتم تعيين مدير للفرع بدال من السيد/سالمة قريبًا.

مدير مكتب خانيونسمدير مكتب الفندقمكتب رفيديامكتب السالممدير مكتب أريحا

السيد/
 عبد الرؤوف الفارس

السيد/
 سائد السيد أحمد

السيد/ 
عرفات أبو شلهوب

السيد/ 
خالد الشنطي

السيد/
 نضال السعافين

مكتب البيرةمكتب طوباسمكتب بيت جاالمكتب سلفيتمكتب بديا

السيد/
 عمر طه

السيد/
 عبد الرحمن ياسين

السيد/ 
سهيل الشاعر

السيد/ 
يوسف دراغمة

السيد/
 عبد العزيز صوان 

عدد الموظفينالفرع

119رام الله

35نابلس

21الخليل

18غزة

11طولكرم

9بيت لحم

10جنين

8قلقيلية

231المجموع

عدد الموظفينالمكاتب

7بديا

1رفيديا

- السام

3خان يونس

4طوباس

2بيت جاال

2سلفيت

2الفندق

2 البيرة

3أريحا

26المجموع

  قدم السيد / سائد سيد احمد استقالته من الشركة في شهر 3/2019 وتم تعيين السيد / بدر فطافطة مديرًا للفرع.

توزيع موظفي شركة ترست العالمية للتأمين على الفروع

المكاتب:
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توزيع موظفي الشركات التابعة:

عدد الموظفين الشركة التابعة

4 شركة ترست العقارية

4 شركة ترست للسياحة والسفر

190 شركة التكافل للتأمين

198 المجموع

عدد موظفي شركه ترست العالمية للتأمين والشركات التابعة:

2017-12-201831-12-31اسم الشركة

257240ترست للتأمين

43ترست للسياحة والسفر

43ترست العقارية

190174التكافل للتأمين

455420المجموع

مؤهات موظفي شركة ترست العالمية للتأمين وشركاتها التابعة كما في 31/12/2018

ترست للسياحةترست العقاريةترست للتأمينالمؤهل العلمي
المجموعشركة التكافلوالسفر

801413ماجستير

15412137294بكالوريوس

54102075دبلوم

41212973أقل من دبلوم

25744190455المجموع

المخطط التنظيمي

مجلس االدارة

لجنة االستثمار

لجنة التدقيق

لجنة المخاطر

الخدمات االدارية والمساندة

الموارد البشرية

الشؤون االدارية

التحصيل والذمم

المالية

الدائرة القانونية

العالقات العامة 
وخدمة الجمهور

االستثمار

العمليات والخدمات الفنية

اإلنتاج

تأمين المركبات التأمين الصحي

تعويضاتاكتتاب 

تعويضاتاكتتاب 

تأمينات الحياة

التأمينات العامة

خدمة العمالء

إعادة التأمين

التعويضاتالوكالء

التخطيط والتطوير

التدقيق الداخلي

إدارة المخاطر

تطوير االننتاج

االكتواري

التخطيط 

الفروع

تكنولوجيا 
المعلومات

حوادث المركبات حوادث التأمينات 
العامة

عضو مجلس االدارة
المدير العام

لجنة المكافئات
والترشيحات والحوكمة
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الحوكمة الرشيدة:
تنفيــذًا لرؤيــة مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة العليــا، فــإن الشــركة تعمــل باســتمرار لتطبيــق قواعــد الحوكمــة الرشــيدة لتحقيــق 
ــة  ــوازي مــع مصلحــة المســاهمين والمســتثمرين وذلــك انطاقــا مــن القناعــة الراســخة بأهمي ــا للشــركة بالت المصلحــة العلي
ممارســة أقصــى درجــات الدقــة والشــفافية، ومــن هنــا كان االهتمــام باإلفصــاح عــن بيانــات الشــركة الماليــة ونتائــج األعمــال 

والنشــاطات وكافــة النواحــي الجوهريــة لكافــة فئــات المســتثمرين.

تقــوم الشــركة باعتمــاد المبــدأ الديمقراطــي فــي طــرح كافــة المواضيــع، حيــث تجــرى انتخابــات تتــم بحريــة مطلقــة فــي 
اجتماعــات مجلــس اإلدارة والهيئــة العامــة وتشــكيل اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، وتــم اعتمــاد مدونــة 

حوكمــة الشــركات.

ســتواصل الشــركة االلتــزام 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 
ــة التــي تدعــم ســير أعمــال الشــركة الحاليــة وتبحــث عــن  واألنظمــة والسياســات االســتثمارية والماليــة إلــى اإلدارة التنفيذي
ــى الســوق الفلســطيني، وحتــى  ــدة إل ــة الجدي ــدة فــي ســبيل التوســع واالنتشــار فــي طــرح المنتجــات التأميني الفــرص الجدي
ان ينفــذ كل فــرد مــن هــذه العائلــة مهامــه مدفوعــًا بــروح الفريــق الواحــد مــن خــال هيــكل تنظيمــي يوضــح بســهولة ويســر 

ــات. التراتبيــة الوظيفيــة والمهمــات والمســؤوليات والواجب

تلتــزم شــركة ترســت العالميــة للتأميــن - فلســطين باإلفصــاح عــن أدائهــا المالــي مــن خــال تقاريرهــا الربعيــة ونصــف الســنوية 
وتقريرهــا الســنوي وخــال اجتماعــات هيئاتهــا العامــة، وتتواصــل مــع المســاهمين بشــفافية مــن خــال دائــرة االســتثمار 

وشــؤون المســاهمين التــي تســتجيب الستفســارات المســاهمين والمســتثمرين فــي الشــركة.

الوضع التنافسي للشركة:

قامــت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية واإلدارة العامــة للتأميــن فــي بدايــة العــام 2016 بتطبيــق 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 فــي العــام 2017 حيــث حققــت نتائــج كبيــرة فــي محفظتهــا التأمينيــة لثقــة المجتمــع الفلســطيني بهــا وأدائهــا 
المميــز، وقــد ســددت شــركتنا نقــدًا مبلــغ 1.045 مليــون دوالر أمريكــي عمولــة لشــركات التأميــن التــي لــم تحقــق تلــك الحصــة. 
وســددت شــركة التكافــل الفلســطيني للتأميــن 214 ألــف دوالر أمريكــي عمولــة لشــركات التأميــن أيضــا فــي العــام 2017 .

قــررت هيئــة ســوق راس المــال الفلســطيني فــي العــام 2018 وقــف دفــع تلك العموالت بعد ان اســتقر الســوق الفلســطيني         
و تــم تثبيــت التعرفــة و اصبحــت المنافســة بيــن شــركات التاميــن قائمــة علــى جــودة الخدمــة و قوة الشــركة الماليــة و الفنية.

لقــد كانــت شــركة ترســت - فلســطين ومنــذ البدايــة مــع تنظيــم قطــاع التأميــن ووقــف الفوضــى الســابقة التــي كانــت فــي 
الســوق الفلســطيني ومــا زلنــا نؤمــن بهــذه الفكــرة للنهــوض بالقطــاع لمــا هــو خيــر للمواطــن أواًل وللشــركة ثانيًا وللمســاهمين 

ثالثــًا.

وعليــه فإننــا نأمــل أن يســتمر تطبيــق تثبيــت التعرفــة، ونشــكر هيئــة ســوق راس المــال علــى قرارهــا بوقــف العمــوالت 
ــة  ــج كارثي ــر مدروســة ونتائ ــى منافســة غي ــى الخصومــات التــي أّدت إل ــن ونأمــل عــدم اللجــوء إل المســددة    لشــركات التامي
لقطــاع التأميــن حتــى تبقــى المنافســة قائمــة علــى الخدمــة وتحســين األداء وليــس علــى الســعر دون أي منطــق علمــي أو 

ــده. مهنــي فــي تحدي

كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

تولــي الشــركة اهتمامــًا عاليــًا 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 
ــزام بالتعويــض. ــة وتحســين مســتوى الجــودة المقدمــة للمواطــن مــن ســرعة فــي األداء ودقــة فــي العمــل واإللت اإلنتاجي

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 كافة فروع الشــركة على امتداد 
الوطــن، هــذا فضــًا عــن التحديــث والتطويــر المســتمر علــى هــذه األنظمــة، ممــا مكننــا مــن مواجهــة التحديــات المتجــددة 
والمتناميــة والتغلــب عليهــا بنجــاح كبيــر، األمــر الــذي كان ســببًا مباشــرًا فــي رفــع مســتوى جــودة الخدمــات التأمينيــة المقدمــة 

بالتــوازي مــع ســرعة إنجــاز العمليــات.

مــع العلــم بأنــه ال يوجــد أي مواطــن ضعــف جوهريــة فــي أنظمــة الضبــط الداخليــة والتــي قــد ينتــج عنهــا احتمــال عــدم إمكانيــة 
منــع أو الكشــف عــن أي بيــان غيــر صحيــح وذو أثــر جوهــري.
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تدريب وتأهيل موظفي الشركة:

ايمانــا مــن إدارة شــركة ترســت العالميــة للتأميــن بأهميــة تأهيــل وتدريــب كافــة كوادرهــا البشــرية بمختلــف مســتوياتهم 
اإلداريــة، تــم التســجيل والمشــاركة بعــدد مــن البرامــج التدريبيــة بلغــت لهــذا العــام ثمانيــة عشــرة برنامجــًا منهــا الدوليــة 

وأخــرى محليــة لتشــمل جميــع النواحــي التقنيــة، المهنيــة، الســلوكية والمهــارات اإلداريــة.

وبلــغ عــدد المشــاركين ثمانيــة وثمانــون متدربــة ومتــدرب لــكل موظفــي المجموعــة، والذيــن قامــوا بدورهــم اتبــاع نهــج نقــل 
المعرفــة للطاقــم مــا بعــد التدريــب لتوحيــد المســتوى المعلوماتــي والمعرفــي لارتقــاء بالمنظومــة إداريــا وتقنيــا وضمــان 

اســتمرار تميزهــا بشــكل ملحــوظ فــي قطــاع التأميــن.

العدداسم البرنامجالرقم

1تأمينات المسؤولية المبادىء والمفاهيم - اتحاد االردني لشركات التأمين١

2Government risk assessment and control management in the Inc. industry1

3ادارة مخاطر جريمة غسل االموال في المصارف والمؤسسات المالية  في ظل المعايير الدولية الحديثة3

1ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين واعادة التأمين -  شرم الشيخ4

5Certified Ethical Hacker )CEH 10(1

6CCNA training1

7Insurance Seminar 2018 liability & Medal1

1دورة تدريبية على مستوى عربي بعنوان " تأمينات المسؤولية – المباديء والمفاهيم".8

9ASAP program training2

10GRC training1

2ورشه عمل ادارة المخاطر المؤسسيه / دبي11

2دوره ادارة مخاطر / االردن12

2ورشه عمل مسؤوليات واخطاء المهن الطبيه13

2دورة االساليب االكتوارية/  قبرص14

2دورة التطوير الحاصل على معايير المحاسبة الدولية/ قبرص15

5دورة أنظمة تأمين/ قبرص16

Windows & Office Basics10/ رام الله17

50ورشة عمل التكافل االسامي / رام الله18

88المجموع

البحث والطوير:

انطاقــا مــن الثقــة التــي أوالهــا المواطــن الفلســطيني للشــركة فــي حمايــة حاضــره ومســتقبله، واعتمــادا علــى الرؤيــة 
اإلســتراتيجية التــي تعتمدهــا الشــركة، فقــد تبّنــت الشــركة ومنــذ تأسيســها مبــدأ البحــث والتطويــر بهــدف ضمــان أعلــى جــودة 

تقــدم للمواطــن.

وفــي ظــل التنافــس الشــرس بيــن شــركات التأميــن فــي قطــاع األعمــال الفلســطيني، وتأهــب االحتــال االســرائيلي لتدميــر 
اقتصادنــا 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 
ــز قيادتهــا لســوق التأميــن الفلســطيني عــن  ــر وتعزي ــات للمســاهمة فــي تطوي لقطــاع التأميــن الفلســطيني ووضــع التوصي
طريــق العمــل وبشــكل دؤوب علــى زيــادة معرفتهــا باحتياجــات 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 الحتياجــات الشــركة علــى المــدى القصيــر والطويــل مــن مختلــف المــوارد 

ووضــع المواصفــات الفنيــة الازمــة لذلــك.

خــال العــام 2018 احتــل ملــف تطويــر أنظمــة وبرامــج الشــركة صــدارة المشــهد للســنة الخامســة، حيــث تركــزت الجهــود 
لتحديــث آليــات العمــل المحوســب، فقــد قامــت الشــركة بإرفــاد دوائرهــا بأحــدث البرامــج العالميــة فــي مجــال التاميــن وإدارة 
البيانــات الماليــة مــن كبــرى الشــركات العالميــة وهــي شــركة ســاب SAB األمــر الــذي أدى إلــى رفــع جــودة كافــة الخدمــات 
اإلنتاجيــة للشــركة ممــا انعكــس بشــكل مباشــر علــى تســهيل تقديــم تلــك الخدمــات للمواطنيــن وبالتالي رفع الحصة الســوقية 

للشــركة.

تــم خــال العــام ذاتــه مواصلــة التركيــز علــى رأس المــال البشــري ورفــد الشــركة بكافــة الكفــاءات مــن جميــع أنحــاء الوطــن، 
ــر وتأهيــل الــكادر البشــري ورفــع كفاءتــه اإلداريــة واإلنتاجيــة، حيــث تــم عقــد العديــد مــن  واعتمــاد خطــة إســتراتيجية لتطوي
الــدورات التدريبيــة وورش العمــل والمشــاركة فــي المؤتمــرات المحليــة والدوليــة ممــا رفــع مــن قــدرة الــكادر علــى مواجهــة 
التحديــات بــل والتغلــب عليهــا بامتيــاز 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 تحظــى بهــا الشــركة لــدى قاعــدة واســعة مــن المؤسســات والشــركات الفلســطينية ممــا أّهلنــا لقيــادة قطــاع التأميــن 

وحيــازة 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 الممتــدة والســمعة الطيبــة القائمــة علــى تقديــم أعلــى مســتوى مــن الخدمــات واإليفــاء التــام 

بالتزاماتنــا المســتحقة أواًل بــأول دون أي تأخيــر أو مماطلــة.
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الخطة المستقبلية:

العمــل علــى تطبيــق الخطــة اإلســتراتيجية للشــركة فــي كافــة المجــاالت الفنيــة، اإلداريــة، الماليــة، والتســويقية وفــق    
ــادة الشــركة لقطــاع التأميــن الفلســطيني وإســتمرار  ــادة وقي أعلــى المســتويات المهنيــة بمــا يضمــن اإلســتمرار فــي ري

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 الخريجيــن المتميزيــن وأصحــاب الخبــرات الطويلــة فــي مجــال صناعــة التأميــن.

ــز  ــك لتعزي ــن وذل ــة رفــع جــودة األداء لكافــة الموظفي ــث أنظمــة وبرامــج العمــل ومواصل ــر وتحدي اإلســتمرار فــي تطوي   
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 ووكائهــا لتقديــم    
كافــة الخدمــات التأمينيــة بجــودة عاليــة وكفــاءة متميــزة.

العمــل علــى خلــق ثقافــة تأمينيــة فــي الوطــن مــن خــال المشــاركة فــي المؤتمــرات والمعــارض باإلضافــة للمســاهمة    
فــي دعــم النشــاطات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة وتنفيــذ حمــات توعيــة وتثقيــف للمجتمــع.

الفنيــة والعمــل  العمليــات  الحاســوب وأتمتــه كافــة  أنظمــة  المعلومــات وتطويــر  اإلســتثمار فــي مجــال تكنولوجيــا    
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 و االجنبيــة  مــن خــال أخــذ حصــص مــن الشــركات المحليــة    
أو غيــر المحليــة حيــث أن اتفاقيــات إعــادة التأميــن لدينــا تســمح باإلكتتــاب فــي المناطــق العربيــة و االجنبيــة.

طرح برامج ومنتجات تأمين جديدة بما ال يقل عن منتج جديد واحد سنويًا.   

تنويع المحفظة اإلستثمارية وزيادة حصة اإلستثمارات المحلية والخارجية من خال تنفيذ توجيهات مجلس اإلدارة.   

ــذراع إلدارة التأميــن الصحــي لشــركة  تشــغيل شــركة ســمارت هيلــث لخدمــات التأميــن الصحــي لتكــون هــذه الشــركة ال   
ترســت للتأميــن وغيرهــا مــن الشــركات ، وستباشــر الشــركة اعمالهــا فــي العــام 2019.

المسؤولية اإلجتماعية:

ــاء وطــن قــوي ومتماســك، ســتكّثف الشــركة مــن دورهــا فــي  ــا فــي بن ــة وتطبيقــًا لرؤيتن ــا بالمســؤولية اإلجتماعي ــًا من إيمان
ــة لذلــك وقامــت خــال العــام  ــة خــال العــام 2019 وقــد أعــدت موازن ــة والبيئي ــة واإلقتصادي مجــال المســؤولية اإلجتماعي
2018 بدعــم ورعايــة بعــض البرامــج الرياضيــة والثقافيــة والخدماتيــة، ورعــت عــدة برامــج إجتماعيــة فــي وســائل اإلعــام خــال 
ــة وتفعيــل مســؤوليتها  ــد لتقوي ــارك، وتنــوي الشــركة خــال العــام 2019 بإنتهــاج سياســة وأســلوب جدي شــهر رمضــان المب

ــة. اإلجتماعي

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 إلــى عــدم اإللتــزام بالحــدود   
ــن األساســية. ــادئ التأمي ــة المعروضــة دون مراعــاة لمب ــات التأميني ــد التغطي ــا لألســعار وتمدي الدني

اإلنكمــاش اإلقتصــادي واألزمــة الماليــة التــي تعانــي منهــا الحكومــة ســترفع مــن إحتماليــات المطالبــات اإلحتياليــة حجمــًا   
وعــددًا إضافــًة إلــى أنهــا ســتؤثر بطريقــة غيــر مباشــرة علــى ميــول أصحــاب الوثائــق وأهوائهــم.

الحفــاظ علــى مســتوى األداء المتميــز والســمعة الجيــدة مــن األخطــار التــي قــد تواجــه الشــركة مســتقبًا حيــث أن هنــاك   
الكثيــر 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   
وإمكانياتنــا المحــدودة جــدًا 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.

تقلــب األوضــاع السياســية للمنطقــة العربيــة وخاصــة فلســطين حيــث ان وجــود االحتــال اإلســرائيلي ســبب رئيســي فــي   
خلــق أزمــات نتيجــة انعــدام األفــق للوصــول الــى تســوية للقضيــة الفلســطينية.

اإلجراءات القانونية والقضايا المرفوعة من وعلى الشركة:

ال توجــد 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، ويمكــن تفصيلهــا علــى 

النحــو التالــي :

شركة ترست العالمية للتأمين 

قضايا ذمم على األشخاص المتعثرين عن السداد وشيكات مرتجعة لصالح الشركة 1062 قضية.  

قضايا استرداد شخصي وشركات 364 قضية   

القضايا المرفوعه ضد الشركة 457 قضية   

شركة التكافل للتأمين 

قضايا ذمم على األشخاص المتعثرين عن السداد وشيكات مرتجعة لصالح الشركة  223 قضية.  

قضايا استرداد شخصي وشركات 455 قضية   

القضايا المرفوعه ضد الشركة 472 قضية   

علمًا بأنه تم أخذ كافة اإلحتياطيات والمخصصات الفنية لهذه القضايا المرفوعة من وعلى الشركة.
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المسائل التي أحيلت للتصويت عليها من قبل حملة األسهم:

رفــع رأســمال الشــركة مــن 10 مليــون ســهم الــى 15 مليــون ســهم، القيمــة االســمية للســهم دوالر امريكــي واحــد عــن   
طريــق توزيــع أســهم منحــة مجانيــة وذلــك بتاريــخ 10 نيســان 2018.  

توزيع ارباح نقدية على المساهمين 20% من راس المال االسمي والمدفوع بتاريخ 10 نيسان 2018.  

العمليات غير المتكررة:

ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال الســنة الماليــة 2018 وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة 
الرئيسي.

الصفقات الرئيسية واألطراف ذات العاقة:

  ال توجــد صفقــات رئيســية جوهريــة مــع أطــراف ذات عاقــة جــاوزت 5000 دينــار أردنــي أو أكثــر، عــدا مــا هــو موضــح فــي 
اإليضاحــات ضمــن البيانــات الماليــة. مــع العلــم بــأن األطــراف ذات العاقــة هــم المســاهمين والشــركات ذات العاقــة 

وموظفــي اإلدارة العليــا للشــركة وشــركاتها التابعــة.

إن شــروط تســعير المعامــات التــي تتــم مــع أطــراف ذات العاقــة تتــم المصادقــة عليهــا مــن قبــل إدارة الشــركة ومجلس   
إدارتها.

ــن( كمشــغل إلعــادة  ــة للتأميــن )البحري ــة للتأميــن )قبــرص( وكذلــك شــركة ترســت العالمي تعمــل شــركة ترســت العالمي  
التأميــن، والتــي يتــم مــن خالهــا توجيــه المعامــات إلــى العديــد مــن مقدمــي خدمــات إعــادة التأميــن. 

الموردين والزبائن الرئيسين:

ال يوجــد مورديــن محدديــن أو زبائــن رئيســين محليــًا وخارجيــًا يشــكلون 10% فأعلــى مــن إجمالــي المشــتريات و/أو المبيعــات 
للشــركة.

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 ســنوي ومنتظــم، وتخّطــط الشــركة خــال العــام 2019 تقديــم باقــات تأمينيــة جديــدة وذلــك مــن أجــل خدمــة زبائــن 

الشــركة وتقديــم األفضــل دائمــًا.

األعمال الموسمية:

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

الملكية الفكرية:

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

القوانين الجديدة:

ال توجــد أيــة قوانيــن جديــدة أقــّرت خــال العــام 2018، ســتؤثر علــى الوضــع المالــي للشــركة ونشــاطاتها خــال الفتــرة   
القادمــة. مــع العلــم بأنــه تــم إقــرار قانــون الضمــان اإلجتماعــي خــال عــام 2016 وكذلــك قانــون غســل األمــوال، وقامــت 

الشــركة بإتخــاذ التدابيــر الازمــة والمطلوبــة لتطبيــق هــذه القوانيــن.

ــة فلســطين  ــون الضمــان االجتماعــي بموجــب قــرار مــن الســيد رئيــس دول ــة العــام 2019 وقــف نفــاذ قان تــم فــي بداي  
لحيــن القيــام بعمــل التعديــات الخاصــة  بذلــك القانــون.

إنقطاع األعمال:

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

العمليات خارج دولة فلسطين:

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.

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 )20( لسنة 2015.  

اإللتزام بقانون الضمان اإلجتماعي حال البدء في تطبيقه.  

