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باعتمادنا على فريق عمل مهني بخبرات متنوعة، 

فإننا في شركة المشرق للتأمين نلتزم بتقديم 

أفضل الحلول التأمينية، بهدف الحصول على 

رضى المؤمنين لدينا وتلبية احتياجاتهم المختلفة، 

وبالتالي تحقيق العوائد المثلى للمساهمين، وال 

تثنينا أعمالنا عن االهتمام في مسؤوليتنا تجاه 

المجتمع والمساهمة في تطويره
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المشرق	للتأمين

تأسســت شــركة المشــرق للتأميــن كشــركة مســاهمة عامــة عــام 1992، بتضافــر جهــود العديــد مــن المؤسســات 
الماليــة واإلقتصاديــة الفلســطينية، وكان األول مــن آذار 1993 نقطــة انطالقــة عمــل الشــركة والبــدء فعليــًا 

بتقديــم الخدمــات للجمهــور.

ــل  ــن الفلســطيني، مــن خــالل حضورهــا الفاع ــة فــي ســوق التأمي ــة ريادي ــن مكان ــوأ شــركة المشــرق للتأمي تتب
وتقديــم باقــة مــن الحلــول التأمينيــة المتنوعــة والمتطــورة التــي تلبــي حاجــات كافــة شــرائح المجتمــع، الــى جانــب 

توفيــر آالف فــرص العمــل.

ــة الفرنســية للتأميــن كشــريك اســتراتيجي فــي أواســط العــام 2000 مــع  كان لخطــوة انضمــام الشــركة األردني
ــي  ــا المهن ــادة الشــركة لمســار تطوره ــي إع ــر ف ــر األث ــن، أكب ــن المتميزي ــال األعمــال واإلداريي ــة مــن رج مجموع
واإلقتصــادي، رافقــه خطــوات كبــرى علــى صعيــد البنيــة الداخليــة للشــركة وصياغــة اســتراتيجيات عمــل جديــدة 

ســرعان مــا بــدأت آثارهــا اإليجابيــة بالظهــور.

تتمتع الشــركة بعالقات اســتراتيجية مع كبرى شــركات التأمين العالمية، باإلضافة لعالقات شــراكة اســتراتيجية 
مــع العديــد مــن الزبائــن والمورديــن، كمــا وثقــت الشــركة العالقــة بينهــا وبيــن وكالئهــا فتميــزت فــي دعــم 
وتوســيع نطــاق نشــاطاتهم وأعمالهــم التســويقية، وقامــت بتطويــر باقــة مــن الخدمــات التأمينيــة الجديــدة التــي 

تلبــي حاجــات ورغبــات كافــة شــرائح المجتمــع.

ــة  ــل تصــدر قمــة أولوياتهــا تنمي ــن، ب ــوكالء والمنتجي ــن وال ــن والموردي ــى الزبائ ــم يقتصــر اهتمــام الشــركة عل ل
مواردهــا البشــرية والســعي الدائــم لتطويرهــا وتزويدهــا بأرقــى األســاليب اإلداريــة، كمــا أن الشــركة لــم تغفــل 
ــاه  ــد مــن األنشــطة والمســاهمات تج ــم العدي ــث تقــوم بدع ــا حي ــى عاتقه ــاة عل ــة الملق المســؤولية اإلجتماعي

ــات. ــد مــن المناســبات والمعــارض والمهرجان ــة العدي ــات المجتمــع األقــل حظــًا، باإلضافــة لرعاي فئ

ــة مــن خــالل فروعهــا ومكاتبهــا ومكاتــب وكالئهــا المنتشــرة  تقــّدم شــركة المشــرق للتأميــن خدماتهــا التأميني
فــي جميــع محافظــات الوطــن، كمــا تحــرص الشــركة علــى تطويــر وتحديــث هــذه المكاتــب باســتمرار لمواكبــة 

ــن. ــات وطموحــات الزبائ متطلب
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رؤية	المشرق	للتأمين
تحقيق أعلى درجات رضا المؤمنين لديها.  

امتالك محفظة تأمين متوازنة وتطويرها باستمرار.  

المحافظة على أفضل الكوادر البشرية ذات الخبرات المتميزة والعمل على تطويرها.  

استخدام أحدث الطرق التكنولوجية المتطورة والمتميزة.  

أهداف	المشرق	للتأمين

تهــدف الشــركة إلــى تحقيــق رســالتها ورؤيتهــا النابعــة مــن قــراءة واضحــة للمســتقبل والمســاهمة الفاعلــة 
فــي تطويــر صناعــة التأميــن فــي فلســطين والرقــي بهــا إلــى أعلــى المســتويات والمشــاركة فــي بنــاء اإلقتصــاد 
الوطنــي الفلســطيني والنهــوض بــه باعتبارهــا أحــد مكوناتــه، وذلــك مــن خــالل تقديــم خدماتهــا المميــزة لجمهــور 
المؤمنيــن لديهــا انطالقــًا مــن قاعــدة الشــراكة المتبادلــة باعتبارهــا مظلــة أمــان لمصالــح وممتلــكات مؤمنيهــا.
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تقرير	مجلس	اإلدارة

المقدم لمساهمي مجموعة شركة المشرق للتأمين عن أعمال السنة المنتهية 2017

حضرات السّيدات والسادة مساهمي مجموعة شركة المشرق للتأمين األفاضل،

تحية واحترامًا وبعد، 

ُيشــرفني بالنيابــة عــن زمالئــي فــي مجلــس اإلدارة ان اضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي للعــام 2017 والــذي 
ــى  ــة إل ــا الشــركة، إضاف ــي حققته ــازات الت ــام المنصــرم، ويســتعرض أهــم اإلنج ــُل أداء الشــركة خــالل الع ُيجِم
ــى  ــام وعل ــى الواقــع االقتصــادي الفلســطيني بشــكل ع ــا عل ــة المحيطــة بن ــات الظــروف الصعب ــح تداعي توضي

ــن بشــكل خــاص. قطــاع التأمي

شــهدنا عامــًا اخــرًا مــن العمــل الجــاد فــي ظــل ظــروف سياســية متقلبــة، إال أننــا واصلنــا التقــّدم بــكل إصــرار وثقــة لنحّقق 
مــا نصبــوا إليــه مــن خلــق مشــاريع وفــرص عمــل جديــدة، وتوســعة لإلســتثمارات وتعزيــز للنتائج المالية للشــركة.

