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من نحن
تأسســت شــركة المشــرق للتأميــن كشــركة مســاهمة عامــة عــام  ، 1992بتظافــر جهــود العديــد
مــن المؤسســات الماليــة واالقتصاديــة الفلســطينية  ،وكان األول مــن آذار  1993أول يــوم عمــل
للشــركة والبــدء فعليــً بتقديــم الخدمــات للجمهــور.
تتبــوأ شــركة المشــرق للتأميــن مكانــة رياديــة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني  ،مــن خــال
حضورهــا الفاعــل وتقديــم باقــة مــن الحلــول التأمينيــة المتنوعــة والمتطــوره التــي تلبــي حاجــات
كافــة شــرائح المجتمــع وتوفيــر آالف فــرص العمــل.
كان لخطــوة انضمــام الشــركة األردنيــة الفرنســية للتأميــن كشــريك اســتراتيجي فــي أواســط
العــام  2000مــع مجموعــة مــن رجــال األعمــال واإلدارييــن المتميزيــن  ،أكبــر األثــر فــي إعــادة الشــركة
لمســار تطورهــا المهنــي واالقتصــادي  ،رافقــه خطــوات كبــرى علــى صعيــد البنيــة الداخليــة للشــركة
وصياغــة اســتراتيجيات عمــل جديــدة ســرعان مــا بــدأت آثارهــا اإليجابيــة بالظهــور.
تتمتــع الشــركة بعاقــات إســتراتيجية مــع كبــرى شــركات إعــادة التأميــن العالميــة  ،باإلضافــة
لعاقــات شــراكة إســتراتيجية مــع العديــد مــن الزبائــن والمورديــن  ،كمــا وثقــت الشــركة العاقــة
بينهــا وبيــن وكائهــا فتميــزت فــي دعــم وتوســيع نطــاق نشــاطاتهم وأعمالهــم التســويقية ،
وقامــت بتطويــر باقــة مــن الخدمــات التأمينيــة الجديــدة التــي تلبــي حاجــات ورغبــات كافــة شــرائح
المجتمــع.
لــم يقتصــر اهتمــام الشــركة علــى الزبائــن والمورديــن والــوكاء والمنتجيــن ،بــل تصــدر قمــة
أولوياتهــا تنميــة مواردهــا البشــرية والســعي الدائــم لتطويرهــا وتزويدهــا بأرقــى األســاليب اإلداريــة
كمــا أن الشــركة لــم تغفــل المســؤولية االجتماعيــة الملقــاة علــى عاتقهــا حيــث تقــوم بدعــم
العديــد مــن األنشــطة والمســاهمات تجــاه فئــات المجتمــع األقــل حظــً  ،باإلضافــة لرعايــة العديــد
مــن المناســبات والمعــارض والمهرجانــات.
تقــدم شــركة المشــرق للتأميــن خدماتهــا التأمينيــة المتنوعــة مــن خــال فروعهــا ومكاتبهــا
ّ
ومكاتــب وكائهــا المنتشــرة فــي جميــع محافظــات الوطــن  ،كمــا تحــرص الشــركة علــى تطويــر
وتحديــث هــذه المكاتــب باســتمرار لمواكبــة متطلبــات وطموحــات الزبائــن.
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رسالتنا
باعتمادنــا علــى فريــق عمــل مهنــي بخبــرات متنوعــة ،فاننــا فــي شــركة المشــرق للتأميــن نلتــزم
بتقديــم أفضــل الحلــول التأمينيــة  ،بهــدف الحصــول علــى رضــى زبائننــا وتلبيــة احتياجاتهــم
المختلفــة .وبالتالــي تحقيــق العوائــد المثلــى للمســاهمين  ،وال تثنينــا اعمالنــا عــن االهتمــام
بمســؤوليتنا تجــاه المجتمــع والمســاهمة فــي تطويــره.

أهدافنا
تهــدف الشــركة إلــى تحقيــق رســالتها ورؤيتهــا النابعــة من قراءة واضحة للمســتقبل والمســاهمة
الفاعلــة فــي تطويــر صناعــة التأميــن فــي فلســطين والرقــي بهــا إلــى أعلــى المســتويات والمشــاركة
فــي بنــاء ونهضــة االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني وتطويــره باعتبارهــا أحــد مكوناتــه  ،وذلــك مــن
خــال تقديــم خدماتهــا المميــزة لجمهــور زبائنهــا انطاقــً مــن قاعــدة الشــراكة المتبادلــة باعتبارهــا
مظلــة أمــان لمصالــح وممتلــكات مؤمنيهــا.

رؤيتنا
 تحقيق أعلى درجات رضا الزبائن. امتاك محفظة تأمين متوازنة وتطويرها باستمرار. المحافظة على افضل الكوادر البشرية ذات الخبرات المتميزة والعمل على تطويرها. -استخدام احدث طرق التكنولوجيا واإلبداع في تقديم خدماتنا.
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تقرير مجلس اإلدارة
المقدم لمساهمي مجموعة شركة المشرق للتأمين عن أعمال السنة المنتهية 2016

حضرات الس ّيدات والسادة مساهمي مجموعة شركة المشرق للتأمين األفاضل ،،،
تحية واحترام وبعد ،،
يســرني بالنيابــة عــن زمائــي فــي مجلــس اإلدارة أن أرحــب بكــم فــي اجتمــاع هيئتكــم العامــة،
والــذي يأتــي تتويجــً لعــام حافــل باإلنجــاز والنتائــج اإليجابيــة.
فبالرغــم مــن اســتمرار حالــة الركــود السياســي وعــدم وجــود أي آفــاق لحلــول منتظــرة ،وبالرغــم
مــن عــدم توفــر بيئــة عمــل مناســبة لنمــو وتطور قطــاع التأميــن إال أن شــركتكم تمكنت مــن تحقيق
نتائــج إيجابيــة علــى كافــة األصعــدة ،وواصلــت نموهــا وانتشــارها فــي كافــة محافظات الوطــن وكان
ذلــك بفضــل التزامهــا الدائــم والمتواصــل بتقديــم أفضــل الخدمــات التأمينيــة لعمائها.
لقــد شــهد العــام المنصــرم حالــة شــبه اســتقرار فــي أســعار التأمينــات اإللزاميــة ،ممــا أضفــى علــى
القطــاع بعــض اإلســتقرار الــذي افتقــده منــذ ســنوات طويلــة ،وبــدأت بــوادر هــذا االســتقرار بالظهور إال
أنــه ولألســف تلــوح فــي األفــق إشــارات ُتهــدد هــذا االســتقرار ،األمــر الــذي قــد يعــود بالقطــاع لســنوات
مــن المنافســة المحمومــة واألداء الضعيــف.
لــذا وضعــت شــركتكم خــال العــام الماضــي خططــً مدروســة وهادفــة لتعزيــز وضعهــا المالــي
واإلداري واالحتفــاظ بحصتهــا الســوقية وتطويرهــا بشــكل معتمــد علــى نوعيــة األخطــار المكتتبــة ال
علــى حجمهــا ،كمــا اســتمرت الشــركة فــي سياســتها باإلبتعــاد عــن المنافســة الســعرية المحمومــة
ومتســلحة بتميزهــا فــي تقديــم الخدمــة.
لقــد اســتطاعت شــركتكم وبفضــل التزامهــا بالخطــط المرســومة وجهــود هيئــة ســوق رأس
المــال الفلســطينية فــي ضبــط أســعار التأمينــات اإللزاميــة مــن تحقيــق نتائــج ايجابيــة ومفصليــة فــي
مســيرتها ،وتمكنــت مــن تعزيــز احتياطاتهــا ومخصصاتهــا بنســبة  %18عمــا كانــت عليــه عــام 2015
باإلضافــة إلــى تعزيــز اســتثماراتها وحقــوق مســاهميها وموجوداتهــا وزيــادة أرباحهــا الفنيــة بنســبة
 %268عمــا كانــت عليــه نهايــة عــام  2015وصافــي أرباحهــا بعــد الضريبــة بنســبة .%65
وبمــوازاة ذلــك ركــزت الشــركة علــى تطويــر كادرهــا الوظيفــي مــن خــال توفيــر التدريــب والتأهيــل
الــازم للموظفيــن بالشــكل الــذي يطــور أدائهــم و ُيعــزز مهاراتهــم ويمكنهــم مــن تقديــم أفضــل
الخدمــات للجمهــور.
وكشــركة رائــدة فــي االقتصــاد الفلســطيني فقــد عــززت الشــركة مــن مســاهماتها اإلجتماعيــة
مــن خــال المشــاركة مــع كافــة قطاعــات المجتمــع الفلســطيني الــذي نعتبــر أنفســنا وبــكل فخــر
مســؤولين عــن المســاهمة فــي نمــوه وتطــوره وبنــاء أجيالــه.
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المساهمون الكرام،
ال يســعنا ونحــن نســتقبل عامــً جديــدًا مليئــً بالتفــاؤل والتمنيــات الخيــرة لشــركتنا ومجتمعنــا
الفلســطيني إال أن نتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل الجهــات الرقابيــة والحكوميــة علــى دعمهــا،
ونخــص بالذكــر الســادة رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية ومديــر
عــام الهيئــة واإلدارة العامــة للتأميــن ومعالــي وزيــرة اإلقتصــاد الوطنــي وعطوفــة الس ـ ّيد مراقــب
الشــركات ومديــر عــام اإلدارة العامــة لــألوراق الماليــة وبورصــة فلســطين والمجلــس التنســيقي
لمؤسســات القطــاع الخــاص واإلتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن وغيرهــا مــن المؤسســات
ذات العاقــة علــى تعاونهــم جميعــا ووقوفهــم إلــى جانبنــا تأكيــدًا للعاقــة الوطيــدة القائمــة
فيمــا بيننــا ،كمــا ونخــص بالشــكر أســرة شــركة المشــرق للتأميــن مــن موظفيــن ووكاء ومنتجيــن
ومستشــارين علــى أدائهــم المتميــز متمنيــن للجميــع عامــً مليئــً بالنجــاح والتوفيــق.

راجين أن تتقبلوا منا جميعًا فائق االحترام والتقدير ،،
وكل عام وأنتم بألف خير ،،
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الشركات التابعة للمجموعة
تمتلــك شــركة المشــرق للتأميــن الشــركة العقاريــة التجاريــة لاســتثمار ،وهــي شــركة مســاهمة
عامــة متخصصــة فــي مجــال االســتثمار العقــاري ومســجلة لــدى وزارة االقتصــاد الوطنــي تحــت رقــم
 562600734بــرأس مــال  5,500,000دينــار أردنــي ،حيــث تمتلــك شــركة المشــرق للتأميــن مــا نســبته
 %48.02مــن رأس مــال الشــركة العقاريــة التجاريــة لاســتثمار مــع تحقــق ســيطرة لشــركة المشــرق
للتأميــن علــى مجلــس إدارة الشــركة العقاريــة التجاريــة لاســتثمار ووجــود القــدرة علــى التحكــم
فــي القــرارات اإلداريــة واالســتثمارية فيهــا.
وتمــارس الشــركة عملهــا مــن خــال مركزهــا الرئيســي فــي رام اهلل وال يوجــد لهــا فــروع أخــرى ،وقــد
بلــغ عــدد موظفــي الشــركة ( )5موظفيــن كمــا فــي .2016.12.31

أعمال ومجال نشاط الشركة
تمــارس الشــركة بيــع وتســويق كافــة أنــواع التأميــن باســتثناء تأمينــات الحيــاة ،فــي كافــة مناطــق
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بمــا فيهــا القــدس وذلــك مــن خــال مكاتبهــا وشــبكة فروعهــا
ووكائهــا ومنتجيهــا المنتشــرين فــي مختلــف محافظــات الوطــن.
وفــي هــذا الســياق فــان 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 التأمينية وفق
معادلــة الشــراكة المتبادلــة مــع زبائنهــا 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.
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مدقق الحسابات الخارجي
 )1يتولى تدقيق حسابات المجموعة السادة سابا وشركاهم“ Deloitte /محاسبون قانونيون”.
 )2بلغت أتعاب التدقيق للمجموعة خالل العام  2016مبلغ وقدره  50,460دوالر أمريكي.

مجلس إدارة الشركة وعدد أسهم كل عضو ونسبة
المساهمة
#

االسم

1
2

السيد /وائل أيوب زعرب
السيد /ياسر محمود عباس

3

السيد /أيوب وائل زعرب

4

السيد /وليد وائل زعرب

عضو مجلس اإلدارة

5

السيد /وسيم وائل زعرب

عضو مجلس اإلدارة

75,000

6

السيد /راغب نادر الحج حسن

عضو مجلس اإلدارة

323,040

% 6.21

7
8

السيد /جالل كاظم ناصر الدين

عضو مجلس اإلدارة

565,539

%10.88

السيد“/نادر الياس” احمد مغربي

عضو مجلس اإلدارة

10,000

% 0.19

السادة /شركة سجاير القدس
يمثلها السيد /عدنان عادل عبد اللطيف
السادة /الشركة األردنية الفرنسية
للتأمين
يمثلها السيد /سهيل توفيق مرار

عضو مجلس اإلدارة

298,387

% 5.74

9
10
11
11

السادة /الشركة األردنية الفرنسية
للتأمين
يمثلها السيد /ناصر احمد العمري

المجموع
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المنصب

عدد األسهم

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

514,225
147,946

عضو مجلس اإلدارة  /الرئيس
التنفيذي

% 9.89
% 2.85

883,394

%16.99

75,000

% 1.44
% 1.44

عضو مجلس اإلدارة

125,548

3,018,079

% 2.41

%58.04

ملخص السيرة الذاتية للسادة أعضاء مجلس اإلدارة
#

االسم

تاريخ الميالد

المؤهل العلمي

الخبرات العملية

1

السيد /وائل أيوب زعرب
رئيس مجلس اإلدارة

1939

بكالوريوس إدارة أعمال الرئيس التنفيذي للشركة
األردنية الفرنسية للتأمين
وعلوم سياسية

2

السيد /ياسر محمود عباس
نائب رئيس مجلس اإلدارة

1962

بكالوريوس هندسة
ميكانيكية

رئيس مجلس إدارة شركة
مجموعة فالكون

3

السيد /أيوب وائل زعرب
عضو مجلس اإلدارة  /الرئيس
التنفيذي

1976

بكالوريرس إدارة
أعمال وتمويل

الرئيس التنفيذي لشركة
المشرق للتأمين.
رئيس مجلس إدارة االتحاد
الفلسطيني لشركات التأمين.
عضوية مجلس إدارة هيئة
سوق رأس المال الفلسطينية.

4

السيد /جالل كاظم ناصر الدين
عضو مجلس اإلدارة

1950

بكالوريوس إدارة
أعمال

رجل أعمال بارز

5

السيد /راغب نادر الحج حسن
عضو مجلس اإلدارة

1950

بكالوريوس تاريخ

نائب رئيس هيئة المديرين
لشركة الشمال الصناعية
الدولية

6

السيد /وليد وائل زعرب
عضو مجلس اإلدارة

1967

بكالوريوس إدارة
المخاطر والتأمين
والتمويل
بكالوريوس قانون
التجارة الدولي وعلم
الجرائم اإلقتصادية

المدير العام للشركة األردنية
الفرنسية للتأمين

7

السيد /وسيم وائل زعرب
عضو مجلس اإلدارة

1969

بكالوريوس إدارة
أعمال وتسويق

المدير العام لشركة داركم
لإلستثمار

8

السيد“ /نادر الياس” احمد مغربي
عضو مجلس اإلدارة

1948

بكالوريوس حقوق

مستشار قانوني

9

السيد /عدنان عادل عبد اللطيف
عضو مجلس اإلدارة

1946

بكالوريوس اقتصاد

نائب المدير العام لشركة
سجاير القدس

10

السيد /ناصر أحمد العمري
عضو مجلس اإلدارة

1970

بكالوريوس حقوق

محامي متمرس

السيد /سهيل توفيق مرار
11
عضو مجلس اإلدارة

1971

بكالوريوس هندسة
مدنية

رجل أعمال بارز في حقل
التجارة والسياحة
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أسهم الشركة وعدد المساهمين
التصنيف

عام 2016

عام 2015

عدد أسهم الشركة
عدد المساهمين

5,200,000
112

5,200,000
132

قائمة كبار المساهمين
عام 2016
اسم المساهم
السيد /أيوب وائل زعرب
السيدة /سمر نصار
السيد /وائل أيوب زعرب
السيد /زياد اسحق صيام
السيد /جالل كاظم ناصر الدين
السيد /راغب عارف الحج حسن
السادة /شركة سجاير القدس
السيد /جورج جبران ناصر

المجموع
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عدد األسهم
883,394
710,650
514,225
400,000
565,539
323,040
298,387
281,472
3,976,707

عام 2015

نسبة
المساهمة
% 16.99
% 13.67
% 9.89
% 7.69
% 10.88
% 6.21
% 5.74
% 5.41
% 76.48

عدد األسهم
754,333
710,650
544,479
400,000
335,285
323,040
298,387
281,472
3,647,646

نسبة
المساهمة
% 14.51
% 13.67
% 10.47
% 7.69
% 6.45
% 6.21
% 5.74
% 5.41
% 70.15

فئات المساهمين
فئة المساهمة

عام 2016
عدد المساهمين عدد األسهم

عام 2015
عدد األسهم
عدد المساهمين

 100سهم فأقل

46

1,342

47

1,331

 101ولغاية  500سهم

7

1,802

10

2,779

 501ولغاية  1,000سهم

7

5,050

7

5,050

 1,001ولغاية  5,000سهم

17

36,498

23

58,914

 5,001ولغاية  10,000سهم

12

78,429

15

99,602

 10,001ولغاية  50,000سهم

6

177,039

13

286,310

 50,001ولغاية  100,000سهم

5

358,000

4

300,000

 100,001سهم فأكثر

12

4,541,840

13

4,446,014

المجموع

112

5,200,000

132

5,200,000

المسؤولية االجتماعية
تولــي الشــركة إهتمامــا كبيــرا لدعــم المجتمع الفلســطيني ،حيث زادت الشــركة من مســاهمتها
فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة وقامــت برعايــة العديــد مــن األنشــطة المجتمعيــة وتقديــم
الدعــم المالــي لبعــض المؤسســات االجتماعيــة والخيريــة وذلــك ايمانــا منهــا بدورهــا الريــادي والهام
فــي المجتمــع.

االستثمار في األوراق المالية
بلغــت القيمــة الســوقية لمحفظــة الشــركة االســتثمارية فــي األوراق الماليــة  1,050,134دوالر
أمريكــي كمــا فــي  31/12/2016بالمقارنــة مــع  946,993دوالر أمريكــي كمــا فــي .31/12/2015

كفاية أنظمة الضبط الداخلي
تولــي اإلدارة التنفيذيــة اهتمامــً خاصــً بأنظمــة الضبــط الداخلــي مــن خــال وضــع السياســات
واإلجــراءات العمليــة التــي تضمــن تحقيــق األهــداف الموضوعــة ،وتقــوم اإلدارة التنفيذيــة بمراجعــة
مســتمرة لسياســات وأنظمــة الرقابــة والضبــط الداخلــي وإدخــال التعديــات الازمــة 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.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

13

السيطرة على الشركة
ال توجد أية مؤشرات قد تشير إلى نية أي من المساهمين اتخاذ إجراءات للسيطرة على الشركة.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أو ً
ال :اللجنة التنفيذية والمخولة بكافة صالحيات مجلس اإلدارة وتتألف من
السادة:
السيد /أيوب وائل زعرب
السيد /جال كاظم ناصر الدين
ممثل عن السادة /شركة سجاير القدس

عضو مجلس اإلدارة /الرئيس التنفيذي.
عضو مجلس اإلدارة.
عضو مجلس اإلدارة.

ثانيًا :لجنة التدقيق الداخلي وتتألف من السادة:
ممثل عن السادة /الشركة األردنية الفرنسية للتأمين.
ممثل عن السادة /شركة سجاير القدس.
المدقق الداخلي للشركة بصفته الوظيفية.

اإلدارة التنفيذية العليا
السيد /أيوب وائل زعرب
السيد /نهاد محمد أسعد
السيد /خليل الحاج علي
السيد /عدنان إبراهيم الصباح
السيد /حاتم عبد العفو العليات

عضو مجلس اإلدارة /الرئيس التنفيذي.
المدير العام.
نائب المدير العام للشؤون المالية.
مساعد المدير العام للعاقات العامة.
مساعد المدير العام لإلنتاج.

مدراء الفروع والدوائر
السيد /نضال يوسف زايد
السيد /ناصر سعيد شاهين
السيدة /ايفا هاني مصلح
السيد /محمد عبد اللطيف زين الدين
السيد /رسان أحمد علي أحمد
السيد /محمد كرم نصار
السيد /محمد يوسف نصر
السيد /ليث فرحان كراجه
السيد /هشام ذيب مشاقي
السيد /سامر جمعه موسى
السيدة /سوسن محمود أبو جودة
السيد /يوسف عبد الكريم البرغوثي
السيد /حسام جمعه حامد
السيدة /ناديا احمد عابد
السيد /نسيم محمد ابو محمود
السيد /إياد فخري معا
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مدير فرعي طولكرم وقلقيلية.
مدير فرع نابلس.
مدير فرع بيت لحم.
مدير فرع حواره.
مدير فرع سلفيت.
مدير فرع طوباس.
مدير مكتب البيرة.
مدير دائرة التعويضات الجسدية.
مدير دائرة التعويضات المادية.
مدير دائرة إصدار التأمينات العامة.
مدير دائرة التأمين الصحي.
مدير التسويق المركزي.
مدير دائرة إصدار المركبات.
مدير دائرة شؤون الموظفين.
مدير دائرة إدارة المخاطر وضبط الجودة.
مدير دائرة تعويضات التأمينات العامة.

اجتماعات مجلس اإلدارة:
عقــد مجلــس إدارة الشــركة أربعــة اجتماعــات خــال العــام  2016ولــم يتغيــب أي عضــو مــن أعضــاء
المجلــس دون إذن مشــروع ،وقــد تــم اإلفصــاح عــن تواريــخ عقــد هــذه االجتماعــات ونتائجهــا وفقــً
لألصــول.
لــم يتقاضــى أعضــاء مجلــس اإلدارة أيــة بــدالت خــال العــام  2016عــن حضــور اجتماعــات مجلــس
اإلدارة.

اجتماعات اللجنة التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية والمخولة بكامل صاحيات مجلس اإلدارة إجتماعان لها خال العام .2016
تعتبــر اللجنــة التنفيذيــة فــي حالــة انعقــاد دائــم لغايــات اتخــاذ القــرارات التــي تحتاجهــا اإلدارة
التنفيذيــة للشــركة.

اجتماعات 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  ،ويتــم اتخــاذ القــرارات والتوصيــات الازمــة ورفعهــا لمجلــس اإلدارة
التخــاذ القــرار المناســب بشــأنها.

الكادر الوظيفي
#
1
2
3
4
5
6

المؤهل العلمي
دكتوراه
ماجستير
بكالوريوس
دبلوم
ثانوية عامة
ما دون ثانوية عامة
المجموع

عدد الموظفين
عام 2016
1
3
94
28
12
9
147

عدد الموظفين
عام 2015
1
4
52
35
28
17
137
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توزيع الكادر الوظيفي ما بين المركز الرئيسي والفروع والمكاتب

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

التصنيف
المركز الرئيسي ،رام اهلل
فرع جنين
فرع نابلس
فرع طولكرم
فرع طوباس
فرع بيت لحم
فرع الخليل
فرع غزة
فرع قباطية
فرع حوارة
فرع سلفيت
فرع قلقيلية
المجموع

عدد الموظفين
عام 2016

عدد الموظفين
عام 2015

74
11
16
12
4
7
10
1
4
3
2
3
147

67
12
11
12
4
7
11
1
3
3
2
4
137

الحوكمة الرشيدة
يولــي مجلــس إدارة الشــركة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة أهميــة خاصــة لمفهــوم الحوكمــة
الرشــيدة انطاقــً مــن القناعــة الراســخة بأهميــة ممارســة أقصــى درجــات الشــفافية ،ومــن هــذا
المنطلــق فــان اإلفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بالشــركة ونتائــج أعمالهــا وبياناتهــا الماليــة
ونشــاطاتها وكافــة أمورهــا الجوهريــة لمســاهمي الشــركة وكافــة فئــات المســتثمرين يقــع فــي
أعلــى درجــات االهتمــام وذلــك بهــدف إرســاء قواعــد التعامــل الرشــيد لغايــات تعزيــز المصلحــة
العامــة للشــركة والمســاهمين والمتعامليــن فــي قطــاع األوراق الماليــة وكافــة 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 .31/12/2016
وانطاقــً 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
 )1توجــه الدعــوة لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي الســنوي لكافــة مســاهمي الشــركة
المســجلين لــدى مركــز اإليــداع والتحويــل فــي بورصــة فلســطين قبــل خمســة عشــر يومــً مــن
انعقــاد االجتمــاع.
 )2نشر إعان دعوة الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين قبل أسبوع من انعقاد االجتماع.
 )3وضــع التقريــر الســنوي لــدى دائــرة أمانــة الســر فــي مركــز الشــركة الرئيســي وكذلــك لــدى فــروع
الشــركة فــي مختلــف المناطــق الطــاع مــن يرغــب مــن المســاهمين.

البحث والتطوير
لقــد احتــل موضــوع البحــث والتطويــر خــال العــام  2016موقعــً مميــزًا مــن اهتمامــات اإلدارة
التنفيذيــة للشــركة ،حيــث تركــزت الجهــود بهــذا الســياق علــى تحديــث أســاليب العمــل وتطويــر
آليــات إصــدار وثائــق التأميــن وأتمتتهــا ،األمــر الــذي أدى إلــى تفعيــل عاملــي الســرعة والدقــة فــي
عمليــات اإلصــدار تســهي ً
ا لجمهــور مؤمنيهــا وموظفيهــا علــى حــد ســواء.
كذلــك فقــد كان عنصــر التدريــب والتأهيــل للــكادر البشــري للشــركة عنصــرًا هامــً خــال العــام
 ،2016حيــث تــم عقــد العديــد مــن ورشــات العمــل الداخليــة والخارجيــة الهادفــة إلــى تعزيــز وزيــادة
الثقافــة التأمينيــة وتطويــر األداء الفنــي واإلداري لموظفــي الشــركة وتعزيــز روح االنتمــاء ،إيمانــً
بأهميــة االســتثمار فــي الــكادر البشــري كونــه الثــروة الحقيقيــة للشــركة واألداة الرئيســية لتحقيــق
النمــو المســتدام.
وفــي هــذا الصــدد فقــد اســتطاعت الشــركة وبنجــاح اســتقطاب نخبــة مــن الكــوادر التأمينيــة
واإلداريــة فــي الســوق الفلســطيني علــى درجــة عاليــة مــن المهنيــة هادفــة بذلــك إلــى تعويــض
خســارتها لجــزء مــن طاقمهــا اإلنتاجــي علــى خلفيــة المنافســة الشرســة فــي الســوق ،وكذلــك
لرفــد كادرهــا البشــري بطاقــات ومؤهــات جديــدة تمكنهــا مــن تلبيــة متطلبــات زبائنهــا المتناميــة
وتمكنهــا مــن تعزيــز مركزهــا ورفــع مســتوى خدماتهــا المقدمــة لجمهــور مؤمنيهــا.