أسعار العمات:

يتــم تحديــد أســعار العمــات بالنســبة للــدوالر األمريكــي بالرجــوع إلــى األســعار الصــادرة عن ســلطة النقد الفلســطينية وكذلك 
أســعار البنــوك المتداولــة يوميــًا ويتــم أخــذ المتوســط الحســابي لهــذه األســعار وإدخالهــا علــى النظام بشــكل يومي.
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المؤشرات الرئيسية لبيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الموحد:

)المبالغ بالمليون دوالر(

20142015201620172018البيان/ السنة

30.07832.58225.44824.93722.513مجموع الموجودات المالية

94.255109.436145.947174.541179.109مجموع األصول

58.37961.67195.864114.556117.880مجموع المطلوبات

35.87647.76550.08359.98561.229مجموع حقوق المساهمين

28.88729.01953.02063.42467.209صافي اإلحتياطيات الفنية

44.29742.90958.70492.71599.802إجمالي أقساط التأمين

2.3622.6493.6565.4365.887صافي األرباح قبل حقوق األقلية

 العــام 2016 يظهــر بيانــات شــركة التكافــل للتأميــن بعــد أن تــم اإلســتحواذ عليهــا فــي نهايــة الربــع األخيــر مــن العــام 2016، 
واألرقــام أعــاه تعكــس نتائــج ثاثــة شــهور فقــط منــذ تاريــخ اإلســتحواذ مــع بيانــات شــركة ترســت للتأميــن عــن العــام بالكامــل.
امــا العــام 2017 والعــام 2018  فالبيانــات الماليــة تعكــس كامــل نتائــج شــركة ترســت للتاميــن والشــركات الشــقيقة والتابعــة 

مــن ضمنهــا شــركة التكافــل للتأميــن.

عاقة 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 البعض.

المراكز القيادية التي يشغلها مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في الشركات األخرى والشقيقة:

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.

اإلفاس:

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.

االختافات بين البيانات النهائية والبيانات األولية المفصح عنها:.

يوجــد بعــض التعديــات علــى بيــان المركــز المالــي الموحــد ، حيــث تــم اعــادة تقييــم الموجــودات الثابتــة لشــركة التكافــل   
اســوة بالشــركة االم شــركة ترســت العالميــة للتاميــن . وذلــك لمقتضيــات البيانــات الماليــة المجمعــة حيــث تقيــد شــركة 
التكافــل الموجــودات الثابتــة بالتكلفــة. وكان أثــر ذلــك علــى البيانــات الماليــة المجمعــة بقيمــة 581 ألــف دوالر فــي 
العقــارات والمعــدات ايضــاح رقــم )5( و كان الطــرف االخــر جانــب المطلوبــات فــي حســاب التغيــر فــي القيمــة العادلــة و 

حقــوق غيــر المســيطرة.

بنــاء علــى تعليمــات هيئــة ســوق رأس المــال الفســطينية بتاريــخ 10 آذار 2019 تــم تعديــل تعليمــات عــرض حســاب   
المشــاركات والمســتردات ضمــن احتياطــي اإلدعــاءات تحــت التســوية، بحيــث تظهــر موجــودات ومطلوبات عقــود التأمين 
ــن بقيمــة المســتردات.  ــات عقــود التأمي ــة بانخفــاض موجــودات ومطلوب ــات المالي ــر ذلــك علــى البيان بالصافــي وكان أث

تــم احتســاب ضرائــب مؤجلــة علــى اإللتزامــات لشــركة التكافــل للتأميــن وذلــك لمقتضيــات البيانــات الماليــة المجّمعــة وأثــر   
ذلــك علــى حســاب الضرائــب المؤجلــة وعلــى التغيــر فــي القيمــة العادلــة بمبلــغ 154 ألــف دوالر امريكــي.   

اإلمتيازات:

ال توجد أي إمتيازات ألي طرف داخلي أو خارجي.

قرارات ذات أثر مادي ومعايير الجودة الدولية:

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

أتعاب التدقيق واإلستشارات الضريبية:

بلغــت أتعــاب التدقيــق الخارجــي واإلستشــارات الضريبيــة للعــام 2018 مبلــغ 56,840 دوالر أمريكــي مقابــل مبلــغ 56,840 
دوالر أمريكــي للعــام الماضــي. فيمــا بلغــت أتعــاب التدقيــق الخارجــي واإلستشــارات الضريبيــة لشــركة التكافــل الفلســطينية 

للتأميــن للعــام 2018 مبلــغ 45,140 دوالر أمريكــي مقابــل مبلــغ 45,140 دوالر أمريكــي للعــام الماضــي.
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األرباح والخسائر مع حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية والتوزيعات:

)المبالغ بالمليون دوالر(

20142015201620172018البيان / السنة

3.8722.8624.7447.2458.345األرباح قبل الضرائب

1.52-11قيمة األرباح الموزعة نقدًا

5---- أسهم منح مجانية

35.87647.76550.08359.98561.229مجموع حقوق المساهمين

2.52.674.54.53.72أسعار إغاق األوراق المالية )سهم الشركة / دوالر امريكي(

أهم المؤشرات المالية للشركة للعام 2018:
الوضع المالي للشركة:

قامــت الشــركة بدعــم وتحســين وضعهــا المالــي والمحافظــة علــى إحتياطياتهــا الفنيــة وأخــذت كافــة المخصصــات المطلوبــة 
منهــا بموجــب الدراســة اإلكتواريــة التــي اعتمــدت مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال - اإلدارة العامــة للتأميــن، وقــد إرتفعــت 

أصــول الشــركة إلــى 179 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 175 مليــون دوالر أمريكــي بزيــادة 2% عــن العــام الماضــي.

تــم المحافظــة علــى ســيولة عاليــة مــن أجــل دعــم الشــركة مــن الناحيــة الماليــة وإلظهــار قدرتهــا علــى تســديد إلتزاماتهــا أواًل 
بــأول دون أي تأخيــر أو مماطلــة، وقــد بلغــت الودائــع والنقــد لــدى البنــوك مــا يقــارب 28.410  مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 

27.58 مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي.

بلــغ رأس مــال الشــركة العامــل بعــد طــرح مطلوبــات وموجــودات عقــود التأميــن مبلــغ 56 مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 51 
مليــون 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 2018 بتوزيــع إســتثمارها ومحفظتهــا اإلســتثمارية ووزعــت هــذه اإلســتثمارات علــى 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.

أهم النسب المالية:

20182017البيان/ السنة

3.11%3.29%العائد على الموجودات

9.06%9.61%العائد على حقوق المساهمين

29%30% العائد على السهم

34%34%معدل الملكية

3.20 مرة3.63 مرةنسبة التداول

0.75 مرة0.91 مرةالقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

16.41 مرة19.12 مرةالقيمة السوقية إلى العائد للشركة األم
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اإلقرارات:
يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية عمل الشركة خال عام 2019.  

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

عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

السيد / ماجد عقلالسيد / جمال أبو نحلالشيخ / ناصر بن علي بن سعود آل ثانيالسيد / كامل ابو نحلاالسم

التوقيع

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

نائب المدير العام للشؤون المالية و اإلداريةالمدير العامرئيس مجلس اإلدارة

السيد / عزام الخفشالسيد /  أنور الشنطيالسيد / كامل ابو نحلاالسم

التوقيع

نشاطات وفعاليات الشركة خالل العام 2018

المدير العام في مؤتمر الحوكمة 2018

توقيع اتفاقية تأمينات جامعة النجاح الوطنية



6869

زيارة الشركة لقرى االطفال SOS بمناسبة عيد األم

توزيع المظالت على المواطنين

موظفات الشركة في احتفالية يوم المرأة العالمي

اجتماع الهئية العامة للعام 2017
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استضافة منتدى سيدات االعمال دعما لتمكين المشاريع النسأيية الصغيرة

اإلفطار الرمضاني لموظفي شركة ترست العالمية للتأمين

معرض الصناعات اإلنشائية 

محاضرة توعوية عن سرطان الثدي في اليوم الوردي
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شركة ترست العالمية للتأمين     
المساهمة العامة المحدودة 

للســنة  الموحــدة  الماليــة  البيانــات 
2018 االول  كانــون   31 فــي  المنتهيــة 

مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
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شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

الموحدالدخلبیان
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

كانون األول31للسنة المنتھیة في
20182017إیضاح

التأمینإیرادات أقساط 
99,802,24692,714,736)27(اجمالي أقساط التأمین المكتتبة

)1,176,353()761,331()27(التغیر في إحتیاطي االخطار الساریة
99,040,91591,538,383

)13,829,415()15,468,331()27(اجمالي أقساط معیدي التأمین
327,904)175,911()27(االخطار الساریةالتغیر في إحتیاطي 

)13,501,511()15,644,242(صافي أقساط معیدي التأمین
83,396,67378,036,872قبل العموالتصافي أقساط التأمین المكتسبة

1,261,3691,096,449)27(العموالت المقبوضة
)7,540,005()7,353,489()27(العموالت المدفوعة

77,304,55371,593,316صافي األقساط المكتسبة بعد العموالت
المطالبات المتكبدة
)52,964,444()60,139,212()27(المطالبات المسددة

10,129,9327,774,434)27(حصة معیدي التأمین من المطالبات المسددة
)45,190,010()50,009,280()27(صافي المطالبات المسّددة

)12,117,994()6,514,471()27(التغیر في إحتیاطي إدعاءات تحت التسویة 
التغیر في حصة معیدي التأمین من اإلدعاءات تحت 

1,203,6465,091,313)27(التسویة
)52,216,691()55,320,105(صافي المطالبات المتكبدة

التأمین قبل المصاریف اإلداریة صافي أرباح أعمال 
21,984,44819,376,625والعامة

)13,391,335()14,762,061()28(حصة فروع التأمین من المصاریف اإلداریة والعامة 
صافي أرباح أعمال التأمین بعد المصاریف اإلداریة 

7,222,3875,985,290والعامة
غیر الموزعةالمصاریف واالیرادات

)290,655(130,156أرباح (خسائر) عمالت أجنبیة
2,273,5832,221,029)29(عوائد االستثمارات

981,983766,290أرباح تقییم استثمارات عقاریة
477,364673,664  )30(  بالصافي إیرادات أخرى،

-)318,668()12(مصروف ذمم مشكوك في تحصیلھا
غیر موزعة على فروع وعامةمصاریف إداریة

)2,111,103()2,422,002()28(التأمین
8,344,8037,244,515ربح السنة قبل الضرائب

)1,808,670()2,457,835()19(مصروف الضرائب
5,886,9685,435,845ربح السنة 

الربح العائد إلى: 
4,537,2674,424,338مساھمي الشركة األم 
1,349,7011,011,507حقوق غیر مسیطرة 

5,886,9685,435,845
العائد على السھم 

الحصة األساسیة والمخفضة لحاملي أسھم الشركة 
0.300.29)31(األم من ربح السنة 

تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.35إلى 1المالیة الموحدة من إیضاح بیاناتإن اإلیضاحات المرفقة لل-

شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

الدخل الشامل الموحدبیان
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

كانون األول31للسنة المنتھیة في 

20182017

5,886,9685,435,845ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

بنود یمكن إعادة تصنیفھا الى بیان الدخل الموحد في فترات 
الحقة: 

)186,771()1,852,293(التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع
1,431,331)1,454,193(ترجمة عمالت اجنبیةفروقات 

بنود ال یمكن إعادة تصنیفھا الى بیان الدخل الموحد في فترات 
  الحقة: 

1,038,6674,355,085التغیر في القیمة العادلة لالراضي والمباني
5,599,645)2,267,819(مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

3,619,14911,035,490الشامل للسنةإجمالي الدخل 
ویعود إلى: 

2,800,5219,387,846مساھمي الشركة األم
818,6281,647,644حقوق غیر مسیطرة 

3,619,14911,035,490

تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.35إلى 1المالیة الموحدة من إیضاح بیاناتإن اإلیضاحات المرفقة لل-
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شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

الموحدالتدفقات النقدیةبیان
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.35إلى 1المالیة الموحدة من إیضاح بیاناتإن اإلیضاحات المرفقة لل-

كانون األول31للسنة المنتھیة في 

20182017إیضاح
أنشطة التشغیل
8,344,8037,244,515الضرائبربح السنة قبل 

تعدیالت:
995,7431,028,755)5(استھالك عقارات ومعدات

1,327,206814,074)18(مخصص تعویض نھایة الخدمة
(766,290))981,983(أرباح تقییم استثمارات عقاریة

(129,602))21,596()30(أرباح استبعاد عقارات ومعدات
(504,099))842,482()29(فوائد ودائع

57,7624,407)29(خسائر غیر متحققة من تقییم موجودات مالیة للمتاجرة
1,479)80,696()29((أرباح) خسائر متحققة من بیع موجودات مالیة للمتاجرة

(885,058))256,952()29(أرباح بیع موجودات مالیة متوفرة للبیع
(837,758))1,151,215()29(توزیعات أسھمعوائد 

26,648105,304فوائد قروض مدفوعة
-318,668مصروف ذمم مشكوك في تحصیلھا

10,19147,493الموحدبنود اخرى ظاھرة في بیان الدخل
7,746,0976,123,220

التغیر في الموجودات والمطلوبات:
(4,733,500))3,071,846(شركات التأمین وإعادة التأمین المدینةذمم مدینة وذمم 

(570,908))919,785(ذمم دائنة وذمم شركات التأمین وإعادة التأمین الدائنة
(758,169)74,341)14(موجودات متداولة أخرى
839,031)373,643()22(مطلوبات متداولة أخرى
3,785,28710,404,138)26(التأمین وموجودات إعادة التأمینصافي مطلوبات عقود 

صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغیل قبل الضرائب وتعویضات نھایة الخدمة 
7,240,45111,303,812المدفوعة

(1,593,934))2,216,782()19(ضرائب مدفوعة
(130,099))419,456()18(دفعات تعویض نھایة الخدمة

4,604,2139,579,779صافي النقد الناتج عن أنشطة التشغیل

أنشطة االستثمار
(5,531,790))1,559,635()15(ودائع تستحق خالل مدة تزید عن ثالثة شھور

(2,384,719))2,246,768()5(شراء عقارات ومعدات
149,557159,229)5(المتحصل من بیع عقارات ومعدات

(2,548,860))1,579,323(متوفرة للبیعشراء موجودات مالیة
2,502,8654,299,955بیع موجودات مالیة متوفرة للبیع

555,77943,359بیع موجودات مالیة للمتاجرة 
(799,634))651,311(شراء موجودات مالیة للمتاجرة 

1,151,2151,046,342توزیعات نقدیة مقبوضة
885,012450,276فوائد ودائع مقبوضة

366,210-تسدیدات جھات غیر مسیطرة في راس مال شركة تابعة
)4,899,632()792,609(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمویل
(105,304))26,648(فوائد قروض مدفوعة

(369,392))36,085(الجزء طویل االمد لتمویل مرابحة اسالمیة
(2,091,487))718,595(قروض قصیرة االجل

3,353,953)363,136()23(تسھیالت ائتمانیة
(1,500,000))2,375,600()16(توزیعات أرباح نقدیة

(404,963)(452,431)التغیر في النقد مقید السحب
)1,117,193()3,972,495(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمویل

373,672)570,909(فروقات ترجمة العمالت األجنبیة
3,562,954)160,891(صافي (النقص) الزیادة في النقد والنقد المعادل

15,077,82611,141,200النقد والنقد المعادل في بدایة السنة
14,346,02615,077,826)15(النقد والنقد المعادل في نھایة السنة
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عام)1إیضاح (

كشركة مساھمة خصوصیة محدودة. 1994في عام للتأمین المساھمة العامة المحدودة (الشركة) العالمیة تأسست شركة ترست
شركة  إلىبتغییر وضعھا القانوني من شركة مساھمة خصوصیة محدودة 1995تشرین األول 20قامت الشركة بتاریخ

لدى مراقب الشركات في مدینة غزة.)563200914(مساھمة عامة محدودة وسجلت تحت رقم

الضمان والتعویض بكافة أنواعھا من أعمالیتركز نشاط الشركة الرئیسي في مزاولة أعمال التأمین وإعـادة التأمین وجمیع 
ً فرع) 18( والبالغ عددھاالمنتشرة في فلسطینومكاتبھا خالل فروعھا  2018كانون األول  31كما في  ا

.2017كانون األول 31و

ً موظف)246(و)265(بلغ عدد موظفي الشركة  كما في )59و()60(بلغ عدد وكالء ومنتجي الشركةكما  ،ا
.على التوالي، 2017كانون األول 31و2018كانون األول 31

سھم بواقع دوالر أمریكي 10,000,000دوالر أمریكي موزعة على 10,000,000بلغ رأس المال المصرح بھ والمدفوع 
نیسان 10للشركة في اجتماعھا الذي عقد في غیر العادیةأقرت الھیئة العامة.2017كانون االول  31كما في  واحد لكل سھم

عن طریق تحویل دوالر أمریكي 5,000,000بإجمالي مبلغ القیمة االسمیة للسھم % من 50توزیع أسھم مجانیة بنسبة 2018
دوالر امریكي من 3,422,019دوالر امریكي من االحتیاطي االختیاري للشركة باالضافة الى توزیع مبلغ 1,577,981

بواقع دوالر سھم 15,000,000دوالر أمریكي موزعة على 15,000,000لیصبح رأس المال المدفوع اح المدورة االرب
.2018كانون االول  31كما في  أمریكي واحد لكل سھم

ھي شركة مساھمة عامة وأسھمھا مدرجة في بورصة فلسطین. شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودةإن 

.2019كانون الثاني 27تم إقرار البیانات المالیة الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة في جلستھ المنعقدة بتاریخ 

اإلدارة -تمت الموافقة على البیانات المالیة الموحدة لشركة ترست العالمیة للتأمین من قبل ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة 
/PCMAبموجب كتابھم إشارة رقم2019/03/14العامة للتأمین بتاریخ  DIWAN13119/ 2019.

ملخص أھم السیاسات المحاسبیة )2إیضاح (

ھذه البیانات المالیة الموحدة:عدادإالشركة في اسبیة المتبعة من قبل فیما یلي أھم السیاسات المح

المالیة الموحدةبیاناتأسس إعداد ال2.1

 مجلس عن الصادرةوفقاً للمعاییر2018كانون األول 31تم إعداد البیانات المالیة الموحدة للشركة والشركات التابعة كما في 
المحاسبةمعاییر مجلس عن المنبثقةالدولیةالمالیةالتقاریرتفسیرات لجنة عن الصادرةوالتفسیراتالدولیةالمحاسبةمعاییر
.الدولیة

تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاریخیة باستثناء الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
والتي تظھر بالقیمة العادلة بتاریخ البیانات المالیة والمباني واالراضي العقاریة واالستثماراتمتوفرة للبیعوالموجودات المالیة 

الموحدة. 

المالیة الموحدة ویمثل العملة األساس للشركة.بیاناتإن الدوالر األمریكي ھو عملة إظھار ال

ي مبالغ إن إعداد البیانات المالیة وتطبیق السیاسات المحاسبیة یتطلب من إدارة الشركة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر ف
الموجودات والمطلوبات المالیة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. كما أن ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر في اإلیرادات 

التي تظھر ضمن حقوق الملكیة. وبشكل خاص القیمة العادلةوالمصاریف والمخصصات وكذلك في التغییرات في احتیاطي 
م واجتھادات ھامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة وأوقاتھا. إن التقدیرات المذكورة یتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكا

مبنیة بالضرورة على فرضیات وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن، وإن النتائج الفعلیة قد تختلف عن 
).4ایضاح رقم (تلك التقدیرات في المستقبل كما ھو مبین في التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة عن أوضاع وظروف

المالیة الموحدةبیاناتال2.2

 حققتوت ،لسیطرتھاوالخاضعة بالكامل والمملوكةلھاالتابعةوالشركات للشركة المالیةالبیاناتالموحدةالمالیةالبیانات تتضمن
المتغیرةائدللعو معرضةً تكونوعندماالتابعةللشركاتالرئیسیةاألنشطةعلى إدارةقادرةالشركةتكون عندما السیطرة

 من العوائدھذه على التأثیر على وتكون قادرة.العوائدھذه في حقوقلھاأو یكونالتابعةالشركات في استثمارھا من الناتجة
والشركات الشركةبینوالمصروفاتواإلیراداتواألرصدةالمعامالتاستبعادویتم.التابعةالشركات في سلطتھاخالل

.التابعةالشركاتبین ما وكذلكالتابعة
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:2018كانون االول  31كما في  التالیةالتابعةوشركاتھا شركةالبیانات المالیة للالموحدةالمالیةالبیاناتھذه تتضمن

یتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لنفس السنة المالیة للشركة باستخدام نفس السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل 
الالزمة على البیانات جراء التعدیالتإمختلفة یتم قبل الشركات التابعة الشركة. وفي حال كانت السیاسات المحاسبیة المتبعة من 

المالیة للشركة التابعة لتتوافق مع السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل الشركة. 

على السیطرة في الشركات المستثمر بھا إذا كان ھنالك تغیر في الحقائق أو الظروف تدل على  اقدرتھتقوم الشركة بإعادة تقییم 
التغیر في إحدى العناصر الثالث للسیطرة. یبدأ توحید البیانات المالیة للشركات التابعة عند حصول الشركة على القدرة للسیطرة 

لشركات التابعة التي تم االستحواذ علیھا أو التي تم التخلص نتائج اضافة وینتھي عند فقدانھا للسیطرة على شركاتھا التابعة. یتم إ
منھا خالل السنة في بیان الدخل الموحد من تاریخ الحصول على السیطرة وحتى تاریخ فقدانھا. یتم تسجیل أثر التغیر في نسبة 

.الملكیة في الشركة التابعة (دون فقدان السیطرة علیھا) كمعامالت بین المالكین

تاریخ 
التملك

 مقر 
الشركة

طبیعة نشاط 
الشركة

نسبة ملكیة 
الشركة

المال المدفوعراس 
(دوالر امریكي)

اسم 
الشركة

1995 رام هللا استثمار وادارة عقارات %100 2,107,143 شركة ترست العقاریة

1994 رام هللا بیع تذاكر السفر %100 100,000 شركة ترست للسیاحة والسفر

2016 رام هللا التامین االسالمي 62.44% 10,325,000 شركة التكافل للتامین 
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التغییرات في السیاسات المحاسبیة2.3
تتوافق مع تلك التي تم استخدامھا في إعداد البیانات الموحدة للشركةإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة 

.أدناه، بإستثناء ما ورد2017نون األول كا 31السنویة كما في الموحدة المالیة 

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة والتي صدرت وتم تطبیقھا من قبل الشركة في السنة المالیة التي تبدأ في )1(
:الموحدة، لم یكن لھذه المعاییر والتفسیرات تأثیر جوھري على البیانات المالیة 2018كانون الثاني 1

تاریخ السریانالمعاییر الجدیدة 
) "ضرائب الدخل" اإلعتراف بأصول 12المحاسبة الدولي رقم (تعدیالت على معیار -

2018كانون الثاني 1ضریبة مؤجلة عن خسائر غیر متحققة.
2018كانون الثاني 1) "بیان التدفقات المالیة".7تعدیالت معیار المحاسبة الدولیة رقم (-
) "العقارات اإلستثماریة" تحویالت لعقارات 40تعدیالت معیار المحاسبة الدولیة رقم (-

2018كانون الثاني 1اإلستثماریة. 
2018كانون الثاني 2014.1-2012التعدیالت السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة للدورة -

ات من العقود مع العمالء"، "اإلیراد15المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
طبیعة التغیر: أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معاییر جدیدة لإلعتراف باإلیراد. یحل ھذا 

) والذي یغطي عقود البناء. بناءاً على المعیار 18المعیار محل معیار المحاسبة الدولي رقم (
ة أو الخدمة للعمیل. یسمح المعیار الجدید، یتم اإلعتراف باإلیرادات عند نقل السیطرة على السلع

بان یتم التطبیق بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل.  

