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حضرات المساهمين الكرام، 

تحيه طيبة وبعد، 

يســرني وزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة أن نرحــب بكــم فــي إجتمــاع الهيئــة العامــة الســادس والعشــرين وفيمــا يلــي 

التقريــر الســنوي للشــركة الــذي يبيــن نتائــج أعمالهــا خــالل الســنه المنتهيــة فــي 2021/12/31. 

يؤســفنا إبالغكــم أن الشــركة فــي عــام 2021 كانــت نتائجهــا ســلبية حيــث بلغــت الخســائر )133(  ألــف دينــار لعــدة 

أســباب اهمهــا :

1. الخســائر الكبيــرة المتأتيــة مــن دائــرة تأميــن المركبــات والتــي تقــدر بحوالــي 795 الــف دينــار نتيجــة زيــاده الحــوادث 

بشــكل كبيــر خــالل النصــف الثانــي مــن العــام 2021 مــع ثبــات اســعار االقســاط وعليــه قامــت ادارة الشــركة باتخــاذ 

قــرار باغــالق فــرع تأميــن المركبــات اعتبــارا مــن تاريــخ  2021/12/31 للحــد مــن الخســارة والتركيــز علــى فــروع التاميــن 

االخــرى ذات الربحيــة.   

2. المنافســة الشــديدة بيــن الشــركات التأميــن والتــي أدت الــى تخفيــض األســعار بشــكل كبيــر وغيــر صحــي للقطــاع 

نظــرًا لألوضــاع اإلقتصاديــة الصعبــة بشــكل عــام.  

3. قامــت الشــركه خــالل العــام 2021 برصــد مخصصــات اضافيــة تتعلــق بالذمــم المدينــه واالعمــال الفنيــه ومخصصات 

االدعــاءات غيــر مبلغــة ومخصــص العجز باالقســاط.                                                 

ــة  ــه مــن أكاديمي ــاح نقدي ــع ارب 4. أمــا فيمــا يخــص جانــب االســتثمار ، فقــد تكبــدت الشــركه خســائر نتيجــه عــدم توزي

الطيــران الملكيــة خــالل العــام 2021 وايضــا انخفــاض اســعار االســهم فــي ســوق عمــان المالــي خــالل العــام 2021 .

انخفــض هامــش المــالءة الماليــة لشــركتكم مــن %265 ليصبــح %212 نتيجــه المخصصــات المرصــوده خــالل العــام 

ــة  ــى تلبي ــركة عل ــدرة الش ــد ق ــذا يؤك ــن وه ــاع التامي ــي قط ــدة ف ــب الجي ــن النس ــبة م ــذه النس ــر ه ــك تعتب ــع ذل وم

ــراد والشــركات.  ــا لالف ــم أفضــل خدماته ــا وتقدي وتســديد إلتزاماته
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االمور االيجابيه خالل العام ٢٠٢١

-ارتفــاع اجمالــي موجــودات الشــركة الــى 37.4 مليــون دينــار اردنــي للعــام 2021 مقارنــة بقيمــه 33.8 مليــون دينــار 

اردنــي للعــام 2020 نتيجــه زيــاده النقــد المتأتــي مــن تأميــن المركبــات والتأميــن الطبــي.

-حافظــت الشــركه  بشــكل كبيــر علــى الفوائــد المتأتيــه مــن ربــط الودائــع  بالرغــم مــن انخفــاض اســعار الفائــده بشــكل 

كبيــر فــي البنــوك االردنيــة وذلــك نتيجــه زيــادة  قيمــه ودائــع الشــركه بالبنــوك . 

-اســتمرت إدارة الشــركة فــي الحفــاظ علــى النهــج المتبــع فــي تطبيــق المعاييــر العالميــة للتأميــن وإعــادة التأميــن 

بإختيــار أفضــل شــركات اإلعــادة العالميــة ووضــع سياســات إكتتابيــة مســتندة إلــى مــا يلــي:

1. تحليــل كافــة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا المؤمــن لهــم وتقديــم الخدمــات التأمينيــة األفضــل والتــي تعــود بالفائــدة 

علــى المحفظــة التأمينيــة للشــركة وللمؤمــن لهــم.

2. التقييم المتحفظ الحتمالية حدوث أية مخاطر قد تؤدي الى خسائر.