اإلجراءات القانونية والقضايا
لقــد اســتمر خــال العــام  2016ايــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة اهتمامــً 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 البيانات
الماليــة للشــركة.

التغيرات والمؤشرات المستقبلية
اســتمر ســوق التأميــن الفلســطيني خــال العــام الماضــي فــي المعانــاة مــن نفــس المعوقــات
التــي شــهدها فــي األعــوام الســابقة ،خاصــة تلك القضايــا المتعلقــة بالقطاعــات الشــريكة وبتطبيق
القوانيــن ذات العاقــة بقطــاع التأميــن ،ممــا ينعكــس علــى بيئــة العمــل ويحــد مــن إمكانيــات النمــو
والتطــور.
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ولهــذا فقــد ركــزت اإلدارة التنفيذيــة للشــركة علــى اســتكمال خطــة إعــادة الهيكلــة الماليــة
واإلداريــة للشــركة وذلــك بإعــداد إجــراءات عمــل دوائــر الشــركة وفــق أحــدث المعاييــر اإلداريــة األمــر
ّ
يمكــن طواقــم العمــل مــن تنفيــذ واجباتهــم علــى أكمــل وجــه ويعــزز مــن مكانــة
الــذي ســوف
ّ
ويمكنهــا مــن اإلنطــاق لتبــوء مكانتهــا الائقــة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني.
الشــركة
كمــا اســتمرت الشــركة فــي نهجهــا القائــم علــى انتقــاء األخطــار واإلكتتــاب وفــق أســس اإلكتتــاب
السليمة.
وعلــى الرغــم مــن تأثيــر هــذه السياســة علــى حجــم المحفظــة التأمينيــة ،إال أن الهــدف العــام
للشــركة يقضــي بالتركيــز علــى نوعيــة األخطــار وليــس حجمهــا و الحــرص علــى جــودة الخدمــة
المقدمــة للزبائــن.
ّ
يمكــن شــركتنا
إن حــل القضايــا العالقــة لقطــاع التأميــن وخلــق بيئــة عمــل مناســبة ســوف
وباقــي شــركات التأميــن مــن التطــور واالســتمرار فــي توفيــر الحمايــة الازمــة لمكونــات اإلقتصــاد
الفلســطيني.

الوضع التنافسي
أصــدرت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية فــي بدايــة العــام  2016أمــرًا يقضــي بإلــزام جميــع
شــركات التأميــن العاملــة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني بالحــد األدنــى لتعرفــة التأمينــات
اإللزاميــة للحــد مــن المنافســة الســعرية المحمومــة التــي يشــهدها قطــاع التأميــن ومــن األضــرار
التــي يلحقهــا هــذا التنافــس وبهــدف رفــع مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركات لجمهــور
المؤمــن لهــم وزيــادة قــدرة الشــركات علــى دفــع التعويضــات للمتضرريــن مــن الحــوادث.
لقــد انعكــس هــذا األمــر علــى ســوق التأميــن الفلســطيني إيجابــً ،وشــهد ســوق التأميــن اســتقرارًا
نســبيً غــاب عنــه لســنوات ،وبــدأت المؤشــرات اإليجابيــة لهــذا األمــر بالظهــور علــى شــركات التأميــن
وعلــى المؤمــن لهــم علــى حــد ســواء ،إال أنــه ال بــد مــن مواصلــة الجهــود الراميــة لتطبيــق هــذا األمــر
والبنــاء عليــه مســتقب ً
ا.
إال أن قطــاع التأميــن ال يــزال يعانــي مــن العديــد مــن المعوقــات التــي تحــد مــن نمــوه وتطــوره وخاصة
مــا يتعلــق بعاقــة القطــاع مــع الجهــات الشــريكة وعــدم تطبيــق القوانيــن ذات العاقــة بشــكل
كامــل.

التوجه االستراتيجي
إن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة مصممــون علــى المضــي قدمــً فــي تحقيــق قصــة
نجــاح جديــدة تضــاف إلــى رصيــد وســمعة الشــركة التــي تحظــى بهــا لــدى قاعــدة واســعة مــن كبــرى
الشــركات والمؤسســات الفلســطينية ،إيمانــً منهــم بمقومــات النجــاح والتطــور الممكنــة والمتمثلة
بالطاقــات البشــرية والســمعة الطيبــة القائمــة علــى الخدمة المميــزة والوفاء بااللتزامــات المتحققة.
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المؤشرات الرئيسية للبيانات المالية للشركة آلخر خمسة
سنوات
بالدوالر األمريكي
تطور األقساط المكتتبة والتعويضات التحميلية
السنة
األقساط المكتتبة
التعويضات التحميلية

2016
18,082
10,426

2015
15,047
9,343

2014
14,676
8,190

2013
13,982
6,268

2012
9,358
4,508
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تطور أصول الشركة
السنة

2016

2015

2014

2013

2012

إجمالي األصول

33,567

30,018

26,567

18,564

14,997

تطور مطلوبات عقود التأمين
السنة
مطلوبات عقود التأمين
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2016
17,669

2015
14,921

2014
12,183

2013
10,789

2012
7,135
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داﺋﺮة اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

داﺋﺮة
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ

داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﺷﺆون
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﺸﺆون
ادارﻳﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻗﺴﻢ
اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

ﻗﺴﻢ
اﻟﺸﺒﻜﺎت

داﺋﺮة إﻧﺘﺎج
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻗﺴﻢ
اﺻﺪار
وادﺧﺎل

ﻗﺴﻢ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

داﺋﺮة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺼﺤﻲ

ﻗﺴﻢ
اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
ﻗﺴﻢ
اﺻﺪار
ﻗﺴﻢ ادﺧﺎل
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻧﺘﺎج

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺴﺮ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎت

داﺋﺮة
اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ

ﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺎ ﻣﻜﺘﺐ ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

داﺋﺮة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

داﺋﺮة
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

داﺋﺮة
اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻤﺎدﻳﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

داﺋﺮة
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻗﺴﻢ إﺳﻨﺎد
اﻟﻔﺮوع
واﻟﻮﻛﻼء

ﻗﺴﻢ إﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

ﻗﺴﻢ إﺻﺪار
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

ﻗﺴﻢ ﺗﺪﻗﻴﻖ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻗﺴﻢ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺒﻨﻮك
ﻗﺴﻢ
ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻮﻛﻼء

اﻟﻔﺮوع
واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ

اﻟﻤﻮازﻧﺎت
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
واﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
ﻗﺴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻤﻼء
واﻟﻔﺮوع
ﻗﺴﻢ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ
اﻟﻔﺮوع

رعاية الفعاليات واألنشطة

رعاية وثيقة التأمين
لمعرض السيارات األول 2016
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رعاية وثيقة التأمين لمعرض الشوكوالته
والقهوة 2016

مهرجان البيرة
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رعاية وثيقة التأمين للمعرض المتنقل األول 2016

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

25

المشاركة في أيام التوظيف

محافظة قلقيلية

محافظة رام اهلل

المشاركة في لقاء لمدرسة بنات فيصل الحسيني
بعنوان أنتم دعائم األمل

26
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حفل تكريم طالب الثانوية العامة في مدرسة
دير نظام الثانوية

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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جانب من اإلجتماعات الدورية لمدراء الفروع والدوائر
واإلدارة التنفيذية
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اجتماع الهيئة العامة العادي 2015

محاضرة لطالب جامعة بيرزيت حول
إستراتيجيات التسويق
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ورشة عمل بعنوان آليات اإلصدار

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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ورشة عمل نحو تعزيز الشراكة مع شرطة المرور

مشاركة الشركة في فعاليات اسبوع المرور العربي
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تكريم موظفات الشركة في يوم المرأة وعيد االم

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

33

نشاطات الشركة لشهر رمضان المبارك

حملة سحور مشرقي
توزيع سحور على العاملين في مراكز الطوارىء
والمراكز الطبية

توزيع طرود غذائية للعائالت المستورة
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اإلفطار السنوي لشركة المشرق للتأمين

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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توقيع إتفاقيه تأمين مع بلدية قلقيلية

توقيع إتفاقيه تأمين مع بلدية البيرة

توقيع إتفاقيه تأمين مع شركة المشروبات الوطنية
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توقيع إتفاقيه إعالمية مع شركة سمارت

توقيع إتفاقيه تفاهم لتدريب طالب مع جامعة بيرزيت

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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المشرق للتأمين في الصحف
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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مجموعة شركة المشرق للتأمين المساهمة المحدودة
فلسطين
القوائم المالية الموحدة
وتقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
اﻟﻤــﻮﺟـﻮدات
اﻟﻤﻮﺟﻮدات �ﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ�ﺔ
ﻣﻤ�ﻠﻜﺎت وﻣ���ﺪات
ا���ﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾ��ﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎ�ﯿﺔ ﺑﺎ�ﻘﯿﻤﺔ ا��ﺎد��ﺔ ﻣ�ﻦ ���� ا��ﺪ�� ا���ﺎﻣ� ا���ﺮ
وداﺋ� ا�ﺰاﻣﯿ��ﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ
�ﯿﻜﺎت ﺑﺮ�� ا����ﯿ� ����� ﺑ�ﺪ ا��ﺮ ﻣﻦ ���ﻨﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات �ﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ�ﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
�ﻣ� ﻣﺪﯾﻨﺔ� ﺑﺎ���ﺎﻓﻲ
�ﻣ�� ��ﺮ�ﺎت ا����ﻣﯿﻦ و�ﻋ�ﺎد� ا����ﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘ�ﻮد �ﻋ�ﺎد� ا�����ﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎ�ﯿﺔ ﺑﺎ�ﻘﯿﻤﺔ ا��ﺎد�ﺔ ﻣ�ﻦ ���� �ﺎﺋﻤ�ﺔ ا���ﺪ��
ﻣﺨﺰون ﻋﻘﺎري
ﻣ�ﺎرﯾ� �ﯿ�ﺪ ا��ﻨ�ﯿ��
�ر�ﺪ� ﻣﺪﯾﻨﺔ ���ﺮ�
�ﯿﻜﺎت ﺑﺮ�� ا����ﯿ� ����� ��� ��ﻨﺔ
وداﺋ� ��ﺪ� ا�ﺒﻨ�ﻮك
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

٦

٢٠١٦
إﯾﻀﺎﺣﺎت دوﻻر

٧
٨
٩
١٠
١١

٣٬٨٤١٬٩٦٢
٨٬٣٧٣٬٤٥٢
١٬٠٥٠٬١٣٤
٢٥٠٬٠٠٠
٤٠١٬١٦٦
٥٧٠٬٦٥٩
١٤٬٤٨٧٬٣٧٣

٥٬١٦٠٬٢١٩
٨٬٩٠٩٬٠٠٣
٩٤٦٬٩٩٣
٢٥٠٬٠٠٠
٣٣٨٬٩٦٤
٢٣٩٬٠٩٠
١٥٬٨٤٤٬٢٦٩

١٢
١٣
١٤
١٥
-١٦أ
-١٦ب
١٧

٦٬٣١٥٬٤٧٣
٢٣٦٬٥١١
١٬٧١١٬١١٣
٢٤٢٬١٧٨
٢٬١٥٩٬٥٢٢
٤٢٨٬٢٩١
٤٬٤٣٦٬٨٦١
١٬٧٦٠٬٨٤٩
١٬٧٨٨٬٩٦٠
١٩٬٠٧٩٬٧٥٨

٥٬٥٨١٬٤٦١
١٣٥٬٣٢٤
١٬٥٧٩٬٤٣٦
١٠٢٬٨٩٢
٤٥٧٬٤٩٨
٤٧٧٬١٦٧
٨٨٬٣٣٥
٤٬١٣١٬٧٨١
١٬٠٢٠٬٦٩٣
٥٩٨٬٦٥٣
١٤٬١٧٣٬٢٤٠

٣٣٬٥٦٧٬١٣١

٣٠٬٠١٧٬٥٠٩

-١٨ب
-١٨أ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ر�� ا�ﻤ���ﺎ�
اﺣ�ﯿ�ﺎ�ﻲ �ﺟﺒ�ﺎري
ا���ﯿﺮ ﻓ�ﻲ ا�ﻘﯿﻤ�ﺔ ا��ﺎد���ﺔ
ﻓﺮو��ﺎت �ﺮﺟﻤ�ﺔ ا�ﻘ�ﻮاﺋ� ا�ﻤﺎ�ﯿ�ﺔ
ا�ﺨ��ﺎﺋﺮ ا�ﻤ�ﺮا�ﻤ��ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
ﺣﻘﻮ� ﺟ�ﺎت �ﯿﺮ ﻣ��ﯿ�ﺮ�
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت �ﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ��ﺔ
ﻣﺨ�� ��ﻮﯾ� �ﺮك ا�ﺨﺪﻣ�ﺔ �ﻠﻤ��ﻮ��ﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت �ﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ��ﺔ

٢٠١٥
دوﻻر

٢
١١-٥
١٩

٥٬٢٠٠٬٠٠٠
٣٩٧٬٦١٢
٥٧٨٬١١٨
٤٣٠٬٧٦٢
)(٣٬٣٠٠٬٨٢٣
٣٬٣٠٥٬٦٦٩
٤٬٨٦٤٬٠٣٠
٨٬١٦٩٬٦٩٩

٥٬٢٠٠٬٠٠٠
٢٧٤٬٥٦٥
٨٠٦٬٥٠٢
٤٣٨٬٤٦٩
)(٤٬٥١٢٬٥٣٧
٢٬٢٠٦٬٩٩٩
٥٬١٠٨٬٤٧٦
٧٬٣١٥٬٤٧٥

٢٠

٧٦٨٬٢٣٠
٧٦٨٬٢٣٠

٦٦٣٬٦٧٤
٦٦٣٬٦٧٤

٢١
٢٢
٢٣
٢٤
١٤

٢٬٢٩٢٬٣٠٤
٤٥٧٬٠٨٦
٢٬٢٧٦٬٦٨٥
٥٦٣٬٧٦١
١٧٬٦٦٨٬٧٩٠
١٬٣٧٠٬٥٧٦
٢٤٬٦٢٩٬٢٠٢

٢٬٥١٤٬٥٧١
٤٦٩٬٩٩٦
١٬٥٠٣٬٥٣٥
٤٥٠٬٣١٨
١٤٬٩٢١٬٣٦٤
٤٢٤٬٣٥٨
١٬٧٥٤٬٢١٨
٢٢٬٠٣٨٬٣٦٠

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

٢٥٬٣٩٧٬٤٣٢

٢٢٬٧٠٢٬٠٣٤

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ�ﺔ

٣٣٬٥٦٧٬١٣١

٣٠٬٠١٧٬٥٠٩

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟ�ﺔ
داﺋﻨﻮن ﻣﺨ�ﻠ��ﻮن
�ﻣ�� ��ﺮ�ﺎت ا����ﻣﯿﻦ و�ﻋ�ﺎد� ا����ﻣﯿﻦ
�ر�ﺪ� داﺋﻨﺔ ����ﺮ�
ﻣﺨ��ﺎت ���ﺮ�
ﻣ�ﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘ�ﻮد ا�����ﻣﯿﻦ
ﺑﻨﻮك داﺋﻨﺔ  /ﺟﺎري ﻣﺪﯾﻦ
�ﯿﻜﺎت �ﺟﻠ�ﺔ ا���ﺪﻓ�
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟ�ﺔ

ﺗﺸﻜﻞ اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺟﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھ�� اﻟﻘﻮاﺋ� اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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٧

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
٢٠١٦
دوﻻر

٢٠١٥
دوﻻر

ا�ﻤﺎ�� ��ﺴ�ﺎ� ﻣﻜ�����ﺔ
ا���ﯿﺮ ﻓ� ﻣ�ﺼ� ��ﺴ�ﺎ� ﻏ�ﯿﺮ ﻣﻜ�ﺴ��ﺔ
اﯾﺮادات أﻗﺴﺎط ﻣﻜﺘﺴ��ﺔ

٢٥
٢٥

١٨٬٠٨١٬٧٨٨
)(٦٢٥٬٢٣٣
١٧٬٤٥٦٬٥٥٥

١٥٬٠٤٦٬٨٥٧
)(٦٠٬٩٤٨
١٤٬٩٨٥٬٩٠٩

��ﺴ�ﺎ� ﻣ�ﯿ�ﺪ� ا����ﻣﯿ�
ا���ﯿﺮ ﻓ� ﻣ�ﺼ� ��ﺴ�ﺎ� ﻏ�ﯿﺮ ﻣﻜ�ﺴ��ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎط ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

٢٥
٢٥

)(١٬٢٢٨٬٦٩٣
٩١٬٩٤٥
)(١٬١٣٦٬٧٤٨

)(١٬٠١٤٬٠٠٣
١٣٬٣٩٨
)(١٬٠٠٠٬٦٠٥

ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴ��ﺔ

٢٥

١٦٬٣١٩٬٨٠٧

١٣٬٩٨٥٬٣٠٤

ا�ﻤ�ﺎ�� ا��ﻤ�ﻮﻻت ا�ﻤﻜ�ﺴ��ﺔ
ﯾ�ﺮ� � ا��ﻤ�ﻮﻻت ا�ﻤﺪﻓﻮﻋ�ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴ�ﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤ��ﻮﻻت

٢٥
٢٥

١٬٢٠٤٬٦٩٧
)(٨٥٤٬٠٥٥
١٦٬٦٧٠٬٤٤٩

٢١٥٬١١٣
)(٨٥٣٬٩٣٧
١٣٬٣٤٦٬٤٨٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت

اﯾﺮادات اﻻ���ﺘ�ﻤﺎرات
اﻟﻤ�ﺎﻟ�ﺎت اﻟﻤﺘﻜ���ﺪة
ا�ﻤ��ﺎ�� ا�ﻤ�ﺎ����ﺎت ا�ﻤ�ﻜ���ﺪ�
�ﺼﺔ ﻣ�ﯿﺪ� ا����ﻣﯿ�
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤ�ﺎﻟ�ﺎت اﻟﻤﺘﻜ��ﺪة

٢٥

)(١٠٬٨٣٥٬٦٢٧
٤٠٩٬٦٧٥
)(١٠٬٤٢٥٬٩٥٢

)(٩٬٩٧٣٬٩٢٥
٦٣١٬٣٤٠
)(٩٬٣٤٢٬٥٨٥

ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗ�ﻞ اﻟﻤ��ﺎرﯾ� ا�دارﯾ��ﺔ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣ�����ﺔ ﺑ�ﻋﻤ�ﺎ� ا����ﻣﯿ�
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌ�ﺪ اﻟﻤ��ﺎرﯾ� ا�دارﯾ�ﺔ

٢٥
٢٦
٢٥

٦٬٣٦٦٬٩٥٨
)(٣٬٦٨٨٬٤٢٦
٢٬٦٧٨٬٥٣٢

٤٬١٢٠٬٢٢٥
)(٣٬٣٩٣٬١٠٨
٧٢٧٬١١٧

)(٨٣٬٣٣٦
)(٣٢٩٬٥٨٦
)(١١٥٬٧٣٥
٣٬٦١٠
)(٦٥٨٬١٦٤
٦٤٬٠٢٤
)(٣٬٤٦٤
١٦٠٬٥٩٩
١٬٧١٦٬٤٨٠
٦٢٬٢٠٢
)(٢٦٥٬٤٠٩
)(٤٠٣٬٩٤٦
١٬١٠٩٬٣٢٧

)(٨٠٬٥٥٨
١٦٤٬٣٦٩
)(١٢٤٬٩٦٧
١٬٨٣٢
)(٦٤١٬٢٩١
١٧٬٠٥٧
١٬٦٨٢
٩٩١٬٠٣٤
١٬٠٥٦٬٢٧٥
)(٩٢٬٤٩٢
)(١٤١٬٢٥٢
)(١٤٨٬٨٧٠
٦٧٣٬٦٦١

١٬٢٣٠٬٤٦٨
)(١٢١٬١٤١
١٬١٠٩٬٣٢٧

٢٤٨٬٧٣٤
٤٢٤٬٩٢٧
٦٧٣٬٦٦١

ﻓﻮاﺋﺪ وﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﻜﯿﺔ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ(� �رﺑ�ﺎ� ﻓﺮو��ﺎت ﻋﻤ��ﺔ
ﻣ�ﺼ� �ﻣ� ﻣ�ﻜﻮ� ﻓ�� ��ﺼ�ﯿ��ﺎ
�رﺑﺎ� ﺑﯿ�� ﻣﻤ��ﻜ�ﺎت وﻣ��ﺪات
ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزﻋﺔ
اﯾﺮادات �ﺧﺮ� ﻏﯿﺮ ﻣﻮزﻋ��ﺔ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ( �رﺑﺎ� إﻋﺎد� ��ﯿﯿ� ا����ﻤﺎرات ﻣﺎ�ﯿ�ﺔ ﻣ�� ﺧ��� �ﺎﺋﻤ�ﺔ ا���ﺪﺧ�
�رﺑ�ﺎ� إﻋ�ﺎد� ��ﯿﯿ�� اﻻ����ﻤﺎرات ا���ﺎرﯾ��ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑ� ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻗ�ﻞ اﻟﻀ��ﺮاﺋ�
ا���ﺎﻋ��ﺎت� )ا����ﺎ�ات( �ﺮﯾ�ﯿﺔ ﻣ���ﺔ
�ﺮاﺋ� �ﻨﻮات ��ﺎﺑ�ﺔ
�ﺮﯾ�ﺔ �ﯿﻤﺔ ﻣ�ﺎﻓﺔ و�ﺮﯾ�ﺔ دﺧ� ﻋ�� ا�رﺑ��ﺎ�
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑ� ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺑﻌ�ﺪ اﻟﻀ�ﺮاﺋ�
اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻰ:
ﻣﺴﺎ�ﻤ� ا����ﺮ�ﺔ ا��
��ﻮ� ��ﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴ�ﯿ�ﺮ�
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑ� ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺑﻌ�ﺪ اﻟﻀ�ﺮاﺋ�
اﻟﺮﺑ� اﻷ�ﺎ�ﻲ ﻟﻠﺴﮭ� اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻰ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ اﻷ�

ﺗﺸﻜﻞ اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺟﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھ�� اﻟﻘﻮاﺋ� اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة

48

١٢٢٬٤٦١

١١٦٬٣٣٠
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١٢
٢٦
٨
١١

٣-٥

٢٨

٠٫٢٤

٠٫٠٥

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

٨

�ﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧ�ﺮ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘ�ﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛ�ﺎ�ﻮ� ا�و� ٢٠١٦

���� ������ �������
�ﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧ�ﺮ
�ﻨﻮد ﻟﻦ ﯾﺘ� إﻋﺎدة ﺗ�ﻨﯿ��ﺎ ﻻﺣﻘ�ﺎ ��ﻤﻦ ا�ر��ﺎ� �و اﻟ�ﺴ��ﺎﺋﺮ
������� ������ �������� ��������
������ ��� ������� ���������
إﺟﻤﺎﻟﻲ �ﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧ�ﺮ

إﯾﻀﺎﺣﺎت

٢٠١٦
دوﻻر
١٬١٠٩٬٣٢٧

٢٠١٥
دوﻻر
٦٧٣٬٦٦١

١٩

)(٧٬٧٠٧
)(١٢٤٬٠٩١
)(١٣١٬٧٩٨

٣٠٨٬٣١٢
٤٦١٬٧٩٤
٧٧٠٬١٠٦

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ

٩٧٧٬٥٢٩

اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻰ :
������ �������� ���
���� ���� ��� �������
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ

١٬٠٩٨٬٦٧٠
)(١٢١٬١٤١
٩٧٧٬٥٢٩

١٬٤٤٣٬٧٦٧

١٬٠١٨٬٨٤٠
٤٢٤٬٩٢٧
١٬٤٤٣٬٧٦٧

ﺗﺸﻜﻞ اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺟﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠﺰ� ﻣﻦ ھ�� اﻟﻘﻮاﺋ� اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﺟ���ﺎر� اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
دوﻻر
دوﻻر
٨٠٦٬٥٠٢
-

٢٧٤٬٥٦٥
١٢٣٬٠٤٧
٣٩٧٬٦١٢
٢٤٩٬٦٩٢
٢٤٬٨٧٣
٢٧٤٬٥٦٥

رأس اﻟﻤﺎل
دوﻻر
٥٬٢٠٠٬٠٠٠
-

٥٬٢٠٠٬٠٠٠
٥٬٢٠٠٬٠٠٠
٥٬٢٠٠٬٠٠٠

اﻟ����� ��� ا�ﺘﯿ���ﻲ اﻟ�ﯿ��� اﻟ���ﻟ�� �ﻟ�� ا������ اﻟ�����ة
اﻟ����� اﻟ�� ا��ﺘﯿ���ﻲ ا�������
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟ���ﺎﻧﻲ ٢٠١٥
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ���� ���� ��ﯿﺮ ����ﯿ�ﺮة
���ﻓﻲ ������ اﻟ����
���� اﻟ���� اﻟ����� ا���ﺮ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ

اﻟ����� اﻟ�� ا��ﺘﯿ���ﻲ ا�������
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

)(٤٬٥١٢٬٥٣٧
)(١٢٤٬٠٩١
)(١٢٤٬٠٩١
)(١٠٤٬٢٩٣
٥٧٨٬١١٨
٣٤٤٬٧٠٨
٤٦١٬٧٩٤
٤٦١٬٧٩٤
٨٠٦٬٥٠٢

ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ
اﻟﻘﻮاﺋ� اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ
دوﻻر

ﺣﻘﻮق ﺟﮭﺎت
�ﯿﺮ ﻣﺴ�ﯿ�ﺮة
دوﻻر
٢٬٢٠٦٬٩٩٩
)(٧٬٧٠٧
)(٧٬٧٠٧
٤٣٠٬٧٦٢
١٣٠٬١٥٧
٣٠٨٬٣١٢
٣٠٨٬٣١٢
٤٣٨٬٤٦٩

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋ�ﺪ
اﻟ�ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤ�ﺔ ﻟﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
دوﻻر
دوﻻر

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
دوﻻر
٥٬١٠٨٬٤٧٦
)(١٢٣٬٣٠٥
١٬٢٣٠٬٤٦٨
١٬٢٣٠٬٤٦٨
١٠٤٬٢٩٣
)(١٢٣٬٠٤٧
)(٣٬٣٠٠٬٨٢٣
)(٤٬٧٣٦٬٣٩٨
٢٤٨٬٧٣٤
٢٤٨٬٧٣٤
)(٢٤٬٨٧٣
)(٤٬٥١٢٬٥٣٧