األثر: ال یوجد أثر جراء تطبیق المعیار على البیانات المالیة الموحدة للشركة وذلك نظراً لكون 
2018كانون الثاني 1معظم إیراداتھا تتآتى من مصادر غیر خاضعة لھدا المعیار.

، "عقود التأمین" بشأن تطبیق المعیار 4التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
"األدوات المالیة"9الدولي للتقاریر المالیة رقم 

بنشر التعدیالت على المعیار الدولي 2016أیلول 12قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في 
9" بشأن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ، "عقود التأمین4للتقاریر المالیة رقم 

"األدوات المالیة".
تتطرق ھذه التعدیالت للمخاوف حیال تواریخ السریان المختلفة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

) ومعیار عقود التأمین الجدید، 2018كانون الثاني 1(الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 9رقم 
كانون الثاني 1(الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 17ار الدولي للتقاریر المالیة رقم المعی
2021.(

تقدم ھذه التعدیالت لشركات التأمین حلین محتملین: إعفاء مؤقت من المعیار الدولي للتقاریر 
یة"، ویمكن و"أسلوب التغط2021كانون الثاني 1للفترات السنویة التي تبدأ قبل 9المالیة رقم 

االختیار بین كال األسلوبین.
وبموجب "أسلوب التغطیة" تعید شركة التأمین التصنیف من الربح أو الخسارة إلى الدخل الشامل 
اآلخر أي تغییرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة المحتفظ بھا ألي نشاط یتعلق بعقود 

، وذلك إذا تم االعتراف بھذه التغییرات في 4ضمن نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
) ولیس بموجب المعیار 9الربح أو الخسارة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

.39المحاسبي الدولي رقم 
)39وبموجب "اإلعفاء المؤقت" یُسمح للمنشآت بتطبیق المعیار المحاسبي الدولي رقم (

"األدوات 9قیاس"، بدالً من المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم "األدوات المالیة، االعتراف وال
المالیة"، إذا التزمت بالمعاییر التالیة:

.9إذا لم تطبق شركة التأمین أي من إصدارات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم .1
مباشرةً التي تتعلق أنشطتھا في الغالب بالتأمین في تاریخ التقریر السنوي الذي یسبق .2

. ویجب تخطي االختبارات التالیة:2016نیسان 1
القیمة الدفتریة للمطلوبات الناشئة من العقود التي تقع ضمن نطاق المعیار الدولي -

مقارنة مع إجمالي القیمة الدفتریة لجمیع مطلوباتھا.4للتقاریر المالیة رقم 
التأمین مقارنة مع إجمالي القیمة الدفتریة لمطلوبات شركة التأمین المتصلة ب-

إجمالي القیمة الدفتریة لجمیع المطلوبات:
 تعتبر أنشطة شركة التأمین متصلة 90إذا كانت النسبة المئویة أعلى من ،%

بشكل كبیر بالتأمین.
 ولم تكن 80%، لكن أكبر من 90إذا كانت النسبة أقل من أو تساوي %

2018كانون الثاني 1تعتبر األنشطة شركة التأمین تزاول أنشطة مھمة غیر متصلة بالتأمین،
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1المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة والتي صدرت إال أنھا غیر نافذة التطبیق في السنة المالیة التي تبدأ في )2(
تقم الشركة بالتطبیق المبكر ألي منھا:ولم2018كانون الثاني 

متصلة بشكل كبیر بالتأمین. وبخالف ذلك، ال تعتبر األنشطة متصلة بشكل 
كبیر بالتأمین.

 ال تعتبر أنشطة شركة 80إذا كانت النسبة المئویة أقل من أو تساوي ،%
التأمین متصلة بشكل كبیر بالتأمین.

حد كبیر بالتأمین. قامت أجرت الشركة تقییماً للتعدیالت وخلصت إلى أن أنشطتھا مرتبطة إلى
.2018كانون الثاني 1الشركة بتطبیق اإلعفاء المؤقت في فترة إقرارھا اعتباراً من 

تاریخ السریانالمعاییر الجدیدة 
، "عقود اإلیجار"16المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

، ویعد المعیار 17یحل ھذا المعیار محل التوجیھات الحالیة في المعیار المحاسبي الدولي رقم 
المستأجرین على وجھ الخصوص حیث كان یجب تعدیال كبیرا في عملیة المحاسبة من قبل 

التمییز بین عقود اإلیجار التمویلي (المدرجة 17علیھم بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 
في المیزانیة العمومیة) وعقود اإلیجار التشغیلي (غیر المدرجة في المیزانیة العمومیة). أما 

االعتراف 16للتقاریر المالیة رقم اآلن فیجب على المستأجرین بموجب المعیار الدولي
بالتزامات اإلیجار بما یعكس مدفوعات اإلیجار المستقبلیة و "حق استخدام األصل" لجمیع 
عقود اإلیجار تقریبا. كما أدرج مجلس معاییر المحاسبة الدولیة إعفاء اختیاریا لبعض عقود 

قیمة، إال أن ھذا اإلعفاء ال اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة ال
یمكن تطبیقھ إال بواسطة المستأجرین.

وفیما یتعلق بالمؤجرین تبقى المعالجة المحاسبیة نفسھا تقریبا. ومع ذلك ونظراً لقیام مجلس 
معاییر المحاسبة الدولیة بتحدیث التوجیھات بشأن تعریف عقد اإلیجار (وكذلك التوجیھات حول 

قود)، فسوف یتأثر المؤجرون أیضاً بالمعیار الجدید. وعلى أقل تقدیر، التجمیع والفصل بین الع
فمن المتوقع أن یؤثر نموذج المحاسبة الجدید للمستأجرین على المفاوضات بین المؤجرین 

، فإن العقد یعد، أو یتضمن، إیجاراً إذا كان 16والمستأجرین. وبموجب المعیار الدولي رقم 
على استخدام أصل معین لفترة من الزمن مقابل تعویض ما.العقد ینقل الحق في السیطرة 

تقوم الشركة حالیا بتقییم تأثیر تطبیق المعیار الجدید والغیر ساري بعد على ھذه البیانات 
2019كانون الثاني 1المالیة الموحدة.

(األدوات المالیة)-)9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
مع السماح 2018كانون الثاني 1الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد تسري التعدیالت على 

بالتطبیق المبكر. و سیتم تطبیق أحكام انتقالیة محددة.
، الصیغة النھائیة للمعیار الدولي إلعداد 2014أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في تموز 

)39معیار المحاسبة الدولي رقم () "األدوات المالیة" لیحل محل 9التقاریر المالیة رقم (
األدوات المالیة "االعتراف و القیاس" و جمیع الصیغ السابقة للمعیار الدولي إلعداد التقاریر 

) جمیع الجوانب الثالثة 9). یجمع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (9المالیة رقم (
یاس وانخفاض القیمة و محاسبة التحوط. للمحاسبة عن مشروع األدوات المالیة: التصنیف والق
1) للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 9یسري المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

مع السماح بالتطبیق المبكر. بإستثناء محاسبة التحوط، فإن التطبیق بأثر 2018كانون الثاني 
لزامیا. بالنسبة لمحاسبة التحوط یتم تطبیق رجعي مطلوب ولكن تقدیم معلومات المقارنة لیس إ

المتطلبات بشكل عام بأثر مستقبلي، مع بعض اإلستثناءات المحدودة.
) إلى التاریخ األسبق 9قامت الشركة بتأجیل تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

 1) في 17یر المالیة رقم (لسریان معیار عقود التأمین الجدید (المعیار الدولي إلعداد التقار
، وذلك من خالل تطبیق اإلعفاء المؤقت وفقا للتعدیالت على المعیار الدولي 2021كانون الثاني 

9، "عقود التأمین" بشأن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 4للتقاریر المالیة رقم 
2018كانون الثاني 1"األدوات المالیة".

، "عقود التأمین"17للتقاریر المالیة رقم المعیار الدولي 
، أنھى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة مشروعھ الطویل لوضع معیار 2017أیار  18في 

"عقود التأمین". 17محاسبي حول عقود التأمین وأصدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
والذي یسمح حالیاً 4لمالیة رقم محل المعیار الدولي للتقاریر ا17یحل المعیار الدولي رقم 

إلى تغییر كبیر في المحاسبة لدى جمیع 17بالعدید من الممارسات. سیؤدي المعیار الدولي رقم 
2021كانون ثاني 1المنشآت التي تصدر عقود تأمین وعقود استثمار تشمل میزة المشاركة االختیاریة.
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تحقق اإلیرادات 

عقود التأمین

یتم تسجیل أقساط التأمین الناتجة عن عقود التأمین كإیرادات للسنة (أقساط تأمین مكتسبة) على أساس الفترات الزمنیة المستحقة 
بیانات. یتم تسجیل أقساط التأمین غیر المكتسبة من خالل عقود التأمین كما بتاریخ التلك العقودوبما یتناسب مع فترة تغطیة 

ضمن المطلوبات كأقساط تأمین غیر مكتسبة. الموحدة المالیة 

المتوقع للتعویض االلتزامعلى أساس قیمة الموحدالدخل بیان ومصاریف تسویات الخسائر المتكبدة ضمن االدعاءاتیتم قید 
أطراف أخرى متضررة.إلىد التأمین أو وحملة عق إلىالعائد 

الفوائد إیرادات
ستخدام طریقة العائد الفعلي، بناًء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة اتحققھا بیتم إثبات إیرادات الفوائد عند 

صافي قیمتھ الدفتریة.إلىالمتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود المالي نسبة 

إیرادات أرباح أسھم 
بأرباح توزیعات االعترافیة عند إتمام عملیة التداول، ویتم ستثمارات في الموجودات المالتتحقق أرباح أو خسائر تداول اال

ستالمھا.األسھم من الشركات المستثمر بھا عند نشوء حق ال

إیرادات اإلیجارات والخدمات
یتم تصنیف عقود التأجیر التي ال تنتقل فیھا مخاطر ومنافع الملكیة من المؤجر إلى المستأجر كعقود إیجار تشغیلیة. یتم إضافة 
الكلفة التي یتم تكبدھا في عقد اإلیجار التشغیلي إلى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر ویتم االعتراف بھا كإیرادات إیجار على 

فترة عقد اإلیجار.

تتحقق إیرادات اإلیجار التشغیلي والخدمات على طول فترة اإلیجار. یتم قید قیمة اإلیجارات والخدمات التي دفعت من قبل 
كإیرادات مقبوضة مقدماً بینما یتم قید قیمة اإلیجارات والخدمات التي الموحدةن لفترات ما بعد تاریخ البیانات المالیةالمستأجری

كإیرادات مستحقة وغیر مقبوضة.الموحدة لم یتم دفعھا كما بتاریخ البیانات المالیة 

تحقق المصاریف
في سنة  الموحدالدخل بیان المجددة في التأمین الجدیدة أوعلى وثائقیتم إطفاء كافة العموالت والتكالیف األخرى للحصول 

بالمصاریف األخرى بناًء على أساس االستحقاق.االعترافحدوثھا. ویتم 

ویسمح بالتطبیق  2021اني كانون الث1ینطبق المعیار على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
"اإلیرادات من العقود 15المبكر إذا كان متزامناً مع تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

"األدوات المالیة".9مع العمالء" والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ي كل فترة تقریر. نموذج قیاس حالي حیث یعاد قیاس التقدیرات ف17یتطلب المعیار الدولي رقم 

ویعتمد القیاس على أسس التدفقات النقدیة المرجحة المخصومة وتعدیل للمخاطر وھامش 
الخدمات التعاقدیة الذي یمثل أرباح العقد غیر المكتسبة. وھناك أسلوب تخصیص مبّسط 

ة قیاس لألقساط یُسمح بھ لاللتزامات على مدار فترة التغطیة المتبقیة إذا أتاح ھذا األسلوب طریق
غیر مختلفة جوھریاً عن النموذج العام أو إذا كانت فترة التغطیة تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، 
یجب قیاس المطالبات المتكبدة باالعتماد على أسس التدفقات النقدیة المرجحة والمعدلة 

بالمخاطر والمخصومة.
محفظة (تشمل ولغرض العرض والقیاس، على المنشآت عند االعتراف المبدئي فصل أي 

عقوداً معرضة لمخاطر مشابھة وتدار معاً كما لو كانت محفظة واحدة) إلى ثالث مجموعات 
من العقود وھي: العقود الشاقة، والعقود ال تنطوي على خطر جوھري بأن تصبح عقوداً شاقة، 

والعقود المتبقیة. ویجب أال تجتمع العقود المصدرة ألكثر من سنة في شركة واحدة.
ً بإجراء تحلیل لتأثیر المعیار باإلضافة إلى توثیق التغییرات في السیاسات تقوم  الشركة حالیا

المحاسبیة للشركة. ولیس من الممكن اإلفصاح عن أثر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر 
. لیس لدى الشركة أي خطط لتطبیق المعیار الموحدة) على ھذه البیانات المالیة17المالیة رقم (

) في وقت مبكر قبل تاریخ التطبیق اإلجباري اعتبارا 17الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
.2021كانون الثاني  1من 
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  ةمتداولالوغیر  ةالمتداولالبنود تصنیف 
المركز المالي الموحد على اساس تصنیفھا كمتداولة أو غیر متداولة. بیان تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في 

تكون الموجودات متداولة في الحاالت التالیة:

التشغیل العادیةعملیاتمن المتوقع أن تتحقق أو تھدف إلى بیعھا أو استھالكھا في -
محتفظ بھا لغرض المتاجرة-
الموحدةالمالیةبیاناتتاریخ ال بعد شھراً من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشر-
النقد المقید ألغراض التبادل أو الودائع التي تستحق خالل فترة تزید عن ثالث شھور والنقد والنقد المعادل باستثناء -

.الموحدةالمالیةبیاناتعشر شھراً بعد تاریخ الاثنيالمستخدم لتقسیط مطلوبات ال تتجاوز فترة 
فیتم تصنیفھا موجودات غیر متداولة.أما باقي الموجودات األخرى

تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالیة: 

التشغیل العادیةعملیاتمن المتوقع تسدیدھا ضمن -
محتفظ بھا لغرض المتاجرة-
الموحدةالمالیةبیاناتمستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شھراً بعد تاریخ ال-
الموحدةالمالیةبیاناتعشر شھراً بعد تاریخ الاثنيال یوجد قیود أو شروط لتأجیل تسدید المطلوبات بمدة ال تتجاوز -

أما باقي المطلوبات األخرى فیتم تصنیفھا مطلوبات غیر متداولة.
المؤجلة كموجودات ومطلوبات غیر متداولة. ةیالضریبیتم تصنیف الموجودات والمطلوبات 

تعویضات التأمین
تتكون تعویضات التأمین من االدعاءات المدفوعة خالل السنة والتغیر في مخصص االدعاءات. 

تشمل تعویضات التأمین كل المبالغ المدفوعة خالل العام، سواء كانت تخص السنة الحالیة أو السنوات السابقة. تمثل االدعاءات 
تحت التسویة أعلى قیمة مقدرة لتسویة كافة االدعاءات الناتجة عن أحداث حصلت حتى تاریخ بیان المركز المالي الموحد ولكن 

االدعاءات تحت التسویة على أساس أفضل معلومات متوفرة كما في تاریخ البیانات المالیة ساباحتلم یتم تسویتھا بعد. یتم 
، إن وجدت.مخصص لالدعاءات غیر المبلغ عنھاالموحدة وتشمل

مصاریف إداریة وعامة
فروع التأمین وذلك یتم توزیع المصاریف اإلداریة والعامة على فروع التأمین بنسبة إجمالي األقساط المتحققة لكل فرع من 

وفقاً لسیاسة محددة من قبل اإلدارة:

% منھا لبیان الدخل الموحد.10یحمل -
% منھا على فروع التأمین بنسبة األقساط المتحققة لكل فرع إلى إجمالي األقساط المتحققة.90یحمل -

متوفرة للبیعموجودات مالیة 
.و االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاقبھا لغایات المتاجرة أى االحتفاظلالشركة إھي موجودات مالیة ال تتجھ نیة 

مضافاً الیھا مصاریف االقتناء عند الشراء ویعاد تقییمھا الحقاً بالقیمة یتم تسجیل الموجودات المالیة المتوفرة للبیع بالقیمة العادلة
وفي حال بیع ھذه الموجودات أو جزء منھا أو التغیر في القیمة العادلة في بند مستقل ضمن حقوق الملكیة.ویظھر العادلة، 

بما في ذلك المبالغ المقیدة سابقاً الموحداألرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في بیان الدخلتسجیلحصول تدني في قیمتھا یتم 
ن الدخل الموحد اذا یمكن استرجاع خسارة التدني التي تم تسجیلھا سابقا في بیافي حقوق الملكیة والتي تخص ھذه الموجودات.

حیث یتم استرجاع خسائر ن الزیادة في القیمة العادلة قد حدثت في فترة الحقة لتسجیل خسائر التدني،أبموضوعیة تبینما 
.التدني في أسھم الشركات من خالل التغیر المتراكم في القیمة العادلة

التغیر المتراكم في القیمة العادلة ضمن حقوق الملكیة. بندفي  دوات الملكیةالعملة االجنبیة التحویل فروقات تسجیل یتم 

اي تدني في قیمتھا في بیان تسجیلكلفة ویتم تالتي ال یمكن تحدید قیمتھا العادلة بشكل یعتمد علیھ بالالموجودات المالیة تظھر 
.الموحدالدخل

للمتاجرةموجودات مالیة 
بیعھا في المستقبل القریب وجني األرباح قصیرة االجل من خالل عملیات بشراؤھا بغرض الشركة  تھي موجودات مالیة قام

الشراء والبیع والتقلبات في االسعار السوقیة لھذه االستثمارات.
عند الشراء)، الموحد الشراء (تقید مصاریف االقتناء على بیان الدخل بالقیمة العادلة عندیتم تسجیل الموجودات المالیة للمتاجرة

التغیرات الالحقة في القیمة العادلة في بیان الدخل تسجیلبالقیمة العادلة ویتم الموحدة تاریخ البیانات المالیة في ویعاد تقییمھا 
.نفس فترة حدوث التغیرفي الموحد 

.الموحدبیان الدخلفي االرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة یتم تسجیل 



9091

شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
بالدوالر األمریكي)(جمیع المبالغ

اریخ االستحقاقمحتفظ بھا حتى تموجودات مالیة 
النیة والقدرة لالحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق.الشركةجل ولدى واألو محددة القیمة أھي موجودات مالیة لھا دفعات ثابتة 

ً الیھا مصاریف االقتناء، وتطفأ العالوة)القیمة العادلةالكلفة (عند الشراء بالموجودات المالیةتسجیلم ـیت الخصم /مضافا
لى عدم إناتجة عن التدني في قیمتھا یؤدي مخصصات ةباستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، قیداً على أو لحساب الفائدة، وینزل أی

ویتم تسجیل أي تدني في قیمتھا في بیان الدخل الموحد.امكانیة استرداد االصل او جزء منھ.

قیاس القیمة العادلة
لبیع أصل أو سداد التزام وذلك من خالل عملیة منظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ القیمة العادلة ھي المقابل المالي 

إما في:مطلوباتاو سداد الموجوداتالقیاس. یعتمد قیاس القیمة العادلة على فرضیة بیع ال

.لموجودات أو المطلوباتسوق رئیسي ل-
.حالیة ألداة مالیة مشابھة لھا إلى حد كبیرمقارنتھا بالقیمة السوقیة الأو في حال غیاب السوق الرئیسي، -

عند تسعیر الموجودات نوالمشاركالفرضیات التي سیستخدمھا باستخدام موجودات والمطلوباتیتم قیاس القیمة العادلة لل
، على فرض ان المشاركین في السوق ھدفھم تحقیق منافع اقتصادیة.والمطلوبات

تستخدم الشركة أسالیب التقییم المناسبة حسب الظروف التي توفر معلومات كافیة لقیاس القیمة العادلة، وذلك من خالل زیادة 
التي ال یمكن مالحظتھا.معطیاتالاستخدام معطیات ذات صلة یمكن مالحظتھا والتقلیل من استخدام 

تصنف ضمن ھرم القیمة الموحدة المالیة بیاناتالمصرح عنھا في الجمیع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقیمة العادلة 
العادلة، كما ھو موضح أدناه: 

االول: باستخدام أسعار التداول ألدوات مالیة مشابھة تماماً في أسواق مالیة نشطة.المستوى
أو غیر مباشر.المستوى الثاني: باستخدام معطیات غیر أسعار التداول ولكن یمكن مالحظتھا بشكل مباشر 

الثالث: باستخدام معطیات ال تستند لبیانات سوق یمكن مالحظتھا.المستوى

تحدد الشركة فیما إذا كانت ھنالك عملیات نقل بین المستویات في التسلسل الھرمي من خالل إعادة تقییم ترة مالیةفي نھایة كل ف
یتم التي قیاس القیمة العادلة ككل) للموجودات والمطلوبات وجوھري على أثرأقل مستوى معطیات لھ إلىالتصنیف (استنادا 

على أساس متكرر. الموحدة المالیة بیاناتاالعتراف بھا في ال
لغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت الشركة بتحدید شرائح من الموجودات والمطلوبات وفقاً لطبیعة وخصائص ومخاطر 

الموجودات والمطلوبات.ومستوى القیمة العادلة لھذه 

تدني قیمة الموجودات المالیة
لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي یثبت تدني موجودات مالیة محددة. الموحدة المالیة بیاناتیتم إجراء تقییم في تاریخ ال

.الموحدالدخلبیان إذا وجد مثل ھذا الدلیل، فإنھ یتم إثبات أیة خسارة تدني ضمن 

الحالیة للتدفقات النقدیة یمثل التدني الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة-المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مالیة الالموجودات 
المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.