ان اســتمرار األوضــاع غيــر المســتقرة كان لــه األثــر الواضــح علــى القــرارات االســتثمارية للمســتثمرين التــي 
انعكســت بشــكل جلــي علــى المؤشــرات االقتصاديــة للمجتمــع الفلســطيني والشــركات العاملــة فيــه بشــتى 
القطاعــات، إال أن قــدرة الشــركة علــى التعامــل مــع مثــل هــذه الظــروف وثباتهــا مّكنهــا مــن التغلــب مــع هــذه 

ــزام. ــة واإللت ــة والديناميكي ــات بقــدر عــال مــن المرون التقلب

وعلــى صعيــد قطــاع التأميــن، ونتيجــة لإللتــزام النســبي بالحــد األدنــى للتعرفــة، الــذي كان نتيجــة لجهــود 
ــاك  ــة ســوق رأس المــال الفلســطينية خــالل عــام 2017، كان هن اإلتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن وهيئ
حالــة مــن اإلســتقرار فــي أســعار التأمينــات اإللزاميــة. إال أن هــذا اإلســتقرار مهــدد بســبب تراجــع وانخفــاض 
 درجــات اإللتــزام وعــدم التوافــق بيــن شــركات التأميــن، وبالتالــي ســينعكس ذلــك علــى أداء الشــركات ونتائجهــا. 
عــالوة علــى ذلــك، فــان المنافســة الســعرية الشــديدة فــي أنــواع التأميــن األخــرى تــؤدي إلــى تدنــي نتائــج الســوق 

وتؤثــر ســلبًا عليــه، وبذلــك يصبــح قــرار التوســع فــي اإلنتــاج أو عدمــه امــرًا يحتــاج الــى دراســة حــذرة ومعمقــة.

المساهمون الكرام، 

إن النتائــج التــي حققتهــا الشــركة خــالل العــام 2017 لــم تكــن حصــادًا ســهاًل، بــل ُتعــّد إنجــازًا مهمــًا بالنظــر إلــى 
التحديــات السياســية واإلقتصاديــة التــي شــهدتها البــالد، والتــي عملــت الشــركة علــى تجاوزهــا بثبــات وحكمــة، 
إلــى جانــب تركيزهــا علــى توســعة وتعزيــز المشــاريع الحاليــة وتطويــر المشــاريع المســتقبلية؛ تســعى المشــرق 

للتأميــن دومــًا لتقديــم األفضــل للمؤمنيــن لديهــا.
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إّن هــذه الجهــود واإلنجــازات هــي ثمــرة مباشــرة لثقتكــم الكبيــرة فــي شــركتكم “المشــرق للتأميــن” لــذا واصلت الشــركة 
خــالل العــام المنصــرم جهودهــا فــي تطويــر مشــاريعها الحاليــة وخدمــات التطويــر العقــاري عبــر الشــركة العقاريــة 
التجاريــة لإلســتثمار. كذلــك وســعت مجــال عملهــا فــي إدارة الخدمــات الطبيــة عبــر شــركة بــال ميــد ســيرفس للخدمــات 
الطبيــة التــي تعتبــر مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال إدارة المطالبــات الطبيــة لشــركات التأميــن وصناديــق التأميــن 
الصحــي فــي األردن وفلســطين. وفــي إطــار ســعيها الدائــم للرقــي فــي تطويــر هــذه الخدمــات، انضمــت كذلــك شــركة 
بيبــي كــورد لتخزيــن وتأميــن الخاليــا الجذعيــة كإحــدى شــركات المجموعــة والتــي تعتبــر الشــركة األولــى والرائــدة فــي 
فلســطين فــي هــذا المجــال وذلــك مــن خــالل بنــك تكنولوجيــا الخاليــا الجذعيــة فــي األردن حيــث أن شــركة بيبــي كــورد 

تختــص باالحتفــاظ فــي الخاليــا الجذعيــة كونهــا الثــورة المســتقبلية فــي عــالج العديــد مــن األمــراض. 

كذلــك بــادرت شــركة المشــرق للتأميــن و مجموعــة مــن المؤسســات والجهــات والشــخصيات االعتباريــة، 
كمؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى، وهيئــة التقاعــد الفلســطينية، ورجــال أعمــال فلســطينيين الــى تأســيس  
ــن تكافلي ستشــكل  ــن - المســاهمة العامــة المحــدودة، وهــي شــركة تأمي ــن الفلســطينية للتأمي شــركة تمكي

إضافــة إلــى صناعــة التأميــن اإلســالمي العاملــة فــي الســوق الفلســطيني.

الرقابيــة والحكوميــة  لــكل الجهــات  لــي أن أغتنــم هــذه الفرصــة لتوجيــه الشــكر والتقديــر  ختامــًا، اســمحوا 
الفلســطينية المــال  رأس  ســوق  هيئــة  إدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  بالذكــر  ونخــص  دعمهــا،   علــى 
والســّيد بــراق النابلســي – مديــر عــام الهيئــة ومعالــي وزيــر اإلقتصــاد الوطنــي وعطوفــة مراقــب الشــركات 
للتأميــن العامــة  واإلدارة  الماليــة  لــأوراق  العامــة  اإلدارة  عــام  ومديــر  للتأميــن  العامــة  اإلدارة  عــام   ومديــر 
وبورصــة فلســطين والمجلــس التنســيقي لمؤسســات القطــاع الخــاص واإلتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن 
وغيرهــا مــن المؤسســات ذات العالقــة علــى تعاونهــم جميعــا ووقوفهــم إلــى جانبنــا تأكيــدًا للعالقــة الوطيــدة 

القائمــة فيمــا بيننــا.