٤٣٨٬٤٦٩

٧٬٣١٥٬٤٧٥
)(١٢٣٬٣٠٥
١٬٢٣٠٬٤٦٨
)(١٣١٬٧٩٨
١٬٠٩٨٬٦٧٠
٣٬٣٠٥٬٦٦٩
١٬١٨٨٬١٥٩
٢٤٨٬٧٣٤
٧٧٠٬١٠٦
١٬٠١٨٬٨٤٠
٢٬٢٠٦٬٩٩٩

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟ���ﺎﻧﻲ ٢٠١٦
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ���� ���� ��ﯿﺮ ����ﯿ�ﺮة
���ﻓﻲ ������ اﻟ����
���� اﻟ���� اﻟ����� ا���ﺮ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ

)(١٢١٬١٤١
)(١٢١٬١٤١
٤٬٨٦٤٬٠٣٠
٤٬٨٣٤٬٥٧٠
)(١٥١٬٠٢١
٤٢٤٬٩٢٧
٤٢٤٬٩٢٧
٥٬١٠٨٬٤٧٦

-

١٬١٠٩٬٣٢٧
)(١٣١٬٧٩٨
٩٧٧٬٥٢٩
٨٬١٦٩٬٦٩٩
٦٬٠٢٢٬٧٢٩
)(١٥١٬٠٢١
٦٧٣٬٦٦١
٧٧٠٬١٠٦
١٬٤٤٣٬٧٦٧
٧٬٣١٥٬٤٧٥

ﺗﺸﻜﻞ اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺟﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھ�� اﻟﻘﻮاﺋ� اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة

٩

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

١٠

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

٢٠١٥
دوﻻر

٢٠١٦
دوﻻر

اﻟﺘﺪﻓ� اﻟﻨﻘﺪ� ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿ�ﺎت اﻟﺘﺸ��ﯿﻞ
ﺻﺎﻓﻲ �ر�ﺎ� اﻟﺴﻨﺔ ﻗ�ﻞ اﻟﻀ��ﺮﯾ�ﺔ
ﺗﻌ�ﺪﯾ�ت�
)ا�����ﺎ��( ﻓﻲ ﻣﻮ��ﻮ�ا� ﻋﻘ�ﻮ� �ﻋ�ﺎ�� ا����ﻣ��
ا����ﺎ�� ﻓ�ﻲ ﻣ��ﻮ��ﺎ� ﻋﻘ�ﻮ� ا����ﻣ��
������ﺎ� ﻣﻤ��ﻜ�ﺎ� وﻣ���ﺪا�
ﻣ��� �ﻣ� ﻣ�ﻜﻮ� ﻓ�ﻲ �������ﺎ
ﻓﺮو�ﺎ� ﻋﻤ���ﺔ
)أ����ﺎ�( ��� ا���ﻤﺎ�ا� ﻣﺎ��ﺔ ﻣ� ﺧ��� �ﺎﺋﻤ�ﺔ ا���ﺪﺧ�
ﺧﺴﺎﺋﺮ )أ����ﺎ�( �ﻋﺎ�� �ﻘ��� ا�����ﻤﺎ�ا� ا�ﻤﺎ���ﺔ ﻣ�� ﺧ��� �ﺎﺋﻤ�ﺔ ا��ﺪﺧ�
أ���ﺎ� �ﻋ�ﺎ�� �ﻘ���� ا�����ﻤﺎ�ا� ا��ﻘﺎ����ﺔ
)أ����ﺎ�( ��� ﻣﻤ��ﻜﺎ� وﻣ���ﺪا�
ﻣ���� اﻧ��ﺎﻋ�ﺎ� ا�ﻤ�ﻮ����
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﺪﻓ� ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸ�ﯿﻠﯿﺔ ﻗ�ﻞ اﻟﺘ�ﯿﺮ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات واﻟﻤ�ﻠﻮ���ﺎت

١٬٧١٦٬٤٨٠

١٬٠٥٦٬٢٧٥

)(١٣١٬٦٧٧
٢٬٧٤٧٬٤٢٦
١٧٣٬٨٦٧
١١٥٬٧٣٥
١٩٬٧٩٣
)(٥١٬٠٩٥
٣٬٤٦٤
)(١٦٠٬٥٩٩
)(٣٬٦١٠
١٧٢٬١٣٥
٤٬٦٠١٬٩١٩

)(٢٠٠٬٨٤٣
٢٬٧٣٧٬٨٦٥
١٣٩٬٧٣٣
١٢٤٬٩٦٧
)(٢٬٢٤٢
)(١٬٦٨٢
)(٩٩١٬٠٣٤
)(١٬٨٣٢
١٧٧٬٧١٢
٣٬٠٣٨٬٩١٩

)ا�����ﺎ��( ﻓﻲ ��ﻜﺎ� �ﺮ��� ا�������
)ا�����ﺎ��( ﻓﻲ �ﻣ� ﻣﺪ��ﺔ
)ا�����ﺎ��( ا��ﻘ�� ﻓ�ﻲ �ﻣ�� ��ﺮ�ﺎ� ا����ﻣ�� و�ﻋ�ﺎ�� ا����ﻣ��
ا��ﻘ� ﻓﻲ ﻣ���و� ﻋﻘ��ﺎ��
)ا�����ﺎ��( ا��ﻘ� ﻓ�ﻲ ﻣ��ﺎ��� ���ﺪ ا�������
ا��ﻘ��� )ا�����ﺎ��( ﻓ�ﻲ ا�����ﻤﺎ�ا� ا��ﻘﺎ���ﺔ
)ا�����ﺎ��( ا��ﻘ� ﻓﻲ أ���ﺪ� ﻣﺪ���ﺔ أﺧ�ﺮ�
)ا��ﻘ���( ﻓﻲ �اﺋ�ﻮ� ﻣ������ﻮ�
)ا��ﻘ���( ﻓﻲ �ﻣ� �اﺋ��ﺔ ���ﺮ�ﺎ� �ﻋ�ﺎ�� ا�����ﻣ��
ا���ﺎ�� ﻓ�ﻲ أ���ﺪ� �اﺋ��ﺔ أﺧ�ﺮ�
)ا��ﻘ���( ﻓﻲ ﻣ���ﺎ� أﺧ��ﺮ�
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﺪﻓ� ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ�ﺎت اﻟﺘﺸ���ﯿﻠﯿﺔ
اﻧ��ﺎﻋﺎ� ﻣﻮ���� ﻣﺪﻓﻮﻋ��ﺔ
ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺘﺪﻓ� ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ�ﺎت اﻟﺘﺸ��ﯿﻠﯿﺔ

)(٦٣٦٬٦٤٩
)(٨٥٩٬٩٥٧
)(١٠١٬١٨٧
٤١٣٬٥٥٥
)(٢٢٨٬٢٠٥
٥٣٧٬٨٩٩
)(٣٣٩٬٩٥٦
)(٢٢٢٬٢٦٧
)(١٢٬٩١٠
٧٧٣٬١٥٠
)(٤٠٧٬٨٨٠
٣٬٥١٧٬٥١٢
)(٧٧٬١٦٢
)(١٤٨٬٠٣٢
٣٬٢٩٢٬٣١٨

)(٨٥١٬٠٧٢
)(٥٠٠٬٨٨٧
٣١٦٬٨٢٢
٧٤٥٬٧٥٤
١٣٦٬٦٩٨
)(٤٨٠٬٠٨٨
١٠٣٬٤١٩
)(٣١١٬٢٩٣
)(٦٩٥٬٧٢١
٣٧٬٦٨٤
)(٣٥٥٬٦٣٩
١٬١٨٤٬٥٩٦
)(١٨٦٬٧٩٩
)(٧١٧٬٨٤٤
٢٧٩٬٩٥٣

اﻟﺘﺪﻓ� اﻟﻨﻘﺪ� ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿ�ﺎت ا���ﺘ�ﻤﺎر
ا�ﻤ����� ﻣ� ��� ﻣﻤ��ﻜ�ﺎ� وﻣ���ﺪا�
�ﺮا� ﻣﻮ�ﻮ�ا� ﻣﺎ����ﺔ
ا�ﻤ����� ﻣ� ���� أو�ا� ﻣﺎ����ﺔ
ا����ﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮ� ��ﺎ� ���ﺮ ﻣﺴ����ﺮ�
�ﺮا� ﻣﻤ��ﻜ�ﺎ� وﻣ��ﺪا�
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ )اﻟﻤﺴﺘ�ﺪ� ﻓﻲ( ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻ���ﺘ�ﻤﺎر

٦١٬٩٣٩
)(٥٣٠٬٧٤٦
٣٩٦٬٥٣٦
)(١٢٣٬٣٠٥
)(٣٥٠٬٥٧٢
)(٥٤٦٬١٤٨

١٠٬٨٠٨
)(٢١٤٬٩٤٨
٢٠٢٬٣٧٠
)(١٥١٬٠٢١
)(١٬٦١٨٬٢٢٢
)(١٬٧٧١٬٠١٣

اﻟﺘﺪﻓ� اﻟﻨﻘﺪ� ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿ�ﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾ�ﻞ
)ا��ﻘ���( ا���ﺎ�� ﻓﻲ ���ﻮ� �اﺋ���ﺔ
)ا�����ﺎ��( ﻓﻲ و�اﺋ� ��ﺪ� ا�����ﻮ�
)ا��ﻘ���( ا����ﺎ�� ﻓ�ﻲ ���ﻜﺎ� ����ﺔ ا��ﺪﻓ�
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ )اﻟﻤﺴﺘ�ﺪ� ﻓﻲ( اﻟﻤﺘﺪﻓ� ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾ��ﻞ

)(٤٢٤٬٣٥٨
)(١٬٢٠٧٬٥٢٢
)(٣٨٣٬٦٤٢
)(٢٬٠١٥٬٥٢٢

١٦٦٬٠٥٩
١٬٠١٦٬٩٩٦
١٬١٨٣٬٠٥٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة )اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﻓﺮو��ﺎ� �ﺮ�ﻤ�ﺔ ا�ﻘ�ﻮاﺋ� ا�ﻤﺎ���ﺔ
ا��ﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻓﻲ �ﺪا��ﺔ ا�ﺴ���ﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴ�ﻨﺔ

٧٣٠٬٦٤٨
)(٧٬٧٠٧
١٬٦١٩٬٣٤٦
٢٬٣٤٢٬٢٨٧

)(٣٠٨٬٠٠٥
٣٠٨٬٣١٢
١٬٦١٩٬٠٣٩
١٬٦١٩٬٣٤٦

ﻣﻤ�� ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠ�ﻲ�
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
و�اﺋ� �ﺪ� ا���ﻮ� �ﺴ��� ﺧ�� ���� ���ﻮ�
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴ�ﻨﺔ

١٬٧٨٨٬٩٦٠
٥٥٣٬٣٢٧
٢٬٣٤٢٬٢٨٧

٥٩٨٬٦٥٣
١٬٠٢٠٬٦٩٣
١٬٦١٩٬٣٤٦

ﺗﺸﻜﻞ اﻻﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺟﺰءا ً ﻻ ﯾﺘﺠﺰ� ﻣﻦ ھ�� اﻟﻘﻮاﺋ� اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

١١

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -١اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ واﻷﻋﻤﺎل
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٢ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜ�ﺎم ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻟﺸ�ﺮﻛﺎت رﻗ�ﻢ ) (١٢ﻟﺴ�ﻨﺔ  ١٩٦٤وھ�ﻲ ﻣﺴ�ﺠﻠﺔ
ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة ﺗﺤﺖ رﻗﻢ  ،٥٦٢٦٠٠٣٦١وﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ رام ﷲ.
ﺗﺘﻌﺎطﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤ�ﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤ�ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�ﺔ ﺑﺄﻋﻤ�ﺎل اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤ�ﻮل ﺑﮭ�ﺎ ﻓ�ﻲ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
ً
ً
ﺗﺰاول اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮوﻋﮭﺎ وﻣﻜﺎﺗﺒﮭﺎ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﺎ ) (١٥ﻓﺮﻋﺎ وﻣﻜﺘﺒﺎ ﻛﻤ�ﺎ
ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٦و) (١٦ﻓﺮﻋﺎ ً وﻣﻜﺘﺒ�ﺎ ً ﻛﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ  ٣١ﻛ�ﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٥ﺑﺎﻹﺿ�ﺎﻓﺔ إﻟ�ﻰ وﻛ�ﻼء ﺑﻠ�ﻎ ﻣﺘﻮﺳ��
ﻋﺪدھﻢ ) (٢٧وﻛﯿﻼً ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ٢٠١٦و) (٢٨وﻛﯿﻼً ﺧﻼل ﺳﻨﺔ .٢٠١٥
ﺗﻢ إدراج أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻲ ﺳﻮق ﻓﻠﺴ�ﻄﯿﻦ ﻟ�ﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﺑﺘ�ﺪا ًء ﻣ�ﻦ ﺗ�ﺎرﯾﺦ  ٩ﺗﻤ�ﻮز  .٢٠٠٦ﺑﺘ�ﺎرﯾﺦ  ١٧أﯾ�ﺎر
 ،٢٠١١ﺗﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ ﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﺑﻮرﺻ�ﺔ ﻓﻠﺴ�ﻄﯿﻦ ﺑﺤﺴ�ﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت ھﯿﺌ�ﺔ ﺳ�ﻮق رأس اﻟﻤ�ﺎل اﻟﻔﻠﺴ�ﻄﯿﻨﯿﺔ
ﻟﺤﯿﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات أﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻮﺿ�ﻮﻋﺔ واﻟﻤﺘﻔ�ﻖ ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ ﻣ�ﻊ ھﯿﺌ�ﺔ ﺳ�ﻮق رأس اﻟﻤ�ﺎل
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ .ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٤ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول  ،٢٠١٦واﻓﻘ�ﺖ ھﯿﺌ�ﺔ ﺳ�ﻮق رأس اﻟﻤ�ﺎل ﻋﻠ�ﻰ إﻋ�ﺎدة ﺗ�ﺪاول ﺳ�ﮭﻢ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻓ�ﻲ ﺳ�ﻮق
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ  ١ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ .٢٠١٦
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ) (١٤٧ﻣﻮظﻔ�ﺎ ﻛﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ  ٣١ﻛ�ﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٦و) (١٣٧ﻣﻮظﻔ�ﺎ ﻛﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ  ٣١ﻛ�ﺎﻧﻮن اﻷول
.٢٠١٥
ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠ� اﻹدارة ﻓ�ﻲ ﺗ�ﺎرﯾﺦ  ١٦ﺷ�ﺒﺎط  ،٢٠١٧ﻋﻠ�ﻰ
أن ﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻘﺎدم.
ﺗﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ ھﯿﺌ�ﺔ ﺳ�ﻮق رأس اﻟﻤ�ﺎل اﻟﻔﻠﺴ�ﻄﯿﻨﯿﺔ  /اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ﻟﻠﺘ�ﺄﻣﯿﻦ
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٢٢آذار  ٢٠١٧ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎﺑﮭﻢ إﺷﺎرة رﻗﻢ .PCMA/DIWAN٧٨١٩/٢٠١٧
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 -٢رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﯾﺘﺄﻟﻒ رأس ﻣﺎل اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ اﻟﻤﻜﺘﺘ�ﺐ ﺑ�ﮫ واﻟﻤ�ﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ�ﻞ  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠دوﻻر ﻣﻮزﻋ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠ﺳ�ﮭﻢ ﺑﻘﯿﻤ�ﺔ
) (١دوﻻر ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ.
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اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ﺧﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻗﺮارھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠ� اﻹدارة وأھﻤﮭ�ﺎ إﻋ�ﺎدة
ھﯿﻜﻠﺔ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﻘﺪ رﺳﻤﺖ اﻻدارة ﺧﻄﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﺧﺘﺮاق ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﻐﯿ�ﺔ اﻟﺤﺼ�ﻮل ﻋﻠ�ﻰ
اﻟﻨﺴﺒﺔ او اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺴﻮق وذﻟ�ﻚ ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼل اﺳ�ﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺰﯾ�ﺪ ﻣ�ﻦ اﻟ�ﻮﻛﻼء واﻟﻤﻨﺘﺠ�ﯿﻦ وﻣ�ﻮظﻔﻲ
اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻜﺎﺗﺐ وﻓﺮوع ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳ�ﺔ اﻻﻛﺘﺘ�ﺎب اﻟﻤﻘ�ﺮة
وﺑﻤﺎ ﺗﻔﺮﺿﮫ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ.
اﻻﺳ��ﺘﻤﺮار ﻓ��ﻲ اﺣﻜ��ﺎم اﻟﺴ��ﯿﻄﺮة ﻋﻠ��ﻰ اﻟﻤﺼ��ﺎرﯾﻒ اﻻدارﯾ��ﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﯿ �ﺔ وﺗﺤﺪﯾ��ﺪا ﻓﯿﻤ��ﺎ ﯾﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻨﺴ��ﺒﺘﮭﺎ ﻣ��ﻦ ﺣﺠ��ﻢ اﻻﻧﺘ��ﺎج
اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) (١اﻋﻼه.
ﺗﺴﺪﯾﺪ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ.
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺮوط ﻣﻼﺋﻤﺔ.
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻗﺴﺎم اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ آﻟﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺗﺤﺴ�ﯿﻦ ﻗ�ﺪرة اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻻﻣﺜﻞ.
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات وﻣﻞء اﻟﺸﻮاﻏﺮ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ ﻗﺪرة أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ آﻟﯿﺎت اﻟﻌﻤ�ﻞ
اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وزﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘ�ﺄﺟﯿﺮ اﻟﻄﻮاﺑ�ﻖ اﻟﺘ�ﻲ
ﺗﻢ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﺣﺪﯾﺜﺎ.
رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وإﺣﻜﺎم اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟ�ﺘﺤﻜﻢ
ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٣اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻣﺎ ﺗﻢ اﻧﺠﺎزه ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة:




















ﻟﻘﺪ ﺗﻢ زﯾﺎدة اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  % ٧٩ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻋﻤ�ﺎ ﻛﺎﻧ�ﺖ ﻋﻠﯿ�ﮫ ﻓ�ﻲ  ١ﻛ�ﺎﻧﻮن اﻟﺜ�ﺎﻧﻲ ) ٢٠١٢ﺑﺪاﯾ�ﺔ ﺗﻄﺒﯿ�ﻖ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺸ�ﯿﻠﯿﺔ( ،ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀ�ﺖ اﻟﺨﺴ�ﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤ�ﺔ ﺑﻘﯿﻤ�ﺔ  ٢٬٧٦٤٬٩٥٢دوﻻر ﻋﻤ�ﺎ ﻛﺎﻧ�ﺖ ﻋﻠﯿ�ﮫ ﻓ�ﻲ  ١ﻛ�ﺎﻧﻮن اﻟﺜ�ﺎﻧﻲ
.٢٠١٢
ﻧﺘﯿﺠ��ﺔ ﻹﺟ��ﺮاءات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻓ��ﻲ إﺣﻜ��ﺎم اﻟﺴ��ﯿﻄﺮة ﻋﻠ��ﻰ اﻟﻤﺼ��ﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾ��ﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﯿ��ﺔ ،ﻓﻘ��ﺪ اﻧﺨﻔﻀ��ﺖ اﻟﻤﺼ��ﺎرﯾﻒ
اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %٢٤ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎ� ﻟﺴ�ﻨﺔ  ٢٠١٦ﻣﻘﺎرﻧ�ﺔ ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ  %٣١ﻣ�ﻦ اﻹﻧﺘ�ﺎ� ﺑﻤ�ﺎ ﻛﺎﻧ�ﺖ ﻋﻠﯿ�ﮫ ﻓ�ﻲ
ﺳﻨﺔ .٢٠١٢
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻗﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤ�ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�ﺔ ﺑ�ﻋ�ﺎدة اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ واﻟﮭﯿﺌ�ﺎت واﻟﻤﺮاﻓ�ﻖ اﻟﻄﺒﯿ�ﺔ واﻟﻜﺮاﺟ�ﺎت
واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ وﯾﺘﻀﺢ ھﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺸﻒ ﺗﻌﻤﯿﺮ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﯿﺚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ھﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ وﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة.
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺴﮭﯿﻼت ) ﺟﺎري ﻣﺪﯾﻦ ( ﻣﻦ اﺣ�ﺪ اﻟﺒﻨ�ﻮك اﻟﻔﻠﺴ�ﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ�ﺔ وﺣﺎﻟﯿ�ﺎ ﺗﺘﻠﻘ�ﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ اﻟﻌﺪﯾ�ﺪ ﻣ�ﻦ
اﻟﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﻤﻨﺤﮭﺎ ﺗﺴﮭﯿﻼت وﻗﺮوض وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﺮوى ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ،وﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ ،وﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﻣﺮ دورﯾﺎ وﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ إﻋﺪاد إﺟﺮاءات ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗ�ﻄ�ﻲ ﻛﺎﻓ�ﺔ أﻧﺸ�ﻄﺔ دواﺋ�ﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀ�ﺎت ﻓ�ﻲ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ وﺗ�ﻢ اﻋﺘﻤﺎدھ�ﺎ ﻣ�ﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺟﺎري اﻟﻌﻤ�ﻞ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭ�ﺎ واﻻﻟﺘ�ﺰام ﺑﮭ�ﺎ ،ﻣﻤ�ﺎ ﺣﻘ�ﻖ اﻟﻜﺜﯿ�ﺮ ﻣ�ﻦ اﻟﻀ�ﺒﻂ واﻟﯿﺴ�ﺮ واﻟﺴ�ﮭﻮﻟﺔ ﻓ�ﻲ طﺮﯾﻘ�ﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺳﯿﺮ اﻟﻤﻠﻔﺎت.
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاث داﺋﺮة اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﺿﺒﻂ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ وﺗ�ﻢ ﺗﻌﯿ�ﯿﻦ ﻣ�ﺪﯾﺮا ﻟﮭ�ﺎ ،ﻛﻤ�ﺎ ﺗ�ﻢ ﺗﻔﻌﯿ�ﻞ داﺋ�ﺮة اﻟﺘ�ﺪﻗﯿﻖ اﻟ�ﺪاﺧﻠﻲ
وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻖ ﻣﺎﻟﻲ وأداري ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت وﻣﺪﻗﻖ اﻹﻧﺘﺎ� وﺑﺬﻟﻚ اﻛﺘﻤﻞ ﺑﻨﺎء داﺋﺮة اﻟﺘ�ﺪﻗﯿﻖ اﻟ�ﺪاﺧﻠﻲ ﻓ�ﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺎﺳﻮ� اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وزﯾﺎدة ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻌﻤ�ﻞ
ﺑﺸ��ﻜﻞ أﻛﺜ��ﺮ اﻧﻀ��ﺒﺎطﺎ وﺑﻤ��ﺎ ﯾﺘﻔ��ﻖ ﻣ��ﻊ ﺳﯿﺎﺳ��ﺎت اﻟﻌﻤ��ﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤ��ﺪة ﻓ��ﻲ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ،ﺑﺎﻻﺿ��ﺎﻓﺔ إﻟ��ﻰ ﺷ��ﺮاء ﺧ��ﺎدم إﺿ��ﺎﻓﻲ ﺟﺪﯾ��ﺪ،
وﺗﺤﻮﯾ��ﻞ اﻟﺨﺎدﻣ��ﺎت ) (Serversﻣ��ﻦ ﻧﻈ��ﺎم ) (physicalإﻟ��ﻰ ﻧﻈ��ﺎم ) (Virtualﻟﻠﻌﻤ��ﻞ ﻋﻠ��ﻰ ﺑﯿﺌ��ﺔ )(VMWARE
وﺗﺤﺪﯾﺚ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮاﺳﻞ ﺑﺎﻻﯾﻤﯿﻼت وﺷﺮاء أﺟﮭﺰة ﺗﺨﺰﯾﻦ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺴﻌﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪا ،ﻻﺳ�ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻠﻨﻈ�ﺎم ،وﻟﻠﻨﺴ��
اﻻﺣﺘﯿ��ﺎطﻲ ،وﻣ��ﺎ زاﻟ��ﺖ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﺗﺒ��ﺬل اﻟﻤﺰﯾ��ﺪ ﻣ��ﻦ اﻟﺠﮭ��ﺪ ﻓ��ﻲ ھ��ﺬا اﻟﻤﺠ��ﺎل ﻟﻠﻮ���ﻮل إﻟ��ﻰ أﻛﺒ��ﺮ ﻗ��ﺪر ﻣﻤﻜ��ﻦ ﻣ��ﻦ اﻟﺘﻄ��ﻮﯾﺮ
واﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ زﯾﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺷ�ﺮﻛﺎت أﺧ�ﺮى أھﻤﮭ�ﺎ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ اﻷردﻧﯿ�ﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ�ﯿﺔ وﺷ�ﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﯿ�ﺮ اﻷردﻧﯿ�ﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﺑﯿﻚ  ،وﻏﯿﺮھﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺎ��ﯿﻮن ،وﺗ�ﻢ اﻟﺒ�ﺪء ﻓ�ﻲ اﺳ�ﺘ�ﻼﻟﮫ ﺑﺎﻟﺸ�ﻜﻞ اﻷﻣﺜ�ﻞ
ﺧﻼل ﻋﺎم .٢٠١٦
ﺗﻢ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾ�ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾ�ﺔ ﻟﻼﺳ�ﺘﺜﻤﺎر �ﺷ�ﺮﻛﺔ ﻣﺴ�ﺎھﻤﺔ ﻋﺎﻣ�ﺔ � ﻟﺘﺼ�ﺒﺢ  %٤٨٫٠٢ﻣ�ﻦ أﺳ�ﮭﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  .٢٠١٦ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭ�ﺎ )اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾ�ﺔ( و�ﻟ�ﻚ ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼل اﻟﺴ�ﯿﻄﺮة ﻋﻠ�ﻰ ﻣﺠﻠ�ﺲ اﻹدارة ﺑﺤﯿ�ﺚ ﯾﻤﺜ�ﻞ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﻢ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺸ�ﯿﻠﯿﺔ ﻹﻋ�ﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠ�ﺔ ،وﯾ�ﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭ�ﺎ ﺑﺸ�ﻜﻞ
دوري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

١٣

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٤ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ

١-٤اﻟﻤﻌﺎﯾﯿ���ﺮ اﻟﺪوﻟﯿ��ﺔ ﻹﻋ��ﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾ���ﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ اﻟﺠﺪﯾ��ﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟ��ﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ��ﺔ ﺑ��ﺪون ﺗﺄ�ﯿ���ﺮ ���ﻮھﺮ� ﻋﻠ��� اﻟﻘ��ﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة










ﺗــﻢ اﺗﺒـﺎع ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟ�ﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻋ�ﺪاد اﻟﻘ�ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ،واﻟﺘ�ﻲ
أﺻﺒﺤﺖ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌ�ﺪ أول ﻛ�ﺎﻧﻮن اﻟﺜ�ﺎﻧﻲ  ٢٠١٦واﻟﺘ�ﻲ ﻟ�ﻢ ﺗ�ﺆ�ﺮ ﺑﺸ�ﻜ� ﺟ�ﻮھﺮ�
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ واﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿـــﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ واﻟﺴ�ﻨﻮات اﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،ﻋﻠﻤ�ﺎ ً ﺑ�ﻧ�� ﻗ�ﺪ ﯾﻜ�ﻮن ﻟﮭ�ﺎ ﺗ���ﯿﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠــﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿـــﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣــﻼت واﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿـﺔ:
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) " (١٤اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ".
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) :(١ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻻﻓﺼﺎح.
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) : (١١اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ�ﺒﯿﺔ ﻟﺸ�ﺮاء
اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ��ﺒﺔ اﻟ��ﺪوﻟﻲ رﻗ��ﻢ ) :(١٦اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ��ﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌ��ﺪات  ،وﻣﻌﯿ��ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ��ﺒﺔ اﻟ��ﺪوﻟﻲ رﻗ��ﻢ
) (٣٨اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ :ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك واﻹطﻔﺎء.
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) :(١٦اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗـ�ـﻢ )(٤١
اﻟﺰراﻋﺔ :اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ.
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗ�ﻢ ) :(٢٧اﻟﻘ�ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼ�ﻠﺔ  ،اﻟﺴ�ﻤﺎح ﻟﻠﻤﻨﺸ��ت ﺑﺘﺴ�ﺠﯿ� اﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  ،اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟ�ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘ�ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ رﻗ�ﻢ )(٩
او ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ.
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﻌﯿ�ﺎر اﻟ�ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘ�ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ رﻗ�ﻢ ) :(١٠اﻟﻘ�ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة واﻟﻤﻌﯿ�ﺎر اﻟ�ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘ�ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ
رﻗـ��ـﻢ ) :(١٢اﻻﻓﺼ��ﺎح ﻋ��ﻦ اﻟﺤﺼ��ﺺ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻨﺸ���ت اﻷﺧ��ﺮ� وﻣﻌﯿ��ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ��ﺒﺔ اﻟ��ﺪوﻟﻲ رﻗـ��ـﻢ ) :(٢٨اﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎر ﻓ��ﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ  ،واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.
اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺧﻼل اﻷﻋﻮام  ٢٠١٤-٢٠١٢واﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ارﻗﺎم ) (٥و ) (٧وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ارﻗﺎم ) (١٩و
).(٣٤

٢ -٤ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺼﺎدرة وﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ
ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﻮاردة أدﻧﺎه اﻟﺼﺎدرة واﻟﺠﺎھﺰة ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ
اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻜﻦ ﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ :
ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
اﻷﻋﻮام  ٢٠١٦-٢٠١٤واﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١وﻣﻌﯿﺎر
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ارﻗﺎم ) (١و ) (١٢وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٢٨ﯾﺒﺪأ
ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
). (٢٨
 . ٢٠١٨أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ
) (١٢ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ .٢٠١٧
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١٤

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

 -٤ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٢-٤ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺼﺎدرة وﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ

ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ
ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ

اﻟﺘﻌﺪﯾﻼ ت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) "(١٢ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ "
 :واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ .

أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٧

اﻟﺘﻌﺪﯾﻼ ت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) " (٧ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ" واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻓﺼﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ .

أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٧

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) " (٢٢اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﺪﻓﻌﺎت".
ﯾﺘﻨﺎول ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻹﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﯿﻤﺔ أو اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
 ﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً او ﺑﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻹﯾﺮادات
اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﺼﻠﺔ أو اﻹﯾﺮادات أو
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ.

أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٨

 وﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً او ﺑﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻹﯾﺮادات
اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻛﻤﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ.
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) " (٢اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ
طﺮﯾﻖ اﻷﺳﮭﻢ" واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻟﻘﯿﺎس ﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻷﺳﮭﻢ.
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )" : (٤ﻋﻘﻮد
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ" واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﯾﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (٩وﻣﻌﯿﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) " (٤٠اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ" ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ) (٥٧ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺗﺤﻮﯾﻞ
اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ أو اﻟﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎﻟﻚ دﻟﯿﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺨﺪام.
ﯾﺤﺪث اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮاﻓﻖ أو ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻊ
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .ﻻ ﯾﺸﻜﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻮاﯾﺎ اﻹدارة
ﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎر دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺨﺪام .ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻔﻘﺮة
ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ.

أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٨
أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٨

أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٨

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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١٥

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

 -٤ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٢-٤ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺼﺎدرة وﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ"ﺗﺘﻤﺔ"
ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) "(٧اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ" /ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ).(٩
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ).(٩
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) "(٧اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻓﺼﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ) واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ ( ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ).(٩
واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ).(٩
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (٩اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٨
ﻟﻸﻋﻮام  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠و  ٢٠١٣و( ٢٠١٤
ﺣﯿﺚ ﺻﺪر اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (٩ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ٢٠٠٩
وطﺮح ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪﯾﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ وﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،وﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﻓﻲ
ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول  ٢٠١٠ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ وﻗﯿﺎس وإﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ طﺮح ﻧﺴﺨﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢٠١٣ﻟﺘﺘﻀﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط  .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺻﺪار ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﻲ ﺗﻤﻮز
 ٢٠١٤ﻛﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ )أ( ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
)ب( ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻟﻘﯿﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل طﺮح ﻓﺌﺔ ﻟﻘﯿﺎس
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ ﻟﺒﻌﺾ أدوات اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ.
إن اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (٩ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺣﻠﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ
) : (٣٩اﻹﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس  .وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻟﻘﯿﺎس :ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل
واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ .وﻗﺪﻣﺖ ﻧﺴﺨﺔ  ٢٠١٤ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺒﻌﺾ أدوات
اﻟﺪﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺿﻤﻦ "اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ" .وﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٣٩ﻟﻜﻦ ھﻨﺎﻟﻚ إﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﯿﺎس ﻣﺨﺎطﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة.
 اﻟﺘﺪﻧﻲ :ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺴﺨﺔ  ٢٠١٤ﻧﻤﻮذج "اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ" ﻻﺣﺘﺴﺎب
ﺧﺴﺎرة ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،وﻋﻠﯿﮫ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻀﺮوري زﯾﺎدة
اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎرة اﻟﺘﺪﻧﻲ.
 ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط  :ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺴﺨﺔ  ٢٠١٤ﻧﻤﻮذج ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﺗﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻤﮫ ﻟﯿﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
 اﻹﻟ���ﺎ� واﻹﻋﺘ��ﺮا�  :ﺗ��ﻢ إﺗﺒ��ﺎ� ﻣﺘﻄﻠﺒ��ﺎت إﻟ���ﺎء اﻹﻋﺘ��ﺮاف ﻟﻠﻤﻮﺟ��ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ).(٣٩
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

 -٤ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٢-٤ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺼﺎدرة وﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ"ﺗﺘﻤﺔ"
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
اﻟﺘﻌ����ﺪﯾﻼت ﻋﻠ����ﻰ اﻟﻤﻌﯿ����ﺎر اﻟ����ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘ����ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ����ﺔ رﻗ����ﻢ )(١٥
"اﻹﯾ���ﺮادات ﻣ���ﻦ اﻟﻌﻘ���ﻮد ﻣ���ﻊ اﻟﻌﻤﻼء"واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ���ﺔ ﺑﺘﻮﺿ���ﯿ� �ﻼ����ﺔ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر )ﺗﺤﺪﯾﺪ إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء  ،و principal versus
 ، agent considerationsواﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ( وﻟﺘ��ﻮﻓﯿﺮ اﻧﺘﻘ��ﺎل ﻣ��ﺮﯾ�
ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ.
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗ��ﻢ ) "(١٥اﻹﯾ��ﺮادات ﻣ��ﻦ اﻟﻌﻘ��ﻮد
ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء".
ﺻﺪر اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٥ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﯾﺎر
 ٢٠١٥ﺣﯿﺚ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ وﻣﻮﺣﺪ ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﮫ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ
ﻗﯿﺪ اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء .اﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٥ﺳﻮف ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻹرﺷﺎدات
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) :(١٨اﻹﯾﺮادات  ،واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ
) :(١١ﻋﻘﻮد اﻹﻧﺸﺎءات وﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻋﻨﺪ ﺳﺮﯾﺎن
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ).(١٥

ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ
أو ﺑﻌﺪ
أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٨

أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٨

ﯾﻘ��ﻮم اﻟﻤﺒ��ﺪأ اﻷﺳﺎﺳ��ﻲ ﻟﻠﻤﻌﯿ��ﺎر اﻟ��ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘ��ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ رﻗ��ﻢ )(١٥
ﻋﻠ���ﻰ أﻧ���ﮫ ﯾﺘﻮﺟ���ﺐ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻤﻨﺸ���ﺎة اﻹﻋﺘ���ﺮاف ﺑ�ﯾﺮاداﺗﮭ���ﺎ ﻟﻮﺻ����
اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻠﺒ�ﺎ�ﻊ أواﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤ��ﻼء ﺑﻘﯿﻤ��ﺔ
ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻘﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺒ���ﺎ�ﻊ
أو اﻟﺨ��ﺪﻣﺎت  ،وﯾﻘ��ﺪم اﻟﻤﻌﯿ��ﺎر ﻋﻠ��ﻰ وﺟ��ﮫ اﻟﺪﻗ��ﺔ ﻣﻨﮭﺠ �ﺎ ً ﻟ�ﻋﺘ��ﺮاف
ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات:
* اﻟﺨﻄﻮة  :١ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ.
* اﻟﺨﻄﻮة  :٢ﺗﺤﺪﯾﺪ إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ.
* اﻟﺨﻄﻮة  :٣ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.
* اﻟﺨﻄ���ﻮة  :٤ﺗﺨﺼ���ﯿﺺ ﻗﯿﻤ���ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ اﻟﺘﺰاﻣ���ﺎت اﻷداء
اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ.
* اﻟﺨﻄ����ﻮة  :٥اﻹﻋﺘ����ﺮاف ﺑ����ﺎﻹﯾﺮادات ﻋﻨ����ﺪ )أو ﺣ����ﯿﻦ( اﺳ����ﺘﯿﻔﺎء
اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء.
وﺑﻤﻮﺟ���ﺐ اﻟﻤﻌﯿ���ﺎر اﻟ���ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘ���ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ رﻗ���ﻢ ) (١٥ﺗﻌﺘ���ﺮف
اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة ﺑ�ﯾﺮاداﺗﮭ��ﺎ ﻋﻨ��ﺪﻣﺎ ﯾ��ﺘﻢ إﺳ��ﺘﯿﻔﺎء اﻹﻟﺘ��ﺰام ،أ� ﻋﻨ��ﺪﻣﺎ ﺗﺤ��ﻮل
اﻟﺴ��ﯿﻄﺮة ﻟﻠﻌﻤﯿ��ﻞ ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺒ���ﺎ�ﻊ او اﻟﺨ��ﺪﻣﺎت اﻟﺘ��ﻲ ﺗﻨﻄ��ﻮ� ﻋﻠ��ﻰ
إﺳﺘﯿﻔﺎء إﻟﺘﺰام ﻣﺎ .ﻟﻘﺪ ﺗﻢ إﺿ��ﺎﻓﺔ اﻟﻤﺰﯾ��ﺪ ﻣ��ﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭ��ﺎت اﻟﻤﺴ��ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٥ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻻت
ﻣﺤﺪدة  ،وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿ��ﺎر اﻟ��ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘ��ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ
رﻗﻢ ) (١٥ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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١٧

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

 -٤ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٢-٤ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺼﺎدرة وﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ "ﺗﺘﻤﺔ"
ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ
أول ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ .٢٠١٩
اﻟﻤﻌﯿ����ﺎر اﻟ����ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘ����ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ����ﺔ رﻗ����ﻢ ) :(١٦ﻋﻘ����ﻮد
اﻻﯾﺠ��ﺎر ،ﯾﺤ��ﺪد ھ��ﺬا اﻟﻤﻌﯿ���ﺎر ﻛﯿﻔﯿ��ﺔ اﻻﻋﺘ��ﺮا� واﻟﻘﯿ���ﺎ�
واﻟﻌﺮ� واﻻﻓﺼﺎ� ﻟﻌﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌ��ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿ��ﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﯾ��ﻮﻓﺮ ھ��ﺬا اﻟﻤﻌﯿ��ﺎر ﻧﻤ��ﻮذ� ﻣﺤﺎﺳ��ﺒﻲ
ﻣﻮﺣ�����ﺪ ﻟﻠﻤ������ﺘﺄﺟﺮ ،ﺣﯿ�����ﺚ ﯾﺘﻄﻠ�����ﺐ ﻗﯿ�����ﺎم اﻟﻤ������ﺘﺄﺟﺮﯾﻦ
ﺑ��ﺎﻻﻋﺘﺮا� ﺑﺎﻷﺻ��ﻮل واﻻﻟﺘ�اﻣ��ﺎت ﻟﻜﺎﻓ��ﺔ ﻋﻘ��ﻮد اﻻﯾﺠ��ﺎر
ﺑﺎﺳ��ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻘ��ﻮد اﻟﺘ��ﻲ ﺗﻜ��ﻮن ﻣ��ﺪﺗﮭﺎ ��� ١٢ﮭﺮ أو أﻗ��ﻞ أو
ﺗﻜﻮن أﺻﻮﻟﮭﺎ ذات ﻗﯿﻢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
ﻟﻘ���ﺪ اﺗ���ﺎ� اﻟﻤﻌﯿ���ﺎر اﻻﺳ���ﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻟﻠﻤ����ﺟﺮ ﻓ���ﻲ ﺗﺼ���ﻨﯿ�
اﻟﻌﻘ���ﻮد إﻣ���ﺎ ﻋﻘ���ﻮد ﺗﺸ����ﯿﻠﯿﺔ أو ﺗﻤﻮﯾﻠﯿ���ﺔ  ،وﺑﻤﻮﺟ���ﺐ ھ���ﺬا
اﻟﻤﻌﯿ��ﺎر ﻓ��ﺎن ﻣﺤﺎﺳ��ﺒﺔ ﻋﻘ��ﻮد اﻻﯾﺠ��ﺎر ﻓ��ﻲ دﻓ��ﺎﺗﺮ اﻟﻤ���ﺟﺮ
ﺑﻘﯿﺖ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻛﻤﺎ ھﻲ ودون ﺗ�ﯿﯿ��ﺮ ﻋﻤ��ﺎ ﻛﺎﻧ��ﺖ ﻋﻠﯿ��ﮫ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ).(١٧
اﻟﺘﻌ���ﺪﯾﻼت ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻤﻌﯿ���ﺎر اﻟ���ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘ���ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ رﻗ���ﻢ
) :(١٠اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻣﻌﯿ��ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ��ﺒﺔ اﻟ��ﺪوﻟﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪد ﺑﻌﺪ
رﻗ��ﻢ ) :(٢٨ا�ﺳ��ﺘﺜﻤﺎر ﻓ��ﻲ اﻟﺸ��ﺮﻛﺎت اﻟﺤﻠﯿﻔ��ﺔ واﻟﻤﺸ��ﺎرﯾﻊ
اﻟﻤﺸ��ﺘﺮﻛﺔ ) (٢٠١١وذﻟ��ﻚ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ��ﺔ اﻟﺒﯿ��ﻊ او اﻟﻤ���ﺎھﻤﺔ
ﻓ�����ﻲ اﻟﻤﻮﺟ�����ﻮدات ﻣ�����ﻦ اﻟﻤ������ﺘﺜﻤﺮ ﻟﺸ�����ﺮﻛﺘﮫ اﻟﺤﻠﯿﻔ�����ﺔ أو
ﻣﺸﺮوﻋﮫ اﻟﻤﺸﺘﺮك.
ﺗﺘﻮﻗﻊ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أﻋﻼه ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﯾﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ
دون أن ﺗﺤﺪث ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ أي أﺛﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أرﻗﺎم ) (٩و) (١٥و ) ،(١٦ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻻدارة ان ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ارﻗﺎم
) (٩و) (١٥ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ،٢٠١٨واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٦ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،٢٠١٩ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ
أﺛﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ واﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
واﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر ،اﻻ اﻧﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻤﻠﻲ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ أﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﺤﯿﻦ ﻗﯿﺎم اﻻدارة ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
 ١-٥ﺑﯿﺎن اﻻﻟﺘﺰام

ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺴﺎرﯾﺔ
وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ رﻗﻢ ) (٢٠ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٥واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل  /اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ.
 ٢-٥أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿ� ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ�ﺒﯿﺔ أدﻧ�ﺎ� .إن اﻟﺘﻜﻠﻔ�ﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿ�ﺔ ﺑﺼ�ﻔﺔ ﻋﺎﻣ�ﺔ ﺗﻤﺜ�ﻞ اﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ
ﻟﻠﺜﻤﻦ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻮﺟﻮدات.
إن اﻟﻘﯿﻤ��ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ ھ��ﻲ اﻟﻘﯿﻤ��ﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺳ��ﯿﺘﻢ اﺳ��ﺘﻼﻣﮭﺎ ﻟﺒﯿ��� أﺣ��ﺪ اﻟﻤﻮﺟ��ﻮدات ،أو دﻓﻌﮭ��ﺎ ﻟﺘﺤﻮﯾ��ﻞ أ� ﻣ��ﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ��ﺎت ﺿ��ﻤﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴـﻮق ﻓ�ﻲ ﺗ�ـﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿ�ﺎس ،ﺑ��ﺾ اﻟﻨﻈ�ﺮ ﻋﻤ�ﺎ إذا ﻛ�ﺎن اﻟﺴ�ﻌﺮ ﯾﻤﻜ�ﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘ�� ﺑﻄﺮﯾﻘ�ﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة أو أﻛﺎن ﻣﻘﺪرا ً ﺑﻔﻀﻞ أﺳﻠﻮ� ﺗﻘﯿ�ﯿﻢ آﺧ�ﺮ .وﻋﻨ�ﺪ ﺗﻘ�ﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻷ� ﻣ�ﻦ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت ،ﺗﺄﺧ�ﺬ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إذا اﺧﺬ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺗﻠ�ﻚ اﻟﻌﻮاﻣ�ﻞ
ﺑﺎﻟﺤﺴ��ﺒﺎن ﻋﻨ��ﺪ ﺗﺴ��ﻌﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟ��ﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ��ﺎت ﻓ��ﻲ ﺗ��ﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿ��ﺎس .ﺗ��ﻢ ﺗﺤﺪﯾ��ﺪ اﻟﻘﯿﻤ��ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ ﻷﻏ��ﺮاض اﻟﻘﯿ��ﺎس و/أو
اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ھ�ﺬ� اﻟﻘ�ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ﻋﻠ�ﻰ ذﻟ�ﻚ اﻷﺳ�ﺎس ،ﺑﺎﺳ�ﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌ�ﺎﻣﻼت اﻟ�ﺪﻓ� اﻟﺘ�ﻲ ﺗﺘﺸ�ﺎﺑ� ﻣ�� اﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ
وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻌﯿ�ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ�ﺒﻲ اﻟ�ﺪوﻟﻲ رﻗ�ﻢ ) (٢أو ﻣﺜ�ﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠ�ﺔ ﻋ�ﻦ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ).(٣٦
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗُﺼﻨﻒ ﻗﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻷﻏﺮاض إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى ا أو  ٢أو  ٣ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى وﺿﻮح اﻟﻤﺪﺧﻼت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وأھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وھﻲ
ﻣﺤﺪدة ﻛﻤﺎ ﯾـﻠﻲ:




اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول :ﻗﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺪرﺟﺔ )ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻗﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت ﺑﺨﻼف اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺪرﺟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻷول واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﻟﻸﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻣﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻗﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺣﺴﺐ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰء
اﻟﻤﺘﺪاول وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول إﻋﺘﻤﺎدا ً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ أو اﻟﺴﺪاد ﺧﻼل  ١٢ﺷﮭﺮا ً ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺣﺪة )اﻟﻤﺘﺪاول( وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٢ﺷﮭﺮا ً ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاول( ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إظﮭﺎر ذﻟﻚ
ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت.
إن اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ ھﻮ ﻋﻤﻠﺔ اظﮭﺎر اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٣-٥أﺳﺲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﺑﺸ�ﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸ�ﺮق ﻟﻠﺘ�ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴ�ﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ
اﻟﻤﺤﺪودة وﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﯿﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸ�ﺮق ﻟﻠﺘ�ﺄﻣﯿﻦ ﺣ�ﻖ
اﻟﺴﯿﻄﺮة )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ(.
ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ،
 ﻧﺸﻮء ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻرﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ ،و
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.
ﺗﻘ��ﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﺑ�ﻋ��ﺎدة ﺗﻘﯿ��ﯿﻢ ﻣ��ﺎ إذا ﻛﺎﻧ��ﺖ ﺗﺴ��ﯿﻄﺮ ﻋﻠ��ﻰ أي ﻣ��ﻦ اﻟﻤﻨﺸ��ﺂت اﻟﻤﺴ��ﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭ��ﺎ أم ﻻ ،وﻣ��ﺎ إذا ﻛﺎﻧ��ﺖ اﻟﺤﻘ��ﺎﺋﻖ
واﻟﻈﺮوف ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ ﻋﻦ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﮭﺎ،
ﻓﯿﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻨﺤﮭﺎ ﻗﺪرة ﻋﻤﻠﯿﺔ
ﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد.
ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ أم ﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎفٍ ﻟﻤﻨﺤﮭﺎ اﻟﺴﯿﻄﺮة .ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺣﺠﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﻢ وﻣﺪى ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻵﺧﺮﯾﻦ،
 ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﺤﺘﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻵﺧﺮﯾﻦ واﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى،
 اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻷﺧﺮى ،و
 أﯾﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ وظﺮوف إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ،أو ﻟﯿﺴﺖ ﻟﺪﯾﮭﺎ ،اﻟﻘﺪرة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات
اﻟﺼﻠﺔ وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ،ﯾﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ إﯾﺮادات وﻣﺼﺎرﯾﻒ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذة أو اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻓﯿﮫ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘـﺎﺑﻌﺔ.
إن اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺤﺼﺺ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة .إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻮزع ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻷطﺮاف ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻋﺠﺰ ﻓﻲ أرﺻﺪة اﻷطﺮاف ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة .ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ،ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻼﺋﻢ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم.
ﯾﺘﻢ إﺳﺘﺒﻌﺎد ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻷرﺑﺎح واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ.
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٢٠

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٣-٥أﺳﺲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠١٦
إﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

اﻟﺸ����ﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾ����ﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

٥٦٢٦٠٠٧٣٤

٤٨٫٠٢٪

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮح
ﺑﮫ

رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺪﻓﻮع

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ

 ٥٫٥٠٠٫٠٠٠دﯾﻨﺎر

٥٫٥٠٠٫٠٠٠
دﯾﻨﺎر

اﻻﺳ�����������������ﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرة

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠١٦

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

٢٠١٦
دوﻻر
٢٫٥٥٤٫٧٠٩
٧٫٤٠٦٫٨٧٧
)(١٫٧١٨٫٣٤١
)(٤٧٫٣٢٧
٨٫١٩٥٫٩١٨

٢٠١٥
دوﻻر
١٫١٨٥٫٣١٥
٦٫٩٠٣٫١٥٧
)(١٫١٣٩٫٩٩٢
)(٤٩٫٥٨٤
٦٫٨٩٨٫٨٩٦

ﺣﻘﻮق ﺟﮭﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮة

٤٫٨٦٤٫٠٣٠

٥٫١٠٨٫٤٧٦

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠١٦

إﯾﺮادات ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
اﯾﺮادات أﺧﺮى
ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋﻤﻮﻣﯿﺔ
أرﺑﺎح )ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ( أرﺑﺎح إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
أرﺑﺎح ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
)اﻟﺨﺴﺎرة( اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﺠﮭﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮة

٢٠١٦
دوﻻر
٢٤٫٢٢٩
٢٦٫١٨٨
)(٢٤٨٫٣٣٩
٤٫٠٢٨
)(١٫٤١١
)(٣٧٫٧٤٨
)(٢٣٣٫٠٥٣
)(١١١٫٩١٢
)(١٢١٫١٤١

٢٠١٥
دوﻻر
١٫٩٨٥
١٫٠٠٦
)(٢٩٧٫٨٩٢
)(٣٫١٢٠
٢٫٨٢٢
٩٢٤٫٧٢٧
٦٢٩٫٥٢٨
٢٠٤٫٦٠١
٤٢٤٫٩٢٧

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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٢١