أو طویل األمد. یةیتضمن الدلیل الموضوعي انخفاض القیمة الجوھر-متوفرة للبیعأدوات الملكیة المصنفة كموجودات مالیة 
الفترة التي إلىالكلفة األصلیة لالستثمار، ویتم قیاس طول أمد االنخفاض بالرجوع إلىبالرجوع االنخفاضیتم قیاس جوھریة 

انخفضت خاللھا القیمة العادلة عن القیمة األصلیة. یمثل التدني الفرق بین الكلفة األصلیة والقیمة العادلة، بعد تنزیل أیة خسارة 
.الموحدالدخلبیان معترف بھا سابقاً ضمن  تدني

الملموسة (الشھرة)غیرالموجودات
 في الشركة حصة عن التابعةالشركة في االستثمارشراءاوامتالك تكلفة في الزیادة تمثل التي بالتكلفة الشھرةتسجیلیتم

 في تابعة شركات في االستثمار عن الناتجةالشھرةتسجیلیتم.االمتالكبتاریخالشركة تلك موجوداتالعادلة لصافيالقیمة
.غیر ملموسةكموجودات منفصل بند
.القیمة في التدنيألغراض اختبارالنقدتولیدوحدات/وحدة على الشھرةتوزیعیتم
قیمةأن على داللةھناك كانت إذاالشھرةقیمةتخفیضویتمموحدةمالیةبیانات كل تاریخ في الشھرةلقیمةاختبارإجراءیتم

 من أقلالشھرةلھاتعودالتيالنقدتولیدلوحدات/لوحدةالمقدرةلالستردادالقابلةالقیمة كانت في حالوذلك تدنت قد الشھرة
.الدخل الموحدبیان في التدنيقیمةتسجیلویتمتولید النقدوحدات/لوحدةالدفاتر في المسجلةالقیمة
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ستثمارات عقاریةا
عقاریة. تدرج كاستثماراتیتم تصنیف العقارات المحتفظ بھا لغرض اإلیجار أو ألغراض الزیادة في قیمتھا أو لكلیھما 

العقاریة مبدئیاً بالكلفة والتي تعد القیمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكالیف الشراء المتعلقة بالعقار. بعد اإلثبات االستثمارات
العقاریة بالقیمة العادلة ویتم إثبات التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل الموحد. في االستثماراتع المبدئي یتم قیاس جمی

ویحمل إلى بیان الدخل الموحد في الفترة االنخفاضفي قیمة ھذه العقارات یتم أخذ مخصص بقیمة ذلك انخفاضحال وجود 
.االنخفاضالتي یحدث فیھا 

ومعداتعقارات
المتراكم وخسائر االستھالكوالمعدات بالكلفة بعد تنزیل تظھر العقاراتالتي تظھر بالقیمة العادلةي والمبانيضاباستثناء األر

والمعدات ومصاریف ال أي من مكونات العقاراتوالمعدات الكلفة المتكبدة الستبدإن وجدت. تشمل العقارات ،ةالتدني المتراكم
الموحد الدخل بیان التمویل للمشاریع اإلنشائیة طویلة األجل إذا تحققت شروط االعتراف. یتم إثبات جمیع النفقات األخرى في 

عند تحققھا. ال یتم استھالك األراضي.
ستھالك باستخدام طریقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع كما یلي:یتم احتساب اال

متوقعة  اقتصادیةوالمعدات وأي أجزاء جوھریة منھا عند التخلص منھا أو عند عدم وجود منفعة م شطب أي بند من العقاراتیت
تخلص ، والذي یمثل الفرق بین العائد من الربح أو خسارة ناتجة عن شطب البندأو التخلص منھ. یتم قید أيمن استخدام البند

.الموحدالدخلبیان في  وصافي القیمة الدفتریة للبند
 ،السنوات الالحقةستھالك في كل سنة مالیة ویتم تعدیلھا في واألعمار اإلنتاجیة وطرق االتتم مراجعة القیم المتبقیة للموجودات

إن لزم األمر.
بالقیمة العادلة. یتم اجراء تخمین القیمة العادلة لألراضي بشكل دوري كاٍف للتأكد من أن القیمة والمبانيیتم اظھار األراضي

الموحدالعادلة ال تختلف جوھریاً عن القیمة الدفتریة. یتم قید الزیادة في القیمة العادلة لھذه األراضي من خالل حقوق الملكیة
ویتم تحویل فرق استھالك .الدخل الموحدبیانسابقة في القیمة العادلة، في ویتم قید االنخفاض، الذي یتجاوز عن أیة زیادة 

.االرباح المدورةفي عادة التقییم والكلفة إالمباني بین قیمة 

التأمینإعادة
المبالغ عقود إعادة التأمین إعادة التأمین. تمثل موجوداتاطر التأمین من خالل الدخول في تعاقداتتقوم الشركة بالحد من مخ

تتناسب مع  من شركات إعادة التأمین بطریقةستردادھااالممكنالمبالغتقدیریتمالتأمین.إعادةشركات من ستردادھااالممكن 
ً ةوغیر المسددةالمسدداالدعاءاتمخصص  وحصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة.التأمینإعادة لعقد ووفقا

أو عندما ینشأ مؤشر الموحد المركز المالي بیان یتم إجراء مراجعة للتدني في موجودات عقود إعادة التأمین القائمة بتاریخ 
ً على التدني خالل السنة. یحدث التدني عند ظھور دلیل موضوعي یبین أن الشركة قد ال تسترد المبالغ المستحقة  لشروط وفقا

قیاس األثر على المبالغ التي ستتسلمھا الشركة من شركة إعادة التأمین بشكل موثوق، یتم تسجیل عقد إعادة التأمین وعند إمكانیة
.الموحدالدخلبیان خسارة التدني في 

التأمین.وثائق حملة تجاهومسؤولیتھاالتزاماتھا من الشركة تعفي ال التأمینإعادةعقودترتیباتإن
المعاد تأمینھا.التأمین التي تتحملھا الشركة وتلكأعباء من لكل بالنسبة اإلجماليأساس على التأمینومطالباتأقساطتظھر

المدینةالتأمینذمم 
ً التأمینذممتدرج  بالقیمة العادلة للمبالغ المستلمة أو التي سوف یتم استالمھا مقابل المدینة عندما تصبح مستحقة وتسجل مبدئیا

عدم إمكانیة تحصیل قیمتھا إلىوثائق الـتأمین المصدرة. یتم دراسة تدني القیمة الدفتریة للذمم المدینة عند وجود أدلة تشیر 
التي یحدث فیھا التدني. تُشطب الدیون في السنة الموحد الدخل بیان ویتم أخذ مخصص بقیمة التدني ویحمل على  ،الدفتریة

المعدومة عند تحدیدھا.

النقد والنقد المعادل 
ودائع قصیرة الرصدة لدى البنوك واأللغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة الموحد، یشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق و

الودائع مقیدة السحب.تستحق خالل فترة ثالثة شھور أو أقل بعد تنزیل التي األجل 

)سنواتالعمر االنتاجي (
  40-42  مباني

5-11أثاث ومفروشات ودیكورات ومعدات
5أجھزة الحاسب اآللي

7-6سیارات
40-42خلو طرف
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عقود التأمین مطلوبات
بالتزامات عقود التأمین عند توقیع عقد التأمین وتحمیل أقساط التأمین.االعترافیتم 

المالیة الالحقة نتیجة وثائق تأمین ساریة بالفترةالمتعلقالمكتتبةالتأمینأقساط من الجزءغیر المكتسبةالتأمینأقساط تمثل
األخطار الساریة)، وتحتسب على أساس عدد األیام المتبقیة احتیاطيغیر مكتسبة (تأمینالمطلوبات كأقساطوتسجل ضمن 

.الموحدةالمالیةبیاناتالنتھاء مدة وثیقة التأمین بعد تاریخ ال

بیان تاریخ في كما المسددةغیر المتكبدةللمطالباتالتقدیریةتحت التسویة) الكلفةادعاءاتاالدعاءات القائمة (إجمالي تمثل
إدارة مصاریفإلىأخرى باإلضافة وأطرافالتأمینعقودوذلك لحامليلم یتمأمعنھاالتبلیغ تم سواءالموحد المركز المالي 

المطالبات ذات الصلة.
 كل حالة تقدیرأساس على الموحدة ةالمالیبیاناتالتاریخ في كما المسددةغیرعنھاالمبّلغلالدعاءاتالمخصصات تحتسب

حامیین وخبرة الشركة وتقدیراتھا. على تقاریر الخبراء والمبمفردھا بناءً 
الحوادثوتقدیراتھا لسداد تعویضاتالشركة السابقةخبرةبناًء علىغیر المبلغ عنھااالدعاءاتمخصص  تقدیر وتسجیلیتم

كتواریة صادرة من أكتواري مختص وبناء على تقاریر أالموحدة ةالمالیبیاناتالتاریخ في كما عنھایبلغولم حدثت التي
  .مستقلو

التأمینالتزاماتكفایةاختبار
التقدیرات باستخداموذلككافیةالمثبتة لدیھاالتأمینالتزامات كانت ما إذابتقییمالموحدة المالیةبیاناتالبتاریخالشركةتقوم

غیر كافیةالتأمیناللتزاماتالدفتریةالقیمةأنالتقییمھذا عن نتج إذاالتأمین.عقود بموجب المستقبلیةالنقدیةللتدفقاتالحالیة
.الموحدالدخلبیان  في النقص بكامل االعترافیتمالمستقبلیة،للمطالباتالمقدرةالنقدیةالتدفقات ضوء في

مخصص تعویض نھایة الخدمة
  .2000) لسنة 7طبقاً لقانون العمل الفلسطیني رقم (الشركةمخصص تعویض نھایة الخدمة لموظفي احتسابیتم 

ذمم دائنة ومستحقات
یتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بھا من 

قبل المورد.

المخصصات
مخصصات عندما یترتب على الشركة التزامات (قانونیة أو ضمنیة) ناشئة عن أحداث سابقة على أن یكون من الیتم احتساب 

وتوافر إمكانیة تحدید قیمتھا بشكل موضوعي.االلتزاماتالمرجح نشوء ھذه 

التقاص
إال عندما تتوفر الحقوق القانونیة الموحد المركز المالي بیان والمطلوبات المالیة في التقاص بین الموجوداتإجراءال یتم

.متزامناالملزمة وكذلك عندما یتم تسویتھا على أساس التقاص أو یكون تحقق الموجودات وتسویة المطلوبات 

الضرائب مخصص
) والذي یتطلب 12(تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضریبة الدخل وفقاً لقانون ضریبة الدخل ومعیار المحاسبة الدولي رقم 

  . مؤجلة كموجودات أو مطلوبات ضریبیةالموحدة المالیة بیاناتاالعتراف بالفروقات الزمنیة المؤقتة كما بتاریخ ال

إن الضرائب المؤجلة ھي الضرائب المتوقع دفعھا أو استردادھا نتیجة الفروقات الزمنیة المؤقتة بین قیمة الموجودات أو 
والقیمة التي یتم احتساب الربح الضریبي على أساسھا. وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً الموحدة المالیة بیاناتالمطلوبات في ال

الضریبي أو تحقیق الموجودات الضریبیة المؤجلة.االلتزامللنسب الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا عند تسویة 
وتختلف األرباح الخاضعة للضریبة عن األرباح تحسب مصاریف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضریبة، 

المالیة الموحدة ألن األرباح المعلنة تشمل إیرادات غیر خاضعة للضریبة أو مصاریف غیر قابلة للتنزیل بیاناتالمعلنة في ال
التنزیل ألغراض في السنة المالیة وإنما في سنوات الحقة أو خسائر متراكمة مقبولة ضریبیاً أو بنود لیست خاضعة أو مقبولة 

ضریبیة.

معلومات القطاعات
قطاع األعمال یمثل مجموعة من الموجودات والعملیات التي تشترك معاً في تقدیم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد 

والتي یتم قیاسھا وفقاً للتقاریر التي یتم إستعمالھا من قبل المدیر العام وصانعي القرار لف عن تلك المتعلقة بقطاعات أخرىتخت
لدى الشركة. 

القطاع الجغرافي یرتبط بتقدیم منتجات أو خدمات في بیئة اقتصادیة محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة 
أخرى.اقتصادیةبقطاعات عمل في بیئات 
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ألجنبیة العمالت ا
وفقاً ألسعار الصرف الدوالر األمریكيإلىخالل السنة الدوالر األمریكيیتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غیر 

یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في السائدة في تاریخ المعاملة. 
. تظھر فروقات التحویل الموحدالمركز الماليبیان الدوالر األمریكي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ إلىنھایة السنة 

.الموحدالدخلبیان من ربح أو خسارة في 

المالیة الموحدة بیاناتالعمالت الرئیسیة التي تتعامل بھا الشركة كما في تاریخ الالدوالر األمریكي مقابلبلغت أسعار صرف
كما یلي:

الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح السنة
على االم حملة األسھم العادیة للشركة إلىحتساب الحصة األساسیة للسھم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد ایتم 

المعدل المرجح لعدد األسھم العادیة خالل العام.

حملة األسھم العادیة للشركة (بعد األخذ في االعتبار إلىیتم احتساب الربح المخفض للسھم من خالل قسمة ربح السنة العائد 
العوائد والفوائد وأیة إیرادات أو نفقات تخص األسھم القابلة للتحویل) على المعدل المرجح لعدد األسھم العادیة خالل العام 

أسھم عادیة.إلىقابلة للتحویل مضافاً إلیھ المعدل المرجح لعدد األسھم العادیة التي یجب إصدارھا فیما لو تم تحویل األسھم ال

) إدارة المخاطر3إیضاح (

تقوم الشركة بإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل استراتیجیة تحدد المخاطر وسبل مواجھتھا وتخفیفھا 
لمواجھتھا والعمل على وذلك من خالل إدارة الشركة وأنظمة التقاریر حیث یتم مراجعة المخاطر وتبني اإلجراءات الضروریة 

تخفیضھا والحد منھا. إضافة إلى ان كافة مراكز العمل مسؤولة عن تحدید المخاطر المتعلقة بنشاطھا ووضع الضوابط الرقابیة 
المناسبة ومراقبة استمراریة فعالیتھا. یعتبر مجلس إدارة الشركة ھو المسؤول عن تحدید ومراقبة المخاطر في الشركة.

وأنظمة التقاریرالمخاطرقیاس 
ھذه الحدود تعكس  ،إن مراقبة المخاطر وإدارتھا یتم من خالل مراقبة الحدود المسموح بھا لكل نوع من أنواع المخاطر

عمل الشركة وعوامل السوق المختلفة المحیطة.استراتیجیة
توقعة التي قد تنجم عنھا. یتم عرض یتم جمع المعلومات من الدوائر المختلفة لدى الشركة وتحلیلھا للتعرف على المخاطر الم

وشرح ھذه المعلومات لمجلس إدارة الشركة.
تتعرض الشركة لمخاطر التأمین والمخاطر الرقابیة والمخاطر المالیة والتي تتمثل في مخاطر السوق ومخاطر االئتمان 

ھذهأثار من للتخفیفاإلدارة قبل من المستخدمةوالطرقالشركةتواجھھاالتيللمخاطر ملخص یليومخاطر السیولة. فیما
المخاطر.

التأمینمخاطر
عن  دفعھا بشكل جوھريومواعیدللتعویضاتالفعلیةالمبالغاختالف خطر ھوالشركةتواجھھالذيالرئیسيالتأمین خطر

المستقبلیة المدفوعة والتطوراتوالمنافعبھاالمطالبالمبالغزیادةأوالمطالباتتكرارحالالشركة، والذي یتأثر فيتوقعات
المطالبات.ھذهكافیة لتغطیةاحتیاطیاتوجودضمانھواألساسيالشركةھدففإنوبالتالياألجل،طویلةللمطالبات

ن من خالل االختیارلدیھا،التأمینعقودبتنویعالمخاطر من الشركة على التخفیف تعمل وكما ان ھذا التنویع من المخاطر یَُحّسِ
إعادة التأمین.اتفاقیاتوأیضاً من خالل الدخول فيبعنایة،وتنفیذھاالتأمینوموجھاتالدقیق الستراتیجیات

مخاطر المركبات والعمال والمسؤولیة المدنیة والتأمینات الصحیة والھندسیة  ضد التأمینھي للشركة الرئیسیةالتأمینأعمال
خالل سنةفي العادةسدادھاویتماألجلقصیرةھذهالتأمینعقود تعتبر مة األخرى.والحریق والبحري والحیاة والتأمینات العا

التأمین.مخاطر من التقلیل في یساعدالمؤمن، وھذاالحادثوقوعتاریخ من واحدة

یتم قبول المخاطر استنادا الى تقییم السعر والخبرة السابقة في االكتتاب وفقا للخطوط اإلرشادیة لالكتتاب الموضوعة من جانب 
كل دائرة في مركز المسؤولیة. تتم مراجعة الخطوط اإلرشادیة لالكتتاب بصورة ثابتة وتحدیثھا ألخذ تطورات السوق واألداء 

حدود تراكمیة للرقابة على التعرض لألخطار والكوارث الطبیعیة. یتم تحدید العدید من حدود والفرص في االعتبار. یتم وضع
إعادة التأمین بالشركة للوقایة من التعرض للمخاطر الفردیة ومن استراتیجیةاالكتتاب والموافقة لقبول المخاطر. تم تصمیم 

دة تأمین فعالة من حیث التكلفة. یتم تقدیر المبالغ القابلة لالسترداد األحداث استنادا الى التعرض الحالي للمخاطر عبر ترتیبات إعا
من شركات إعادة التأمین بالصورة التي تتسم باالنسجام مع مخصص المطالبات القائمة ووفقا لعقود إعادة التأمین.

20182017
3.7663.481شیقل إسرائیلي

0.7090.709دینار أردني
0.873.8330وحدة النقد األوروبیة (یورو)

3.6393.640ِلایر قطري 
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قھا قد تم توضیحھا كالتزام وبالتالي بالرغم من أنھ لدى الشركة ترتیبات إعادة تأمین فإن االلتزامات المباشرة تجاه حاملي وثائ
فإنھ وإلى الحد الذي ال یتمكن فیھ معید التأمین من الوفاء بالتزاماتھ بموجب ترتیب إعادة التأمین، یوجد خطر االئتمان. تضمن 

لى معید اإلدارة بأن محفظة إعادة التأمین الخاصة بالشركة متنوعة داخل مجموعة من معیدي التأمین وال تتركز أو تعتمد ع
تأمین واحد أو فردي.

تكرار ودرجة شدة المطالبات:

یمكن تحدید تكرار ودرجة شدة المطالبات بعد وضع عدة عوامل في االعتبار على النحو التالي:

الخبرة السابقة عن المطالبات-
المستوى االقتصادي-
التشریعات والقوانین-
الوعي العام لدى الجمھور-

الشكوك حول تقدیرات مدفوعات المطالبات المستقبلیة:مصادر

تدفع مطالبات عقود التأمین العام على أساس حدوث المطالبة. الشركة مسؤولة عن جمیع األحداث المؤمن عنھا التي حدثت 
صص المطالبات خالل فترة العقد، حتى ولو تم اكتشاف الخسارة بعد انتھاء فترة العقد. نتیجة لذلك یعلق مكون كبیر من مخ

المتكبدة ولكن لم یبلغ عنھا والتي یتم سدادھا خالل فترات زمنیة قصیرة أو متوسطة. ھناك العدید من المتغیرات التي تؤثر على 
مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة من ھذه العقود. یتعلق ذلك بصفة رئیسیة بالمخاطر المصاحبة ألنشطة األعمال التي تتم مزاولتھا 

املي العقد الفردیین وإجراءات إدارة المخاطر المتبعة. التعویض المدفوع مقابل ھذه العقود ھي حوافز نقدیة یتم من جانب ح
.منحھا مقابل الخسارة المتكبدة من جانب حاملي الوثائق أو األطراف الثالثة (بالنسبة للتغطیة التأمینیة للطرف الثالث)

المصروفات المباشرة التي یجب تكبدھا في سداد المطالبات بالصافي من قیم الحلول في تتضمن التكالیف المقدرة للمطالبات 
االلتزام والمبالغ المستردة األخرى. تقوم الشركة باتخاذ جمیع الخطوات المعقولة لضمان توفر المعلومات المناسبة لدیھا 

لبات، من المحتمل أن تثبت المبالغ بخصوص التعرض للمطالبات. برغم ذلك، وبسبب الشكوك في وضع مخصصات للمطا
النھائیة على أنھا مختلفة من االلتزام األصلي الموضوع. یشتمل االلتزام تجاه مثل ھذه العقود مخصص المطالبات المتكبدة ولم 

ركز تتم المطالبة بھا ومخصص للمطالبات المبلغ عنھا ولكنھا لم تدفع بعد ومخصص للمخاطر الساریة كما في تاریخ بیان الم
.الموحدالمالي

عند احتساب التكلفة للمطالبات غیر المدفوعة (سواء كان مبلغ عنھا أم ال) تكون تقنیات التقدیر لدى الشركة مزیجا من التقدیرات 
المستندة إلى معدل الخسارة (حیث یتم تعریف معدل الخسارة على أنھ المعدل بین التكلفة النھائیة لمطالبات التأمین وأقساط 

أمین المكتسبة خالل سنة مالیة معینة فیما یتعلق بمثل تلك المطالبات) وتقدیر یستند إلى الخبرة الفعلیة في المطالبات باستخدام الت
صیغة محددة عندما یتم منح الوزن األكبر للخبرة الفعلیة في المطالبات بمرور الزمن. یتم القیام بإجراء تقییم اكتواري في كل 

ن كفایة االحتیاطیات.سنة الحقة للتأكید م

:تطور المطالبات
رب وتطورات المطالبات المستقبلیةقوي فیما یتعلق بنشاط التأمین لدیھا بغرض الحمایة من تجاباحتیاطيتحتفظ الشركة 

. یتم حل الشكوك عن مبلغ وتوقیت دفعات المطالبات في العادة خالل سنة واحدة.السلبیة
(بناءا على تقدیرات االدارة في نھایة السنة) مقارنة بالتوقعات للسنوات االربعة المبلغ عنھاالفعلیةیظھر الجدول ادناه المطالبات 

الماضیة على اساس السنة التي تم فیھا االبالغ عن المطالبة، كما یلي:

:مركباتالتامین

:العمالتامینات

وقع بھا الحادثالسنة التي
وما 2014

المجموع2015201620172018قبلھا

171,433,85027,204,07636,411,32140,333,28043,679,03643,679,036السنةكما في نھایة
41,688,862-28,704,10739,734,80441,688,862 170,160,090 بعد سنة

39,919,349--170,737,76929,515,41439,919,349بعد سنتین
29,494,647---172,409,15129,494,647بعد ثالث سنوات
172,656,956----172,656,956بعد أربع سنوات
التقدیرات الحالیة

لإلدعاءات 
172,656,95629,494,64739,919,34941,688,86243,679,036327,438,850المتراكمة

164,440,40126,749,11834,669,46635,321,49825,109,229286,289,712المتراكمةالدفعات
اإللتزام كما ظھر 

المركز بیان في
8,216,5552,745,5295,249,8836,367,36418,569,80741,149,138الموحد:المالي

العجز في التقدیر
-(1,355,582)(3,508,028)(2,290,571)(1,223,106)األولي للمخصص

شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
بالدوالر األمریكي)(جمیع المبالغ

التامینات العامة االخرى:

:الحریقتامینات 

:ھندسیةالتأمینات ال

السنة التي وقع بھا الحادث
المجموع2015201620172018وما قبلھا2014

22,728,2793,853,3094,167,1053,791,4303,740,1253,740,125كما في نھایة السنة 
4,545,909-4,483,3714,719,1434,545,909 24,148,671  بعد سنة

5,007,786--24,771,9954,726,4755,007,786بعد سنتین 
4,740,029---25,529,3504,740,029بعد ثالث سنوات
25,920,014----25,920,014بعد أربع سنوات

التقدیرات الحالیة لإلدعاءات 
25,920,0144,740,0295,007,7864,545,9093,740,12543,953,863المتراكمة 

23,933,9423,673,0803,525,6272,918,9181,470,21035,521,777الدفعات المتراكمة 
بیاناإللتزام كما ظھر في

1,986,0721,066,9491,482,1591,626,9912,269,9158,432,086الموحد:المركز المالي
العجز في التقدیر األولي 

-(754,479)(840,681)(886,720) (3,191,735)  للمخصص 

السنة التي وقع بھا الحادث
المجموع2015201620172018وما قبلھا2014

1,904,392314,477112,222785,392464,540464,540كما في نھایة السنة 
793,045-2,044,005354,788145,263793,045  بعد سنة

182,949--1,858,551444,324182,949بعد سنتین 
466,450---1,839,706466,450بعد ثالث سنوات
1,829,457----1,829,457بعد أربع سنوات

التقدیرات الحالیة لإلدعاءات 
1,829,457466,450182,949793,045464,5403,736,441المتراكمة 

1,637,472285,651109,051730,74874,0842,837,006الدفعات المتراكمة 
بیاناإللتزام كما ظھر في

191,985180,79973,89862,297390,456899,435الموحد:المركز المالي
في التقدیر )العجزالفائض (