كمــا أن ُشــكرنا الدائــم موصــول لمجلــس إدارة شــركة المشــرق للتأميــن، و إدارتهــا التنفيذيــة، وكافــة الطواقــم 
العاملــة فيهــا، ووكالئهــا ومستشــاريها الذيــن لــم يدخــروا جهــدًا إال وقدمــوه فــي ســبيل إنجــاح مســيرة الشــركة 

وزيــادة تألقهــا وازدهارهــا.

ســيظل عطــاء شــركتكم يتزايــد بســواعد معطــاءة وبجهــود ال تــكل، وســنظل أوفيــاء لشــعارنا الــذي نحــرص دائمــا 
علــى تحقيقــه؛ “المشــرق للتأميــن... ثقة...مصداقية...وفــاء دائــم”.

والّله ولي التوفيق... 

وائل أيوب زعرب

التقرير السنوي - 2017         7



الشركات	التابعة	للمجموعة

الشركة العقارية التجارية لإلستثمار

تمتلــك شــركة المشــرق للتأميــن الشــركة العقاريــة التجاريــة لإلســتثمار، وهــي 
شــركة مســاهمة عامــة متخصصــة فــي مجــال اإلســتثمار العقــاري وُتعنــى بتطويــر 
قطــاع األراضــي فــي فلســطين. وقــد قامــت الشــركة بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع 
الســكنية والتجاريــة. وعملــت علــى تقديــم حلــول اســتثمارية عقارية للســوق العقاري 

باعتمــاد أفضــل المعاييــر اإلداريــة الســليمة.

تماشــيًا مــع إســتراتيجية مجموعــة شــركة المشــرق للتأميــن لتطويــر الخدمــات 
التــي تقدمهــا المجموعــة للمواطنيــن انضمــت شــركة شــركة بيبــي كــورد لتخزيــن 
وتأميــن الخاليــا الجذعيــة - فلســطين كإحــدى شــركات المجموعــة. وتعتبــر الشــركة 
األولــى والرائــدة فــي فلســطين فــي هــذا المجــال وذلــك مــن خــالل التعــاون مــع 
بنــك تكنولوجيــا الخاليــا الجذعيــة فــي األردن / بيبــي كــورد األردن. وتختــص شــركة 
بيبــي كــورد باإلحتفــاظ فــي الخاليــا الجذعيــة كونهــا الثــورة المســتقبلية فــي العــالج 

العديــد مــن األمــراض. 

كمــا أن شــركة بيبــي كــورد حاصلــة علــى االعتماديــة األمريكيــة وتســتقبل عينــات 
دم الحبــل الســري مــن الــدول المجــاورة. وقــد تــم إطــالق عمــل الشــركة فــي 
فلســطين خــالل ورشــات عمــل ُعقــدت بمشــاركة وزارة الصحــة واألطبــاء وأصحاب 

اإلختصــاص ومراكــز اإلخصــاب فــي جميــع محافظــات الوطــن.

)PAL Med Service( شركة بال ميد سيرفس

 )PAL Med Service( الطبيــة  التأمينــات  إلدارة  المتخصصــة  الشــركة  تعتبــر 
مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال إدارة المطالبــات الطبيــة لشــركات التأميــن، 
وصناديــق التأميــن الصحــي فــي فلســطين. حيــث تقــوم الشــركة بخدمــة مــا يزيــد 
عــن 15,000 مشــترك مــن الشــركات والمؤسســات التابعــة لمحافــظ شــركات 
التأميــن وصناديــق التأميــن الصحــي فــي فلســطين وذلــك مــن خــالل برنامــج 
ــا معلومــات متطــور بالتعــاون مــع شــركة ميــد ســيرفيس األردن. كمــا  تكنولوجي
وتحــرص الشــركة علــى تقديــم خدمـــاتها بأســلوب مهنــي يقــوم بــه كادر متخصــص 
مـــــن األطبــاء والصيادلــة، والمالييــن وفنيــي الحاســوب والبرمجــة وضبــط الجودة، 

وذلــك لضمــان تقديــم أرقــى الخدمــات وأســرعها.

بال ميدسيرفس �دارة التأمينات الطبية

P
A
L

)Baby Cord( شركة بيبي كورد لتخزين وتأمين الخاليا الجذعية
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إستثمارات	أخرى

شركة تمكين للتأمين 

بمبــادرة مــن قبــل مجموعــة مــن رجــال األعمــال الفلســطينيين وعــدد مــن المؤسســات والشــركات الفلســطينية 
وعلــى رأســها مؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى وهيئــة التقاعــد الفلســطينية ولــدت فكــرة تأســيس شــركة 
تأميــن تعمــل وفقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســالمية. وقــد تــم اختيــار شــركة المشــرق للتأميــن الحليــف االســتراتيجي 

لمســاندة الشــركة لتباشــر اعمالهــا كشــركة مســاهمة عامــة محــدودة. 

نبــع ذلــك مــن ضــرورة وجــود شــركة تأميــن إســالمية ُأخــرى تعمــل فــي الســوق الفلســطيني، وذلــك ألهميــة 
هــذه الصناعــة باعتبارهــا االســرع نمــوًا واســتقرارًا فــي جميــع البلــدان العربيــة واإلســالمية، اضافــة الــى انهــا تلبــي 
رغبــة شــريحة واســعة فــي المجتمــع الفلســطيني التــي تحجــم عــن التأميــن التقليــدي إلعتبــارات شــرعية. وقــد 

ُســجلت شــركة تمكيــن للتأميــن فــي وزارة االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني تحــت رقــم )562601476(.