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٤-٥اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل
ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا� �ﺮﯾﻘﺔ اﻟﺸ�ﺮاء .وﯾ�ﺘﻢ ﻗﯿ�ﺎس اﻟﺒ�ﺪل اﻟﻤﻨﻘ�ﻮل ﺿ�ﻤﻦ اﻧ�ﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ�ﺎل ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ�ﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘ�ﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻟ�ﺻ�ﻮل اﻟﺘ�ﻲ ﺗﻨﻘﻠﮭ�ﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺑﺘ�ﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠ�ﻚ ،واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت
اﻟﺘ��ﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭ��ﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ إﻟ��ﻰ ﻣ��ﺎﻟﻜﻲ اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة اﻟﻤﺸ��ﺘﺮاة اﻟﺴ��ﺎﺑﻘﯿﻦ ﺑﺎ�ﺿ��ﺎﻓﺔ إﻟ��ﻰ ﺣﺼ��� ﺣﻘ��ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ��ﺔ اﻟﺘ��ﻲ أﺻ��ﺪرﺗﮭﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴ�ﯿﻄﺮة ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﻨﺸ�ﺄة اﻟﻤﺸ�ﺘﺮاة .ﯾ�ﺘﻢ اﻻﻋﺘ�ﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻜ�ﺎﻟﯿ� اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�ﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿ�ﺎت اﻟﺘﻤﻠ�ﻚ ﻓ�ﻲ اﻟ�ﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪھﺎ.
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠﻚ ،ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻤﻠﻜﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺪ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻘﯿﻤﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺸﮭﺮة ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺒﺪل اﻟﻤﻨﻘﻮل ،وﻣﻘﺪار أ� ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺸﺘﺮاة ،واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ
ﻟﺤﺼﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺸﺘﺮاة )إن وﺟﺪت( ﻋﻠﻰ ﺻ�ﺎﻓﻲ ﻣﺒ�ﺎﻟﻎ
اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻤﻠﻜﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺪ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت اﻟﻤﻀ�ﻤﻮﻧﺔ ﺑﺘ�ﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠ�ﻚ .ﻓ�ﻲ ﺣ�ﺎل ،ﺑﻌ�ﺪ إﻋ�ﺎدة اﻟﺘﻘﯿ�ﯿﻢ ،ﺗﺠ�ﺎو� ﺻ�ﺎﻓﻲ
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻤﻠﻜﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺪ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﺠﻤ�ﻮع اﻟﺒ�ﺪل اﻟﻤﻨﻘ�ﻮل وﻣﺒ�ﺎﻟﻎ أ� ﻣﻠﻜﯿ�ﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺸﺘﺮاة واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺤﺼﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﺸ�ﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸ�ﺘﺮﯾﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﻛﺎﻧ�ﺖ ﺗﺤ�ﺘﻔﻆ ﺑﮭ�ﺎ ﺳ�ﺎﺑﻘﺎ ً
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺸﺘﺮاة )إن وﺟﺪت( ،ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة ﻣﺒﺎﺷﺮة ً ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻛﺮﺑﺢ ﺷﺮاء ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ.
إن اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة واﻟﺘﻲ ھﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺣﺎﻟﯿﺔ وﺗﺨﻮل ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺼﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ
ﺣﺎﻟ��ﺔ اﻟﺘﺼ��ﻔﯿﺔ ﯾﻤﻜ��ﻦ ﻗﯿﺎﺳ��ﮭﺎ ﺑﺸ��ﻜﻞ أوﻟ��ﻲ إﻣ��ﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ��ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺼ��ﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳ��ﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿ��ﺔ ﻏﯿ��ﺮ اﻟﻤﺴ��ﯿﻄﺮة ﻣ��ﻦ اﻟﻤﺒ��ﺎﻟﻎ
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺸ�ﺘﺮاة .ﯾ�ﺘﻢ اﺧﺘﯿ�ﺎر أﺳ�ﺎس اﻟﻘﯿ�ﺎس ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎس اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ�ﺔ ﺗﻠ�ﻮ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر
دوﻟﻲ آﺧﺮ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺸﺘﻤﻞ اﻟﺒﺪل اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋ�ﻦ ﺗﺮﺗﯿ�� ﺑ�ﺪل
ﻣﺤﺘﻤﻞ ،ﯾ�ﺘﻢ ﻗﯿ�ﺎس اﻟﺒ�ﺪل اﻟﻤﺤﺘﻤ�ﻞ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺗ�ﺎرﯾﺦ ﺗﻤﻠﻜ�ﮫ وﯾ�ﺘﻢ إدراﺟ�ﮫ ﻛﺠ�ﺰء ﻣ�ﻦ اﻟﺒ�ﺪل اﻟﻤﻨﻘ�ﻮل ﻓ�ﻲ اﻧ�ﺪﻣﺎج
اﻷﻋﻤﺎل .ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺒﺪل اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻓﺘﺮة اﻟﻘﯿ�ﺎس ﺑ�ﺄ�ﺮ رﺟﻌ�ﻲ،
ﻣ� ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺸ�ﮭﺮة .إن ﺗﻌ�ﺪﯾﻼت ﻓﺘ�ﺮة اﻟﻘﯿ�ﺎس ھ�ﻲ اﻟﺘﻌ�ﺪﯾﻼت اﻟﺘ�ﻲ ﺗﻨﺸ�ﺄ ﻋ�ﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎت إﺿ�ﺎﻓﯿﺔ ﯾ�ﺘﻢ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧ�ﻼل �ﻓﺘ�ﺮة اﻟﻘﯿ�ﺎس� )واﻟﺘ�ﻲ ﻻ ﯾﻤﻜ�ﻦ أن ﺗﺘﺠ�ﺎو� ﺳ�ﻨﺔ واﺣ�ﺪة اﻋﺘﺒ�ﺎرا ً ﻣ�ﻦ ﺗ�ﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠ�ﻚ( ﺣ�ﻮل اﻟﻮﻗ�ﺎﺋ�
واﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠﻚ.
إن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻟﻠﺒ�ﺪل اﻟﻤﺤﺘﻤ�ﻞ واﻟﺘ�ﻲ ﻻ ﯾﻤﻜ�ﻦ اﻋﺘﺒﺎرھ�ﺎ ﺗﻌ�ﺪﯾﻼت ﻓﺘ�ﺮة اﻟﻘﯿ�ﺎس ﺗﻌﺘﻤ�ﺪ
ﻋﻠ��ﻰ ﻛﯿﻔﯿ��ﺔ ﺗﺼ��ﻨﯿ� اﻟﺒ��ﺪل اﻟﻤﺤﺘﻤ��ﻞ .ﻻ ﺗ��ﺘﻢ إﻋ��ﺎدة ﻗﯿ��ﺎس اﻟﺒ��ﺪل اﻟﻤﺤﺘﻤ��ﻞ واﻟﻤﺼ��ﻨ� ﻛﺤﻘ��ﻮق ﻣﻠﻜﯿ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺗ��ﻮارﯾﺦ ﺗﻘ��ﺎرﯾﺮ
ﻻﺣﻘﺔ ،وﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮫ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ�ﺔ .ﯾ�ﺘﻢ إﻋ�ﺎدة ﻗﯿ�ﺎس اﻟﺒ�ﺪل اﻟﻤﺤﺘﻤ�ﻞ واﻟﻤﺼ�ﻨ� ﻋﻠ�ﻰ أﻧ�ﮫ أﺣ�ﺪ
اﻷﺻ��ﻮل أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ��ﺎت ﻓ��ﻲ ﺗ��ﻮارﯾﺦ ﺗﻘ��ﺎرﯾﺮ ﻻﺣﻘ��ﺔ وﻓﻘ��ﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿ��ﺎر اﻟ��ﺪوﻟﻲ �ﻋ��ﺪاد اﻟﺘﻘ��ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ رﻗ��ﻢ ) (٩أو ﻣﻌﯿ��ﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳ��ﺒﺔ اﻟ��ﺪوﻟﻲ رﻗ��ﻢ ) (٣٧اﻟﻤﺨﺼﺼ��ﺎت ،اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ��ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ��ﺔ واﻟﻤﻮﺟ��ﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ��ﺔ ،ﺣﺴ��ﺒﻤﺎ ﯾﻜ��ﻮن ﻣﻼﺋﻤ �ﺎً ،ﻣ���
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.

62

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

٢٢

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٤-٥اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل "ﺗﺘﻤﺔ"

ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﯾﻌﺎد ﻗﯿ�ﺎس ﻣﺼ�ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ اﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻨﺸ�ﺄة اﻟﻤﺴ�ﺘﺤﻮذ ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ
ﻟﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ )أي ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ� ،وﯾ�ﺘﻢ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،إن وﺟﺪت ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿ� اﻟﻤﺒﺎﻟ� اﻟﻨﺎ��ﺔ ﻋ� اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓ�ﻲ
اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا�ﺧ�ﺮ ،إﻟ�ﻰ أرﺑ�ﺎح
أو ﺧﺴﺎﺋﺮ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
ﻓ��ﻲ ﺣ��ﺎل ﻋ��ﺪ� اﻧﺘﮭ��ﺎ� اﻟﻤﺤﺎﺳ��ﺒﺔ اﻷوﻟﯿ��ﺔ ﻋ��� اﻧ��ﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤ��ﺎل ﻟﻨﮭﺎﯾ��ﺔ اﻟ�ﺘ��ﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺣﺼ��ﻞ ﻓﯿﮭ��ﺎ اﻻﻧ��ﺪﻣﺎج ،ﺗﺴ��ﺠﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟ� اﻟﻤ�ﻗﺘﺔ ﻟﻠﺒﻨ�ﻮد اﻟﺘ�ﻲ ﻟ�ﻢ ﯾ�ﺘﻢ إﻧﺘﮭ�ﺎ� ﻋﻤﻠﯿ�ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ�ﺒﺔ ﻋﻨﮭ�ﺎ .ﯾ�ﺘﻢ ﺗﻌ�ﺪﯾﻞ ھ�ﺬه اﻟﻤﺒ�ﺎﻟ� اﻟﻤ�ﻗﺘ�ﺔ ﺧ�ﻼل ﻓﺘ�ﺮة
اﻟﻘﯿﺎس ،أو ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘ�ﺮاف ﺑﻤﻮﺟ�ﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺎت إ��ﺎﻓﯿﺔ ﻟ�ﺘﻌ�� اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎت اﻟﺠﺪﯾ�ﺪة اﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﻢ اﻟﺤﺼ�ﻮل ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ ﺣ�ﻮل
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ،إن ﺗﻮﻓﺮت ،واﻟﺘﻲ ﻣ�� ��ﺄﻧﮭﺎ اﻟﺘ�ﺄ�ﯿﺮ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﺒ�ﺎﻟ� اﻟﻤﻌﺘ�ﺮف ﺑﮭ�ﺎ ﻛﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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٢٣

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٥-٥اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ

ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺸﯿﻘﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ،ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸ�ة ﻋﻠ�ﻰ ﺣ�ﺪة ،ﯾ�ﺘﻢ ﺗﺴ�ﺠﯿﻞ اﻟﻤﻌ�ﺎﻣﻼت
اﻟﺘ��ﻲ ﺗ��ﺘﻢ ﺑ��ﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿ��ﺔ ﺑﺨ��ﻼف اﻟﻌﻤﻠ��ﺔ اﻟﻤﺴ��ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻨﺸ���ة ﻋﻠ��ﻰ أﺳ��ﺎس أﺳ��ﻌﺎر اﻟﺼ��ﺮف اﻟﺴ��ﺎﺋﺪة ﺑﺘ��ﺎرﯾﺦ ﺗﻠ��ﻚ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ،ﯾ�ﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾ�ﻞ ارﺻ�ﺪة اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ ﺑ�ﺳ�ﻌﺎر اﻟﻌﻤ�ﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿ�ﺔ
اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻰ اﻟﺸﯿﻘﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟ�ﻰ اﻟﺸ�ﯿﻘﻞ اﻟﺠﺪﯾ�ﺪ ﻋﻠ�ﻰ
أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ.
ﯾﺘﻢ إدراج ﻓﺮوﻗﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﺸﯿﻘﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة،
ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا:
 ﻓﺮوﻗ��ﺎت اﻟﻌﻤﻠ��ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ��ﺔ ﺑ�ﺻ��ﻮل ﻗﯿ��ﺪ ا�ﻧﺸ��ﺎ� ﻟﻤﻨ��ﺎﻓ� اﺳ��ﺘﺨﺪا� ﻣﺴ��ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ،واﻟﻤﺪرﺟ��ﺔ ﺿ��ﻤﻦ ﺗﻜﻠ���ﺔ ���ﺬ� اﻷﺻ��ﻮلﻛﺘﻌﺪﯾﻼت ﻓﺮوﻗﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ.
 ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺨﺎطﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﻮد ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ أو داﺋﻨﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋ�ﻦ ﻋﻤﻠﯿ�ﺎت أﺟﻨﺒﯿ�ﺔ واﻟﺘ�ﻲ ﻟ�ﯿ� ﻣ�ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ�ﻞ وﻻ ﯾﻮﺟ�ﺪﺗﺨﻄ��ﯿﻂ ﻟﺴ��ﺪاد�ﺎ و���ﻲ ﺗﺸ��ﻜﻞ ﺟ���� ﻣ��ﻦ ﺻ��ﺎﻓﻲ اﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎر ﻓ��ﻲ اﻟﻌﻤ��ﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿ��ﺔ واﻟﺘ��ﻲ ﯾ��ﺘﻢ اﻻﻋﺘ��ﺮاف ﺑﮭ��ﺎ ﺿ��ﻤﻦ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻷﻏ��ﺮاض إﻋ��ﺪاد اﻟﻘ��ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة ،ﺗ��ﻢ ﻋ��ﺮض ﻣﻮﺟ��ﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑ��ﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﺑﺎﻟ��ﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜ��ﻲ ﺑﻨ��ﺎ� ﻋﻠ��ﻰ
أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة .ﯾ�ﺘﻢ إﻋ�ﺎدة ﺗﺤﻮﯾ�ﻞ ا�ﯾ�ﺮادات واﻟﻤﺼ�ﺮوﻓﺎت ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎس
ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،وﯾ�ﺘﻢ إدراج ﻓﺮوﻗ�ﺎت أﺳ�ﻌﺎر اﻟﺼ�ﺮف اﻟﻨﺎﺗﺠ�ﺔ ﻋ�ﻦ ﺗﺤﻮﯾ�ﻞ ﺗﻠ�ﻚ اﻟﺒﻨ�ﻮد اﻟ�ﻰ
اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
إن أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﯿﻘﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ
اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻷردﻧﻲ
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 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٦
دوﻻر
٣٫٨٤٥
٥٫٤٢
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 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٥
دوﻻر
٣٫٩٠٥
٥٫٥١

اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ
%
)%(١٫٥
)%(١٫٦
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٦-٥ﺗﺤﻘﻖ اﻹﯾﺮادات وﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ
إﯾﺮادات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

ﯾ��ﺘﻢ ﻗﯿ��ﺎ� إﯾ��ﺮادات ﻋﻘ��ﻮد اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ ﺑﻤﻮ���ﺐ اﻻﻋﺘ��ﺮاف ﺑ��ﺎﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺤ��ﺪدة ﻓ��ﻲ ﻋﻘ��ﻮد اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﺪر���ﺔ ���ﻤﻦ ھ����
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )إﯾﻀﺎح رﻗﻢ .(٧-٥
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻗﺘﻨﺎء ﺑﻮاﻟﺺ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪھﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻊ او اﻛﺘﺘﺎب او ﺑﺪء ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ �ﺪﯾ�ﺪة ،وﯾ�ﺘﻢ ﻗﯿ�ﺪ ﺗﻜ�ﺎﻟﯿﻒ
اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺧﺮى
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺧﺮى ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﻟﺺ اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾ�ﺪة او اﻟﻤﺠ�ﺪدة ﻓ�ﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺣﺪوﺛﮭﺎ ،وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻻﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
إﯾﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت
ﯾ��ﺘﻢ اﻻﻋﺘ��ﺮاف ﺑ���ﯾﺮادات اﻟﻌﻤ��ﻮﻻت ﻋﻨ��ﺪ إ���ﺪار وﺛﯿﻘ��ﺔ إﻋ��ﺎدة اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ ﺑﻨ��ﺎ ًء ﻋﻠ��ﻰ ﺷ��ﺮوط و�ﺴ��ﺐ ﻣﺌﻮﯾ��ﺔ ﻣﺘﻔ��� ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ ﻣ��ﻊ
ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
اﯾﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ أﺳﺎ� اﻟﻔﺘﺮات اﻟ�ﻣﻨﯿ�ﺔ اﻟﻤﺴ�ﺘﺤﻘﺔ واﻟﻤﺒ�ﺎﻟ� اﻷ��ﻠﯿﺔ وﻣﻌ�ﺪل
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ.
ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮوض وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎر� اﻟﻤﺪﯾﻦ ��ﻤﻦ اﻟﻤﺼ�ﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﮭﻢ
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺘﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳ�ﮭﻢ ﻋﻨ�ﺪﻣﺎ ﯾﻨﺸ�ﺄ ﺣ�� ﻟﻠﻤﺴ�ﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺎﺳ�ﺘ�� دﻓﻌ�ﺎت ﻋ�ﻦ ﺗﻮزﯾﻌ�ﺎت اﻷرﺑ�ﺎح وذﻟ�ﻚ ﻋﻨ�ﺪ
اﻗﺮارھﺎ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ.
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
أ -ﯾﺤﻤﻞ  %١٠ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ب -ﯾﺤﻤﻞ  %٩٠ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮع ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻷﻗﺴﺎط اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٧-٥ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺗﻌﺮف ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )اﻟﻤﺆ ِ ّﻣﻦ( ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻣ�ﻦ ط�ﺮف آﺧ�ﺮ
)اﻟﻤ���ﺆﻣﻦ ﻟ����( وذﻟ���ﻚ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ ﺗﻌ���ﻮﯾﺾ ﺣﺎﻣ���ﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﺼ���ﺔ إذا ﻛ���ﺎن ھﻨ���ﺎ� ﺣ���ﺪ� ﻣﺴ���ﺘﻘﺒﻠﻲ �ﯿ���ﺮ ﻣﺆﻛ���ﺪ وﻣﺤ���ﺪد
)اﻟﺨﻄﺮاﻟﻤﺆ َﻣﻦ ﺿﺪه( ﯾﺆﺛﺮ ﺳ�ﻠﺒﺎ ً ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤ�ﺆﻣﻦ ﻟ�� .ﺑﺼ�ﻮرة ﻋﺎﻣ�ﺔ ،ﺗﻘ�ﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾ�ﺪ ﻓﯿﻤ�ﺎ إذا ﻛ�ﺎن ﻟ�ﺪﯾﮭﺎ ﻣﺨ�ﺎطﺮ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ إذا ﻛﺎن اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺆ ﱠﻣﻦ ﺿﺪه ﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ .ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻌﻘ�ﻮد اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ
أﯾﻀﺎ ً ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻨﺎﺗﺠ�ﺔ ﻋ�ﻦ ﻋﻘ�ﻮد اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ�ﺬﻛﻮرة ﻛ�ﺈﯾﺮادات )أﻗﺴ�ﺎط ﺗ�ﺄﻣﯿﻦ ﻣﻜﺘﺴ�ﺒﺔ( ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎس اﻟﻔﺘ�ﺮات
اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺧﻄﺎر ﻻ زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻛﺄﻗﺴﺎط ﺗ�ﺄﻣﯿﻦ �ﯿ�ﺮ ﻣﻜﺘﺴ�ﺒﺔ .ﯾ�ﺘﻢ إ�ﮭ�ﺎر أﻗﺴ�ﺎط اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ ﺿ�ﻤﻦ اﻷرﺑ�ﺎ�
واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ اﻟﻌﻤﻮﻻت.
ﯾ��ﺘﻢ إدراج اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ��ﺎت وﻣﺼ��ﺎرﯾﻒ ﺗﺴ��ﻮﯾﺎت اﻟﺨﺴ��ﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻜﺒ��ﺪة ﺿ��ﻤﻦ اﻷرﺑ��ﺎ� واﻟﺨﺴ��ﺎﺋﺮ ﻋﻠ��ﻰ أﺳ��ﺎس اﻻﻟﺘ��ﺰام اﻟﻤﺘﻮﻗ��ﻊ
ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو أطﺮاف أﺧﺮى ﻣﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد.
ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻌﻘﻮد إﻋﺎدة
ﺗﺄﻣﯿﻦ .ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ أطﺮاف ﺗﺄﻣﯿﻦ أﺧﺮى ﺿﻤﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .ﯾﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ دﺧﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﻛﻤﻮﺟﻮدات إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ
ﻣﻮﺟﻮدات إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ دوري .ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﯿﻞ وﯾﺘﻢ إدراج ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺪﻧﻲ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺿﻤﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ أو إﻟﻰ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮد إﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺣﺴﺐ ﺷﺮوط ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺪة .ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ
اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻛﻤﺼﺮوف ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﯾﻀﺎ ً ﺑﻘﺒﻮل ﻣﺨﺎطﺮ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﺳﯿﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ
ذﻟﻚ .ﯾﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻷﻗﺴﺎط واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻛﺈﯾﺮادات أو ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر
إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﺄﻋﻤﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﻨﺘﺞ أﻋﻤﺎل إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .إن اﻟﺘﺰاﻣﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺗﻤﺜﻞ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻊ ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ.
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد أﺻﻮل واﻟﺘﺰاﻣﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء أو اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ أو ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ
طﺮف آﺧﺮ.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٨-٥ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ

ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪدة ﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼدﻋﺎءات اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ.
إن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪدة ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد وﺗﺤﻤﯿﻞ اﻷﻗﺴﺎط ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ھﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﺮف ﺑﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺴﺪاد وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ وﻟﻢ ﺗﺴﺪد ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺤﻄﺎم واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮدادھﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﻘﺎؤھﺎ .ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﺄﺧﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ واﻟﺴﺪاد ﻟﺒﻌﺾ
أﻧﻮاع اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻻ ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺰﻣﻦ .ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎﺋﮫ ،ﺑﻄﻼﻧﮫ أو
اﻟﻐﺎءه.
ﺗﻤﺜﻞ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت أﻓﻀﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .وﺗﻘﺪر
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪدة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﮭﺎ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .إن ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻹدارة ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ وﺗﯿﺮه ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻻﻛﺘﻮاري .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة
ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺒﯿﺮ اﻻﻛﺘﻮاري ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات
ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺨﺼﺺ.
اﺣﺘﯿﺎطﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﺗﻤﺜﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠ�ﺰء اﻟ�ﺬي ﺗ�ﻢ ﺗﻘ�ﺪﯾﺮه ﻣ�ﻦ إﺟﻤ�ﺎﻟﻲ اﻷﻗﺴ�ﺎط
اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة .ﯾ�ﺘﻢ ﺗﻘ�ﺪﯾﺮ اﻷﻗﺴ�ﺎط ﻏﯿ�ﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴ�ﺒﺔ ﻣﻨﺴ�ﻮﺑﺔ
إﻟﻰ ﻋﺪد اﻷﯾﺎم اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .إن أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴ�ﺒﺔ واﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﻢ
ﺗﻘ��ﺪﯾﺮھﺎ ﺣﺴ��� اﻟﻄﺮﯾﻘ��ﺔ أﻋ��ﻼه ﺗﻐﻄ��ﻲ اﻟﺤ��ﺪ اﻷدﻧ��ﻰ اﻟﻤﻄﻠ��ﻮ� ﻻﺣﺘﯿ��ﺎطﻲ أﻗﺴ��ﺎط اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿ��ﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴ��ﺒﺔ .إن اﺣﺘﯿ��ﺎطﻲ
اﻷﻗﺴﺎط ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﻤﻘﺪرة واﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﻟﺺ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺪراﻛﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﺒﻮﻟﯿﺼﺔ.
إن ﺣﺼﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨ�ﺺ اﻻدﻋ�ﺎءات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓ�ﺔ أﻋ�ﻼه ��ﺎﻣﻠﺔ اﻻدﻋ�ﺎءات اﻟﻤﺘﻜﺒ�ﺪة وﻏﯿ�ﺮ اﻟﻤﺒﻠ�ﻎ ﻋﻨﮭ�ﺎ ،وﻛ�ﺬﻟﻚ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻤﻮﺟﻮدات إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺤﻄﺎم واﻟﺘﻨﺎزل واﻻﺳﺘﺮدادات
ﯾﺘﻢ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻄﺎم وﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎس اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻدﻋﺎءات وﯾﺘﻢ ﺗﻨﺰﯾﻠﮭﺎ
ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺒﯿﻊ ﺣﻄﺎم
اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺴﺘﺮد "ﺳﯿﺎرات ﻣﺸﻄﻮﺑﺔ" واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أطﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ .إن ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺮداد ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﺣﻄﺎم اﻟﺴﯿﺎرات أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮة ﻣﻘﺪري اﻻﺿﺮار اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ﻣﻦ أطﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﯿﮭﻢ.
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
إن اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪة وﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﻋﻘﺪ
إﻟﻰ آﺧﺮ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﻛﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪھﺎ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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٢٧

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٩-٥ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ


ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ رﻗﻢ ) (٧ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٠وذﻟﻚ ﺑﻤﻌﺪل راﺗﺐ ﺷﮭﺮ واﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ آﺧﺮ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎه اﻟﻤﻮظﻒ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاﺟﺐ اﻗﺘﻄﺎﻋﮭﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ،وﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ أو ﺗﺮﻛﮭﻢ اﻟﻌﻤﻞ.



ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻟﻤﻮظﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %٥ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﯾﺴﺎھﻢ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ
ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه وﯾﺘﻢ إدراج ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺷﮭﺮي ﻟﻠﺠﻨﺔ إدارة ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ.

 ١٠-٥ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺿﺤﺎﯾﺎ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق وﻣﺨﺼﺺ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ  %٣وﻣﺨﺼﺺ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺿﺤﺎﯾﺎ ﺣﻮادث
اﻟﻄﺮق ﺑﻨﺴﺒﺔ  %١٥ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺳﻮم رﻗﻢ ) (٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧
اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل رﻗﻢ ) (١٣ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٤وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ.
 ١١-٥اﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺟﺒﺎري
ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﺑﺎﻗﺘﻄﺎع ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ  %١٠ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺼﻞ رﺻﯿﺪ ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ إﻟﻰ رﺑﻊ
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع وﯾﺠﻮز زﯾﺎدﺗﮫ ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ  %١٠٠ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ،وذﻟﻚ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺸﺮﻛﺎت رﻗﻢ ) (١٢ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٦٤وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ .إن ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
 ١٢-٥اﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺧﺘﯿﺎري
ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻗﺘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  %١٠ﻟﺤﺴﺎب اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري .وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻧﺼﻒ رأس اﻟﻤﺎل .ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري وﻓﻖ ﻣﺎ ﯾﻘﺮره ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
 ١٣-٥ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ( ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﺣﯿﺚ وﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﮭﺎ وﺑﻤﻌﺪﻻت ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻷﺛﺎث واﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت
أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب
اﻟﺴﯿﺎرات
اﻟﺪﯾﻜﻮرات واﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

%٢٠-%٦
%١٥
%٢٠
%١٠-%٦
%٢

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻣﻦ أي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻓ�ﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔ�ﯿﺾ ﻗﯿﻤﺘﮭ�ﺎ إﻟ�ﻰ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ وﺗﺴﺠﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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٢٨

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ١٣-٥ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات "ﺗﺘﻤﺔ"

ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﻌﺪة ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ اﻷرﺑﺎح و/أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﯿﻊ أو اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮق ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺤﺼﻼت
اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب أرﺑﺎح )ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﺑﯿﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺪ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻨﺎء .ﯾﺘﻢ
اﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺨﻤﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ،
وﯾﺠﺮي ﻗﯿﺪ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
 ١٤-٥ﻣﺨﺰون ﻋﻘﺎري
وھﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘ�ﻲ ﻗﺎﻣ�ﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺑﺸ�ﺮاﺋﮭﺎ أو إﻧﺸ�ﺎﺋﮭﺎ ﺑﮭ�ﺪف ﺑﯿﻌﮭ�ﺎ ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼل أﻧﺸ�ﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ
اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ وﻟﯿﺲ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺣﯿﺚ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ�ﺔ
أو ﻗﯿﻤ��ﺔ اﻻﺳ��ﺘﺮداد أﯾﮭﻤ��ﺎ أﻗ��ﻞ .ﺗﺸ��ﻤﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔ��ﺔ اﻟﻤﺒ��ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ��ﺔ ﻣﻘﺎﺑ��ﻞ ﺣﻘ��ﻮق إﻣ��ﺘﻼك اﻟﻌﻘ��ﺎرات ،واﻟﻤﺒ��ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ��ﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ واﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﻧﺸﺎء واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﮭﯿﺰ ھﺬه اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ أﺗﻌﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺿﺮاﺋﺐ أﻣﻼك
وﻣﺼﺎرﯾﻒ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻦ ﺧ�ﻼل ﺗﺤﺪﯾ�ﺪ ﻗﯿﻤ�ﺔ اﻟﺘﻜ�ﺎﻟﯿﻒ
اﻟﻔﻌﻠﯿ��ﺔ اﻟﻤﺴ��ﺠﻠﺔ ﻋﻠ��ﻰ اﻟﻌﻘ��ﺎرات اﻟﻤﺒﺎﻋ��ﺔ ﻣﻀ��ﺎﻓﺎ اﻟﯿﮭ��ﺎ أﯾ��ﺔ ﺗﻜ��ﺎﻟﯿﻒ أﺧ��ﺮى ﻣﺤ��ﺪدة ﻧﺴ��ﺒﯿﺎ ﺑﻨ��ﺎء ﻋﻠ��ﻰ ﻣﺴ��ﺘﻮى اﻹﻧﺠ��ﺎ�
وﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ.
ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺎھﺰة ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻘﻂ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﻘﺎري ﺣﯿﺚ ﯾ�ﺘﻢ اﺛﺒﺎﺗﮭ�ﺎ
ﻛﻤﺨﺰون ﻋﻘﺎري ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت.
 ١٥-٥اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
وھﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﮭﺪف اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﯾﺮادات
ﺗﺄﺟﯿﺮ ،وﺗﻈﮭﺮ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وذﻟﻚ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﺛﺒﺎﺗﮭﺎ وھﻲ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ
ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات .ﻻﺣﻘﺎ ً ﻹﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﯾﺘﻢ إدراﺟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻜﺲ أوﺿﺎع اﻟﺴﻮق ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﯾﺘﻢ إدراج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺿﻤﻦ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻓﯿﮭﺎ.
ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ أو ﻋﻨﺪ إﯾﻘﺎف اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ واﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ وﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﮭﺎ
أي ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻟﻢ ﯾﻌﺪ ھﻨﺎك ﻣﺰاﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ .ﯾﺘﻢ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﯾﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ أو أرﺑﺎح ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺳﺤﺐ أو اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺴﺤﺐ أو اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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٢٩