-(7,653)(70,727)(151,973)74,935األولي للمخصص 

الحادثالسنة التي وقع بھا 
وما 2014

المجموع2015201620172018قبلھا

11,946,2752,967,8352,657,4303,407,0363,958,1983,958,198كما في نھایة السنة 
3,184,494-12,043,1452,959,7842,748,2543,184,494  بعد سنة

2,665,095--12,063,9172,934,2772,665,095بعد سنتین 
2,941,394---12,123,9602,941,394بعد ثالث سنوات
11,882,293----11,882,293بعد أربع سنوات

التقدیرات الحالیة 
11,882,2932,941,3942,665,0953,184,4943,958,19824,631,474لإلدعاءات المتراكمة 

11,198,4792,750,3472,618,4882,559,7651,561,41820,688,497الدفعات المتراكمة 
اإللتزام كما ظھر في

المركز الماليبیان
683,814191,04746,607624,7292,396,7803,942,977الموحد:

في  )العجزالفائض (
التقدیر األولي 

-222,542(7,665)63,98226,441  للمخصص

السنة التي وقع بھا الحادث
وما 2014

المجموع2015201620172018قبلھا

4,253,394558,174894,670718,979733,266733,266كما في نھایة السنة 
766,257-4,014,831569,567999,544766,257  بعد سنة

1,147,102--4,013,853525,3701,147,102بعد سنتین 
522,447---4,001,826522,447بعد ثالث سنوات
4,004,353----4,004,353بعد أربع سنوات

التقدیرات الحالیة لإلدعاءات 
4,004,353522,4471,147,102766,257733,2667,173,425المتراكمة 

3,767,974466,052799,535614,585413,9096,062,055الدفعات المتراكمة 
بیاناإللتزام كما ظھر في

236,37956,395347,567151,672319,3571,111,370الموحد:المركز المالي
في التقدیر )العجز(الفائض

-(47,278)(252,432)249,04135,727األولي للمخصص
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:بحريالتأمین ال

:المسؤولیة المدنیةتامینات

:الصحيالتامین 

الحادثالسنة التي وقع بھا 
وما 2014

المجموع2015201620172018قبلھا

811,94596,415175,561109,537103,123103,123كما في نھایة السنة 
133,367-876,10496,011168,755133,367  بعد سنة

166,904--877,38995,519166,904بعد سنتین 
93,559---914,51293,559بعد ثالث سنوات
910,115----910,115بعد أربع سنوات

التقدیرات الحالیة لإلدعاءات 
910,11593,559166,904133,367103,1231,407,068المتراكمة 

892,32688,780147,046104,62228,0471,260,821الدفعات المتراكمة 
بیاناإللتزام كما ظھر في

17,7894,77919,85828,74575,076146,247الموحد:المركز المالي
في التقدیر الفائض)العجز(

-(23,830)2,8568,657(98,170)األولي للمخصص 

وقع بھا الحادثالسنة التي 

المجموع2015201620172018وما قبلھا2014

1,762,051311,813354,139464,694445,058445,058كما في نھایة السنة 
457,677-1,732,878313,002365,704457,677  بعد سنة

407,119--1,750,468340,763407,119بعد سنتین 
342,468---1,817,182342,468بعد ثالث سنوات
1,831,140----1,831,140بعد أربع سنوات

التقدیرات الحالیة 
1,831,140342,468407,119457,677445,0583,483,462لإلدعاءات المتراكمة 

1,579,190237,006280,076300,815175,7952,572,882الدفعات المتراكمة 
بیاناإللتزام كما ظھر في

251,950105,462127,043156,862269,263910,580الموحد:المركز المالي
في  ) الفائضالعجز(

-7,017(52,980)(30,655)(69,089)التقدیر األولي للمخصص

:تأمین الحیاة
بھا الحادثالسنة التي وقع 

وما 2014
المجموع2015201620172018قبلھا

3,213,596671,570956,5671,342,1242,690,9588,874,815كما في نھایة السنة 
التقدیرات الحالیة لإلدعاءات 

3,213,596671,570956,5671,342,1242,690,9588,874,815المتراكمة 
3,213,596670,611853,2761,257,7212,429,0048,424,208الدفعات المتراكمة 

بیان اإللتزام كما ظھر في
959103,29184,403261,954450,607-المركز المالي الموحد:

(العجز) الفائض في التقدیر 
-----األولي للمخصص

السنة التي وقع بھا الحادث
وما 2014

المجموع2015201620172018قبلھا

36,476,58312,786,00412,668,19310,303,2446,333,37378,567,397كما في نھایة السنة 
التقدیرات الحالیة 

لإلدعاءات 
36,476,58312,786,00412,668,19310,303,2446,333,37378,567,397المتراكمة 

36,051,90812,336,92412,751,7129,935,5926,117,92277,194,058الدفعات المتراكمة 
اإللتزام كما ظھر 

بیان المركز  في
367,652215,4511,373,339(83,519)424,675449,080المالي الموحد:

(العجز) الفائض 
في التقدیر األولي 

-----  للمخصص
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 ً للتوزیع القطاعي كما یلي:تتركز مطلوبات عقود التأمین وفقا

األسلوب المستخدم في اتخاذ قرار حول االفتراضیات:

المخاطر المصاحبة لھذه العقود التأمینیة معقدة وتخضع لعدد من المتغیرات التي تؤدي الى تعقید تحلیل الحساسیة الكمیة.
واألكتواریة لقیاس المطالبات المتعلقة بالتأمین العام. یتم تستخدم الشركة افتراضات تستند إلى مزیج من التقاریر الداخلیة 

استخراج بیانات داخلیة في الغالب من تقاریر المطالبات الشھریة بالشركة وفحص عقود التأمین الفعلیة التي تم تنفیذھا خالل 
لعقود الفردیة وتعرضھا الفعلي نھایة السنة للحصول على بیانات عن العقود التي یتم االحتفاظ بھا. قامت الشركة بمراجعة ا

للمطالبات.

التأمینإعادةمخاطر

االعتیادينشاطھاخاللاتفاقیات في الشركةتأمینیة كبیرة، تدخلمطالبات عن الناتجةالخسارةلمخاطرالتعرضاحتماللتقلیل
ً  تلك توفر إعادة التأمینترتیباتالتأمین. إنإعادةألغراضأخرىأطراف مع  من اإلدارةوتمكناألعمال في أكبرتنوعا

ً المخاطر الكبیرة من الناتجةالمحتملةالخسائر على السیطرة إعادةمعامالت من كبیراً جزءاً للنمو. إنإضافیةوتوفر فرصا
الشركة.تقدیرات عن الزائدةالخسائرتأمینوإعادةالتأمین االختیاریةوعقود إعادةاالتفاقیات بموجب إنجازھایتمالتأمین

مسؤولة أمامالشركةلدیھا، وتظلالمؤمنینتجاهالتزاماتھا من الشركة تعفي ال التأمینمعیديإلىالمحولةالتأمینعقودإن
عقد إعادة التأمین. بموجب بالتزاماتھاالوفاء في التأمینإعادة شركة عجز بقدرعلیھالتأمینالمعادالجزء عن وثائقھا حاملي

بتقییم األوضاعالشركةتقومالتأمین ومن مخاطر االئتمان،معیديمالءةلعدمنتیجةكبیرة لخسائر تعرضھامخاطر من للحد
وكذلك یتم توزیع عقود إعادة التأمین على مجموعة من معیدي التأمین وتقوم الشركة معھم تتعامل الذینلمعیدي التأمینالمالیة

االئتمان.مخاطربمراقبة تركز

مخاطر التأمینحساسیة
على صافي أقساط التأمین بعد العموالت مع بقاء االكتتابالتغیر الممكن المعقول في أسعار أقساط أثرفیما یلي جدول یوضح 

مساٍو ومعاكس ألثر الزیادة المبینة االكتتابجمیع المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار أقساط 
أدناه:

20182017
موجودات عقود 

مینأالت
إجمالي مطلوبات 

عقود التامین
موجودات عقود 

مینأالت
إجمالي مطلوبات 

عقود التامین

95,031750,573123,855704,363القطاع العام
القطاع الخاص

23,322,86689,876,36022,614,29385,457,534شركات ومؤسسات وافراد
23,417,89790,626,93322,738,14886,161,897

20182017

نسبة التغیرنوع التأمین
األثر على األقساط 

المكتتبة

األثر على صافي 
أقساط التأمین بعد 

العموالت
األثر على األقساط 

المكتتبة

األثر على صافي 
أقساط التأمین بعد 

العموالت

6,689,9315,506,3166,114,4114,907,073%10فرع تأمین المركبات
940,580842,305908,253775,486%10فرع تأمینات العمال

فرع تأمینات المسؤولیة 
149,729119,137161,727112,008%10المدنیة

686,293699,921658,878830,459%10فرع التأمین الصحي
126,25967,347123,52869,302%10فرع التأمینات الھندسیة

690,732230,843676,253215,538%10فرع تأمین الحریق
68,33637,87371,34643,752%10فرع التأمین البحري

528,630172,324463,372162,941%10فرع تأمین الحیاة
فرع التأمینات العامة 

99,73654,39193,70642,773%10األخرى
9,980,2267,730,4579,271,4747,159,332



9899

شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
بالدوالر األمریكي)(جمیع المبالغ

التغیر الممكن المعقول في تكلفة التعویضات على صافي المطالبات المتكبدة مع بقاء جمیع المتغیرات أثرفیما یلي جدول یوضح 
األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في تكلفة التعویضات مساٍو ومعاكس ألثر الزیادة المبینة أدناه:

التأمینتركز مخاطر
:المخاطر حسب انواع التامینفیما یلي جدول یبین تركزات 

الرقابیةالمخاطر
ً السلطاتتھتم تقوم بإدارةالشركةأنلضمانالحقوقھذهبمراجعةوتقومالتأمینوثائق حاملي حقوقبحمایةالرقابیة أساسا

السیولة لمقابلة من مالئمة بنسبة تحتفظ الشركةأن من بالتأكد السلطاتتھتمالوقتذاتلمصلحتھم. وفيبكفاءةأعمالھا
ً ولكنھا فحسب، الشركةعلى أنشطةوالمراقبةالمصادقة تستوجب ال النظمالمتوقعة. ھذهغیرااللتزامات  على تنص أیضا

من مخاطر عدم القدرة على الوفاء من قبل شركات التأمین للتقلیلالمقیدة (مثل، ھامش المالءة المالي) وذلكاألحكام بعض
لاللتزامات غیر المتوقعة عند نشوئھا.

المالیةالمخاطر
محددة وتتولى إدارة الشركة رقابة وضبط المخاطر استراتیجیةتتبع الشركة سیاسات مالیة إلدارة المخاطر المختلفة ضمن 

وإجراء التوزیع االستراتیجي األمثل لكل من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، وتشمل المخاطر: مخاطر السوق (مخاطر 
یر في أسعار األسھم ومخاطر العمالت األجنبیة) ومخاطر السیولة ومخاطر االئتمان.أسعار الفائدة، ومخاطر التغ

السوق مخاطر
ھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة لألدوات المالیة نتیجة للتغیر في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار 

وجود مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة واالستثمار في األسھم، األسھم، وأسعار العمالت االجنبیة، وتنشأ مخاطر السوق نتیجة
والعمالت األجنبیة ویتم مراقبة ھذه المخاطر وفقاً لسیاسات وإجراءات محددة من قبل إدارة الشركة.

20182017

نسبة التغیرنوع التأمین
المطالبات  ألثر علىا

المسددة
األثر على صافي 
المطالبات المتكبدة

المطالبات األثر على
المسددة

األثر على صافي 
المطالبات المتكبدة

3,928,8354,264,8313,273,5723,640,568%10فرع تأمین المركبات
549,320542,236487,008592,277%10فرع تأمینات العمال

فرع تأمینات المسؤولیة 
47,04249,10841,47558,055%10المدنیة

611,792537,450993,559763,817%10فرع التأمین الصحي
112,51515,00750,84132,702%10فرع التأمینات الھندسیة

322,60527,578238,82278,181%10فرع تأمین الحریق
17,0836,056)266(6,804%10البحريفرع التأمین

359,83184,053178,82227,418%10فرع تأمین الحیاة
فرع التأمینات العامة 

75,17912,01415,26222,595%10األخرى
6,013,9235,532,0115,296,4445,221,669

20182017

نوع التأمین
إجمالي مطلوبات 

عقود التأمین
المطلوبات المعاد 

الصافيتأمینھا
إجمالي مطلوبات 

عقود التأمین
المطلوبات المعاد 

الصافيتأمینھا

61,919,24213,110,90548,808,33756,142,34112,435,82243,706,519فرع تأمین المركبات
13,358,3661,837,06411,521,30213,364,5311,614,32511,750,206فرع تأمینات العمال

فرع تأمینات المسؤولیة 
1,725,889213,8001,512,0891,732,646262,7731,469,873المدنیة

3,582,158-2,552,5963,582,158-2,552,596فرع التأمین الصحي
1,521,1551,223,529297,6261,759,7031,295,954463,749فرع التأمینات الھندسیة

5,980,1485,137,015843,1335,584,5104,597,982986,528فرع تأمین الحریق
209,440169,16840,272210,586143,97266,614فرع التأمین البحري

2,433,6071,152,4891,281,1182,497,7661,505,873991,893فرع تأمین الحیاة
فرع التأمینات العامة 

926,490573,927352,5631,287,656881,447406,209األخرى
90,626,93323,417,89767,209,03686,161,89722,738,14863,423,749
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مخاطر أسعار الفائدة
ل سعر فائدة متغیر. یوضح إن الشركة وشركاتھا التابعة عرضة لمخاطر أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات التي تحم

، مع 2018كانون األول 31الدخل الموحد للتغیرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في بیان الجدول التالي حساسیة 
الدخل الموحد بأثر التغیرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائدبیان بقاء جمیع المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة. تتمثل حساسیة 

على ربح الشركة وشركاتھا التابعة لسنة واحدة، ویتم احتسابھا على الموجودات والمطلوبات المالیة التي تحمل سعر فائدة 
إن أثر النقص في أسعار الفائدة ھو مساٍو ومعاكس ألثر الزیادة المبینة أدناه:2018كانون األول 31 في متغیرة كما 

التغیر في أسعار األسھممخاطر
یبین الجدول التالي حساسیة حساب التغیر في القیمة العادلة نتیجة للتغیرات الممكنة المحتملة في أسعار األسھم مع بقاء جمیع 

المتوقع مساوي ومعاكس ألثر الزیادة المبینة أدناه:المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص 

العمالت األجنبیةمخاطر
الدخل بیان فیما یلي جدول یوضح أثر التغیر الممكن المعقول في سعر صرف الدوالر األمریكي مقابل العمالت األجنبیة على 

الموحد، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار صرف العمالت األجنبیة مساٍو 
ومعاكس ألثر الزیادة المبینة أدناه. 

، وبالتالي دوالر امریكي لكل دینار أردني)0.709إن سعر صرف الدینار األردني مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمریكي (
المالیة الموحدة.بیاناتغیر جوھري على الالدینار األردني  ةفإن أثر مخاطر عمل

2018
الزیادة في سعر 

أساس)(نقطة  الفائدة
األثر على ربح السنة 

قبل الضریبة

84,248%10دوالر أمریكي 
-%10دینار أردني
-%10ِلایر قطري 

120,865%10شیقل إسرائیلي

2017
الزیادة في سعر 

(نقطة أساس)الفائدة
األثر على ربح السنة 

قبل الضریبة

17,011%10دوالر أمریكي 
282%10أردنيدینار 

-%10ِلایر قطري 
2,746%10شیقل إسرائیلي

التغیر في المؤشر 
األثر على حقوق 

الموحدالملكیة
األثر على بیان الدخل

الموحد
2018

369,14291,347%10بورصة فلسطین 
-1,534,366%10أسواق مالیة أجنبیة

التغیر في المؤشر 
األثر على حقوق 

الملكیة الموحد
األثر على بیان الدخل

الموحد
2017

442,97979,500%10بورصة فلسطین 
-1,714,327%10أسواق مالیة أجنبیة

2018

الزیادة في سعر صرف 
العملة مقابل الدوالر 

األمریكي
األثر على ربح السنة قبل 

الضریبة

1,790,590%10شیقل إسرائیلي
-%10ِلایر قطري 

-%10أخرى
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السیولةمخاطر
تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة الشركة على توفیر التمویل الالزم لتأدیة التزاماتھا في تواریخ استحقاقھا، وللحد من ھذه 
المخاطر تقوم اإلدارة بتنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات والمطلوبات وُموائمة آجالھا واالحتفاظ برصید كاٍف من النقد 

والنقد المعادل. 

عند نشوئھا. التزاماتأي لمقابلة كافیةأموال توفر من بالتأكد اإلدارةوتقومیوميأساس على للسیولةاحتیاجاتھاالشركةتراقب

المتبقیةالمدةالمالیة بناء علىلألدواتالتعاقدياالستحقاقتحدیدیتمالمالیة.األدواتالستحقاق ملخص التاليالجدولیوضح
التأكدبھدفالمالیةبمراقبة استحقاق األدواتالشركةإدارةالمالیة الموحدة. تقومبیاناتالتاریخ من المالیةاألداةالستحقاق

الشركة. في الالزمةالسیولة توفر من

خاضعة لمخاطر السیولة
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةخالل سنة

2018كانون األول 31
120,73228,410,244-28,289,512المعادلالنقد والنقد 

1,857,519-1,857,519-نقد مقید السحب
21,397,72321,397,723موجودات مالیة متوفرة للبیع

25,340,991-24,286,0771,054,914شیكات برسم التحصیل
913,466913,466--موجودات مالیة للمتاجرة 

18,265,137--18,265,137ذمم مدینة
ذمم شركات التأمین وإعادة 

2,724,365--2,724,365التأمین المدینة
23,417,897--23,417,897موجودات عقود إعادة التأمین 

1,196,046--1,196,046موجودات متداولة أخرى
موجودات مالیة محتفظ بھا 

201,673--201,673حتى تاریخ االستحقاق
98,380,7072,912,43322,431,921123,725,061مجموع الموجودات المالیة

6,256,264--6,256,264ذمم دائنة
ذمم شركات التأمین وإعادة 

4,257,837--4,257,837التأمین الدائنة
3,534,931--3,534,931تسھیالت ائتمانیة

33,201--33,201قروض قصیرة األجل 
90,626,933--90,626,933مطلوبات عقود التأمین

3,714,244--3,714,244.00مطلوبات متداولة أخرى
108,423,410--108,423,410مجموع المطلوبات المالیة

2,912,43322,431,92115,301,651)10,042,703(فجوة االستحقاق 
-15,301,651)7,130,270()10,042,703(الفجوة التراكمیة

2017

الزیادة في سعر صرف 
العملة مقابل الدوالر 

األمریكي
األثر على ربح السنة قبل 

الضریبة

776,799%10شیقل إسرائیلي
-%10ِلایر قطري 

-%10أخرى

شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

خاضعة لمخاطر السیولة
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةخالل سنة

2017كانون األول 31
90,36827,582,409-27,492,041النقد والنقد المعادل

1,405,088-1,405,088-نقد مقید السحب
23,935,70223,935,702--موجودات مالیة متوفرة للبیع

24,365,423-23,641,625723,798شیكات برسم التحصیل
795,000795,000--موجودات مالیة للمتاجرة

17,959,112--17,959,112ذمم مدینة
ذمم شركات التأمین وإعادة 

1,252,780--1,252,780التأمین المدینة
22,738,148--22,738,148موجودات عقود إعادة التأمین 

1,024,098--1,024,098موجودات متداولة أخرى
موجودات مالیة محتفظ بھا 

206,514--206,514حتى تاریخ االستحقاق
94,314,3182,128,88624,821,070121,264,274مجموع الموجودات المالیة

6,694,502--6,694,502ذمم دائنة
ذمم شركات التأمین وإعادة 

4,739,384--4,739,384التأمین الدائنة
3,898,067--3,898,067تسھیالت ائتمانیة

751,796--751,796قروض قصیرة األجل 
86,161,897--86,161,897مطلوبات عقود التأمین

4,255,638--4,255,638مطلوبات متداولة أخرى
36,085-36,085-تمویل مرابحة إسالمیة

106,537,369-106,501,28436,085مجموع المطلوبات المالیة
2,092,80124,821,07014,726,905)12,186,966(فجوة االستحقاق 

-14,726,905)10,094,165()12,186,966(التراكمیةالفجوة 

االئتمانمخاطر 
مخاطر االئتمان ھي المخاطر التي یعجز فیھا أحد طرفي أداة مالیة في تسدید التزام ویتسبب في خسارة مالیة للطرف اآلخر. 

الشركة للمخاطر االئتمانیة ھي القیمة بخصوص جمیع فئات الموجودات المالیة التي تحتفظ بھا الشركة، فإن أقصى حد لتعرض 
.الموحدالمدرجة بھا المبینة في بیان المركز المالي

یوضح الجدول التالي ملخص لفئات الموجودات المالیة التي تحتفظ بھا الشركة:

20182017البیان
الضمان مقابل 

األصول
جودة 
االئتمان

 عالي-28,410,24427,582,409النقد والنقد المعادل
 عالي  -   1,405,088   1,857,519    نقد مقید السحب

شیكات برسم التحصیل 
 متوسط-24,286,07723,641,625تستحق خالل عام

شیكات برسم التحصیل 
 متوسط-1,054,914723,798تستحق بعد عام

موجودات مالیة محتفظ بھا 
 عالي-201,673206,514حتى تاریخ االستحقاق

18,265,13717,959,112ذمم مدینة

شیكات ضمان 
مقابل سقف الذمة 

 عالي  للوكالء
ذمم شركات التأمین وإعادة 

2,724,3651,252,780التأمین المدینة
-%25حجز 
 عالي% من األقساط40

موجودات عقود إعادة 
 عالي-23,417,89722,738,148التأمین

 عالي-1,196,0461,024,098موجودات متداولة أخرى
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شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

لمواجھة ھذه المخاطر تم اتخاذ اإلجراءات التالیة: 

:مصرفیةالنقد والنقد المعادل وودائع لدى بنوك ومؤسسات )1(
تقوم الشركة بربط ودائعھا مع البنوك المحلیة والعالمیة ذات السمعة الجیدة لفترات قصیرة ومتوسطة األجل وبعمالت مختلفة 

لتقلیل ھذا الخطر. 

شیكات برسم التحصیل والذمم المدینة: )2(
عھا والتي تتمتع بالسمعة الممتازة وتحاول تقوم الشركة باستالم شیكات من عمالئھا وتقوم بإیداعھا في البنوك التي تتعامل م

الشركة اختیار نوعیة العمالء الذین یتعاملون معھا بحیث أن معظم عمالئھا من المؤسسات واألفراد ذوي السمعة الجیدة 
وقد وفرت الشركة طاقم من تسدید مع الشركات الكبرى.اتفاقیاتالى ان جزء من ھذه الذمم مضمون بموجب  باإلضافة

.وضمن إجراءاتھم القانونیة في المحافظة على حقوق الشركةنالقانونیین والمحامین ذوي االختصاص الذین یقومو

:محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقموجودات مالیة )3(
وحقوقھا ) حتى تضمن استرجاع كافة أموالھا BBBالعالمي عن (باالستثمار في سندات عالمیة ال یقل تصنیفھاالشركةقامت 

والحصول على العائد المناسب. كما ویتم االستثمار في شركات إقلیمیة وعالمیة ذات السمعة الجیدة.