أعمال	ومجال	نشاط	الشركة
ــة مناطــق الســلطة  ــات العامــة، فــي كاف ــواع التأمين ــة أن ــع وتســويق كاف ــن بي ُتمــارس شــركة المشــرق للتأمي
الوطنيــة الفلســطينية بمــا فيهــا القــدس وذلــك مــن خــالل مكاتبهــا وشــبكة فروعهــا ووكالئهــا ومنتجيهــا 

المنتشــرين فــي مختلــف محافظــات الوطــن.

وفــي هــذا الســياق فــإن الشــركة تســتقطب مجموعــة مميــزة مــن كبــرى الشــركات والمؤسســات االقتصاديــة 
واألهليــة العاملــة فــي الوطــن، حيــث تقــوم بتقديــم خدماتهــا التأمينيــة وفــق أرقــى المعاييــر المتبعــة فــي هــذا 
المجــال والتــي تشــتمل علــى أفضــل التغطيــات والشــروط التأمينيــة وفــق معادلــة الشــراكة المتبادلــة مــع 
الؤمنيــن لديهــا والتــي تقــوم علــى مبــدأ تحقيــق وحمايــة مصالــح وغايــات الطرفيــن، ولضمــان وفائهــا بالتزاماتهــا 
فإنهــا تحــوز علــى أكثــر اتفاقيــات إعــادة التأميــن جــودة لــدى أشــهر شــركات إعــادة التأميــن فــي الســوق العالمــي.

مدقق	الحسابات	الخارجي
يتولى تدقيق حسابات الشركة السادة سابا وشركاهم/  Deloitte “محاسبون قانونيون”.
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المقر	الرئيسي

 رام الّله، الماصيون، حي النهضة
 شارع اإلدريسي، بناية المشرق 

 هاتف 2958090-02  فاكس 02-2958089 
 صندوق بريد 1600 – رام الّله

info@mashreqins.com البريد األلكتروني 
www.mashreqins.com :الموقع األلكتروني 

 mashreq.pal :موقع التواصل اإلجتماعي

جنين
دوار الداخلية 

عمارة وداد السعد
04 2504186
04 2501342

نور	شمس
طولكرم – مخيم نور شمس

الشارع الرئيسي 
09 2696915
09 2696915

الخليل
شارع السالم 

فوق معرض هونداي 
)السالم موتورز(

02 2221717
02 2214340

عتيل
طولكرم – عتيل 
الشارع الرئيسي  

09 2664553
09 2664553

حوارة
الشارع الرئيسي – مقابل

بنك اإلستثمار الفلسطيني
09 2591320
09 2591158

سلفيت
قرب الدفاع المدني

09 2517177
09 2517265

قلقيلية
شارع السبع  

فوق سوبر ماركت الشفاء
09 2931676
09 2931696

طوباس
الشارع الرئيسي

بجانب مسجد التوحيد
09 2574116
09 2574317

قباطية
بجانب بنك األردن 

مقابل محطة عمر السارة
)محروقات قباطية(

04 2512428
04 2512428

غزة
الرمال – شارع الوحدة 

مقابل معهد األمل
08 2827101
08 2827281

نابلس
شارع فيصل 

عمارة العكر – مقابل محطة 
التميمي للمحروقات

09 2387176
09 2387178

طولكرم
شارع جامعة القدس

عمارة بيسان – مقابل بنك فلسطين 
09 2682620
09 2683390

بيت	لحم
شارع جمال عبد الناصر 

عمارة أبو سرور
02 2770672
02 2773831

البيرة
شارع القدس

عمارة البنك اإلسالمي الفلسطيني 
الطابق الثاني  
02 2980520
02 2980521

بديا
بديا – مسحة 

الشارع الرئيسي 
قرب شركة العامور

09 2991151
09 2994872

فروع	ومكاتب	الشركة
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مجلس	إدارة	الشركة	وعدد	أسهم	كل	عضو	ونسبة	المساهمة

نسبة	المساهمةعدد	األسهمالمنصباالسم

9.89 %514,225رئيس مجلس اإلدارةالسّيد/ وائل أيوب زعرب

2.85 %147,946نائب رئيس مجلس اإلدارةالسّيد/ ياسر محمود عباس

10.88 %565,539نائب ثاني لرئيس مجلس اإلدارةالسّيد/ جالل كاظم ناصر الدين

عضو مجلس إدارة السّيد/ أيوب وائل زعرب
21.55 %1,120,665الرئيس التنفيذي

السادة/ شركة سجاير القدس
5.74 %298,387عضو مجلس إدارةيمثلها السيد/ عدنان عادل عبد اللطيف

1.44 %75,000عضو مجلس إدارةالسّيد/ وليد وائل زعرب

1.44 %75,000عضو مجلس إدارةالسّيد/ وسيم وائل زعرب

0.19 %10,000عضو مجلس إدارةالسيد/ “نادر إلياس” أحمد مغربي

السادة/ صندوق إدخار موظفي شركة 
8.47 %440,248عضو مجلس إدارةالمشرق للتأمين

السادة/ الشركة األردنية الفرنسية للتأمين
يمثلها السيد سهيل توفيق مرار

2.41 %125,548عضو مجلس إدارة
السادة/ الشركة األردنية الفرنسية للتأمين

يمثلها السيد ناصر احمد العمري

64.86 %3,372,558المجموع
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ملخص	السيرة	الذاتية	للسادة	أعضاء	مجلس	اإلدارة

الخبرات العلميةالمؤهل العلميتاريخ الميالداالسم 

السّيد/	وائل	أيوب	زعرب
 بكالوريوس إدارة أعمال1939رئيس مجلس اإلدارة

وعلوم سياسية
رئيس مجلس إدارة الشركة 
األردنية الفرنسية للتأمين

السّيد/	ياسر	محمود	عباس
رئيس مجلس إدارةبكالوريوس هندسة ميكانيكية1962نائب رئيس مجلس اإلدارة

 شركة مجموعة فالكون

السّيد/	جالل	كاظم	ناصر	الدين
رجل أعمال بكالوريوس إدارة أعمال1950نائب ثاني لرئيس مجلس اإلدارة

السّيد/	أيوب	وائل	زعرب
عضو مجلس إدارة 

الرئيس التنفيذي
بكالوريوس إدارة أعمال مالية1976

الرئيس التنفيذي لشركة المشرق 
للتأمين.