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 ١٥-٥اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت ﻣﻦ أو إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻟﻄﺮف آﺧﺮ .ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻌﻘﺎر
ﯾﺸﻐﻠﮫ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺨﻤﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ،وﻗﯿﺪ
اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب أرﺑﺎح إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
 ١٦-٥ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
ﯾ��ﺘﻢ ﺗﺴ��ﺠﯿﻞ اﻟﻤﺸ��ﺎرﯾﻊ ﻗﯿ��ﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿ��ﺬ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ��ﺔ ﻣﻄﺮوﺣ�ﺎ ً ﻣﻨﮭ��ﺎ أي اﻧﺨﻔ��ﺎض ﻓ��ﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭ��ﺎ .ﺗﺸ��ﻤﻞ ﺗﻜ��ﺎﻟﯿ� ھ��ﺬه اﻷﻋﻤ��ﺎل ﻛﺎﻓ��ﺔ
اﻟﺘﻜ���ﺎﻟﯿ� اﻟﻤﺒﺎﺷ���ﺮة اﻟﻤﺘﻜﺒ���ﺪة واﻟﻤﺼ���ﺎرﯾ� اﻟﻤﮭﻨﯿ���ﺔ وﻣﺼ���ﺎرﯾ� اﻟﺘﻤﻮﯾ���ﻞ وﯾ���ﺘﻢ رﺳ���ﻤﻠﺘﮭﺎ وﻓﻘ���ﺎ ً ﻟﻠﺴﯿﺎﺳ���ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ���ﺒﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻌﮭﺎ أو ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ اﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات.
 ١٧-٥اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن
ھﻨﺎك أي ﻣﺆﺷﺮ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ذﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ ،ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺘﻢ
ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ )إن وﺟﺪت(.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻸﺻﻞ ﻓﺮدﯾﺎ ً ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﻟﻮﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ ﻟﮭﺎ اﻷﺻﻞ .ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أﺳﺲ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻠﻰ وﺣﺪات ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ
إﻓﺮادي وﻣﺎ دون ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻐﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ وﺣﺪات ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﯾﻤﻜﻦ
ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ.
إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻘﯿﻤﺔ ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻸﺻﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺧﻔﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ إﻟﻰ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ .إن ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة إﻻ إذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﻗﺪ
ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ ﻻﺣﻘﺎ ً اﺳﺘﺮداد ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ،ﯾﺘﻢ زﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ إﻟﻰ إن ﺗﺼﻞ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﺘﻲ
ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺰﯾﺎدة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .إن اﺳﺘﺮداد ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺗﺪرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة إﻻ إذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﻗﺪ ﺗﻢ
إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﺳﺘﺮداد ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﯾﻌﺎﻣﻞ ﻛﺰﯾﺎدة ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ١٨-٥اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ طﺮﻓﺎ ً ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷداة.
ﺗُﻘﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺗ��ﺎف أو ﺗﺨﺼ�ﻢ ﺗﻜ�ﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌ�ﺎﻣﻼت اﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌ�ﻮد
ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﺣﯿﺎزة أو إﺻﺪار اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﻋﺪا اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻣ�ﻦ
ﺧ��ﻼل اﻷرﺑ��ﺎح أو اﻟﺨﺴ��ﺎﺋﺮ( ﻣ��ﻦ اﻟﻘﯿﻤ��ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ��ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ��ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ ،ﺣﺴ��� اﻻﻗﺘ���ﺎء ،ﻋﻨ��ﺪ
اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒ��ﺪﺋﻲ .ﯾ�ﺘﻢ اﻻﻋﺘ�ﺮاف ﺑﺘﻜ�ﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌ�ﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�ﺔ ﻣﺒﺎﺷ�ﺮة ﺑﺤﯿ�ﺎزة ﻣﻮﺟ�ﻮدات ﻣﺎﻟﯿ�ﺔ أو ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺎت ﻣﺎﻟﯿ�ﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ وﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ وأرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ
أﺧﺮى ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة .إن ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﺘﻢ ﺑﻨﺎءا
ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ وھﺪف اﻗﺘﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ.
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ وﺳﻨﺪات اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ،وإن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ھﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ أو
ھﺎﻣﺶ أرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة.
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء )ﺗﻘﯿﺪ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء( وﯾﻌﺎد ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾﻈﮭﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ،
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﯿﻊ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺘﻢ أﺧﺬ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﯾﺘﻢ أﺧﺬ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ أو اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ١٨-٥اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ﻟﺘﺤﺪﯾ�ﺪ ﻓﯿﻤ�ﺎ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻓﺮادﯾﺎ ً أو ﻋﻠﻰ ﺷ�ﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ،وﻓ�ﻲ ﺣﺎﻟ�ﺔ وﺟ�ﻮد ﻣﺜ�ﻞ ھ�ﺬه اﻟﻤﺆﺷ�ﺮات
ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﺪﻧﻲ.
إن اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:





ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﯾﻮﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﺼﺪر أو اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ.
ﺗﺨﻠﻒ أو ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﻔﺎﺋﺪة أو اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺳﻮف ﯾﻮاﺟﮫ إﻓﻼﺳﺎ ً أو إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ.
اﺧﺘﻔﺎء ﺳﻮق ﻧﺸﻄﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ ذﻣﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘ�ﻲ ﻻ ﯾ�ﺘﻢ ﺧﻔ�ﺾ ﻗﯿﻤﺘﮭ�ﺎ ﺑﺸ�ﻜﻞ إﻓ�ﺮاد�
ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻓﺤﺼﮭﺎ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ .ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺗﺤﺼ�ﯿﻞ اﻟ�ﺬﻣﻢ ،اﻟ�ﯾ�ﺎدة ﻓ�ﻲ ﻋ�ﺪد اﻟ�ﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺴ�ﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈ�ﺔ ﺧ�ﻼل اﻟﻔﺘ�ﺮة اﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ،إﺿ�ﺎﻓﺔ إﻟ�ﻰ
اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ ﻓﻲ ظﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﺤﺼﯿﻼت اﻟﺬﻣﻢ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﺪرﺟ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﻔ�ﺮق ﺑ�ﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾ�ﺔ ﻟﺘﻠ�ﻚ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ
واﻟﻘﯿﻤ��ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ��ﺔ ﻟﻠﺘ��ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ��ﺔ اﻟﻤﺴ��ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ��ﺔ ﻣﻨﮭ��ﺎ واﻟﺘ��ﻲ ﺗﻌﻜ��ﺲ ﻣﻘ��ﺪار اﻟ���ﻤﺎن واﻟﻜﻔﺎﻟ��ﺔ ﻣﺨﺼ��ﻮﻣﺎ ً ﻋﻠ��ﻰ ﺳ��ﻌﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ذﻣﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨ�ﺔ
واﻟﺘ��ﻲ ﯾ��ﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿ���ﮭﺎ ﺑﺄﺧ��ﺬ ﻣﺨﺼ��ﺺ ﻟﻠ��ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺸ��ﻜﻮك ﻓ��ﻲ ﺗﺤﺼ��ﯿﻠﮭﺎ .ﻓ��ﻲ ﺣ��ﺎل اﻋﺘﺒ��ﺎر ذﻣ��ﻢ اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨ��ﺔ �ﯿ��ﺮ ﻗﺎﺑﻠ��ﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺼﯿﻞ ،ﯾﺘﻢ إﻗﻔﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﺬﻣﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﺮداد ذﻣ�ﻢ ﺗ�ﺄﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﻨ�ﺔ ﻗ�ﺪ ﺗ�ﻢ
إﻗﻔﺎﻟﮭ��ﺎ ﻣ��ﻦ ﻗﺒ��ﻞ ﻓﯿ��ﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭ��ﺎ ﻛﺘﺤﺼ��ﯿﻼت ﻣﻘﺎﺑ��ﻞ ﻣﺨﺼ��ﺺ اﻟ��ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺸ��ﻜﻮك ﻓ��ﻲ ﺗﺤﺼ��ﯿﻠﮭﺎ .ﯾ��ﺘﻢ إﺛﺒ��ﺎت اﻟﺘﻐﯿ��ﺮ ﻓ��ﻲ اﻟﻘﯿﻤ��ﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ ﻻﺣﻘﺎ ً اﺳﺘﺮداد ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺮداد ﯾﻌﻮد إﻟﻰ وﻗ�ﻮ� ﺣ�ﺪ� ﻣﻮﺿ�ﻮﻋﻲ ﺑﻌ�ﺪ ﺗ�ﺎرﯾﺦ
إﺛﺒﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤـﺔ ،ﯾﺘﻢ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑ�ﺎح أو اﻟﺨﺴ�ﺎﺋﺮ
ﻋﻠ��ﻰ أﻻ ﺗﺘﺠ��ﺎو� اﻟﻘﯿﻤ��ﺔ اﻟﻤﺪرﺟ��ﺔ ﻟﻼﺳ��ﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘ��ﺎرﯾﺦ ﻋﻜ��ﺲ اﻻﻧﺨﻔ��ﺎض ﻟﻘﯿﻤ��ﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔ��ﺔ اﻟﻤﻄﻔ��ﺄة ﻓﯿﻤ��ﺎ ﻟ��ﻮ ﻟ��ﻢ ﯾ��ﺘﻢ اﻻﻋﺘ��ﺮاف
ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ١٨-٥اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
اﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ طﺮف آﺧﺮ .إذا ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﺳﺘﻤﺮت ﺑﺎﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ
طﺮف آﺧﺮ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻔﻮاﺋﺪھﺎ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﺪادھﺎ.
إذا ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺮض ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،ﻓﺈن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات وﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،
ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،وﻟﻜﻦ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ أو أﻗﻞ.
ذﻣﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﺗﺘﺄﻟﻒ ذﻣﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ذﻣﻢ اﻟ�ﻮﻛﻼء ،اﻟﻮﺳ�ﻄﺎء وﺣ�ﺎﻣﻠﻲ ﻋﻘ�ﻮد اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ وﺷ�ﺮﻛﺎت إﻋ�ﺎدة اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ ﺣﯿ�� ﯾ�ﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳ�ﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ .ﯾ�ﮭ�ﺮ اﻟﺘﺨﺼ��ﯿ� ﻟﻠ�ﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸ�ﻜﻮك ﻓ��ﻲ ﺗﺤﺼ�ﯿﻠﮭﺎ ﺿ�ﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ﻋﻨ��ﺪ وﺟ�ﻮد ﺷ�ﻚ ﻋﻠ��ﻰ
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺪم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺬﻣﻢ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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٣٣

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ١٩-٥اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﯾ��ﺘﻢ ﺗﺼ��ﻨﯿﻒ اﻟ��ﺪﯾﻮن وأدوات اﻟﻤﻠﻜﯿ��ﺔ اﻟﻤﺼ��ﺪرة ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑ��ﺎت ﻣﺎﻟﯿ��ﺔ أو ﻛ��ﺄدوات ﻣﻠﻜﯿ��ﺔ طﺒﻘ �ﺎ ً ﻷﺳ���
وﺟﻮھﺮ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾـﺔ وﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ وأي أداة ﻣﻠﻜﯿﺔ.
أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
أداة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ھ�ﻲ أي ﺗﻌﺎﻗ�ﺪ ﯾﺜﺒ�� ﺣ�ﻖ ﻣﺎﻟﻜﮭ�ﺎ ﻓ�ﻲ أﺻ�ﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿ�ﺔ ﺑﻌ�ﺪ ط�ﺮح ﺟﻤﯿ�ﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭ�ﺎ .أدوات ﺣﻘ�ﻮق
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺑﻌﺪ طﺮح ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻹﺻﺪار اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ أوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌﺪ طﺮح ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ�ﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴ�ﺎﺋﺮ اﻟﺘ�ﻲ ﯾ�ﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳ�ﮭﺎ ﺑﺸ�ﻜﻞ أوﻟ�ﻲ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ .وﯾ�ﺘﻢ ﻗﯿ�ﺎس اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ ﻻﺣﻘ�ﺎ ً
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ً طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ او ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .ان اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟ�ﯿ�
ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺮض واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
ذﻣﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ داﺋﻨﺔ
ﺗﻈﮭﺮ ذﻣﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﯾﺘﻢ أﺧﺬ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺣﺴﺐ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﺴﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﺄﺧﻮذا ً ﻓﻲ ﻋﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﯾﺔ أﺧﻄﺎر وأﺣﺪاث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺴﺪاد اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
)ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد ﻣﺎدﯾﺔ(.
ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮداد ﺑﻌﺾ أو ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ طﺮف ﺛﺎﻟﺚ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺄﺻﻞ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻓﻌﻼً ﻣﻦ أن اﻟﺘﺴﺪﯾﺪات ﺳﻮف ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎس ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻮﺛﻮق.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٢٠-٥ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر

ﯾ��ﺘﻢ ﺗﺼ��ﻨﯿﻒ ﻋﻘ��ﻮد اﻹﯾﺠ��ﺎر ﻛ�ﯾﺠ��ﺎرات ﺗﻤﻮﯾﻠﯿ��ﺔ ﻋﻨ��ﺪﻣﺎ ﯾ��ﺘﻢ ،ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﺷ��ﺮوط ﻋﻘ��ﻮد اﻹﯾﺠ��ﺎر ،ﺗﺤﻮﯾ��ﻞ اﻟﻤﺨ��ﺎطﺮ وﻣﻨ��ﺎﻓﻊ
اﻟﺘﻤﻠﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘ�ﺟﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي .أﻣﺎ أﻧﻮاع ﻋﻘ�ﻮد اﻹﯾﺠ�ﺎر اﻷﺧ�ﺮى ﻓﯿ�ﺘﻢ ﺗﺼ�ﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻌﻘ�ﻮد إﯾﺠ�ﺎر ﺗﺸ�ﻐﯿﻠﯿﺔ .ﻻ ﯾﻮﺟ�ﺪ
ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎرات ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﯾﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺪﻓﻌﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻛﻤﺼﺮوف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻓﺘ�ﺮة اﻟﺘ��ﺟﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�ﺔ ﺑﮭ�ﺎ ،إﻻ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎ� أﺳ�ﺎس �ﺧ�ﺮ أﻛﺜ�ﺮ ﻧﻤﻮذﺟﯿ�ﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄ�ﻂ اﻟﺰﻣﻨ�ﻲ اﻟ��ي ﯾ�ﺘﻢ ﻓﯿ�ﮫ اﺳ�ﺘﻨﻔﺎد اﻟﻤﻨ�ﺎﻓﻊ اﻹﻗﺘﺼ�ﺎدﯾﺔ ﻣ�ﻦ اﻷﺻ�ﻞ
اﻟﻤﺆﺟﺮ .ﺗﺪرج اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻛﻤﺼﺮوف ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻓﯿﮭﺎ.
 ٢١-٥ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض
ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷ�ﺮة ً ﺑﺎﻗﺘﻨ�ﺎء أو ﺑﻨ�ﺎء أو إﻧﺘ�ﺎج أﺻ�ﻮل ﻣﺆھﻠ�ﺔ ﻟﻠﺮﺳ�ﻤﻠﺔ ،واﻟﺘ�ﻲ ﺗﺤﺘ�ﺎج إﻟ�ﻰ
ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ ﻛﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺎھﺰة ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻟﻠﺒﯿﻊ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ إﺿﺎﻓﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل وذﻟﻚ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن
ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺎھﺰة ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻟﻠﺒﯿﻊ.
إن إﯾﺮادات اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﻜﺘﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﻘ�ﺮوض اﻟﻤﺤ�ﺪدة أ�ﻨ�ﺎء إﻧﻔﺎﻗﮭ�ﺎ ﻟﻠﺤﺼ�ﻮل ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات ﯾ�ﺘﻢ ﺧﺼ�ﻤﮭﺎ ﻣ�ﻦ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺮﺳﻤﻠﺔ.
إن ﺟﻤﯿﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﻷﺧﺮى ﺗﻈﮭﺮ ﻛﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح او اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻋﻨﺪ إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ.
 ٢٢-٥ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح
ﯾ��ﺘﻢ اﻹﻋﺘ��ﺮاف ﺑﺘﻮزﯾ��ﻊ أرﺑ��ﺎح ﻋﻠ��ﻰ اﻟﻤﺴ��ﺎھﻤﯿﻦ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑ��ﺎت ﻓ��ﻲ اﻟﻘ��ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻋﻨ��ﺪ إﻗ��ﺮار ﺗﻠ��ﻚ
اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
 ٢٣-٥اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﯾﺘﻢ إﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎس رﺑ�ﺢ اﻟﺴ�ﻨﺔ اﻟﺨﺎﺿ�ﻊ ﻟﻠﻀ�ﺮﯾﺒﺔ .ھ��ا وﯾﺨﺘﻠ�ﻒ اﻟ�ﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿ�ﻊ ﻟﻠﻀ�ﺮﯾﺒﺔ ﻋ�ﻦ
اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺸﻤﻞ ﺑﻨﻮد إﯾﺮادات وﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ أو ﻗﺎﺑﻠ�ﺔ ﻟﻼﻗﺘﻄ�ﺎع ﻓ�ﻲ
ﺳﻨﻮات أﺧﺮى وﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻗﻂ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ أو ﻟﻼﻗﺘﻄﺎع.
ﯾﺠﺮي اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ رﻗﻢ ) (٨ﻟﺴﻨﺔ .٢٠١١
ﯾﺠ��ﺮي اﻟﺘﺨﺼ��ﯿﺺ ﻟﻀ��ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻜ��ﻮس اﻟﻤﻀ��ﺎﻓﺔ ﻋﻠ��ﻰ اﻷرﺑ��ﺎح ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ﻧﻈ��ﺎ� اﻟﻤﻜ��ﻮس اﻟﻤﻀ��ﺎﻓﺔ ﺳ��ﺎري اﻟﻤﻔﻌ��ﻮل ﻓ��ﻲ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،أﻣﺎ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻜﻮس اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ ﻓﯿﺠﺮي إظﮭﺎرھﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
 ٢٤-٥اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﺮو� اﻟﺘﻮﻗﯿ�ﺖ اﻟﻨﺎﺷ�ﺌﺔ ﻟ�ﺒﻌ� ﺑﻨ�ﻮد اﻟﻤﺼ�ﺎرﯾﻒ اﻟﺘ�ﻲ ﻻ ﺗﺨﻀ�ﻊ ﻟﻠﻀ�ﺮﯾﺒﺔ
ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ وإﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻛﺘﻨﺰﯾﻞ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﻻﺣﻘﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗ�ﻢ ).(١٢
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٣٥

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٥ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٢٥-٥اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﯾ��ﺘﻢ اﻻﻋﺘ��ﺮاف ﺑﺎﻟﻀ��ﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ��ﺔ واﻟﻤﺆﺟﻠ��ﺔ ﺿ��ﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧ��ﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘ��ﺔ ﺑﺒﻨ��ﻮد ﻣﺪرﺟ��ﺔ ﻣﺒﺎﺷ��ﺮة
ﺿ��ﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪﺧﻞ اﻟﺸ��ﺎﻣﻞ اﻵﺧ��ﺮ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة او ﻣﺒﺎﺷ��ﺮة ﻓ��ﻲ ﺣﻘ��ﻮ� اﻟﻤﻠﻜﯿ��ﺔ ،وﻓ��ﻲ ھ��ﺬه اﻟﺤﺎﻟ��ﺔ ،ﯾ��ﺘﻢ أﯾﻀ �ﺎ ً اﻻﻋﺘ��ﺮاف
ﺑﺎﻟﻀ��ﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ��ﺔ واﻟﻤﺆﺟﻠ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺑﻨ��ﻮد اﻟ��ﺪﺧﻞ اﻟﺸ��ﺎﻣﻞ اﻵﺧ��ﺮ أو ﻣﺒﺎﺷ��ﺮة ﻓ��ﻲ ﺣﻘ��ﻮ� اﻟﻤﻠﻜﯿ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺘ��ﻮاﻟﻲ .ﻋﻨ��ﺪﻣﺎ ﺗﻨﺸ��ﺄ
اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻻﻧﺪﻣﺎ� اﻷﻋﻤﺎل ﯾﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳ�ﺒﺔ ﻋﻨ�ﺪ دﻣ�ﺞ
اﻷﻋﻤﺎل.
 ٢٦-٥ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
ﻗﻄ��ﺎع اﻻﻋﻤ��ﺎل ﯾﻤﺜ��ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﻤﻮﺟ��ﻮدات واﻟﻌﻤﻠﯿ��ﺎت اﻟﺘ��ﻲ ﺗﺸ��ﺘﺮ� ﻣﻌ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﺗﻘ��ﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺠ��ﺎت او ﺧ��ﺪﻣﺎت ﺧﺎﺿ��ﻌﺔ
ﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻋﻮاﺋﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت أﻋﻤﺎل اﺧﺮى .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واردة ﻓﻲ اﯾﻀﺎح رﻗﻢ ).(٢٥
ﻷﻏﺮاض إدارﯾﺔ ،ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ :ﻗﻄﺎع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت
اﻟﺴﯿﺎرات ،ﻗﻄﺎع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺤﻮادث اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ،ﻗﻄﺎع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﻤﺎل ،ﻗﻄﺎع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻗﻄﺎع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ ،وﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي .ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات
وإدارة اﻟﻨﻘﺪ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ .ھﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ھﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ
اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ.
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ اﺧﺮى.
 -٦اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة
إن إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻓﺘﺮاﺿﺎت وﺗﻘﺪﯾﺮات
ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ھﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت
واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﺻﺪار أﺣﻜﺎم واﺟﺘﮭﺎدات ھﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وأوﻗﺎﺗﮭﺎ .إن ھﺬه
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻣﺒﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﯿﺎت وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﮭﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ وﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ وان اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أوﺿﺎع وظﺮوف ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
إن اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮات واﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮭﺎ اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أو ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ أﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ھﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ ،أﺧﺬت اﻹدارة ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻣﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) – (٩اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺮى اﻹدارة أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٦اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت .ﺗﻠﺰم ھﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
ﻟﺘﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﺎر أو ﻛﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات أو ﻛﻤﺨﺰون ﻋﻘﺎري ،أو ﻛﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء ،أو ﻛﻌﻘﺎر ﻣﺤﺘﻔﻆ
ﺑﮫ ﻟﻠﺒﯿﻊ .ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ،اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات ،واﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﻘﺎري ،واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻗﯿﺪ اﻻﻧﺸﺎء ،واﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﻟﻠﺒﯿﻊ .ﻓﻲ طﻮر
ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﮭﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت أﺧﺬت اﻹدارة ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
) (IASرﻗﻢ ) (٢اﻟﻤﺨﺰون ،واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ) (IASرﻗﻢ ) (١٦اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ،واﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ) (IASرﻗﻢ ) (٤٠اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﻘﺎرات.
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة
ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎد اﻻدارة أن اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪﯾﺮات ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻدﻋ�ﺎءات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓ�ﺔ ﻟﻌﻘ�ﻮد اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ :ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ اﻻﻟﺘﺰاﻣ�ﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠ�ﺔ ﻋ�ﻦ اﻻدﻋ�ﺎءات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓ�ﺔ
ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ�ﺒﯿﺔ ﺣﺴﺎﺳ�ﯿﺔ وذﻟ�ﻚ ﻟﻮﺟ�ﻮد اﻟﻌﺪﯾ�ﺪ ﻣ�ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ�ﻞ ﻏﯿ�ﺮ اﻟﻤﺆﻛ�ﺪة اﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﺆﺛﺮ ﻋﻠ�ﻰ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪرة واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪھﺎ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻدﻋﺎءات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾ� اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟ�ﻰ ﺗﻘ�ﺎرﯾﺮ اﻟﺨﺒ�ﺮاء واﻟﻤﺤ�ﺎﻣﯿﻦ وﺧﺒ�ﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ وﺗﻘ�ﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ ﺑﺘﺤﺪﯾ�ﺪ ﻗﯿﻤ�ﺔ اﻟﺘﻜ�ﺎﻟﯿﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ�ﺔ ﻟﻜ�ﻞ
ادﻋﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺪة .ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷ�ﺌﺔ ﻋ�ﻦ اﻻدﻋ�ﺎءات اﻟﻤﺘﻜﺒ�ﺪة وﻏﯿ�ﺮ اﻟﻤﺒﻠ�� ﻋﻨﮭ�ﺎ ﻛﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ﺗ�ﺎرﯾ� اﻟﻘ�ﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﺪل اﻻدﻋﺎءات ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾ� اﻟﻘ�ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ﯾ�ﺘﻢ إﻋ�ﺎدة ﺗﻘﯿ�ﯿﻢ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أﻋﻼه وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ :ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻘﺎء اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة اﻋﺘﻤﺎدا ً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ
ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
اﻟﻀﺮاﺋﺐ :ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺼﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ،
وإﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ وﻣﺨﺼﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻼزم.
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ :ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎري ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات :ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﻐﺎﯾﺎت اﺣﺘﺴﺎب
اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﻘﺪﯾﺮات اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
وﯾﺘﻢ اﺧﺬ ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﺪﻧﻲ )إن وﺟﺪت( إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ أي ﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ
ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ وﯾﺘﻢ أﺧﺬ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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٣٧

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٦اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ :ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻘﺎء اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻌﺪة ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﻣﻲ وﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺣﺪوﺛﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﯾﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺸﻜﻞ دوري.
ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام :ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﯾ�ﺘﻢ ﺗ�ﺒﯿ�� اﺧﺘﺒ�ﺎرات ﻛﻔﺎﯾ�ﺔ اﻻﻟﺘ�ﺰام ﻟﻠﺘﺤﻘ�� ﻣ�ﻦ ﻛﻔﺎﯾ�ﺔ اﻟﺘﺰاﻣ�ﺎت ﻋﻘ�ﻮد
اﻟﺘ���ﻣﯿﻦ .ﺗﻘ��ﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﺑﺎﺳ��ﺘﺨﺪام �ﻓﻀ��ﻞ اﻟﺘﻘ��ﺪﯾﺮات ﻟﻠﺘ��ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ��ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾ��ﺔ اﻟﻤﺴ��ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ،اﻻدﻋ��ﺎءات اﻟﻤﺴ��ﺘﻠﻤﺔ،
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ وﻛ�ﻟﻚ �ﯾ�ﺮادات اﻻﺳ�ﺘ�ﻤﺎرات ﻣ�ﻦ ا���ﻮ� اﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﺪﻋﻢ ﺗﻠ�ﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣ�ﺎت و�ﻟ�ﻚ ﺑﮭ�ﺪ� ﺗﻘﯿ�ﯿﻢ ﻛﻔﺎﯾ�ﺔ
اﻻﻟﺘ��ﺰام .ﯾ��ﺘﻢ �درا� �ي ﻋﺠ��ﺰ ﺿ��ﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة و�ﻟ��ﻚ ﻣ��ﻦ ﺧ���� ﺗﻜ��ﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼ��ﺺ ﻟﻠﺨﺴ��ﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠ��ﺔ ﻋ��ﻦ
اﺧﺘﺒﺎرات ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام.
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إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