ذمم شركات التامین وإعادة التأمین المدینة وموجودات عقود إعادة التامین: )4(
ئر عقود التأمین وتبقى الشركة لتعویض خساالجیدةتقوم الشركة بالتعاقد مع شركات إعادة تأمین عالمیة تصنف من الدرجة 

ملتزمة بالمطالبات جمیعھا سواء تمكن معیدو التأمین من الوفاء بالتزاماتھم تجاھھا أو لم یتمكنوا.
% من األقساط المعاد تأمینھا على جمیع أنواع التأمین 40وبالرغم من التصنیف العالي لھذه الشركات إال أن الشركة تقوم بحجز 

% من األقساط ویتم الحجز لمدة عام لضمان الوفاء بااللتزامات المستحقة 25باستثناء أقساط البحري حیث أن قیمة الحجز تمثل 
على المعیدین.

المالرأسإدارة 
یتمثل الھدف الرئیسي فیما یتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل یدعم نشاط 
الشركة ویعظم حقوق الملكیة. تقوم الشركة بإدارة ھیكلة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة علیھا في ضوء تغیرات الظروف 

لشركة بإجراء أیة تعدیالت على األھداف والسیاسات واإلجراءات المتعلقة بھیكلة رأس المال وطبیعة العمل. لم تقم ااالقتصادیة
دوالر  5,000,000بإجمالي مبلغ القیمة االسمیة للسھم % من 50بنسبة باستثناء توزیع اسھم مجانیة خالل السنة الحالیة.

.أمریكي
في ھیكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واألرباح المدورة واالحتیاطیات والبالغ مجموعھا المتضمنةإن البنود 

كانون األول 31دوالر أمریكي كما في  59,985,101 مقابل 2018كانون األول 31أمریكي كما في دوالر61,228,650
تخضع أنشطة الشركة لمتطلبات وأنظمة ھیئة الرقابة على التأمین في فلسطین. تعمل المتطلبات واألنظمة على وصف .2017

إجراءات الموافقة والمراقبة وتفرض متطلبات معینة مثل ھامش المالءة وكفایة رأس المال للحد من خطر عدم المالءة المالیة 
مستقبلیة عندما تظھر. من قبل شركات التأمین لمواجھة المطلوبات ال

القیمة العادلة لألدوات المالیة
:2017و2018كانون األول31یمثل الجدول التالي مقارنة للقیم الدفتریة والقیم العادلة لألدوات المالیة حسب صنفھا كما في 

القیمة العادلةالقیمة الدفتریة
2018201720182017

موجودات مالیة
28,410,24427,582,40928,410,24427,582,409النقد والنقد المعادل

1,857,5191,405,0881,857,5191,405,088نقد مقید السحب
موجودات مالیة متوفرة للبیع :

19,035,07821,573,05719,035,07821,573,057مدرجة
2,362,6452,362,6452,362,6452,362,645غیر مدرجة

913,466795,000913,466795,000موجودات مالیة للمتاجرة 
25,340,99124,365,42325,340,99124,365,423شیكات برسم التحصیل

18,265,13717,959,11218,265,13717,959,112ذمم مدینة
محتفظ بھا حتى موجودات مالیة 
201,673206,514201,673206,514تاریخ االستحقاق

2,724,3651,252,7802,724,3651,252,780ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین 
23,417,89722,738,14823,417,89722,738,148موجودات عقود إعادة التأمین

1,196,0461,024,0981,196,0461,024,098موجودات متداولة أخرى 
123,725,061121,264,274123,725,061121,264,274

مطلوبات مالیة
6,256,2646,694,5026,256,2646,694,502ذمم دائنة

4,257,8374,739,3844,257,8374,739,384ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین 
3,534,9313,898,0673,534,9313,898,067تسھیالت ائتمانیة

90,626,93386,161,89790,626,93386,161,897التأمینمطلوبات عقود
3,714,2444,315,6383,714,2444,315,638مطلوبات متداولة أخرى
33,201751,79633,201751,796قروض قصیرة األجل 
36,085-36,085-تمویل مرابحة إسالمیة

شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

لمواجھة ھذه المخاطر تم اتخاذ اإلجراءات التالیة: 

:مصرفیةالنقد والنقد المعادل وودائع لدى بنوك ومؤسسات )1(
تقوم الشركة بربط ودائعھا مع البنوك المحلیة والعالمیة ذات السمعة الجیدة لفترات قصیرة ومتوسطة األجل وبعمالت مختلفة 

لتقلیل ھذا الخطر. 

شیكات برسم التحصیل والذمم المدینة: )2(
عھا والتي تتمتع بالسمعة الممتازة وتحاول تقوم الشركة باستالم شیكات من عمالئھا وتقوم بإیداعھا في البنوك التي تتعامل م

الشركة اختیار نوعیة العمالء الذین یتعاملون معھا بحیث أن معظم عمالئھا من المؤسسات واألفراد ذوي السمعة الجیدة 
وقد وفرت الشركة طاقم من تسدید مع الشركات الكبرى.اتفاقیاتالى ان جزء من ھذه الذمم مضمون بموجب  باإلضافة

.وضمن إجراءاتھم القانونیة في المحافظة على حقوق الشركةنالقانونیین والمحامین ذوي االختصاص الذین یقومو

:محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقموجودات مالیة )3(
وحقوقھا ) حتى تضمن استرجاع كافة أموالھا BBBالعالمي عن (باالستثمار في سندات عالمیة ال یقل تصنیفھاالشركةقامت 

والحصول على العائد المناسب. كما ویتم االستثمار في شركات إقلیمیة وعالمیة ذات السمعة الجیدة.

ذمم شركات التامین وإعادة التأمین المدینة وموجودات عقود إعادة التامین: )4(
ئر عقود التأمین وتبقى الشركة لتعویض خساالجیدةتقوم الشركة بالتعاقد مع شركات إعادة تأمین عالمیة تصنف من الدرجة 

ملتزمة بالمطالبات جمیعھا سواء تمكن معیدو التأمین من الوفاء بالتزاماتھم تجاھھا أو لم یتمكنوا.
% من األقساط المعاد تأمینھا على جمیع أنواع التأمین 40وبالرغم من التصنیف العالي لھذه الشركات إال أن الشركة تقوم بحجز 

% من األقساط ویتم الحجز لمدة عام لضمان الوفاء بااللتزامات المستحقة 25باستثناء أقساط البحري حیث أن قیمة الحجز تمثل 
على المعیدین.

المالرأسإدارة 
یتمثل الھدف الرئیسي فیما یتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل یدعم نشاط 
الشركة ویعظم حقوق الملكیة. تقوم الشركة بإدارة ھیكلة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة علیھا في ضوء تغیرات الظروف 

لشركة بإجراء أیة تعدیالت على األھداف والسیاسات واإلجراءات المتعلقة بھیكلة رأس المال وطبیعة العمل. لم تقم ااالقتصادیة
دوالر  5,000,000بإجمالي مبلغ القیمة االسمیة للسھم % من 50بنسبة باستثناء توزیع اسھم مجانیة خالل السنة الحالیة.

.أمریكي
في ھیكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واألرباح المدورة واالحتیاطیات والبالغ مجموعھا المتضمنةإن البنود 

كانون األول 31دوالر أمریكي كما في  59,985,101 مقابل 2018كانون األول 31أمریكي كما في دوالر61,228,650
تخضع أنشطة الشركة لمتطلبات وأنظمة ھیئة الرقابة على التأمین في فلسطین. تعمل المتطلبات واألنظمة على وصف .2017

إجراءات الموافقة والمراقبة وتفرض متطلبات معینة مثل ھامش المالءة وكفایة رأس المال للحد من خطر عدم المالءة المالیة 
مستقبلیة عندما تظھر. من قبل شركات التأمین لمواجھة المطلوبات ال

القیمة العادلة لألدوات المالیة
:2017و2018كانون األول31یمثل الجدول التالي مقارنة للقیم الدفتریة والقیم العادلة لألدوات المالیة حسب صنفھا كما في 

القیمة العادلةالقیمة الدفتریة
2018201720182017

موجودات مالیة
28,410,24427,582,40928,410,24427,582,409النقد والنقد المعادل

1,857,5191,405,0881,857,5191,405,088نقد مقید السحب
موجودات مالیة متوفرة للبیع :

19,035,07821,573,05719,035,07821,573,057مدرجة
2,362,6452,362,6452,362,6452,362,645غیر مدرجة

913,466795,000913,466795,000موجودات مالیة للمتاجرة 
25,340,99124,365,42325,340,99124,365,423شیكات برسم التحصیل

18,265,13717,959,11218,265,13717,959,112ذمم مدینة
محتفظ بھا حتى موجودات مالیة 
201,673206,514201,673206,514تاریخ االستحقاق

2,724,3651,252,7802,724,3651,252,780ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین 
23,417,89722,738,14823,417,89722,738,148موجودات عقود إعادة التأمین

1,196,0461,024,0981,196,0461,024,098موجودات متداولة أخرى 
123,725,061121,264,274123,725,061121,264,274

مطلوبات مالیة
6,256,2646,694,5026,256,2646,694,502ذمم دائنة

4,257,8374,739,3844,257,8374,739,384ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین 
3,534,9313,898,0673,534,9313,898,067تسھیالت ائتمانیة

90,626,93386,161,89790,626,93386,161,897التأمینمطلوبات عقود
3,714,2444,315,6383,714,2444,315,638مطلوبات متداولة أخرى
33,201751,79633,201751,796قروض قصیرة األجل 
36,085-36,085-تمویل مرابحة إسالمیة

شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

108,423,410106,597,369108,423,410106,597,369

شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

108,423,410106,597,369108,423,410106,597,369
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شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

تم إظھار القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة وفقاً للقیم التي یمكن أن تتم بھا عملیات التبادل بین جھات معنیة بذلك، 
باستثناء عملیات البیع اإلجباریة أو التصفیة.

الشیكات برسم التحصیل والمستحق من الشركات التابعة وذمم مدینة وموجودات وبعض إن القیم العادلة للنقد والنقد المعادل
األخرى والذمم الدائنة وذمم شركات التأمین وإعادة التأمین الدائنة والتسھیالت متداولةعقود إعادة التأمین والموجودات ال

شكل كبیر لقیمھا الدفتریة وذلك لكون تلك األدوات األخرى ھي مقاربة بمتداولةاالئتمانیة ومطلوبات عقود التأمین والمطلوبات ال
ذات فترات سداد أو تحصیل قصیرة األجل.

ً ألسعار تداولھا في تاریخ المتوفرة للبیع تم تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة - التي لھا أسعار سوقیة وفقا
.الموحدةالبیانات المالیة

التي ال یوجد لھا أسعار سوقیة بالكلفة لعدم القدرة على تحدید قیمتھا بیع المتوفرة للتم إظھار الموجودات المالیة -
العادلة بشكل موثوق ھذا وتعتقد إدارة الشركة بأن القیمة العادلة لھذه الموجودات المالیة ال تختلف بشكل جوھري 

عن قیمتھا الدفتریة.

:المالیةلموجوداتھاواالفصاح عن القیم العادلة تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحدید 
المستوى األول: باستخدام أسعار التداول (غیر المعدلة) ألدوات مالیة مشابھة تماماً في أسواق مالیة نشطة لألدوات -

المالیة.
المستوى الثاني: باستخدام معطیات غیر أسعار التداول ولكن یمكن مالحظتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر.-
المستوى الثالث: باستخدام معطیات ال تستند لبیانات سوق یمكن مالحظتھا.-

التي لھا أسعار سوقیة.المتوفرة للبیع تم خالل العام استخدام المستوى األول لتحدید ولالفصاح عن القیم العادلة للموجودات 
تم خالل العام استخدام المستوى األول لتحدید ولالفصاح عن القیم العادلة للموجودات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 

التي لھا أسعار سوقیة.الموحد 
ھا أسعار التي لیس لالمالیة المتوفرة للبیععن القیم العادلة للموجودات ولالفصاح تم خالل العام استخدام المستوى الثالث لتحدید 

سوقیة.
لإلفصاح عن القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة.الثالثالعام استخدام المستوى خاللتم 
.لالراضي والمبانيلإلفصاح عن القیمة العادلة الثالثالعام استخدام المستوى خاللتم 

مالیة بین المستویین األول والثاني كما لم یتم إجراء أیة تحویالت من وإلى لموجوداتتحویالت لم یتم خالل العام إجراء 
المستوى الثالث.

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمجموع2018
متوفرة للبیعموجودات مالیة

)9(إیضاح 
--19,035,07819,035,078أسھم مدرجة

2,362,645--2,362,645أسھم غیر مدرجة
21,397,72319,035,078-2,362,645

للمتاجرةموجودات مالیة 
--913,466913,466أسھم مدرجة

21,781,865--21,781,865)6استثمارات عقاریة (إیضاح 
44,093,05419,948,544-24,144,510

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمجموع2017
متوفرة للبیعموجودات مالیة

)9(إیضاح 
--21,573,05721,573,057أسھم مدرجة

2,362,645--2,362,645أسھم غیر مدرجة
23,935,70221,573,057-2,362,645

للمتاجرة موجودات مالیة 
--795,000795,000أسھم مدرجة

21,056,880--21,056,880)6استثمارات عقاریة (إیضاح 
45,787,58222,368,057-23,419,525

شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

التقدیرات) األسس و4إیضاح (

تؤثر في  واجتھاداتالمالیة الموحدة وتطبیق السیاسات المحاسبیة یتطلب من إدارة الشركة القیام بتقدیرات بیاناتإن إعداد ال
تؤثر في  واالجتھاداتالمحتملة. كما أن ھذه التقدیرات االلتزاماتمبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة واإلفصاح عن 

في القیمة العادلة التي تظھر ضمن حقوق الملكیة. وبشكل خاص یرات لمصاریف والمخصصات وكذلك في التغاإلیرادات وا
ھامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة وأوقاتھا. إن التقدیرات المذكورة واجتھاداتیتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام 

قن وإن النتائج الفعلیة قد تختلف عن مبنیة بالضرورة على فرضیات وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التی
التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.

الرئیسیة التي قامت بھا الشركة:االجتھاداتتفاصیل یليفیما

القیمة العادلة لألدوات المالیة
المركز المالي الموحد من األسواق بیان عندما ال یمكن الحصول على القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة الظاھرة في 

تقنیات تقییم مثل نموذج خصم التدفقات النقدیة.استخدامالنشطة، یتم 
على درجة من التقدیرات االعتمادممكناً، یتم إن المدخالت المستخدمة في ھذه النماذج تكون مأخوذة من األسواق حیثما كان ذلك 

واألحكام للوصول إلى القیمة العادلة. إن ھذه التقدیرات تشمل تأثیر عوامل على المدخالت المستخدمة، مثل مخاطر السیولة 
والتقلبات األخرى.االئتمانومخاطر 

ادلة لألدوات المالیة.حول ھذه العوامل یمكن أن یؤثر على القیمة العاالفتراضاتإن التغیر في 

االستثماراتفي قیمةالتدني
أوتدني ھاموجود عند القیمة منخفضة كاستثماراتبالقیمة العادلة مالیة االستثمارات المصنفة كموجوداتالشركة تعتبر

التدني. على أخرىموضوعیةأدلةوجود عند أوالكلفة من أقلإلىالعادلةفي القیمة مستمر

الموجودات المالیة التي تظھر بالكلفةتدني 
بمراجعة دوریة للموجودات المالیة والتي تظھر بالكلفة لتقدیر أي تدني في قیمتھا ویتم أخذ ھذا التدني في تقوم إدارة الشركة

الدخل الموحد للسنة.بیان 

اإلنتاجیة للموجودات الملموسةاألعمار
اعتماداتقوم اإلدارة بإعادة تقدیر األعمار اإلنتاجیة للموجودات الملموسة بشكل دوري لغایات احتساب االستھالكات السنویة 

على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقدیرات األعمار اإلنتاجیة المتوقعة في المستقبل، ویتم أخذ خسارة التدني (إن وجدت) 
الدخل الموحد.بیان إلى 

اتخصصالم
وأطراف التأمینوثائق لحاملي المستحقةالمبالغبتقدیرالمتعلقةاالفتراضات على بناءً المدفوعةغیرالمطالباتتقدیریتم

التأمین. عقود بموجب المطالبات من والناشئةأخرى
على دراسة قانونیة معدة من قبل محامي الشركة والتي بموجبھا اعتمادایتم تكوین مخصص لقاء القضایا المقامة ضد الشركة 

یتم تحدید المخاطر المحتمـل حدوثھا في المستقبل، ویعاد النظر في تلك الدراسات بشكـل دوري.
المالي الموحد،المركز بیان إعدادتاریخ حتى یبلّغ عنھا لم والتيالمتكبدةللمطالباتالمتوقعةالنھائیة للتكلفة تقدیرات عمل یتم

ھذهمحددة على أساس الخبرة السابقة. تحتسبإحصائیاتعنھا باستخدامالمبّلغالمطالبات غیر تكلفة بتقدیراإلدارةتقومحیث
القیم تختلف وقدوعدم التیقن. ھذاالتقدیر من متفاوتةوبدرجاتبعوامل عدیدة تتعلق افتراضات على بالضرورةالتقدیرات

في المستقبل.تعدیلھایتموالتيالتقدیراتھذه عن الفعلیة

الضرائب مخصص
یتم تحمیل السنة المالیة بما یخصھا من مصروف الضرائب وفقاً لألنظمة والقوانین والمعاییر المحاسبیة الدولیة. 

تدني الذمم المدینة مخصص
یتوفر لدى إدارة الشركة أدلة موضوعیة بأن تقدم الشركة خدماتھا لقاعدة من عمالئھا ضمن شروط تسھیالت معینة. عندما 

بعض ھذه الدیون لن یتم تحصیلھا، فإن إدارة الشركة تستخدم تقدیرات معینة، بناء على خبرات سابقة، لتحدید مبالغ الدیون 
المشكوك في تحصیلھا.

االستثمارات العقاریة
ة سوق راس المال الفلسطینیة. تستند القیم ئدین من ھیعن طریق مخمنین عقارات معتملالستثماراتیتم تحدید القیم العادلة 

البائع والمشتري  نبیبلھ مبادلة العقار في التقییم العادلة على القیم السوقیة. والتي تكون بمثابة المبلغ المقدر الذي یمكن في مقا
.واطالعمعرفة  نفي معاملة تجاریة حرة بعد التسویق المناسب الذي یتصرف فیھ األطراف عراغبینال

الشھرة
یتم إجراء اختبار التدني بشكل سنوي على األقل أو عند وجود مؤشرات تدل على تدني قیمتھا.
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شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
المبالغ بالدوالر األمریكي)(جمیع 

ستثمارات عقاریةا)6إیضاح (

-تفاصیل البند 

إن االستثمارات العقاریة تقع في مناطق الضفة الغربیة وقطاع غزة. 
ً لتقاریر ثالثة مخمنین متخصصین، وتقوم الشركة باحتساب معدل الثالثة  یتم تسجیل االستثمارات العقاریة بالقیمة العادلة وفقا
تخمینات لتقییم ھذه االستثمارات العقاریة. تم إجراء التقییمات من قبل جھات تقییم مستقلة معتمدة من قبل ھیئة سوق رأس المال 

مؤھالت مھنیة مناسبة ومعترف بھا وخبرة في موقع االستثمار العقاري قید التقییم. وعند التوصل إلى قیم الفلسطینیة والتي تحمل
السوق التقدیریة، فإن جھات التقییم قد استعانت بمعرفتھا في السوق وحكمھا الشخصي المھني ولم تعتمد فقط على التاریخ السابق 

للمعامالت المشابھة. 

حتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقم) موجودات مالیة 7إیضاح (

%6.40% و6.25یمثل ھذا البند استثمار الشركة في صكوك إسالمیة في اإلمارات العربیة المتحدة بعائد متوقع یتراوح بین 
.2019وفتراة استحقاق تنتھي خالل العام 

) نقد مقید السحب8إیضاح (

-تفاصیل البند 
20182017

1,000,1251,000,125محجوزة ألمر الھیئة *ودیعة 
857,394404,963نقد مقید السحب بموجب حجوزات محاكم **

1,857,5191,405,088

ً المالرأسسوقھیئة ألمر مربوطةأمریكيدوالر 1,000,125بمبلغ  المحلیةالبنوكلدىودائعیمثل ھذا المبلغ(*) وفقا
 2005لسنة (20) رقمالتأمینقانون بموجب 2007 لسنة ت)2/(رقمالفلسطینیةالمالرأسسوقھیئة عن الصادرةللقرارات

.الھیئة قبل من مسبقة بموافقةإالالودیعةإستخدامیمكنوال

وذلك (**) یمثل ھذا المبلغ نقد لدى البنوك المحلیة مقید السحب بموجب قرارت محاكم قضائیة مقابل قضایا تعویضات مرفوعة 
ضمن النشاط الطبیعي للشركة.

20182017)مربعمتر(المساحة
2,0331,041,3501,097,820شارع الروضة-أرض نابلس 
2,7791,973,0901,843,403شارع فیصل-أرض نابلس 
20,000185,000175,000  )1سالم ( -أرض نابلس 
15,485112,266104,523  )2سالم ( -أرض نابلس 
2,3051,810,7031,678,705النصیرات-أرض غزة 
3,3019,715,9439,776,271شارع الرشید -أرض غزة 

2,4161,873,4911,923,944أراضي البیرة 
50,0393,705,2043,193,453تنین-أرض جنین 
12,081613,408492,516تلفیت-أرض جنین 

استثمارات مشتركي تكافل
1,012751,410771,245أراضي البیرة

21,781,86521,056,880

شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
المبالغ بالدوالر األمریكي)(جمیع 

متوفرة للبیعموجودات مالیة )9إیضاح (

-تفاصیل البند 

بالكلفة لعدم القدرة على تحدید قیمتھا العادلة بشكل موثوق بسبب عدم إمكانیة غیر المدرجةمتوفرة للبیعاللیة الماتظھر الموجودات
التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة. تعتقد إدارة الشركة بأن القیمة العادلة لھذه الموجودات المالیة ال تختلف بشكل جوھري عن 

قیمتھا الدفتریة.