رئيس مجلس إدارة الشركة 
العقارية التجارية لإلستثمار

السّيد/	عدنان	عادل	عبد	اللطيف
نائب المدير العام لشركة بكالوريوس اقتصاد1946عضو مجلس إدارة

سجاير القدس

السّيد/	وليد	وائل	زعرب
بكالوريوس إدارة المخاطر 1967عضو مجلس إدارة

والتأمين والتمويل
 المدير العام للشركة األردنية 

الفرنسية للتأمين

السّيد/	وسيم	وائل	زعرب
بكالوريوس إدارة أعمال 1969عضو مجلس إدارة

وتسويق
العضو المنتدب للشركة 

األردنية لإلدارة واإلستشارات 

السّيد/	“نادر	الياس”	أحمد	مغربي
مستشار قانونيبكالوريوس حقوق1948عضو مجلس إدارة

السّيد/	سهيل	توفيق	مرار
رجل أعمالبكالوريوس هندسة مدنية1971عضو مجلس إدارة

السّيد/	ناصر	أحمد	العمري
مستشار قانونيبكالوريوس حقوق1970عضو مجلس إدارة
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	أسهم	الشركة	وعدد	المساهمين

عام	2016عام	2017التصنيف

5,200,0005,200,000عدد أسهم الشركة

105112عدد المساهمين

فئات	المساهمين

فئة	المساهمة
عام	2016عام	2017

عدد	األسهمعدد	المساهمينعدد	األسهمعدد	المساهمين

100471,358461,342 سهم فأقل

10171,80271,802 ولغاية 500 سهم

50175,05075,050 ولغاية 1,000 سهم

1,0011734,7441736,498 ولغاية 5,000 سهم

5,001965,9451278,429 ولغاية 10,000 سهم

10,001365,0816177,039 ولغاية 50,000 سهم

50,0014300,0005358,000 ولغاية 100,000 سهم

100,001114,726,020124,541,840 سهم فأكثر

1055,200,0001125,200,000المجموع
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 المسؤولية	اإلجتماعية	
لشركة	المشرق	للتأمين
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تقديــرًا للجهــود المعطــاءة التــي تقدمهــا إدارة قريــة االطفــال – SOS فلســطين مــن رعايــة لأطفــال األيتــام، قــام 
طاقــم شــركة المشــرق للتأميــن ممثــاًل بمديرهــا العــام الســيد نهــاد أســعد بزيــارة القريــة بمناســبة عيــد الفطــر 

الســعيد ورســم البســمة علــى وجــوه األطفــال، وتقديــم مبلــع مالــي لمســاندة القريــة.

المسؤولية	اإلجتماعية

فــي إطــار ســعيها المتواصــل لتنفيــذ برامــج مجتمعيــة ذات أثــر ايجابــي وملمــوس لتحقيــق تنميــة مســتدامة، 
ســعت المشــرق للتأميــن خــالل العــام 2017 لدعــم العديــد مــن المبــادرات الحيويــة فــي مختلــف القطاعــات.

للســنة الثانيــة علــى التوالــي، نفــذت الشــركة خــالل شــهر رمضــان حملــة »ســحور مشــرقي« والتــي جــاءت تقديــرًا 
للــدور الكبيــر الــذي يبذلــه العامليــن فــي الــدوام الليلــي فــي مراكــز الطــوارىء والمراكــز الطبيــة خــالل شــهر رمضان، 
ــات  ــز التعــاون مــع فئ ــة واســتكمااًل لسياســتها فــي تعزي ــة ضمــن مســؤولية الشــركة المجتمعي وجــاءت الحمل

المجتمــع ومؤسســاته المختلفــة.
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وايمانــًا مــن إدارة المشــرق للتأميــن بأهميــة دور المعلــم 
ــزة  ــرت الشــركة أجه ــة، وف ــة الحديث ــة التربوي فــي العملي
مــار  راهبــات  مدرســة  لمعلمــات  محمولــة  حاســوب 
الّلــه، لتمكينهــن مــن تطويــر مهاراتهــن  رام  يوســف/ 
وتهيئــة بيئــة َتعُلــم أفضــل للطالبــات و معاِوَنة لهن على 
ــة. ــة المتنوع ــة فــي المجــاالت الحياتي ــف المعرف توظي

وإللتزامهــا تجــاه المجتمــع المدنــي بكافــة عناصــره وطوائفــه، رعت المشــرق للتأميــن البازار الميالدي للكنيســتين 
األســقفية واللوثريــة فــي مدينــة رام اللــه، الــذي كان ريعــه لدعــم العائــالت المحتاجــة وبعــض المؤسســات 

الخيريــة العاملــة فــي الوطــن.

كما قامت الشركة برعاية عدة وثائق تأمينية للعديد من األنشطة منها:

ســباق اليــوم الــوردي النســائي الثانــي - وتأتــي أهميــة الســباق مــن منطلــق توعية المجتمع الفلســطيني والنســاء 
الفلســطينيات بمخاطــر مــرض ســرطان الثــدي، وتداعياتــه، وأهميــة الفحص المبكر.