 -٧ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات

٣٨

دوﻻر
٩٤٦٬٨٦٥
١٢٬١٠٤
)(٦٬٥٨٤
٩٥٢٬٣٨٥

دوﻻر
٧٨٤٬٥٣٣
١٢٬٣١٥
)(١٢٬٧٠٣
٧٨٤٬١٤٥

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ�إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿ�ﻢ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٦

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ *

اﻟﻤﺤﻮل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )اﯾﻀﺎح (٨

اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺴ�ﻨﺔ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
دوﻻر
٨٥٣٬٣٧٥
٦٬٦٢٥
٨٦٠٬٠٠٠

أﺛﺎث وﻣﻔﺮوﺷﺎت ﺗﺠﮭﯿﺰات وآﻻت أ�ﮭﺰة اﻟﺤﺎ��ﻮ� أ�ﮭﺰة اﻟﺘﻜﯿﯿ� وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮ���ﺎ� اﻟﺴ�ﯿﺎرات
دوﻻر
٣١٥٬٧٧٠
٥٢٠
٣١٦٬٢٩٠

دﯾﻜﻮرات وﺗﺤﺴﯿﻨﺎت ﻣﺒﺎﻧﻲ وﻋﻘﺎرات اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر
٤٤٨٬٩٦٧
١٣٠٬٥٥٩
)(٥١٬٤٩٥
٥٢٨٬٠٣١

٣٠٣٬٧٩٥
١٬٢٩١
٣٠٥٬٠٨٦
١١٬٢٠٤

٨٤٥٬٤٥٥
٣٬٠٥٣
٨٤٨٬٥٠٨
١١٬٤٩٢

٦٨٢٬٩٧٧
٢٠٬٣٧٨
٧٠٣٬٣٥٥
٢٤٩٬٠٣٠

٥٠٨٬٨٤٧
١٤٬٧٩٩
٥٢٣٬٦٤٦
٢٦٠٬٤٩٩

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٦

إﺳﺘﮭﻼﻛﺎت

اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺴ�ﻨﺔ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓ�ﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

دوﻻر
٦٥٢٬٢١٧
٣٤٬٨٢٦
)(٤٩٬٣٨٣
٦٣٧٬٦٦٠

١٥١٬٢٤٣
٤٠٬٢٣٥
)(١٢٬٤٥٣
١٧٩٬٠٢٥
٣٤٩٬٠٠٦

دوﻻر
٤٬٦٣٦٬٢٣٣
١٥٣٬٦٢٣
)(١٨٤٬٦٧٧
)(١٬٢٥١٬٩٥٦
٣٬٣٥٣٬٢٢٣

٤٤١٬٣٤٧
٣٠٬١٢٩
)(٤٩٬٣٨٣
٤٢٢٬٠٩٣
٢١٥٬٥٦٧

دوﻻر
٨٬٦٣٧٬٩٦٠
٣٥٠٬٥٧٢
)(١٨٤٬٦٧٧
)(١٬٢٥١٬٩٥٦
)(١٢٠٬١٦٥
٧٬٤٣١٬٧٣٤

٥٤٤٬٠٧٧
٦٣٬٩٨٢
٦٠٨٬٠٥٩
٢٬٧٤٥٬١٦٤

اﻻ�ﺘﮭ�� اﻟﻤ��ﺘﺮاﻛﻢ
٣٬٤٧٧٬٧٤١
١٧٣٬٨٦٧
)(٦١٬٨٣٦
٣٬٥٨٩٬٧٧٢
٣٬٨٤١٬٩٦٢

* ﺗﻢ زﯾﺎد� اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺘ�ﺎرﯾ�ﺔ ﻟﻼﺳ�ﺘﺜﻤﺎر )�ﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺑﻘﯿﻤﺔ  ١٫٢٥١٫٩٥٦دوﻻر ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ  ٨٩٠٫٠٠٠دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻗ�ﻌﺔ أرض ﻟﺼﺎﻟ� اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ� ﺣﯿ� ﺟﺮى إﻋﺎد� ﺗﻘﯿﯿ�ﻢ
ﻗﯿﻤﺔ اﻷرض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل وﻣﺨﻤﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ وﺟﺮى ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ اﻷرض ﺑﻮاﻗﻊ  ١٨٤٫٦٧٧دوﻻر ﺟﺮى ﺑﯿﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ زﯾﺎد� اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾ�ﺔ ﺑﺘ�ﺎرﯾ�  ٢٣أﯾﺎر .٢٠١٦
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

 -٧ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات "ﺗﺘﻤﺔ"

٣٩

دوﻻر
٣١٢٬٥٥٣
٣٬٢١٧
٣١٥٬٧٧٠

دوﻻر
٨٥٢٬٢٦٤
١٬١١١
٨٥٣٬٣٧٥

دوﻻر
٨٦٩٬٣٢٢
٧٧٬٥٤٣
٩٤٦٬٨٦٥

دوﻻر
٧٤٧٬٥١١
٣٧٬٠٢٢
٧٨٤٬٥٣٣

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ�إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿ�ﻢ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٥

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺴ�ﻨﺔ

اﻟ�ﯾﺎدة ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺒﺎﻧﻲ وﻋﻘ�ﺎرات *

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥

دوﻻر
٣٠٨٬٦٠٩
١٧٣٬٢٩٧
)(٣٢٬٩٣٩
٤٤٨٬٩٦٧

أﺛﺎث وﻣﻔﺮوﺷﺎت ﺗﺠﮭﯿﺰات وآﻻت أ�ﮭﺰة اﻟﺤﺎ��ﻮ� أ�ﮭﺰة اﻟﺘﻜﯿﯿ� وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮ���ﺎ� اﻟﺴ�ﯿﺎرات

٥٨١٬٩٧٢
٧٠٬٢٤٥
٦٥٢٬٢١٧

دﯾﻜﻮرات وﺗﺤﺴﯿﻨﺎت ﻣﺒﺎﻧﻲ وﻋﻘﺎرات اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر
٣٬٠١٣٬٣٥٦
١٬٢٥٥٬٧٨٧
٣٦٧٬٠٩٠
٤٬٦٣٦٬٢٣٣

٤١٥٬٦٢٩
٢٥٬٧١٨
٤٤١٬٣٤٧
٢١٠٬٨٧٠

١٤٩٬٢٠٣
٢٦٬٠٠٣
)(٢٣٬٩٦٣
١٥١٬٢٤٣
٢٩٧٬٧٢٤

٣٠٢٬٦٥٠
١٬١٤٥
٣٠٣٬٧٩٥
١١٬٩٧٥

٨٤٣٬٦٦٧
١٬٧٨٨
٨٤٥٬٤٥٥
٧٬٩٢٠

٦٧١٬٠١٥
١١٬٩٦٢
٦٨٢٬٩٧٧
٢٦٣٬٨٨٨

٤٩٥٬٥٤٦
١٣٬٣٠١
٥٠٨٬٨٤٧
٢٧٥٬٦٨٦

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٥

إﺳﺘﮭﻼﻛﺎت

اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺴ�ﻨﺔ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓ�ﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٥

دوﻻر

دوﻻر
٦٬٦٨٥٬٥٨٧
١٬٦١٨٬٢٢٢
)(٣٢٬٩٣٩
٣٦٧٬٠٩٠
٨٬٦٣٧٬٩٦٠

٤٨٤٬٢٦١
٥٩٬٨١٦
٥٤٤٬٠٧٧
٤٬٠٩٢٬١٥٦

اﻻ�ﺘﮭ�� اﻟﻤ��ﺘﺮاﻛﻢ
٣٬٣٦١٬٩٧١
١٣٩٬٧٣٣
)(٢٣٬٩٦٣
٣٬٤٧٧٬٧٤١
٥٬١٦٠٬٢١٩

* ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻘﺎرات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻷﻏﺮاﺿﮭﺎ اﻻدارﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٥ﺑﺤﺴﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺛﻼث ﻣﺨﻤﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﮭﻢ
أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن اﻟﻤﺆھﻼت واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات ،وﻛﺎن اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ٣٦٧٫٠٩٠دوﻻر ﺟﺮى إظﮭﺎره ﻓﻲ ﺣﺴﺎب
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ.

٤٠

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٨اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

٢٠١٦
دوﻻر
٧٫٣٦٣٫٤٨٥
١٫٠٠٩٫٩٦٧
٨٫٣٧٣٫٤٥٢

أراﺿﻲ
ﻣﺒﺎﻧﻲ وﻋﻘﺎرات

٢٠١٥
دوﻻر
٧٫٨٨٥٫٩٧٦
١٫٠٢٣٫٠٢٧
٨٫٩٠٩٫٠٠٣



ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﻐﺮض اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ زﯾﺎدة
ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻤﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹدارﯾﺔ.



ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٦ﺑﺤﺴﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻌﺮ
ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺨﻤﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ،وﻛﺎن اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ١٦٠٫٥٩٩دوﻻر )ﻣﺒﻠﻎ
 ٩٩١٫٠٣٤ﻟﺴﻨﺔ  (٢٠١٥ﺟﺮى إظﮭﺎره ﻓﻲ ﺣﺴﺎب أرﺑﺎح إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
إن ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٦ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

أراﺿﻲ وﻣﺒﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻷول
دوﻻر
-

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

دوﻻر
٨٫٣٧٣٫٤٥٢
٨٫٣٧٣٫٤٥٢

دوﻻر
-

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٦
دوﻻر
٨٫٣٧٣٫٤٥٢
٨٫٣٧٣٫٤٥٢

 -٩ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ

٢٠١٦
دوﻻر
٩٣٤٫٧٩٦
١١٥٫٣٣٨
١٫٠٥٠٫١٣٤

٢٠١٥
دوﻻر
٨٣١٫٦٥٥
١١٥٫٣٣٨
٩٤٦٫٩٩٣

* ﺗﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻋﻼه أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﺠﻮزة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٢٢٫٧٧٩دوﻻر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ) ،٢٠١٦ﻣﺒﻠﻎ  ٢٧٫٤٣٠دوﻻر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول .(٢٠١٥
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

-١٠

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ
ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ
ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ

٤١

اﻟﻀ�����������������ﺮﯾﺒﺔ
اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
٢٠١٥
دوﻻر
١٧٤٫٨٥٣

اﻟﻀ��������������������ﺮﯾﺒﺔ
اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
٢٠١٦
دوﻻر
٢٠٨٫٥١١
١٩٢٫٦٥٥
٤٠١٫١٦٦

دوﻻر
٧٨٠٫٢٣٤
٧٢٠٫٩٠٣
١٫٥٠١٫١٣٧

ﻓﺮو����ﺎت ﺗﺮﺟﻤ���ﺔ
اﻟﺮ��������������������������ﯿﺪ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
دوﻻر
١٠٫٢١٠
٩٫٥٨٣
١٩٫٧٩٣

اﻟﻤﺒ������������ﺎﻟ�
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
دوﻻر
١١٥٫٧٣٥
١٦١٫٠٨٧
٢٧٦٫٨٢٢

اﻟﻤﺒ�����������������������ﺎﻟ�
اﻟﻤﺤﺮرة
دوﻻر
)(٦٣٫٨٥٧
)(٦٣٫٨٥٧

ر������ﯿﺪ �ﺪاﯾ�����ﺔ
اﻟﺴﻨﺔ

دوﻻر
٦٥٤٫٢٨٩

٦١٤٫٠٩٠
١٫٢٦٨٫٣٧٩

إن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ٤٠١٫١٦٦دوﻻر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ) ٢٠١٦ﻣﺒﻠﻎ  ٣٣٨٫٩٦٤دوﻻر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  (٢٠١٥ﻗﺪ ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﺤﯿﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﺼﺎت ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ  ٢٠١١وﺣﺘﻰ  .٢٠١٥ﺗﻌﺘﻘﺪ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ
ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

١٦٤٫١١١
٣٣٨٫٩٦٤

ر�����ﯿﺪ ﻧﮭﺎﯾ����ﺔ
اﻟﺴﻨﺔ

ﯾﺘﺄﻟﻒ رﺻﯿﺪ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻓﺮوق اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ ﻟﺒﻌ� ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺼ��ﺎرﯾﻒ اﻟﺘ��ﻲ ﻻ ﺗﺨﻀ��ﻊ ﻟﻠﻀ��ﺮﯾﺒﺔ ﻋﻨ��ﺪ ﺗﺴ��ﺠﯿﻠﮭﺎ وإﻧﻤ��ﺎ ﺗﻜ��ﻮن ﺧﺎﺿ��ﻌﺔ ﻛﺘﻨﺰﯾ��ﻞ ﻣﺴ��ﻤﻮ� ﺑ��ﮫ ﻓ��ﻲ ﺳ��ﻨﻮات
ﻻﺣﻘﺔ ،وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وﻣﺨﺼﺺ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب:

 -١١ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ

اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﻟﺰاﻣﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ وداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺮﺑﻮطﺔ ﻷﻣﺮ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ رﻗﻢ )/٢ت( ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٧ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ رﻗﻢ ) (٢٠ﻟﺴﻨﺔ  ،٢٠٠٥وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ أو ﺑﺈذن ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ.

وداﺋﻊ اﻟﺰاﻣﯿﺔ
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٤٢

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

-١١

ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ)/اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ( ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

-١٢

ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ

ذﻣﻢ اﻟﻌﻤﻼء
ذﻣﻢ اﻟﻮﻛﻼء
ذﻣﻢ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﯾﻨﺰل :ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ

٢٠١٦
دوﻻر
٣٣٨٫٩٦٤
٦٢٫٢٠٢
٤٠١٫١٦٦

٢٠١٥
دوﻻر
٤٣١٫٤٥٦
)(٩٢٫٤٩٢
٣٣٨٫٩٦٤

٢٠١٦
دوﻻر
٦٫٧١١٫٥١٩
٦٨٦٫٠٠٢
٨٩٫٧٨٨
٧٫٤٨٧٫٣٠٩
)(١٫١٧١٫٨٣٦
٦٫٣١٥٫٤٧٣

٢٠١٥
دوﻻر
٥٫٩٢٦٫١٠٩
٦١٤٫٩٤٠
٨٦٫٣٠٣
٦٫٦٢٧٫٣٥٢
)(١٫٠٤٥٫٨٩١
٥٫٥٨١٫٤٦١

إن ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ أﻋﻤﺎر اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٦و ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٥ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

أﻗﻞ ﻣﻦ  ٩٠ﯾﻮم
ﻣﻦ  ١٨٠ – ٩١ﯾﻮم
ﻣﻦ  ٢٧٠ – ١٨١ﯾﻮم
ﻣﻦ  ٣٦٠ – ٢٧١ﯾﻮم
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٦٠ﯾﻮم

٢٠١٦
دوﻻر
٣٫٨٧٣٫٧٩٤
١٫٨٤٨٫٠٧٩
٣١٦٫١١٥
٢٢٢٫٩٥١
١٫٢٢٦٫٣٧٠
٧٫٤٨٧٫٣٠٩

٢٠١٥
دوﻻر
٣٫٣٩٣٫٣١٩
١٫٤٠١٫٧٠٥
٣٤٤٫٤٩٢
٢٧٤٫٤٦٢
١٫٢١٣٫٣٧٤
٦٫٦٢٧٫٣٥٢

إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻟﻠﺴﻨﺔ

٢٠١٦
دوﻻر
١٫٠٤٥٫٨٩١
١١٥٫٧٣٥

٢٠١٥
دوﻻر
٩٢٢٫٢٣٦
١٢٤٫٩٦٧

ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

١٠٫٢١٠
١٫١٧١٫٨٣٦

)(١٫٣١٢
١٫٠٤٥٫٨٩١

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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٤٣

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

-١٣

ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ

-١٤

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ:
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺪدة
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﻜﺒﺪة وﻏﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ أﺧﻄﺎر ﺳﺎرﯾﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

٢٠١٦
دوﻻر

٢٠١٥
دوﻻر

١١٫٠٧٧٫٢٢٦
٢٥٠٫٠٠٠
٦٫٣٤١٫٥٦٤
١٧٫٦٦٨٫٧٩٠

٩٫٠٤٢٫٨٦٤
٢٥٠٫٠٠٠
٥٫٦٢٨٫٥٠٠
١٤٫٩٢١٫٣٦٤

ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺪدة
اﺣﺘﯿﺎطﻲ أﺧﻄﺎر ﺳﺎرﯾﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

١٫١٥٢٫٨٠٦
٥٥٨٫٣٠٧
١٫٧١١٫١١٣

١٫١٢٠٫٢٤٠
٤٥٩٫١٩٦
١٫٥٧٩٫٤٣٦

اﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺪدة
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﻜﺒﺪة وﻏﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ أﺧﻄﺎر ﺳﺎرﯾﺔ
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٢٠١٦
دوﻻر
٢٣٢٫٣٢٣
٤٫١٨٨
٢٣٦٫٥١١

٢٠١٥
دوﻻر
١٣١٫١٩٩
٤٫١٢٥
١٣٥٫٣٢٤

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

٩٫٩٢٤٫٤٢٠
٢٥٠٫٠٠٠
٥٫٧٨٣٫٢٥٧
١٥٫٩٥٧٫٦٧٧

٧٫٩٢٢٫٦٢٤
٢٥٠٫٠٠٠
٥٫١٦٩٫٣٠٤
١٣٫٣٤١٫٩٢٨
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٤٤

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -١٥ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟﺔ
-١٦أ ﻣﺨﺰون ﻋﻘﺎري
أراﺿﻲ
ﺷﻘﻖ
-١٦ب ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
ﻣﺸﺮوع اﻻﻣﺮاء )(٢
 -١٧أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﻗﺮوض وﺳﻠﻔﯿﺎت ﻣﻮظﻔﯿﻦ
ﺳﻠﻔﯿﺔ ﺿﺮﯾﺒﺔ دﺧﻞ – اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
أﻣﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻔﺎﻻت وأﺧﺮى
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻋﻤﻮﻻت أﻗﺴﺎط ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ – اﺗﺤﺎد ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

٢٠١٦
دوﻻر
٢٤٢٫١٧٨
٢٤٢٫١٧٨

٢٠١٥
دوﻻر
١٠٢٫٨٩٢
١٠٢٫٨٩٢

٢٠١٦
دوﻻر
١٫١٩٦٫٧٩٤
٩٦٢٫٧٢٨
٢٫١٥٩٫٥٢٢

٢٠١٥
دوﻻر
٤٥٧٫٤٩٨
٤٥٧٫٤٩٨

٢٠١٦
دوﻻر
-

٢٠١٥
دوﻻر
٤٧٧٫١٦٧
٤٧٧٫١٦٧

٢٠١٦
دوﻻر
٤٢٫١٠٥
٢٫٢٩٥
٩٫٠٩٦
٨٨٫٣٤٠
٤٠٫٦٧٥
٢٤٥٫٧٨٠
٤٢٨٫٢٩١

٢٠١٥
دوﻻر
٣٤٫٥٨٢
١٫٢٦٩
٨٫٩٦٦
٤٣٫٥١٨
٨٨٫٣٣٥

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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٤٥

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
-١٨أ ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ

ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك -ﺷﯿﻜﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك -دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك -دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك -ﯾﻮرو

-١٨ب وداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
وداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺷﮭﻮر  -دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ
وداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺷﮭﻮر  -دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ

-١٩

اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

)ﺧﺴﺎرة( ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
أرﺑﺎح ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻸراﺿﻲ
إن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ )اﯾﻀﺎح (٧
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺤﻮل ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﺪورة ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

٢٠١٦
دوﻻر
٣٠٫٨٥٩
٧٤٨٫١٤٤
٢٧٦٫٩٩٨
٧٣٢٫٣٠٢
٦٥٧
١٫٧٨٨٫٩٦٠

٢٠١٥
دوﻻر
١١٫٣٩٨
٤٠٥٫٨٨٣
٣٣٫٨٩٣
١٤٧٫٤٧٩
٥٩٨٫٦٥٣

٢٠١٦
دوﻻر
٥٥٣٫٣٢٧

٢٠١٥
دوﻻر
١٫٠٢٠٫٦٩٣

١٫٢٠٧٫٥٢٢

-

١٫٧٦٠٫٨٤٩

١٫٠٢٠٫٦٩٣

٢٠١٦
دوﻻر

٢٠١٥
دوﻻر

)(٢٢٢٫٥٩٤
٨٠٠٫٧١٢
٥٧٨٫١١٨

)(٣٥٨٫٠٥٨
١٫١٦٤٫٥٦٠
٨٠٦٫٥٠٢

٢٠١٦
دوﻻر
٨٠٦٫٥٠٢
)(١٨٤٫٦٧٧
٦٠٫٥٨٦

٢٠١٥
دوﻻر
٣٤٤٫٧٠٨
٣٦٧٫٠٩٠
٩٤٫٧٠٤

)(١٠٤٫٢٩٣
٥٧٨٫١١٨

٨٠٦٫٥٠٢

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺸﺮق ﻟﻠﺘ�ﻣ�ن اﳌﺴﺎ�ﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ا��ﺪو�ة

٤٦

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
-٢٠

ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ

ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ

٢٠١٦
دوﻻر
٧٦٨٫٢٣٠
٧٦٨٫٢٣٠

٢٠١٥
دوﻻر
٦٦٣٫٦٧٤
٦٦٣٫٦٧٤

إن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻓﺮوﻗﺎت ﻋﻤﻠﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
 -٢١داﺋﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء ووﻛﻼء
ذﻣﻢ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ

٢٠١٦
دوﻻر
٦٦٣٫٦٧٤
١٧٢٫١٣٥
)(٧٧٫١٦٢
٩٫٥٨٣
٧٦٨٫٢٣٠

٢٠١٥
دوﻻر
٦٧٣٫٦٩١
١٧٧٫٧١٢
)(١٨٦٫٧٩٩
)(٩٣٠
٦٦٣٫٦٧٤

٢٠١٦
دوﻻر
٢٫٠٠٩٫٤٢٢
٢٨٢٫٨٨٢
٢٫٢٩٢٫٣٠٤

٢٠١٥
دوﻻر
٢٫٠٧٢٫٥٦٨
٤٤٢٫٠٠٣
٢٫٥١٤٫٥٧١

 -٢٢ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ذﻣﻢ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻨﺔ

٢٠١٦
دوﻻر
٤٨٫٦٥٥
٤٠٨٫٤٣١
٤٥٧٫٠٨٦

٢٠١٥
دوﻻر
٦٠٫٨٣٧
٤٠٩٫١٥٩
٤٦٩٫٩٩٦

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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٤٧

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
-٢٣

أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﯿﺾ رأس اﻟﻤﺎل
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح أﺳﮭﻢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻨﺪوق ادﺧﺎر اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻣﺨﺼﺺ اﺗﻤﺎم اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
أﻣﺎﻧﺎت وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

-٢٤

٢٠١٦
دوﻻر
١١٩٫٤٤١
٣٤١٫٤١١
٢١٧٫٩٨٤
٨٤٫٦٧٦
٢٥٫٤٩٤
٣٤٧٫٢٩٤
٥٩٧٫٩٢٣
٥٤٢٫٤٦٢
٢٫٢٧٦٫٦٨٥

٢٠١٥
دوﻻر
٢٥٥٫١٠٨
٣٤٢٫١٢٢
٢٢٩٫٧١٩
٨٧٫٢٨٦
٤٠٫٨٤٤
٢٠٨٫٥٥٨
٣٣٩٫٨٩٨
١٫٥٠٣٫٥٣٥

ﻣﺨﺼﺼﺎت أﺧﺮى

ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺿﺤﺎﯾﺎ ﺣﻮادث
اﻟﻄﺮق
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ*

٢٠١٦
دوﻻر

٢٠١٥
دوﻻر

٧٩٫٤٠٠
١٦٫٥٠٦
٣٫٤٦٦
٤٦٤٫٣٨٩
٥٦٣٫٧٦١

٢٢١٫١٤٥
١٧٫٨٢٦
٣٫٦٩٩
٢٠٧٫٦٤٨
٤٥٠٫٣١٨

*ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻊ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺣﺘﻰ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
 ،٢٠١٠وﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﺼﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ  ٢٠١١وﺣﺘﻰ .٢٠١٥
ﺑﺮأي إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺴﺪاد اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات.
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إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

ﺗ�ﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺤﻲ
دوﻻر
١٬٣٥١٬٥٦٩
)(٦٧٬٨٠٣
١٬٢٨٣٬٧٦٦

١٬٢٨٣٬٧٦٦
١٬٢٨٣٬٧٦٦
١٠٬٤١٠

ﺗ�ﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺤﺮﯾﻖ
دوﻻر
٦٨٦٬٦٤١
)(٧١٬٢٧٦
٦١٥٬٣٦٥

٢٤٢٬٥٥٢
٨٥٬٠٩٩
)(٥٥٬٨٦٣
٢٧١٬٧٨٨
٤٬٥٤٦

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻣﺪﻧﯿ�ﺔ
دوﻻر

٢٦٥٬١٨٨
)(٨٬٥٩٠
٢٥٦٬٥٩٨

٢٤٣٬٣٧١
)(١٧٬٠١٨
٢٢٦٬٣٥٣
١٬٧٣٨

ھﻨﺪﺳﻲ
دوﻻر
٢٢٨٬٢٤٦
)(٢٣٬٤٥١
٢٠٤٬٧٩٥

٨٥٬٩٢٣
٣٥٬٩٧٨
)(٨٬٤٨٢
١١٣٬٤١٩
١٬٤٩٠

ﻋﻤﺎل
دوﻻر
١٬٣١٥٬٦٩٢
)(١٧٦٬٥٧٥
١٬١٣٩٬١١٧

٨٬٦٨٢

ﺗﺄﻣﯿﻨ��ﺎت
ﻋﺎﻣﺔ
دوﻻر

١٣٧٬٣٤٤
٤٬٣٦٣
١٤١٬٧٠٧
)(٢٥٬٠٣٧) (٤٦٬٦١٠
)٨٬٦٢١ (٣٬١٠٩
)(١٦٬٤١٦) (٤٩٬٧١٩
١٬١٢٢٬٧٠١
)(٥٢٬٠٦١
١٬٠٧٠٬٦٤٠