التغیر المتراكم في القیمة العادلة)10إیضاح (

فیما یلي ملخص الحركة على التغیر المتراكم في القیمة العادلة:

موجودات ضریبیة مؤجلة)11إیضاح (

خالل السنة:المؤجلةالضریبیةالموجوداتفیما یلي الحركة التي تمت على 

ذمم مدینة)12إیضاح (

-تفاصیل البند 

:2017و2018كانون األول  31كما في  تدني الذمم المدینةفیما یلي ملخص الحركة على مخصص 

المجموعغیر مدرجةمدرجة2018

3,691,423309,0214,000,444استثمارات في أسھم شركات محلیة
15,343,6552,053,62417,397,279استثمارات في أسھم شركات أجنبیة

19,035,0782,362,64521,397,723

المجموعغیر مدرجةمدرجة2017

4,429,785309,0214,738,806استثمارات في أسھم شركات محلیة
17,143,2722,053,62419,196,896استثمارات في أسھم شركات أجنبیة

21,573,0572,362,64523,935,702

20182016
18,782,90014,713,115الرصید في بدایة السنة 

(285,300))1,706,964(التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع 
878,2164,355,085في القیمة العادلة لالراضي والمبانيالتغیر 

17,954,15218,782,900الرصید في نھایة السنة 

20182017
1,666,5951,429,683الرصید في بدایة السنة 

305,039205,997إضافات
30,915(31,809)فروقات ترجمة عمالت أجنبیة

1,939,8251,666,595الرصید في نھایة السنة

20182017
15,277,52715,764,673ذمم عمالء

5,653,0424,736,152ذمم وكالء ومنتجین
290,494310,321حكومیةذمم 

21,221,06320,811,146
)2,852,034()2,955,926(مخصص تدني ذمم مدینة

18,265,13717,959,112

20182017
2,852,0342,794,642الرصید في بدایة السنة 

-318,668إضافات
-(160,796)شطب ذمم مشكوك في تحصیلھا

57,392)53,980(فروقات ترجمة عمالت أجنبیة
2,955,9262,852,034الرصید في نھایة السنة

شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
المبالغ بالدوالر األمریكي)(جمیع 

متوفرة للبیعموجودات مالیة )9إیضاح (

-تفاصیل البند 

بالكلفة لعدم القدرة على تحدید قیمتھا العادلة بشكل موثوق بسبب عدم إمكانیة غیر المدرجةمتوفرة للبیعاللیة الماتظھر الموجودات
التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة. تعتقد إدارة الشركة بأن القیمة العادلة لھذه الموجودات المالیة ال تختلف بشكل جوھري عن 

قیمتھا الدفتریة.

التغیر المتراكم في القیمة العادلة)10إیضاح (

فیما یلي ملخص الحركة على التغیر المتراكم في القیمة العادلة:

موجودات ضریبیة مؤجلة)11إیضاح (

خالل السنة:المؤجلةالضریبیةالموجوداتفیما یلي الحركة التي تمت على 

ذمم مدینة)12إیضاح (

-تفاصیل البند 

:2017و2018كانون األول  31كما في  تدني الذمم المدینةفیما یلي ملخص الحركة على مخصص 

المجموعغیر مدرجةمدرجة2018

3,691,423309,0214,000,444استثمارات في أسھم شركات محلیة
15,343,6552,053,62417,397,279استثمارات في أسھم شركات أجنبیة

19,035,0782,362,64521,397,723

المجموعغیر مدرجةمدرجة2017

4,429,785309,0214,738,806استثمارات في أسھم شركات محلیة
17,143,2722,053,62419,196,896استثمارات في أسھم شركات أجنبیة

21,573,0572,362,64523,935,702

20182016
18,782,90014,713,115الرصید في بدایة السنة 

(285,300))1,706,964(التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع 
878,2164,355,085في القیمة العادلة لالراضي والمبانيالتغیر 

17,954,15218,782,900الرصید في نھایة السنة 

20182017
1,666,5951,429,683الرصید في بدایة السنة 

305,039205,997إضافات
30,915(31,809)فروقات ترجمة عمالت أجنبیة

1,939,8251,666,595الرصید في نھایة السنة

20182017
15,277,52715,764,673ذمم عمالء

5,653,0424,736,152ذمم وكالء ومنتجین
290,494310,321حكومیةذمم 

21,221,06320,811,146
)2,852,034()2,955,926(مخصص تدني ذمم مدینة

18,265,13717,959,112

20182017
2,852,0342,794,642الرصید في بدایة السنة 

-318,668إضافات
-(160,796)شطب ذمم مشكوك في تحصیلھا

57,392)53,980(فروقات ترجمة عمالت أجنبیة
2,955,9262,852,034الرصید في نھایة السنة
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شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
المبالغ بالدوالر األمریكي)(جمیع 

:2017و2018كانون األول 31یلي تحلیل ألعمار ذمم التأمین غیر متدنیة القیمة كما في فیما 

على ضمانات مقابل الشركةحصولتسھیل ائتماني لضمان على نموذجتوقیع المؤمن لھ ب یةئتماناالالشركة حسب سیاستھا تعمل
مضمونعلماً بأن جزء من ھذه الذمم الذمم غیر متدنیة القیمة بالكاملتحصیل اإلدارة تتوقع ذلكإلىباإلضافة ، ھذه الذمم المدینة

كما یوجد یوجد شیكات ضمان من وكالء الشركة مقابل الذمم الخاصة بھم. كما وتسدید مع الشركات الكبرىاتفاقیاتبموجب 
بولیصة تامین على حیاة لكل منتج ووكیل المستفید منھا الشركة.

ذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة)13إیضاح (

-تفاصیل البند 

موجودات متداولة أخرى)14إیضاح (

-تفاصیل البند 

النقد والنقد المعادل)15إیضاح (

-تفاصیل البند 

بالدوالر األمریكي والدینار %4.4و %3.10على أرصدة الودائع لدى البنوك ما بین 2018تراوحت نسبة الفوائد خالل عام 
األردني على التوالي.

المستحقة وغیر متدنیة القیمةالذمم 
90أقل من 
یوم

91–180
یوم

181-270
یوم

271-360
یوم

360من أكثر
المجموعیوم

201811,616,6573,613,8061,412,995484,9551,136,72418,265,137
20179,144,2003,011,532769,0341,313,9243,720,42217,959,112

20182017
2,160,026664,525التأمینذمم معیدي 

564,339588,255ذمم شركات التأمین المحلیة
2,724,3651,252,780

20182017
325,000425,000دفعات مقدمة لشراء برامج 

 ً 874,5811,078,793مصاریف مدفوعة مقدما
347,705299,678عطاءات وتأمینات مستردةكفاالت دخول 

102,171100,000دفعة مقدمة على حساب استثمارات
206,788186,554إیرادات مستحقة

325,503180,106ذمم موظفین
105,847143,536توزیعات أرباح مستحقة وغیر مقبوضة

314,820300,778أخرى
2,602,4152,714,445

20182017
120,73290,368نقد في الصندوق

28,289,51227,492,041أرصدة وودائع قصیرة األجل لدى البنوك
28,410,24427,582,409

شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
المبالغ بالدوالر األمریكي)(جمیع 

:مما یليالمعادلالتدفقات النقدیة الموحد، یتألف النقد والنقدبیان ألغراض 

حسابات جاري تسھیالت مقابل نقدیةتأمیناتیمثلوالذيأمریكيدوالر3,534,931مبلغ محجوز بقیمةودائع لدى البنوك تشمل
).23المدین الممنوحة للشركة (إیضاح 

واسھم مجانیةأرباح نقدیةتوزیعات)16إیضاح (

% من رأس المال المدفوع 15توزیع أرباح نقدیة بنسبة 2017نیسان  12في  عقد الذيأقرت الھیئة العامة للشركة في اجتماعھا 
.2017عام دوالر أمریكي في 1,500,000والتي بلغت 

�ϲϓ�ΪϘϋ�ϱάϟ�ΎϬϋΎϤΘΟ�ϲϓ�ΔϛήѧѧѧѧθϠϟ�ΔϣΎόϟ�ΔΌϴϬϟ�Εήϗ10�ϥΎѧѧѧѧδϴϧ2018�ΔϳΪϘϧ�ΡΎΑέ�ϊϳίϮΗ�ΔΒѧѧѧѧδϨΑ20�ΔϴϤѧѧѧѧγϻ�ΔϤϴϘϟ�Ϧϣ��
�ΖϐϠΑ�ϲΘϟϭ�ϢϬѧѧѧѧѧδϠϟ2,000,000.غیر العادیةأقرت الھیئة العامةكما ودوالر أمریكي�ϲϓ�ΪϘϋ�ϱάϟ�ΎϬϋΎϤΘΟ�ϲϓ�ΔϛήѧѧѧѧѧθϠϟ10

�ϥΎѧѧδϴϧ2018�ΔΒѧѧδϨΑ�ΔϴϧΎΠϣ�ϢϬѧѧγ�ϊϳίϮΗ50 من %�ϢϬѧѧδϠϟ�ΔϴϤѧѧγϻ�ΔϤϴϘϟ عن طریق دوالر أمریكي 5,000,000بإجمالي مبلغ
دوالر امریكي 1,577,981�ώϠΒϣ�ϊϳίϮΗ�ϰϟ�ΔϓΎѧѧѧѧοϻΎΑ�ΔϛήѧѧѧѧθϠϟ�ϱέΎϴΘΧϻ�ϲρΎϴΘΣϻ�Ϧϣ�ϲϜϳήϣ�έϻϭΩ3,422,019تحویل 

�ΓέϭΪϤϟ�ΡΎΑέϻ�Ϧϣ�ωϮϓΪϤϟ�ϝΎϤϟ�αέ�Βѧѧѧѧμϴϟ15,000,000 15,000,000دوالر أمریكي موزعة على�έϻϭΩ�ϊϗϮΑ�ϢϬѧѧѧѧγ
أمریكي واحد لكل سھم.

�ΔϣΎόϟ�ΔΌϴϬϟ�ΕήϗϞϓΎϜΘϟ�Δϛήѧѧθϟ 3في اجتماعھا الذي عقد فيϥΎѧѧδϴϧ2018�ΔΒѧѧδϨΑ�ϦϴϤϫΎѧѧδϤϟ�ϰϠϋ�ΔϳΪϘϧ�ΡΎΑέ�ϊϳίϮΗ10%
والر امریكي.د375,600حیث بلغت حصة حقوق االقلیة دوالر أمریكي 1,000,000من القیمة االسمیة للسھم بإجمالي مبلغ 

ϰѧѧλϭ إدارة مجلسΔϛήѧѧθϟنقدیةأرباحبتوزیعΔΒѧѧδϨΑ 15% من ϢϬѧѧδϠϟ�ΔϴϤѧѧγϻ�ΔϤϴϘϟΔϨѧѧδϠϟاألولكانون 31 في المنتھیة
 .للشركة العامةالھیئة قبل من للموافقةالمبالغھذه تخضع . 2018

اتیحتیاطاال)17إیضاح (

إجبارياحتیاطي

حتیاطي اإلجباري وال یجوز وقف ھذا األرباح السنویة لحساب اال صافي % من10، یتم اقتطاع المعمول بھوفقاً لقانون الشركات 
حتیاطي اإلجباري على حتیاطي المتجمع ما یعادل ربع رأس المال، كما ال یجوز توزیع االقبل أن یبلغ مجموع االاالقتطاع

المساھمین.

اختیارياحتیاطي

وفقاً للنظام سنویة الصافیةاالرباح ال من %20بنسبة ال تتجاوز تم تحویلھیما  االختیارياالحتیاطي تمثل المبالغ المتجمعة في 
حتیاطي االختیاري ألغراض یستخدم اال، على أن ال یتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة نصف رأسمال الشركة.الداخلي للشركة

منھ كأرباح على المساھمین.و أي جزءأیقررھا مجلس اإلدارة ویحق للھیئة العامة توزیعھ بالكامل 

20182017
120,73290,368نقد في الصندوق

28,289,51227,492,041أرصدة وودائع قصیرة األجل لدى البنوك 
28,410,24427,582,409

)12,504,583()14,064,218(یُنزل: ودائع لدى البنوك التي تستحق خالل مدة تزید عن ثالثة أشھر
14,346,02615,077,826
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شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
المبالغ بالدوالر األمریكي)(جمیع 

مخصص تعویض نھایة الخدمة)18إیضاح (

:2017و2018كانون األول  31كما في  فیما یلي ملخص الحركة على مخصص تعویض نھایة الخدمة

 ، 2006آذار12بتاریخاإلدارة مجلس وقرار2006نیسان1بتاریخالمنعقدة للشركة العادیةغیرالعامةالھیئةقرار على ءً بنا* 
ھذهقیمةتسدیدیتمأن على الموظفین على توزیعھالیتم)سھم لكل واحددوالر(سمیةإبقیمةسھم220,000تخصیص تم فقد

 عند الموظفینمخصصات من المستحقاتھذهتسویةیتم.الخدمةمخصص تعویض نھایةحساب على تسجیلھایتمأونقداً األسھم
  .لعملاتركھم

مخصص الضرائب)19إیضاح (

31والسنة المنتھیة في 2018كانون األول 31المنتھیة في السنةلقد كانت الحركة على حساب مخصصات الضرائب خالل 
كما یلي:2017كانون األول 

.2017إلى تسویات نھائیة مع دائرتي ضریبة الدخل والقیمة المضافة عن نتائج أعمالھا حتى عام شركة ترست  تتوصل

ذمم دائنة)20إیضاح (

-تفاصیل البند 

20182017
3,160,8152,410,558الرصید في بدایة السنة

1,327,206814,074إضافات
)130,099()419,456(تعویضات مدفوعة

66,282)134,754(فروقات ترجمة عمالت أجنبیة
3,933,8113,160,815الرصید في نھایة السنة

)23,790()23,790(مستحق على الموظفین مقابل تسدیدات لرأس المال*
3,910,0213,137,025

20182017
835,341367,115الرصید في بدایة السنة

2,804,2572,033,070التخصیص للسنة 
)717,914()1,074,351(التسدید خالل السنة 

)876,020()1,142,431(خالل السنة عن سنوات سابقةالتسدید
29,090)31,192(فروقات عملة

1,391,624835,341الرصید في نھایة السنة

تمثل الضرائب الظاھرة في بیان الدخل الموحد ما یلي:
20182017

2,804,2572,033,070التخصیص للسنة 
)205,997()305,039(ضرائب مؤجلة

)18,403()41,383(خصم تشجیعي على الضرائب 
2,457,8351,808,670

20182017
2,055,4191,708,346ذمم موردین
3,602,9854,398,490ذمم عمالء
412,063311,892ذمم وكالء

17,93317,613ذمم موظفین
167,864258,161أخرى

6,256,2646,694,502

شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
المبالغ بالدوالر األمریكي)(جمیع 

الدائنةالتأمینذمم شركات التأمین وإعادة )21إیضاح (

-تفاصیل البند 

مطلوبات متداولة أخرى)22إیضاح (

-تفاصیل البند 

 حوادث الطرق خالل السنة كما یلي:مصابي لقد كانت الحركة على حساب الصندوق الفلسطیني لتعویض

31یمثل ھذا البند رصید الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق (الصندوق) والناتج عن الرسوم المستحقة كما في 
شیكل تقریباً لصالح الشركة ملیون7.96مع العلم بأن الرصید أعاله یقابلھ ملفات عالقة مع الصندوق بقیمة 2018كانون األول 

لم یتم التوصل إلى تسویات بخصوصھا لغایة تاریخھ.

ائتمانیةتسھیالت )23إیضاح (

دوالر(4,596,380اسرائیلي شیقلملیون 16 بسقف محلیةبنوك من مدینجاريحسابتسھیالت على الشركة حصلت
كانون االول 31 في كما مدینالجاريحساب من المستغلالرصید ). بلغ5.5و %4تتراوح بین (%فائدة بسعر ،)أمریكي
 من أمریكيدوالر 3,534,931مبلغ  حجز بضمانة التسھیالتھذه على الحصول تم .أمریكيدوالر 3,534,931مبلغ  2018
).15یحتسب علیھا فوائد دائنة كما ھو موضح في ایضاح (والتيالبنكیةالودائع

القروض )24إیضاح (

على تمویل مرابحة إسالمیة من أحد البنوك اإلسالمیة 2015كانون األول 23بتاریخ  (شركة تابعة) حصلت شركة التكافل
%. تم 4.5ثابت مقداره دوالر أمریكي) بھامش ربح سنوي 1,025,223شیكل إسرائیلي (ما یعادل 4,000,000المحلیة بقیمة 

منح االتفاقیة بضمان الكفالة االعتباریة ألعضاء مجلس إدارة الشركة. إن ھدف االتفاقیة ھو شراء مقر الشركة في مدینة الخلیل 
التمویل على ثالث باإلضافة إلى توسعة المقر الرئیسي للشركة في مبنى أبراج ھاوس من خالل شراء طابق إضافي. یسدد

دوالر أمریكي.  33,201مبلغ  2018كانون األول 31سنوات. بلغ رصید التمویل كما في 

20182017
2,045,6642,257,201ذمم معیدي التأمین 
351,184395,872ذمم شركات التأمین

1,860,9892,086,311مبالغ محتجزة بموجب عقود التأمین
4,257,8374,739,384

20182017
819,415649,592شیكات آجلة تستحق خالل سنة

172,390187,377حاملوا وثائق-توزیعات أرباح مستحقة 
532,650424,326صندوق االدخار
67,611-عموالت مستحقة

43,97939,710مساھمون-توزیعات أرباح مستحقة 
1,225,6911,313,810الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث الطرق*

864,7471,054,208مصاریف مستحقة
 ً 152,202198,631إیجارات مقبوضة مقدما

420,599390,006إجازات مستحقة
160,00060,000مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

62,33770,757ھیئة سوق رأس المال
27,88380,368االتحاد الفلسطیني لشركات التأمین

1,362,5491,681,689أخرى
5,844,4426,218,085

20182017
1,313,8101,117,720الرصید في بدایة السنة

4,041,7564,028,553إضافات 
)3,855,172()4,035,902(التسدید خالل السنة

22,709)93,973(فرق عملة 
1,225,6911,313,810الرصید في نھایة السنة
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شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
المبالغ بالدوالر األمریكي)(جمیع 

مطلوبات ضریبیة مؤجلة)25إیضاح (

لقد كانت الحركة على حساب مطلوبات ضریبیة مؤجلة كما یلي:

مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین)26إیضاح (

-تفاصیل البند 

/PCMAبكتابھم رقم الفلسطینیةتعلیمات ھیئة سوق راس المالبناءا على(*) DIWAN/13087/2019 آذار 10بتاریخ
PCMAرقم الصادرة تعلیمات والذي تم بموجبھ تعدیل ال2019 /DIWAN11210/2018 تم لی، 2018حزیران 3بتاریخ

االدعاءات تحت التسویة كما ھو مبین اعاله.احتیاطي المستردات ضمن اجمالي المشاركات وعرض 

:صافي المشاركات واالستردادات ما یليیمثل *

20182017
2,083,5071,931,674الرصید في بدایة السنة

432,81889,115اضافات 
-(433,889)إستردادات 

62,718)57,677(فروقات ترجمة عمالت أجنبیة
2,024,7592,083,507الرصید في نھایة السنة

20182017
مطلوبات عقود التأمین:

71,010,15065,699,338احتیاطي االدعائات تحت التسویةإجمالي 
)9,538,709()10,079,743(ینزل (صافي المشاركات واالستردادات) *

60,930,40756,160,629صافي احتیاطي االدعاءات تحت التسویة
Pure(2,103,9222,236,017إحتیاطي االدعاءات غیر مبلغ عنھا (

1,983,0001,828,319الحسابي لتأمین الحیاةاإلحتیاطي 
25,609,60425,936,932إحتیاطي االخطار الساریة

90,626,93386,161,897إجمالي مطلوبات عقود التأمین
موجودات عقود إعادة التأمین:

19,077,61518,005,261إحتیاطي االدعاءات تحت التسویة
Pure(280,175263,118مبلغ عنھا (إحتیاطي االدعاءات غیر

821,156985,311اإلحتیاطي الحسابي لتأمین الحیاة
3,238,9513,484,458إحتیاطي االخطار الساریة

23,417,89722,738,148إجمالي موجودات عقود إعادة التأمین
صافي مطلوبات عقود التأمین:

41,852,79238,155,368إحتیاطي االدعاءات تحت التسویة
Pure(1,823,7471,972,899إحتیاطي االدعاءات غیر مبلغ عنھا (

1,161,844843,008اإلحتیاطي الحسابي لتأمین الحیاة
22,370,65322,452,474إحتیاطي االخطار الساریة

67,209,03663,423,749

20182017
7,751,4216,942,304المشاركات والمستردات من افراد و شركات تامین محلیة

المستردات من الصندوق الفلسطیني لتعویض مصابي حوادث 
2,113,1402,289,465الطرق

215,182306,940المستردات من جھات اخرى
10,079,7439,538,709

--ینزل: (المخصص)
10,079,7439,538,709صافي المستردات والمشاركات

حدودة
ساھمة العامة الم

ن الم
ت العالمیة للتأمی

س
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ح
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ح
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ح
ت ت
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اد

-
ي

ط
حتیا

ا
ساریة
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خ

األ
ن 

ن م
ي التأمی

صة معید
ح

شركة و
صة ال

ح
ت 

بلغ
ي

ط
حتیا

ا
ي:

ن كما یل
ع التأمی

ساریة لفرو
طار ال

خ
أل

ا

شركة
صة ال

ح
صة 

ح
ن

ي التأمی
معید

ي
جمال

اإل
2018

2017
2018

2017
2018

2017
ت

ن المركبا
ع تأمی

فر
30,286,199

25,657,547
11,654,627

10,912,383
41,940,826

36,569,930
ت العمال

ع تأمینا
فر

9,537,025
9,536,796

1,614,820
1,347,423

11,151,845
10,884,219

سؤولیة المدنیة
ت الم

ع تأمینا
فر

1,219,976
1,147,000

152,801
145,418

1,372,777
1,292,418

حیة
ص

ت ال
ع التأمینا

فر
1,296,650

2,109,637
-

-
1,296,650

2,109,637
سیة

ت الھند
ع التأمینا

فر
217,167

389,276
998,237

1,056,999
1,215,404

1,446,275
ق

حری
ن ال

ع تأمی
فر

673,058
763,391

4,001,255
3,397,785

4,674,313
4,161,176

ي
حر

ن الب
ع التأمی

فر
25,705

46,080
119,316

81,489
145,021

127,569
حیاة

ن ال
ع تأمی

فر
119,274

148,885
331,333

520,562
450,607

669,447
ى

خر
أل

ت العامة ا
ع التأمینا

فر
301,485

329,655
485,401

806,320
786,886

1,135,975
43,676,539

40,128,267
19,357,790

18,268,379
63,034,329

58,396,646

شركة
صة ال

ح
ن

ي التأمی
صة معید

ح
ي

جمال
اإل

2018
2017

2018
2017

2018
2017

ت
ن المركبا

ع تأمی
فر

18,522,138
18,048,972

1,456,278
1,523,439

19,978,416
19,572,411

ت العمال
ع تأمینا

فر
1,984,277

2,213,410
222,244

266,902
2,206,521

2,480,312
سؤولیة المدنیة

ت الم
ع تأمینا

فر
292,113

322,873
60,999

117,355
353,112

440,228
حیة

ص
ت ال

ع التأمینا
فر

1,255,946
1,472,521

-
-

1,255,946
1,472,521

سیة
ت الھند

ع التأمینا
فر

80,459
74,473

225,292
238,955

305,751
313,428

ق
حری

ن ال
ع تأمی

فر
170,075

223,137
1,135,760

1,200,197
1,305,835

1,423,334
ي

حر
ن الب

ع التأمی
فر

14,567
20,534

49,852
62,483

64,419
83,017

ى
خر

أل
ت العامة ا

ع التأمینا
فر

51,078
76,554

88,526
75,127

139,604
151,681

22,370,653
22,452,474

3,238,951
3,484,458

25,609,604
25,936,932
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شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
المبالغ بالدوالر األمریكي)(جمیع 

معلومات قطاعات األعمال )27إیضاح (

قطاعاتعدةإلىالشركة م تنظیمیت)االدارة العامة للتأمین(ة ینیسوق رأس المال الفلسطوبناًء على طلب ھیئة إداریةألغراض
وتأمین التأمینات الھندسیةونات المسؤولیة المدنیة والتأمین الصحيتأمیوتأمینات العمالومركباتالتأمینأعمال تأمین ھي