الــى جانــب ذلــك قامــت المشــرق للتأميــن برعايــة حفــل تكريــم طلبــة الثانويــة العامــة لمدرســة ديــر نظــام/ رام الّلــه  
حيــث نظمــت إدارة المدرســة حفــل تكريــم للمعلميــن والطــالب المتفوقيــن فــي الثانويــة العامــة. وشــارك الطــالب 

فرحتهــم خــالل الحفــل الــذي أقامتــه المدرســة عــدٌد مــن أوليــاء األمــور، باإلضافــة للهيئتيــن التدريســية واإلداريــة.
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شركة	بيبي	كورد	لتخزين	وتأمين	الخاليا	الجذعية

احتفــاًء بالشــراكة بيــن مجموعــة المشــرق للتأميــن وبيبــي كــورد األردن وانضمــام شــركة شــركة بيبــي كــورد لتخزيــن 
ــن، نظمــت الشــركة ورشــات  ــة المشــرق للتأمي ــة - فلســطين كإحــدى شــركات مجموع ــا الجذعي ــن الخالي وتأمي
عمــل إلطــالق خدمــة بيبــي كــورد فــي فلســطين ُعقــدت بمشــاركة وزارة الصحــة واألطبــاء وأصحــاب اإلختصــاص 

ومراكــز االخصــاب فــي جميــع محافظــات الوطــن.
ــن،  ــة للمواطني ــة المقدم ــات الطبي ــة الخدم ــة فــي طبيع ــة نوعي ــورد فــي فلســطين نقل ــي ك ــود بيب ــر وج ويعتب
ــى انتقــاء  ــن عل ــة المشــرق للتأمي ــط للمســتقبل.  وتحــرص  مجموع ــة التخطي ــا بمثاب واإلســتفادة مــن خدماته
الخدمــات المميــزة واألفــكار االســتثمارية ذات الطابــع الفريــد المميــز لتكــون الخدمــات التــي تقدمهــا المجموعــة 

ــًا.  تلبــي حاجــات المجتمــع وتحاكــي التطــور الســريع عالمي

كمـــا رعـــت المشـــرق للتأميـــن المؤتمـــر الدولـــي األول 
ـــة  ـــم مـــن نقاب ـــذي انعقـــد بتنظي ـــاخ ال ـــر المن حـــول تغيي
المهندســـين – القـــدس وهـــدف إلـــى دراســـة آثـــار 
التغيـــر المناخـــي علـــى الـــدول الناميـــة، لتقليـــص اآلثـــار 

الناجمـــة عـــن التغيـــر المناخـــي.
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اإلستثمار	في	األوراق	المالية

بلغــت القيمــة الســوقية لمحفظــة الشــركة االســتثمارية فــي األوراق الماليــة 2,652,590 دوالر 
أمريكي كما في 2017/12/31 بالمقارنة مع 1,292,312 دوالر أمريكي كما في 2016/12/31.

كفاية	أنظمة	الضبط	الداخلي

ــة اهتمامــًا خاصــًا بأنظمــة الضبــط الداخلــي مــن خــالل وضــع السياســات  تولــي اإلدارة التنفيذي
التنفيذيــة  الموضوعــة، وتقــوم اإلدارة  التــي تضمــن تحقيــق األهــداف  العمليــة  واإلجــراءات 
ــالت الالزمــة  ــي وإدخــال التعدي ــط الداخل ــة والضب بمراجعــة مســتمرة لسياســات وأنظمــة الرقاب
عليهــا لتتماشــى وخطــة تحقيــق األهــداف، وقــد ســاهمت هــذه السياســات فــي بنــاء نظــام مالــي 
وإداري متكامــل يتمتــع بأقصــى درجــات المرونــة، والــذي بــدوره قــام بوضــع وتنفيــذ نظــام رقابــي 

بهــدف قيــاس واســتدراك المخاطــر والحــد مــن تفاقــم أيــة انحرافــات وتصويبهــا مباشــرة.

السيطرة	على	الشركة

ال توجد أية مؤشرات قد تشير إلى نية أي من المساهمين اتخاذ إجراءات للسيطرة على الشركة.
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اللجان	المنبثقة	عن	مجلس	اإلدارة

أواًل: اللجنة التنفيذية والمخولة بكافة صالحيات مجلس اإلدارة وتتألف من السادة:
عضو مجلس إدارة/ الرئيس التنفيذي السّيد/ أيوب وائل زعرب   

نائب ثاني لرئيس مجلس اإلدارة السّيد/ جالل كاظم ناصر الدين   
عضو مجلس إدارة السّيد/ عدنان عبد اللطيف / شركة سجاير القدس   

ثانيًا: لجنة التدقيق الداخلي وتتألف من السادة:
ممثل عن السادة / الشركة األردنية الفرنسية للتأمين  

السّيد عدنان عبد اللطيف / شركة سجاير القدس  
المدقق الداخلي للشركة بصفته الوظيفية  

ثالثًا: لجنة الحوكمة وتتألف من السادة:
رئيس مجلس اإلدارة السّيد/ وائل أيوب زعرب   

عضو مجلس إدارة السّيد/ وسيم وائل زعرب   
عضو مجلس إدارة السّيد/ سهيل توفيق مرار   

اإلدارة	التنفيذية	العليا

عضو مجلس إدارة/ الرئيس التنفيذي السّيد/ أيوب وائل زعرب   
المدير العام السّيد/ نهاد محمد أسعد   

نائب المدير العام لشؤون التخطيط واإلستثمار السّيد/ خليل الحاج علي   
مساعد المدير العام لإلنتاج السّيد/ حاتم عبد العفو العليات   

إجتماعات	مجلس	اإلدارة

ــم يتغيــب أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس  عقــد مجلــس إدارة الشــركة أربعــة اجتماعــات خــالل العــام 2017 ول
دون إذن مشــروع، وقــد تــم اإلفصــاح عــن تواريــخ عقــد هــذه االجتماعــات ونتائجهــا وفقــًا لأصــول، كمــا عقــدت 

اللجنــة التنفيذيــة والمخولــة بكامــل صالحيــات مجلــس اإلدارة إجتماعــان لهــا خــالل العــام 2017. 