3. تقديــم أســعار مناســبة للمؤمــن لهــم والتــي تحقــق الحمايــة الكاملــة وبأقســاط تتناســب مــع طبيعة الخطــر المؤمن 

عليــه وضبــط النفقات التشــغيلية للشــركة.

4. اإلكتتــاب بوثائــق التأميــن التــي تمكننــا مــن تقديــم أفضــل التغطيــات والحمايــة التأمينيــة للشــركات واألفــراد والتي 

تحقــق المــردود اإليجابي لشــركتكم.

الخطة المسقبلية لشركتُكم لعام 2022 ستركز على ما يلي:

تعمــل ادارة الشــركة علــى تنفيــذ خطــة عــام 2022 بالتركيــز علــى فــروع التاميــن التــي تمتــاز بالربحيــة  والعمــل علــى 

تحســين االداء والتطويــر الداخلــي للشــركة  وذلــك ضمــن المحــاور الرئيســية التاليــة :

المحور المالي

1.1 تحقيق نمو في االرباح وتعزيز حقوق المالكين بتحقيق عائد سنوي جيد من رأس مال الشركة للعام 2022 

1.2 تحقيــق نمــو فــي األقســاط المكتتبــة بنســبة %11 لتصبــح 16,800,000 دينــار أردنــي مقارنــه بالعــام 2019 حيــث 

قامــت الشــركه بالغــاء رخصــه فــرع المركبــات بتاريــخ 2021-12-31 .

1.3 ضبط النفقات بشكل عام وزيادة االيرادات المتحققة للشركة

1.4 معالجة الخسائر المتأتية من االستثمار والعمل على خلق فرص استثمارية جديده ذات ربحية جيدة.



2.محور العمالء والسوق 

 )Direct Brokers(  2.1 التوســع فــي تســويق منتجــات التأميــن علــى الحيــاة والتأمينــات العامــة مــن خــالل وســطاء التأميــن

ووكالء التأميــن )Agents( باإلضافــة إلــى كادر المبيعــات المباشــر.

2.2 تشجيع العمالء على استخدام التطبيق اإللكتروني لخدمات التأمين الطبي.

2.3التركيز على البيع من خالل التطبيق اإللكتروني للشركه فيما يتعلق بتأمين السفر والمنازل

 2.4 التركيــز علــى التعريــف جميــع منتجــات الشــركه مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي وذلــك لجــذب عمــالء اكثــر 

للشــركة.

3.محور العمليات 

3.1 االستمرار في تطوير البنية التكنولوجية وأتمتة الدائرة المالية ودائرة التأمين الطبي.

3.2 تخفيض التكاليف وربطها بالفائدة المرجوة.  

4.محور الموارد البشرية 

للشــركه.                               المرجــوه  األهــداف  لتحقيــق  وذلــك  فقــط  المبيعــات  دائــره  بموظفــي  الجديــدة  التعيينــات  حصــر   4.1

.)KPI( الرئيســي  األداء  العمــل ومؤشــر  تتطلبــه طبيعــة  مــا  بحســب  الالزمــة  التدريبيــة  الفــرص  توفيــر   4.2

4.3 تطبيق مشروع االحالل الوظيفي.                                                                                                                                         

4.4 اجراء عمليات تنقالت بين الموظفين بما يضمن تنويع خبرات الموظف. 



ختامًا 

ــم أفضــل  ــق األهــداف االســتراتيجية المرجــوة لتقدي ــكل جهــد وتفــان لتحقي ــأن إدارة الشــركة ســتعمل ب ــا ثقــة ب كلن

ــا ولمصلحــة مســاهميها . ــن معه ــا لخدمــة المؤمني ــو إليه ــي نصب ــج الت ــق النتائ ــة وتحقي الخدمــات التأميني

 ونرجــو اهلل العلــي القديــر أن يوفقنــا جميعــًا فــي خدمــة الوطــن والمواطــن فــي ظــل ورعايــة صاحــب الجاللــة الملــك 

عبــداهلل الثانــي إبــن الحســين الُمعظــم حفظــه اهلل.

واهلل ولي التوفيق ،،

                                                              

                                                                                                                   

سامي قموه

رئيس مجلس االدارة