 للشركة. التحلیلیةللتقاریراألساسالقطاعاتھذه تشكل .األخرىالعامة والتأمینات الحیاةتأمین التأمین البحري والحریق و
القطاعات. بینمعامالت توجد وال بالشركة، الخاصةالنقدیةواألموالستثماراتاالإدارة على للشركة األخرىالعملیات تشتمل

أعمال الشركة.یرادات ونتائج أعمال قطاعات إلیمثل الجدول التالي ملخص 

حدودة
ساھمة العامة الم

ن الم
ت العالمیة للتأمی

س
شركة تر

ي 
سنة المنتھیة ف

حدة لل
ت المالیة المو

البیانا
31

ل 
ألو

ن ا
كانو

2018
حول 

ت 
حا

ضا
اإلی

ت 
البیانا

حدة
المالیة المو

ي)
ألمریك

الر ا
جمیع المبالغ بالدو

)

ي 
سنة المنتھیة ف

شركة لل
ل ال

عما
ت أ

عا
طا

ج ق
ت ونتائ

ص إیرادا
خ

ي مل
ل التال

جدو
ل ال

یمث
31

ل 
ألو

ن ا
كانو

2018
:

ت
ن المركبا

تأمی
ت العمال

تأمینا
ت

تأمینا
سؤولیة المدنیة

الم
ي

ح
ص

ن ال
التأمی

سیة
ت الھند

التأمینا
ق

حری
ن ال

تأمی
ي

حر
ن الب

التأمی
حیاة

ن ال
تأمی

ت العامة 
التأمینا

ى
خر

األ
ستثمار   

ع اال
طا

ق
خزینة

وال
ع

جمو
الم

ن:
ط التأمی

سا
ت أق

إیرادا
ن المكتتبة

ط التأمی
سا

ي أق
جمال

ا
66,899,306

9,405,800
1,497,290

6,862,920
1,262,590

6,907,324
683,359

5,286,294
997,363

-
99,802,246

ساریة
طار ال

خ
ال

ي ا
ط

حتیا
ي إ

التغیر ف
)

1,285,115
(

189,290
71,012

163,612
)

2,959
(

89,568
15,516

-
)

2,255
(

-
)

761,331
(

65,614,191
9,595,090

1,568,302
7,026,532

1,259,631
6,996,892

698,875
5,286,294

995,108
-

99,040,915
ن

ي التأمی
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سا
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ا

)
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(

)
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)
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(

-
)
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)
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)
3,504,398
(

)
476,321
(

-
)

15,468,331
(
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خ
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ي ا
ط

حتیا
ي إ

التغیر ف
)

39,056
(

)
41,118
(

)
52,227
(

-
)
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(

)
43,446
(

)
10,310
(

-
16,338

-
)
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(

ن
ي التأمی

ط معید
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ي أق
صاف

)
4,106,971
(

)
722,450
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)
323,974
(

-
)

729,174
(

)
5,350,901
(

)
446,391
(

)
3,504,398
(

)
459,983
(

-
)

15,644,242
(

ت
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ط التأمی

سا
ي أق

صاف
61,507,220

8,872,640
1,244,328

7,026,532
530,457

1,645,991
252,484

1,781,896
535,125

-
83,396,673

ضة
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-
11,150

15,596
-

201,744
853,576

141,501
3,946

33,856
-

1,261,369
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ال
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)

6,444,059
(
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460,740
(

)
68,557
(

)
27,325
(

)
58,733
(

)
191,143
(

)
15,262
(

)
62,602
(

)
25,068
(

-
)

7,353,489
(

ت
سبة بعد العموال

ط المكت
سا

ي األق
صاف

55,063,161
8,423,050

1,191,367
6,999,207

673,468
2,308,424

378,723
1,723,240

543,913
-

77,304,553
ت المتكبدة
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)
39,288,346
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(
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)
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ح

2,310,131
341,756

86,877
-

804,736
2,875,922

51,078
3,049,951

609,481
-

10,129,932
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383,550
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-
)
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)
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(

768,450
154,252

)
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(
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-
)
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-
-
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ي ا
ط

حتیا
ي إ

التغیر ف
عنھا 

غیر مبلغ 
)

Pure
(

350,934
24,888

(2,683)
(25,022)

18,800
(17,347)

7,653
-

7,608
-

364,831
ي 

ط
حتیا

ن إ
ن م

ي التأمی
صة معید

ح
ي 

التغیر ف
سویة

ت الت
ح

ت ت
عاءا

الد
ا

888,608
296,241

16,932
-

)
43,643
(

650,436
42,336

)
186,088
(

)
304,968
(

-
1,359,854

حیاة 
ن ال

ي لتأمی
ساب

ح
ي ال

ط
حتیا

ال
ي ا

التغیر ف
-

-
-

-
-

-
-

)
165,257
(

-
-

)
165,257
(

ي 
ط

حتیا
ال

ن ا
ن م

ي التأمی
صة معید

ح
ي 

التغیر ف
حیاة 

ن ال
ي لتأمی

ساب
ح

ال
-

-
-

-
-

-
-

)
156,208
(

-
-

)
156,208
(

ت المتكبدة
طالبا

ي الم
صاف

)
42,648,310
(

)
5,422,355
(

)
491,081
(

)
5,374,494
(

)
150,068
(

)
275,778
(

2,651
)

840,529
(

)
120,141
(

-
)

55,320,105
(

ف 
صاری

ن قبل الم
عمال التأمی

ح أ
ي أربا

صاف
اإلداریة والعامة

12,414,851
3,000,695

700,286
1,624,713

523,400
2,032,646

381,374
882,711

423,772
-

21,984,448
إلداریة 

ف ا
صاری

ن الم
ن م

ع التأمی
صة فرو

ح
والعامة  

)
9,882,736
(

)
1,392,831
(

)
221,289
(

)
1,013,360
(

)
187,059
(

)
1,029,102
(

)
101,283
(

)
786,748
(

)
147,653
(

-
)

14,762,061
(

ف 
صاری

ن بعد الم
عمال التأمی

ح أ
ي أربا

صاف
اإلداریة والعامة

2,532,115
1,607,864

478,997
611,353

336,341
1,003,544

280,091
95,963

276,119
-

7,222,387
عة:

غیر الموز
ت 

إلیرادا
ف وا

صاری
الم

جنبیة
ت أ

ال
عم

ح 
أربا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
130,156

130,156
ى،

خر
ت أ

إیرادا
 

ي
صاف

بال
  

-
  

-
-

-
-

-
-

-
-

477,364
477,364

ت
ستثمارا

عوائد إ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2,273,583
2,273,583

عقاریة
ت 

ستثمارا
ح تقییم ا

أربا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

981,983
981,983

صیلھا
ح

ي ت
ك ف

شكو
ف ذمم م

صرو
م

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)

318,668
(

)
318,668
(

ى 
عل

عة 
غیر موز

عامة 
ف إداریة و

صاری
م

ن
ع التأمی

فرو
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)
2,422,002
(

)
2,422,002
(

ب
ضرائ

سنة قبل ال
ح ال

رب
2,532,115

1,607,864
478,997

611,353
336,341

1,003,544
280,091

95,963
276,119

1,122,416
8,344,803
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حدودة
ساھمة العامة الم

ن الم
ت العالمیة للتأمی

س
شركة تر

ي 
سنة المنتھیة ف

حدة لل
ت المالیة المو

البیانا
31

أل
ن ا

كانو
ل 

و
2018

حدة
ت المالیة المو

ت للبیانا
حا

ضا
اإلی

ي)
ألمریك

الر ا
جمیع المبالغ بالدو

)

ي 
سنة المنتھیة ف

شركة لل
ل ال

عما
ت أ

عا
طا

ج ق
ت ونتائ

ص إیرادا
خ

ي مل
ل التال

جدو
ل ال

یمث
31

ل 
ألو

ن ا
كانو

2017
:

ت
ن المركبا

تأمی
ت العمال

تأمینا
ت

تأمینا
سؤولیة المدنیة

الم
ي

ح
ص

ن ال
التأمی

سیة
ت الھند

التأمینا
ق

حری
ن ال

تأمی
ي

حر
ن الب

التأمی
حیاة

ن ال
تأمی

ت العامة 
التأمینا

ى
خر

األ
ستثمار   

ع اال
طا

ق
خزینة

وال
ع

جمو
الم

ن:
ط التأمی

سا
ت أق

إیرادا
ن المكتتبة

ط التأمی
سا

ي أق
جمال

إ
61,144,106

9,082,529
1,617,270

6,588,781
1,235,286

6,762,526
713,459

4,633,715
937,064

-
92,714,736

طار 
خ

ال
ي ا

ط
حتیا

ي إ
التغیر ف

ساریة
ال

(2,501,574)
(158,077)

(78,376)
1,763,297

45,708
(286,268)

(10,858)
-

49,795
-

(1,176,353)
58,642,532

8,924,452
1,538,894

8,352,078
1,280,994

6,476,258
702,601

4,633,715
986,859

-
91,538,383

ن
ي التأمی

ط معید
سا

ي أق
جمال

إ
(2,971,688)

(795,573)
(409,494)

-
(657,368)

(5,150,700)
(422,793)

(2,909,753)
(512,046)

-
(13,829,415)

سبة
غیر مكت

ط 
سا

ي أق
التغیر ف

61,872
51,184

41,702
-

(28,178)
253,804

10,558
-

(63,038)
-

327,904
ن

ي التأمی
ط معید

سا
ي أق

صاف
(2,909,816)

(744,389)
(367,792)

-
(685,546)

(4,896,896)
(412,235)

(2,909,753)
(575,084)

-
(13,501,511)

سبة قبل 
ن المكت

ط التأمی
سا

ي أق
صاف

ت
العموال

55,732,716
8,180,063

1,171,102
8,352,078

595,448
1,579,362

290,366
1,723,962

411,775
-

78,036,872
ضة

ت المقبو
ال

العمو
-

10,034
8,958

-
152,194

755,790
161,215

(36,887)
45,145

-
1,096,449

عة
ت المدفو

ال
العمو

(6,661,985)
(435,241)

(59,981)
(47,491)

(54,612)
(179,771)

(14,063)
(57,667)

(29,194)
-

(7,540,005)
ت

سبة بعد العموال
ط المكت

سا
ي األق

صاف
49,070,731

7,754,856
1,120,079

8,304,587
693,030

2,155,381
437,518

1,629,408
427,726

-
71,593,316

ت المتكبدة
طالبا

الم
سددة

ت الم
طالبا

الم
(32,735,724)

(4,870,080)
(414,753)

(9,935,592)
(508,413)

(2,388,217)
(170,834)

(1,788,215)
(152,616)

-
(52,964,444)

ن 
ن م

ي التأمی
صة معید

ح
ت 

طالبا
الم

سددة
الم

3,005,132
436,000

206,585
-

408,401
2,075,619

121,788
1,454,859

66,050
-

7,774,434
سّددة

ت الم
طالبا

ي الم
صاف

(29,730,592)
(4,434,080)

(208,168)
(9,935,592)

(100,012)
(312,598)

(49,046)
(333,356)

(86,566)
-

(45,190,010)
غیر 

عنھا و
ت مبلغ 

طالبا
ي م

ط
حتیا

ا
سنة 

ي بدایة ال
سدّدة ف

م
26,835,939

9,280,944
1,008,734

4,364,744
928,432

2,469,058
112,341

486,033
352,736

-
45,838,961

ن 
ي لتأمی

ساب
ح

ي ال
ط

حتیا
ال

ي ا
التغیر ف

حیاة 
ال

-
-

-
-

-
-

-
(243,892)

-
-

(243,892)
غیر 

عنھا و
ت مبلغ 

طالبا
ي م

ط
حتیا

ا
سنة 

ي نھایة ال
سدّدة ف

م
(36,136,275)

(10,748,730)
(1,275,723)

(2,067,317)
(1,438,610)

(4,124,741)
(125,916)

(667,169)
(1,128,582)

-
(57,713,063)

ن 
ن م

ي التأمی
صة معید

ح
ي 

التغیر ف
حیاة 

ن ال
ي لتأمی

ساب
ح

ي ال
ط

حتیا
ال

ا
-

-
-

-
-

-
-

334,798
-

-
334,798

ن 
ن م

ي التأمی
صة معید

ح
ي 

التغیر ف
سددة 

غیر م
عنھا و

ت المبلغ 
طالبا

الم
2,625,250

(20,900)
(105,397)

-
283,164

1,186,468
2,064

149,405
636,461

-
4,756,515

ت المتكبدة
طالبا

ي الم
صاف

(36,405,678)
(5,922,766)

(580,554)
(7,638,165)

(327,026)
(781,813)

(60,557)
(274,181)

(225,951)
-

(52,216,691)
ن قبل 

عمال التأمی
ح أ

ي أربا
صاف

ف 
صاری

الم
اإلداریة

والعامة
12,665,053

1,832,090
539,525

666,422
366,004

1,373,568
376,961

1,355,227
201,775

-
19,376,625

ف 
صاری

ن الم
ن م

ع التأمی
صة فرو

ح
إلداریة والعامة

ا
(8,831,404)

(1,311,843)
(233,592)

(951,656)
(178,420)

(976,750)
(103,049)

(669,275)
(135,346)

-
(13,391,335)

ي 
صاف

ح
اربا

ن بعد 
عمال التأمی

أ
ف

صاری
الم

اإلداریة والعامة
3,833,649

520,247
305,933

(285,234)
187,584

396,818
273,912

685,952
66,429

-
5,985,290

عة:
غیر الموز

ت 
إلیرادا

ف وا
صاری

الم
سائر

خ
 

جنبیة
ت أ

ال
عم

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(290,655)

(290,655)
ت

ستثمارا
ال

عوائد ا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2,221,029
2,221,029

عقاریة
ت 

ستثمارا
ح تقییم ا

أربا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

766,290
766,290

ى
خر

ت أ
إیرادا

، 
ي

صاف
بال

  
-

-
-

-
-

-
-

-
-

673,664
673,664

عة 
غیر موز

عامة 
ف إداریة و

صاری
م

ن
ع التأمی

ى فرو
عل

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(2,111,103)

(2,111,103)
ح

رب
 )

سائر
خ

( 
ب

ضرائ
سنة قبل ال

ال
3,833,649

520,247
305,933

(285,234)
187,584

396,818
273,912

685,952
66,429

1,259,225
7,244,515

شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

المصاریف اإلداریة والعامة)28إیضاح (

-تفاصیل البند 

تم توزیع المصاریف اإلداریة والعامة على فروع التأمین كالتالي:

20182017
9,800,8628,589,554الرواتب والمنافع المتعلقة بھا

995,7431,028,755استھالك عقارات ومعدات
1,081,8751,077,855ضریبة القیمة المضافة على الرواتب

532,984531,968دعایة وإعالن وتسویق
483,067522,822مواصالت

358,559329,448برید وھاتف وفاكس
535,702276,382أتعاب مھنیة

337,929365,443فوائد وعموالت بنكیة
203,936318,080ضرائب ورسوم واشتراكات

182,210187,505كھرباء وماء
328,293463,497قرطاسیة ومطبوعات

325,784117,434مصاریف حاسوب
435,232340,662صیانة وتصلیحات

 106,824    150,637  عملمصاریف سفر واقامة 
462,862507,360إیجارات

243,636138,525مكافآت ومصاریف سفر االدارة العلیا
75,30697,101ضیافة

160,00060,000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
63,47556,212ضریبة أمالك

16,94830,834تدریب موظفین
53,39270,435مصاریف التامین

355,631285,742اخرى
17,184,06315,502,438

20182017
9,882,7368,831,404المركباتفرع تأمین 

1,392,8311,311,843فرع تأمین العمال
221,289233,592فرع تأمین المسؤولیة المدنیة

1,013,360951,656التأمین الصحيفرع
187,059178,420فرع التأمینات الھندسیة

1,029,102976,750فرع تأمین الحریق
101,283103,049فرع التأمین البحري

786,748669,275فرع تأمین الحیاة
147,653135,346فرع التأمینات العامة األخرى

14,762,06113,391,335
2,422,0022,111,103مصاریف غیر موزعة

17,184,06315,502,438إجمالي المصاریف اإلداریة والعامة
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شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

تاعوائد االستثمار)29إیضاح (

-تفاصیل البند 

 ، بالصافيإیرادات أخرى)30إیضاح (

-تفاصیل البند 

لحاملي أسھم الشركة األم من ربح السنة الحصة األساسیة والمخفضة)31إیضاح (

تم احتساب عائد الربح األساسي للسھم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسھم العادیة المتداولة خالل السنة على النحو 
التالي:

ذات عالقةجھاتمعامالت مع )32إیضاح (

یمثل ھذا البند المعامالت التي تمت مع جھات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحلیفة والمساھمین الرئیسیین وأعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا وأیة شركات یسیطرون علیھا أو لھم القدرة على التأثیر بھا. یتم اعتماد سیاسات األسعار والشروط 

.لعالقة من قبل مجلس اإلدارةالمتعلقة بالمعامالت مع الجھات ذات ا

المركز المالي الموحد األرصدة التالیة مع جھات ذات عالقة:بیان شمل ی

:المعامالت التالیة مع جھات ذات العالقةالموحدالدخلبیان  تضمنی

20182017
1,151,215837,758عوائد توزیعات أسھم وصكوك 

842,482504,099عوائد ودائع بنكیة
256,952885,058متوفرة للبیعأرباح بیع موجودات مالیة 

)1,479(80,696للمتاجرةبیع موجودات مالیة (خسائر) أرباح 
)4,407()57,762(للمتاجرةخسائر تقییم موجودات مالیة 

2,273,5832,221,029

20182017
383,387402,015إیرادات إیجارات شركة ترست العقاریة
102,30897,184إیرادات خدمات شركة ترست السیاحیة

22,50090,000إیرادات إیجارات
21,596129,602بیع عقارات ومعداتأرباح
)45,137()52,427(أخرى

477,364673,664

20182017
4,537,2674,424,338ربح السنة العائد لحاملي أسھم الشركة األم 

سھم
15,000,00015,000,000لألسھم المكتتب بھا خالل السنةالمتوسط المرجح 

0.300.29الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح السنة

20182017العالقةطبیعة 
2,160,026549,679مساھمون رئیسیونذمم شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة
1,860,9891,618,059مساھمون رئیسیونذمم شركات التأمین وإعادة التأمین الدائنة

112,200-مساھم رئیسيذمم مدینة
418,282287,076مساھم رئیسيمطالبات تحت التسویة
33,201450,265مساھم رئیسيتمویل مرابحة إسالمیة

8,784,29810,171,774مساھم رئیسيأرصدة لدى البنوك
160,00060,000أعضاء مجلس اإلدارةمخصص مكافآة 

20182017طبیعة العالقة
2,647,9572,162,330مساھم رئیسياقساط مكتتبة

1,417,141897,526مساھم رئیسيادعاءات مدفوعة
56,27689,670مساھم رئیسيمصاریف تمویل وعموالت بنكیة 

315,644137,555مساھم رئیسيعوائد ودائع
234,135198,998مجلس إدارةمصاریف مجلس اإلدارة

1,119,8441,191,818إدارة علیاومنافع اإلدارة العلیارواتب 

شركة ترست العالمیة للتأمین المساھمة العامة المحدودة
2018كانون األول 31البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

) القضایا المقامة على الشركة33إیضاح (

ً لرأي اعتقادوذلك ضمن النشاط الطبیعي لھا. وفي والشركات التابعة یوجد قضایا مقامة ضد الشركة  إدارة الشركة، ووفقا
على ھذه القضایا والنتائج التي قد تترتب علیھا المخصصات المكونةفإن  ،التابعةوالشركات  للشركة ینالقانونیینالمستشار

المالي للشركة ونتائج أعمالھا.على المركزلیس لھا تأثیر جوھري

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافیة  )34إیضاح (

المنطقة یزید من خطر ممارسة الشركة تمارس الشركة أنشطتھا في فلسطین. إن عدم استقرار الوضع السیاسي واالقتصادي في 
ألنشطتھا ویؤثر سلباً على أدائھا.

) أرقام المقارنة35إیضاح (

الموحدةلتتناسب مع عرض البیانات المالیة2017كانون األول  31كما في الموحدة تم إعادة تبویب بعض أرقام البیانات المالیة 
أرباح السنوات السابقة أو حقوق الملكیة.إن ھذه التبویبات ال تؤثر على للسنة الحالیة.
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فروع ومكاتب شركة ترست العالمية للتأمين

الفروع
االدارة العامة- رام الله

البيرة – شارع القدس – عمارة ترست رام الله
رام الله – ص.ب 1860

هاتف 022978550 / 022425735
فاكس : 022425734

فرع الخليل
الخليل – عمارة النور – شارع عين سارة

ص.ب 128
هاتف 022224236 / 022221608 

فاكس : 022225708
فرع نابلس

نابلس – أول شارع عمان – عمارة ترست
ص.ب 1560

هاتف 092331321/ 092331330
فاكس : 092383766

فرع بيت لحم
بيت لحم – شارع القدس الخليل بجانب بنك األردن

هاتف 022760415/022742476
فاكس : 022742477

فرع غزه
شارع جمال عبد الناصر مقابل االنوروا

ص.ب 1038
هاتف 082823446 

فاكس : 082823447

فرع جنين
جنين – شارع المحكمة مقابل محكمة الصلح

هاتف 042503557 / 042503550
فاكس : 042436378

فرع قلقيليه 
قلقيلية – شارع أبو عمشة – مول عزام جاموس

هاتف: 092942610
فاكس092948791

فرع طولكرم 
طولكرم – شارع نابلس – مقابل مدارس الوكاله

هاتف :092674171
فاكس: 092674172

المكاتب

مكتب بيت جاال
بيت جاال-الشارع الرئيسي – بجانب بنك القدس

تلفاكس :022760416

مكتب سلفيت
سلفيت- شارع الداخلية- بجانب بنك القدس

هاتف : 092517373 
فاكس 092517337

مكتب رفيديا - نابلس
بنــك  بجانــب  الزيتونــة  عمــارة  الرئيســي-  رفيديــا  شــارغ   

فلســطين
تلفاكس : 092386052

مكتب طوباس
 طوباس- الشارع الرئيسي- مقابل بنك فلسطين

تلفاكس : 092571110

مكتب الفندق
الفندق – شارع نابلس – قلقيلية

تلفاكس : 092998756

مكتب خانيونس
خانيونس- دوار ابو حميد/ بناية االغا- غزة

هاتف:082062240  
فاكس082064430

مكتب بديا
بديا- عمارة االمير طه غوق البنك العربي

هاتف : 092991610
فاكس:092991611

مكتب أريحا
أريحا- شارع المنتزهات- عمارة الحسيني

هاتف:022322387
فاكس022327172

مكتب البيرة – رام الله 
البيرة – شارع نابلس- بجانب مخبز الصرفندي

هاتف:  2414895 
 فاكس :2414897

مكتب السام - الخليل
الخليل – شارع السام – بالقرب من البنك العربي

هاتف: 022294741
فاكس: 022294740

الشركات التابعة 

شركة ترست للسياحة والسفر – رام الله

البيرة – شارع نابلس – مقابل الوطنية موبايل 

هاتف: 022414895

فاكس: 022414897

فاكس: 022425734

شركة ترست العقارية – رام الله

البيرة – شارع القدس – عمارة ترست رام الله     

رام الله – ص.ب 1860  

هاتف: 022425735 / 022978550

شركة التكافل للتأمين – اإلدارة العامة  

رام الله – عين منجد، مبنى أبراج هاوس    

رام الله – ص.ب 1444  

هاتف : 022947070  
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