لم يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أية بدالت خالل العام 2017 عن حضور اجتماعات مجلس اإلدارة.

إجتماعات	لجنة	التدقيق	الداخلي

تعقــد اجتماعــات لجنــة التدقيــق الداخلــي عــادة علــى هامــش انعقــاد اجتماعــات مجلــس إدارة الشــركة، حيــث يتــم 
التــداول والتنســيق بيــن أعضــاء اللجنــة حــول مجريــات ونتائــج اعمــال دائــرة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة.
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الكادر	الوظيفي

عدد	الموظفين	عام	2016عدد	الموظفين	عام	2017المؤهل	العلمي#

01دكتوراه1

33ماجستير2

10094بكالوريوس3

2728دبلوم4

1312ثانوية عامة5

79ما دون ثانوية عامة6

150147المجموع

الحوكمة	الرشيدة

يولــي مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة أهميــة خاصــة لمفهــوم الحوكمــة الرشــيدة انطالقــًا مــن القناعــة 
ــن المعلومــات  ــان اإلفصــاح ع ــق ف ــات الشــفافية، ومــن هــذا المنطل ــة ممارســة أقصــى درج الراســخة بأهمي
المتعلقــة بالشــركة ونتائــج أعمالهــا وبياناتهــا الماليــة ونشــاطاتها وكافــة أمورهــا الجوهريــة لمســاهمي الشــركة 
وكافــة المســتثمرين والمطلعيــن يقــع فــي أعلــى درجــات االهتمــام وذلــك بهــدف إرســاء قواعــد التعامــل الرشــيد 
الماليــة وكافــة  األوراق  فــي قطــاع  للشــركة والمســاهمين والمتعامليــن  العامــة  المصلحــة  تعزيــز  لغايــات 

المهتميــن فــي هــذا المجــال.

الوضع	المالي

ُتظهــر البيانــات الماليــة الختاميــة المدققــة وفــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة مــن قبــل مدقــق 
حســابات الشــركة الخارجــي بوضــوح تــام كافــة النواحــي الجوهريــة للمركــز المالــي للشــركة ونتائــج أعمالهــا 

وتدفقاتهــا النقديــة كمــا فــي تاريــخ 2017/12/31.

وانطالقــًا مــن تبنــي الشــركة ألســس وقواعــد الحوكمــة الرشــيدة بمضمونهــا الشــمولي، فــان اإلفصــاح وبشــكل 
دائــم وواضــح عــن كافــة نشــاطات ونتائــج أعمــال الشــركة واســتثماراتها وأمورهــا الجوهريــة والتواصــل مــع حملــة 

أســهمها ومســاهميها يقــع فــي صلــب أولوياتهــا. 
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آلية	إيصال	المعلومات	للمساهمين

توجــه الدعــوة لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي الســنوي لكافــة مســاهمي الشــركة المســجلين لــدى . 1
مركــز اإليــداع والتحويــل فــي بورصــة فلســطين قبــل خمســة عشــر يومــًا مــن انعقــاد االجتمــاع.

نشر إعالن دعوة الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين قبل أسبوع من انعقاد االجتماع.. 2

ــروع . 3 ــدى ف ــك ل ــز الشــركة الرئيســي وكذل ــس االدارة فــي مرك ــة ســر مجل ــدى أمان ــر الســنوي ل وضــع التقري
ــف المناطــق الطــالع مــن يرغــب مــن المســاهمين. الشــركة فــي مختل

البحث	والتطوير

لقــد احتــل موضــوع البحــث والتطويــر خــالل العــام 2017 موقعــًا مميــزًا في اهتمامــات اإلدارة التنفيذية للشــركة، 
حيــث تركــزت الجهــود بهــذا الســياق علــى تحديــث أســاليب العمــل وتطويــر آليــات إصــدار وثائــق التأميــن وأتمتتهــا 
وتطويــر وســائل تقديــم الخدمــات التأمينيــة وآليــات التواصــل مــع الجمهــور، األمــر الــذي أدى إلــى تفعيــل عاملــي 

الســرعة والدقــة فــي عمليــات اإلصــدار تســهياًل لجمهــور مؤمنيهــا وموظفيهــا علــى حــد ســواء.

لذلــك قــد واصلــت الشــركة اهتمامهــا وتركيزهــا علــى تدريــب كوادرهــا وطاقــم موظفيهــا حيــث عقــدت  العديــد 
مــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل الداخليــة كمــا انتدبــت العديــد مــن الموظفيــن للمشــاركة فــي الــدورات 
الخارجيــة والمؤتمــرات وذلــك بهــدف تعزيــز وزيــادة الثقافــة التأمينيــة وتطويــر األداء الفنــي واإلداري لموظفــي 
ــة للشــركة  ــروة الحقيقي ــه الث ــكادر البشــري كون ــة االســتثمار فــي ال ــًا بأهمي ــز روح االنتمــاء، إيمان الشــركة وتعزي

واألداة الرئيســية لتحقيــق النمــو المســتدام.

اإلجراءات	القانونية	والقضايا

لقــد اســتمر خــالل العــام 2017 ايــالء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة اهتمامــًا كبيــرًا فــي معالجــة كافــة القضايــا 
المقامــة علــى الشــركة والتــي هــي باألســاس ال تخــرج عــن نطــاق اإلجــراءات الطبيعيــة المتعلقــة بطبيعــة أعمــال 
الشــركة والتــي تنشــأ كنتيجــة مباشــرة لنزاعــات بشــأن قيــم التعويضــات واألضــرار المترتبــة علــى حــوادث مركبــات 
وتأمينــات عامــة مختلفــة، والتــي تؤكــد الخبــرة الفنيــة للشــركة علــى مــدار الســنوات الماضيــة إلــى عــدم وجــود أي 
تأثيــر غيــر طبيعــي علــى المركــز المالــي للشــركة علــى خلفيــة هــذه القضايــا نتيجــة وضــع مخصصــات ماليــة كافيــة 

لمقابلتهــا فــي البيانــات الماليــة للشــركة.
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التغيرات	والمؤشرات	المستقبلية

لقــد شــهدت أوضــاع قطــاع التأميــن فــي فلســطين خــالل العــام الماضــي معانــاة مــن نفــس المعوقــات التــي 
عانــى منهــا القطــاع فــي األعــوام الســابقة. و اســتمرت خروقــات تعرفــة التأمينــات اإللزاميــة المقــرة مــن قبــل 
اإلدارة العامــة للتأميــن فــي هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية باإلضافــة إلــى اســتمرار حــدة المنافســة بيــن 
شــركات التأميــن الفلســطينية العاملــة فــي الســوق والوصــول فــي األســعار بهــا إلــى حــدود ُدنيــا. باإلضافــة إلــى  

االســتمرار فــي المنافســة علــى صعيــد الكفــاءات والكــوادر التأمينيــة والــوكالء والمنتجيــن.

واســتمرت اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بسياســتها المعلنــة بعــدم االنجــرار خلــف الممارســات غيــر المدروســة 
المتبعــة فــي الســوق، واســتطاعت أن تنــأى بنفســها عــن تعريــض الشــركة لمجازفــات ال يمكــن التكهــن بعواقبهــا 
مــن خــالل سياســتها المتحفظــة فــي اإلكتتــاب بأنــواع معينــة مــن التأمينــات المصنفــة بالخطيــرة، إال أن الشــركة 

وضعــت خطــة نمــو مدروســة لمحفظــة الشــركة آخــذة بعيــن االعتبــار كافــة العوامــل المؤثــرة فــي الســوق.

لقــد انصــب جــزء كبيــر مــن اهتمامــات اإلدارة التنفيذيــة للشــركة خــالل العــام الماضــي 2017 علــى إنجــاز مــا تبقــى 
مــن خطــة إعــادة الهيكلــة اإلداريــة والماليــة ووضــع سياســات االكتتــاب الواضحــة وإنجــاز إجــراءات العمــل الداخلية، 
األمــر الــذي ســيمكن طاقــم العمــل مــن القيــام بواجباتــه علــى أكمــل وجــه ويعــزز مكانــة الشــركة واالنطــالق بهــا 

مــن جديــد نحــو تبــؤ المكانــة الحقيقيــة للشــركة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني. 

الوضع	التنافسي

لقــد كان لقــرار اإللتــزام بالحــد األدنــى لتعرفــة التأمينــات اإللزاميــة وقــرار توزيــع عمــوالت الفائــض بيــن شــركات 
التأميــن أثــرًا كبيــرًا علــى اســتقرار ســوق التأميــن الفلســطيني وإن لــم تكــن درجــة االلتــزام كاملــة، كمــا لعــب هــذا 

األمــر دورًا محوريــًا فــي النتائــج اإليجابيــة التــي حققتهــا شــركات التأميــن.

كمــا أن المنافســة الســعرية امتــدت لتشــمل باقــي أنــواع التأميــن األخــرى مــن تأمينــات عامــة وتأميــن صحــي 
رغبــة مــن الشــركات فــي االســتحواذ علــى حصــة ســوقية إضافيــة.

ــا  ــى حصته ــاظ عل ــار الحف ــن االعتب ــة آخــذة بعي ــة متوازن ــاع سياســة اكتتابي ــى اتب إال إن شــركتكم قــد حرصــت عل
الســوقية وتطويرهــا بشــكل مــدروس دون االنجــرار وراء المنافســة الســعرية المحمومــة.

التوجه	االستراتيجي

إن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة مصممــون علــى المضــي قدمــًا فــي تحقيــق قصــة نجــاح جديــدة 
تضــاف إلــى رصيــد وســمعة الشــركة التــي تحظــى بهــا لــدى قاعــدة واســعة مــن كبــرى الشــركات والمؤسســات 
الفلســطينية، إيمانــًا منهــم بمقومــات النجــاح والتطــور الممكنــة والمتمثلــة بالطاقــات البشــرية والســمعة 

الطيبــة القائمــة علــى الخدمــة المميــزة والوفــاء بااللتزامــات المتحققــة. 
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 المؤشرات	الرئيسية	للبيانات	المالية	للشركة
)	بالدوالر	األمريكي (
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تطور األقساط المكتتبة والتعويضات التحميلية 

20172016السنة

23,80018,082األقساط المكتتبة

13,03410,426التعويضات التحميلية

تطور أصول الشركة

20172016السنة

43,96233,567إجمالي األصول
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تطور مطلوبات عقود التأمين

20172016السنة

24,15317,669مطلوبات عقود التأمين
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للتأميـــن  المشـــرق  شـــركة  مجموعـــة 
المســـاهمة العامة المحدودة فلسطين

القوائم المالية
وتقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٧
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المركز الرئيسي: رام الّله - الماصيون، حي النهضة، شارع الردريسي، بناية المشرق 

 Tel: 02 2958090 Fax: 02 2958089 E-mail: info@mashreqins.com

 www.mashreqins.com

ثقة... مصداقية... وفاء دائم
التقرير السنوي

Annual Repor t

ي
نو

س
ر ال

ري
تق

ال
A

nn
ua

l R
ep

or
t

AL-MASHREQ INSURANCE CO.