٩١٬٩٨٨
١٨٬٣٥٩
)(١٨٬١٢٢
٩٢٬٢٢٥
٧٨٥

ﺳﯿﺎرات
دوﻻر
١٣٬٨١٤٬٢٨٦
)(٢٩٨٬٧٧٨
١٣٬٥١٥٬٥٠٨
)(٣٩٢٬١٨١
١٤٬٥٨٧
)(٣٧٧٬٥٩٤
١٣٬١٣٧٬٩١٤
١٬٠٣٥٬٩٠١
)(٦٧١٬٤٦٣
١٣٬٥٠٢٬٣٥٢
٩٢٬٩٥٢

ا�ﻤﺎﻟﻲ �ﻗﺴ�ﺎ� ﻣﻜﺘﺘ���ﺔ
اﻟﺘ�ﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ �ﻗﺴ�ﺎ� ﻏ�ﯿﺮ ﻣﻜﺘﺴ��ﺔ
اﯾﺮادات أﻗﺴﺎط ﻣ�ﺘﺴ�ﺒﺔ

�ﻗﺴ�ﺎ� ﻣ�ﯿ�ﺪ� اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺘ�ﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ �ﻗﺴ�ﺎ� ﻏ�ﯿﺮ ﻣﻜﺘﺴ��ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎط ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ�ﺘﺴ�ﺒﺔ

ا�ﻤ�ﺎﻟﻲ اﻟ�ﻤ�ﻮﻻت اﻟﻤﻜﺘﺴ��ﺔ �
ﯾﻄﺮ� :اﻟ�ﻤ�ﻮﻻت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ�ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ�ﺘﺴﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤ��ﻮﻻت

اﯾﺮادات اﻻﺳ��ﺘ�ﻤﺎرات

٤٨

ﺗ�ﺄﻣﯿﻦ
ﺑﺤﺮي
دوﻻر
٢٨٢٬٨٢٢
١٦٬٨٧٧
٢٩٩٬٦٩٩

١٬٨٥٨

 -٢٥ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ:
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺨﺺ إﯾﺮادات وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠١٦

)(١٧٣٬٥٦٤
)(١٤٬٥٤٣
)(١٨٨٬١٠٧
١١١٬٥٩٢
٢٩٬٣٦٠
)(٣١٬٠٤٦
١٠٩٬٩٠٦

اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻗﻄﺎع
اﻻﺳ�ﺘ�ﻤﺎر واﻟ��ﯾﻨ�ﺔ ٢٠١٦
دوﻻر
دوﻻر
١٨٬٠٨١٬٧٨٨
)(٦٢٥٬٢٣٣
١٧٬٤٥٦٬٥٥٥

١٬٢٤٧
)(١٠٬٩٩٣
)(٩٬٧٤٦
)(٥٬٠٢٢
٤٬٢٦٢
)(١٠٬٥٠٦

٨٧٨٬٨٨٧
٨٧٨٬٨٨٧
٦٥٬٠١٩
٩٤٣٬٩٠٦

٣٧٤٬٥٤١
)(٣٥٣٬٧٦٢
٢٠٬٧٧٩
)(١٦١٬٢٧٠
١٥٥٬٩٩٨
١٥٬٥٠٧

١٧٬٦٥٨
١٧٬٦٥٨
٤٠٬٥٧٦
٥٨٬٢٣٤

٣٠٬٤٠٩
)(٢٥٬٠٧٥
٥٬٣٣٤
٨٬٧٣٧
)(٨٬٩٦٧
٥٬١٠٤

٤٤٠٬٦٧٨
٤٤٠٬٦٧٨
١٦٨٬٥٩٩
٥٠٢
٦٠٩٬٧٧٩

٢١٬٣٦٨
)(٤٬٧٦٢
١٦٬٦٠٦
)(٣٧٬٢٨٢
١٬٣٠٠
)(١٩٬٣٧٦

٧٬١٨١٬٤٨٩
٧٬١٨١٬٤٨٩
١٬٨٠٩٬٩٩٣
)(١٦٨٬١٧٨
٨٬٨٢٣٬٣٠٤
٤٬٧٧٢٬٠٠٠
)(٢٬٧٩٩٬٦٤٦
١٬٩٧٢٬٣٥٤

)(١٣٬٦٤٦) (١٣٦٬٩١٢
٤١٩
١٨٬٠٤٠
)(١٣٬٢٢٧) (١١٨٬٨٧٢

-

-

١١٢٬٣٨٦
)(٢٣٬٦٥٨
٨٨٬٧٢٨

)(٤٤٠٬٧٤٣
٦٧٬٩٣٠
)(٣٧٢٬٨١٣

١٢٢٬٤٦١
٨٬٩٤٦٬٢٧٧
)(٣٩٤٬٥٩٢
٨٬٥٥١٬٦٨٥
١٬٨٨٩٬٣٥٠
)(١٥٬٠٨٣
١٠٬٤٢٥٬٩٥٢

٤٦٩٬٥٤٣
)(٢٦١٬٥٠٠
٢٠٨٬٠٤٣

-

١٠٩٬٨٠٥
)(٤٤٬٨٦٩
٦٤٬٩٣٦

-

٨٨٬٧٢٨

١٦٩٬٨٥٧
)(٥٢٬٣٤٤
١١٧٬٥١٣

-

٢٠٨٬٠٤٣

٢٦٠٬٨٢٧
)(١٣٦٬٩١٨
١٢٣٬٩٠٩

-

٦٤٬٩٣٦

٣٥٠٬٢٧٠
)(٣١٣٬٥٣٠
٣٦٬٧٤٠

-

١١٧٬٥١٣

١٢٢٬٢٧٠
)(٥٥٬٩٦١
٦٦٬٣٠٩

-

١٢٣٬٩٠٩

-

-

-

٣٦٬٧٤٠

٦٬٣٦٦٬٩٥٨
)(٣٬٦٨٨٬٤٢٦
٢٬٦٧٨٬٥٣٢

-

)(١٬٢٢٨٬٦٩٣
٩١٬٩٤٥
)(١٬١٣٦٬٧٤٨
١٦٬٣١٩٬٨٠٧
١٬٢٠٤٬٦٩٧
)(٨٥٤٬٠٥٥
١٦٬٦٧٠٬٤٤٩

اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘ�ﺒ��ﺪة
اﻟﻤﻄﺎﻟ���ﺎت اﻟﻤﺴ��ﺪدة
ﯾﻨ�ل :ﺣﺼﺔ ﻣ�ﯿ�ﺪ� اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ ﻣ�ﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟ��ﺎت اﻟﻤﺴ�ﺪدة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺪدة
اﻟﺘ��ﯿﺮ ﻓ�ﻲ اﻻدﻋ�ﺎ�ات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓ��ﺔ
اﻟﺘ�ﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣ�ﯿ�ﺪ� اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘ�ﺒ�ﺪة

ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗﺒ� اﻟﻤ��ﺎرﯾ� ا�دارﯾ��ﺔ
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ا�دارﯾ�ﺔ واﻟ�ﻤﻮﻣﯿ�ﺔ ﻣﺘ�ﻠ��ﺔ ﺑﺄﻋﻤ�ﺎل اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌ�ﺪ اﻟﻤ��ﺎرﯾ� ا�دارﯾ�ﺔ
اﻟﻤ�ﺎرﯾ� واﻻﯾﺮادات ��ﯿﺮ اﻟﻤﻮ�ﻋ�ﺔ
ﻓﻮاﺋﺪ وﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﻜﯿﺔ
)�ﺴﺎﺋﺮ( ﻓﺮوﻗﺎت ﻋﻤﻠ��ﺔ
ﻣﺨﺼﺺ �ﻣ� ﻣ�ﻜﻮ� ﻓ�ﻲ ��ﺼ�ﯿﻠﮭﺎ
�رﺑﺎ� ﺑﯿ�� ﻣﻤﺘﻠﻜ�ﺎت وﻣ��ﺪات
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ادارﯾﺔ وﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزﻋﺔ
اﯾﺮادات ��ﺮ� ﻏﯿﺮ ﻣﻮزﻋ��ﺔ
)�ﺴﺎﺋﺮ( إﻋﺎدة ��ﯿﯿ� ا�ﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﯿ�ﺔ ﻣ�ﻦ ���ل ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟ�ﺪ�ﻞ
�رﺑ�ﺎ� إﻋ�ﺎدة ��ﯿﯿ�� اﻻ��ﺘﺜﻤﺎرات اﻟ��ﺎرﯾ��ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒ� اﻟﻀ�ﺮاﺋﺐ
١٬٩٧٢٬٣٥٤

٦٦٬٣٠٩

)(٨٣٬٣٣٦
)(٣٢٩٬٥٨٦
)(١١٥٬٧٣٥
٣٬٦١٠
)(٦٥٨٬١٦٤
٦٤٬٠٢٤
)(٣٬٤٦٤
١٦٠٬٥٩٩
)(٩٦٢٬٠٥٢

)(٨٣٬٣٣٦
)(٣٢٩٬٥٨٦
)(١١٥٬٧٣٥
٣٬٦١٠
)(٦٥٨٬١٦٤
٦٤٬٠٢٤
)(٣٬٤٦٤
١٦٠٬٥٩٩
١٬٧١٦٬٤٨٠

� ﯾﺘ�ﻤﻦ ��ا اﻟ�ﻨﺪ ﻋﻤﻮﻟﺔ اﻟ�ﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻓﺎﺋ� اﻧﺘﺎ� ��ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛ��ﺎت ���ل اﻟﺴ�ﻨﺔ و�ﻟ�� ﺑﻤﻮ��ﺐ ﻗ�ﺮار �ﯿ��ﺔ ��ﻮ� ر�� اﻟﻤ�ﺎل اﻟ�ﻠﺴ�ﻄﯿﻨﯿﺔ رﻗ��� ) (١ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٥ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘ�ﻠ� ﺑﺘﻮزﯾ�� إ�ﻤ�ﺎﻟﻲ ﻣ����ﺔ �ﻗﺴ�ﺎ� ��ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛ��ﺎت ﻋﻠ�� ��ﺮﻛﺎت اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺴ�ﺎو��
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

-٢٥

ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

ﺳﯿﺎرات
دوﻻر

٤٩

ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺑﺤﺮي
دوﻻر
٢١٦٬٨٠١
)(٢١٬٨٣٢
١٩٤٬٩٦٩
)(٩٧٬٤٩٨
٢٠٬٥٨٠
)(٧٦٬٩١٨
١١٨٬٠٥١

ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺤﻲ
دوﻻر
١٬٠٢٠٬٥٠٤
)(١٧٩٬٢٣٤
٨٤١٬٢٧٠
٨٤١٬٢٧٠

ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺤﺮﯾﻖ
دوﻻر
٥٨٨٬١٦٠
)(٢٥٬٥٧٢
٥٦٢٬٥٨٨

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻣﺪﻧﯿﺔ
دوﻻر
٢٦٤٬٣٣٧
)(٦٬٧٣٢
٢٥٧٬٦٠٥

ﻗﻄﺎع
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
دوﻻر
-

اﻟﻤﺠﻤﻮع
٢٠١٥
دوﻻر
١٥٬٠٤٦٬٨٥٧
)(٦٠٬٩٤٨
١٤٬٩٨٥٬٩٠٩

١٣٬٩٨٥٬٣٠٤

ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺨﺺ إﯾﺮادات وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠١٥
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت
ﻋﺎﻣﺔ
دوﻻر

اﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺴﺎط ﻣﻜﺘﺘﺒﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ أﻗﺴﺎط ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﺴ�ﺒﺔ
اﯾﺮادات أﻗﺴ�ﺎ� ﻣ�ﺘﺴ��ﺔ

ﻋﻤﺎل
دوﻻر

١١٬٧١٩٬٠٦١
٢٤٧٬٧٣١
١١٬٩٦٦٬٧٩٢

ھﻨﺪﺳﻲ
دوﻻر

١٨٩٬٤٦١
٩٠٩٬٦٨٨ ١٣٨٬٨٤٥
)٤٦٬٦٠٦ (١٠٥٬٦٦٨) (١٦٬٢٤٧
٢٣٦٬٠٦٧
٨٠٤٬٠٢٠ ١٢٢٬٥٩٨

أﻗﺴﺎط ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ أﻗﺴﺎط ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﺴ�ﺒﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎ� ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ

ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎ� اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ�ﺘﺴ���ﺔ

)(١٬٠١٤٬٠٠٣
١٣٬٣٩٨
)(١٬٠٠٠٬٦٠٥
٢١٥٬١١٣
)(٨٥٣٬٩٣٧
١٣٬٣٤٦٬٤٨٠
١١٦٬٣٣٠

-

٢٦٬٩٣٨
)(١٨٬٥٥٧
١٢٦٬٤٣٢
١٬٦١٤

٨٤١٬٢٧٠
٩٬٠٣٨

٢٤٢٬٣٦٥
٨١٬٢٢١
)(٣١٬٧٦٣
٢٩١٬٨٢٣
٤٬٤١٧

٢٣٤٬٨٣٩
)(٩٬١٠٠
٢٢٥٬٧٣٩
١٬٩٨٦

٨٢٬٣٧١
٢٧٬١٣٧
)(٥٬٤٨٠
١٠٤٬٠٢٨
١٬٤٣٠

)(٣٤٥٬٣١٥) (٢٥٬٥١٩) (١١٧٬٣٨٨
٢٥٬٠٩٢
)٢٬٧٥٣ (٣٦٬٣٠٨
)(٣٢٠٬٢٢٣) (٢٢٬٧٦٦) (١٥٣٬٦٩٦

)(٣٥٧٬٠٠٥
)(١٢٬٠٩٧
)(٣٦٩٬١٠٢

اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻮﻻت إﻋﺎد� اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴ�ﺒﺔ
ﯾﻄﺮح :اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎ� اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ�ﺘﺴ�ﺔ ﺑﻌ�ﺪ اﻟﻌﻤ�ﻮﻻت

اﯾ�ﺮادات اﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎرات

١١٬٥٩٧٬٦٩٠
)(٧١٠٬٥٦٧
١٠٬٨٨٧٬١٢٣
٨٩٬٩٥٤

٨١٬١٧٣

٧٨٧٬٥٤٥

٧٩٬٨١٧
)(٣٥٬٤٢٧
١٢٥٬٥٦٣
٩٩٥

)(٢١٬٦٣٥) (٤٩٬٦٤٣
٥٬١٦٠
٨٬٢١٨
)(١٦٬٤٧٥) (٤١٬٤٢٥
)(٤٣٬٠٤٣
٧٤٤٬٥٠٢
٦٬٨٩٦

٥٬٦٢٦٬٦٥٨
)(٢١٥٬٠٤٤
٥٬٤١١٬٦١٤
٢٬٩٠٦٬١٦٣
)(٧٨٬١٢٧
٨٬٢٣٩٬٦٥٠
٢٬٧٣٧٬٤٢٧
)(٢٬٦٢٣٬٧٩٢
١١٣٬٦٣٥

٤٬٤٨٥
)(٣٬٩٩٠
٤٩٥
١٤٬٧٤١
)(١٢٬٨٦٢
٢٬٣٧٤
١٢٥٬٦٧٢
)(٤٧٬٠٨٢
٧٨٬٥٩٠

-

١٢٦٬٨٢٠

٥٢٬٤٣٥

٢٠٤٬٩١٥

١٢٢٬٦٦٨

١١٣٬٦٣٥

١٨٬٩٣٤
١٨٬٩٣٤
٢٤٬٠٤٩
٤٢٬٩٨٣
١٨٤٬٧٤٢
)(٥٧٬٩٢٢
١٢٦٬٨٢٠

-

١٥٠٬٢٧٨

٦٥٧٬٤٤٢
٩٦٬٢٤٧
)(٨٣٬٠٨٢
٦٥٧٬٤٤٢
١٣٬١٦٥
٥١٬٤٦٦
١٨٠٬٩٦٤
)(١٧٦٬٩٩٠
٧٠٨٬٩٠٨
١٧٬١٣٩
١٤١٬٤٠٠
٢٧٩٬١٠١
)(٢٦٣٬٦٢٤) (١٢٨٬٨٢٣
)(١٢٢٬٢٢٤
١٥٠٬٢٧٨

٦٬٨٩٨٬٦٦٤
)(٤٠٠٬٥٠٧
٦٬٤٩٨٬١٥٧
٣٬٠٧٥٬٢٦١
)(٢٣٠٬٨٣٣
٩٬٣٤٢٬٥٨٥
٤٬١٢٠٬٢٢٥
)(٣٬٣٩٣٬١٠٨
٧٢٧٬١١٧
-

)(١٢٢٬٢٢٤

٦٧٬٢٨٩
٣٩٧٬٩٣١
)(٥٤٬٩١٦
١٢٬٣٧٣
٣٩٧٬٩٣١
)(٢٬٢١٥) (٥٢٬٥٤٢
١٬١٥١
)(٤٩
١١٬٣٠٩
٣٤٥٬٣٤٠
٩٤٬١٤٩
٤٠٦٬٠٥٨
)(٤١٬٧١٤) (٢٠١٬١٤٣
٥٢٬٤٣٥
٢٠٤٬٩١٥

٢٩٬٦٧٨
)(٤٣٬٤٧٥
)(١٣٬٧٩٧
)(٤٧٬٣٦٥
٣٦٬٠٤٤
)(٢٥٬١١٨
١٥١٬٦٧٦
)(٢٩٬٠٠٨
١٢٢٬٦٦٨

اﻟﻤﻄﺎﻟ�ﺎت اﻟﻤﺘ���ﺪة
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴ�ﺪد�
ﯾﻨ�ل :ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴ�ﺪد�
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟ�ﺎت اﻟﻤﺴ�ﺪدة
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟ�ﺎت اﻟﻤﺘ���ﺪة
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ ﻗ��� اﻟﻤ��ﺎرﯾ� ا�دارﯾ�ﺔ
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌ�ﺪ اﻟﻤ��ﺎرﯾ� ا�دارﯾ�ﺔ
اﻟﻤ�ﺎرﯾ� واﻻﯾﺮادات ��ﯿﺮ اﻟﻤﻮ�ﻋ��ﺔ
ﻓﻮاﺋﺪ وﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﻜﯿﺔ
أرﺑﺎح ﻓﺮوﻗﺎت ﻋﻤﻠﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ذﻣﻢ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ
أرﺑﺎح ﺑﯿﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وآﻻت وﻣﻌﺪات
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ادارﯾﺔ وﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزﻋﺔ
اﯾﺮادات أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﻮزﻋﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
أرﺑﺎح إﻋﺎد� ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ ﻗ��� اﻟﻀ�ﺮاﺋﺐ
٧٨٬٥٩٠

)(٨٠٬٥٥٨
١٦٤٬٣٦٩
)(١٢٤٬٩٦٧
١٬٨٣٢
)(٦٤١٬٢٩١
١٧٬٠٥٧
١٬٦٨٢
٩٩١٬٠٣٤
٣٢٩٬١٥٨

)(٨٠٬٥٥٨
١٦٤٬٣٦٩
)(١٢٤٬٩٦٧
١٬٨٣٢
)(٦٤١٬٢٩١
١٧٬٠٥٧
١٬٦٨٢
٩٩١٬٠٣٤
١٬٠٥٦٬٢٧٥

٥٠

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

-٢٦

اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ

اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮭﺎ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻧﺘﻔﺎﻋﺎت واﺟﺎزات اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻗﺮطﺎﺳﯿﮫ وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﺳﻔﺮﯾﺎت وﺗﻨﻘﻼت
اﻹﯾﺠﺎرات
ﺗﺒﺮﻋﺎت
ﺑﺮﯾﺪ وﺑﺮق وھﺎﺗﻒ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺴﯿﺎرات
ﺿﯿﺎﻓﺔ
ﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﺼﻠﯿﺤﺎت
اﺳﺘﮭﻼﻛﺎت
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻨﯿﺔ واﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ
رﺳﻮم واﺷﺘﺮاﻛﺎت
ﻣﺼﺎرﯾﻒ أﺧﺮى

٢٠١٦
دوﻻر
٢٫٦٩٥٫٩٧١
٣٢٤٫٦٧٤
١٥٫٧١٤
٦٤٫٠٠٤
١٨٣٫١٠٠
١٧٤٫١٥٢
٧٫٩٤٧
١٠٥٫٣٣٤
٩٥٫٦٤٧
٥٣٫٩٨٠
٨٠٫٣٨٦
١٧٣٫٨٦٦
١٧٤٫٩٧٥
١٤٧٫٠٧٠
٤٩٫٧٧٠
٤٫٣٤٦٫٥٩٠

٢٠١٥
دوﻻر
٢٫٤٥٦٫٠١١
٣٤٦٫٠٤٥
٥٨٫٠٩٦
٦٧٫٤٦٧
١٨٢٫٩٣٠
١٦٩٫٤٤٠
١٩٫٠٩١
١١١٫٥١٦
١٠٧٫٨٦٠
٤٠٫٥٥٠
٤٦٫٧٨٥
١٣٩٫٧٣٣
١٣٥٫١٥٠
١٠٣٫٥٥٧
٥٠٫١٦٨
٤٫٠٣٤٫٣٩٩

ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٦ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺤﺴﺐ اﯾﻀﺎح رﻗﻢ ) – (٦/٥اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎل
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة

٢٠١٦
دوﻻر
٢٫٧٩٩٫٦٤٦
٢٣٫٦٥٨
٤٤٫٨٦٩
١٣٦٫٩١٨
٢٦١٫٥٠٠
٥٢٫٣٤٤
٣١٣٫٥٣٠
٥٥٫٩٦١
٣٫٦٨٨٫٤٢٦
٦٥٨٫١٦٤
٤٫٣٤٦٫٥٩٠

٢٠١٥
دوﻻر
٢٫٦٢٣٫٧٩٢
٢٩٫٠٠٨
٤١٫٧١٤
١٢٨٫٨٢٣
٢٠١٫١٤٣
٥٧٫٩٢٢
٢٦٣٫٦٢٤
٤٧٫٠٨٢
٣٫٣٩٣٫١٠٨
٦٤١٫٢٩١
٤٫٠٣٤٫٣٩٩

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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٥١

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

-٢٧

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ،وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
واﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ وأﯾﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ .ﯾﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ/إﻟﻰ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ/داﺋﻨﺔ

٢٠١٦
دوﻻر
١١٣٫٨٠٢

٢٠١٥
دوﻻر
١٢٤٫٩٨١

ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:

أﻗﺴﺎط ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
ادﻋﺎءات ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
رواﺗﺐ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺒﯿﻌﺎت ﺷﻘﻖ

-٢٨

٢٠١٦
دوﻻر
٢٥٨٫١٦٦
٤٦٫٤٩٩
٣٫٠٩٥
٢٩٣٫٨٤٤
٣٢٫٤٨٥

٢٠١٥
دوﻻر
٢٢٣٫٦٣٩
٤٠٫٠٤٣
٣٣١٫٣٤٠
٦٨٥٫٥٨٦

اﻟﺮﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻰ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
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رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ )دوﻻر(

٢٠١٦
١٫٢٣٠٫٤٦٨

٢٠١٥
٢٤٨٫٧٣٤

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ )ﺳﮭﻢ(

٥٫٢٠٠٫٠٠٠

٥٫٢٠٠٫٠٠٠

اﻟﺮﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻰ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
)دوﻻر(

٠٫٢٤

٠٫٠٥

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

٥٢

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

-٢٩

ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ) (٣٢٤ﻗﻀﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٦ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ) (٢٨٤ﻗﻀﯿﺔ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٥وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ،وﺑﺤﺴﺐ رأي
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﺈن ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻨﯿﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ .ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺮ ) (٢٧٠ﻗﻀﯿﺔ ﺑﮭﺪف اﺳﺘﻌﺎدة ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺑﻮاﻟﺺ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺪدة أو ﻣﻠﻔﺎت إﺳﺘﺮداد أو ﺷﯿﻜﺎت راﺟﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
 ٢٠١٦ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (٢٥٦ﻗﻀﯿﺔ ﻟﻌﺎم .٢٠١٥

-٣٠

إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ أي ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ وﻗﻮع اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻻدﻋﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﺪث
وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ً ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺌﺔ ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻟﻠﺘﺴﻌﯿﺮ واﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ،ﻓﺎن اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﻲ أن اﻻدﻋﺎءات
اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة واﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ،وھﺬا ﻗﺪ ﯾﺤﺪث إذا ﻛﺎﻧﺖ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ وﺧﻄﻮرة
اﻻدﻋﺎءات اﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ  ،وﻷن أﺣﺪاث اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ﻓﺎن اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ.
أظﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺎت اﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﺎرﺑﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد
اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ.
ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﺧﻄﺔ اﻛﺘﺘﺎب اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻟﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ
أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ادﻋﺎءات اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﺔ.
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻮادر ﻓﻨﯿﺔ وﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ .ﺗﻘﻮم ھﺬه اﻟﻜﻮادر ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ورﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ
ﻟﺘﻌﻜﺲ أﺣﺪث اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ،واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ ،واﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈدارة
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺴﺪﯾﺪ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻜﺮ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ أي ﻣﺨﺎطﺮ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻄﻮرات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.
إن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﮭﺎ ﻹﺗﻤﺎم اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ أﯾﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺮدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن أن ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدﻋﺎءات اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪھﺎ .ﻧﻈﺮا ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻨﺪ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼﺺ اﻹدﻋﺎءات ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻦ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ.
إن ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﻘﻮد
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﺨﻀﻊ إﻟﻰ ﻣﺨﺎطﺮ ظﮭﻮر أﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻈﺎھﺮة واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻋﺪة آﻟﯿﺎت ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎت ،ﺣﯿﺜﻤﺎ أﻣﻜﻦ ،وھﺬا ﯾﻮﻓﺮ درﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﮭﻢ
وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت .إن اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ .إن أﻓﻀﻞ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﻮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﺪى ﺗﻄﻮر اﻻدﻋﺎءات ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

93

٥٣

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

-٣٠

إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ،إذ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎل وﻗﻮﻋﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ،ﺣﺘﻰ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن
ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﯾﺘﻢ أﺧﺬ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ.
اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺒﯿﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺴﺎرة ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ:
ﻧﻮع اﻟﺨﺴﺎرة
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺴﯿﺎرات
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺤﻮادث اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺧﺮى

٢٠١٦
%٦٧
%٧٤
%٣٥

٢٠١٥
%٧١
%٨٤
%٢٥

ﻣﺨﺎطﺮ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻷﺧﺮى ،وﻟﻐﺮض ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻌﺮض إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ
اﻟﻜﺒﯿﺮة ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻤﻦ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت إﻋﺎدة ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ذات
ﻣﻼءة اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ.
وﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﯿﺮة ﻧﺘﯿﺠﺔ إﻋﺴﺎر ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت إﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ورﺻﺪ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ أو اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ:
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺟﺪول ﯾﻮﺿﺢ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻹﻛﺘﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﯾﺮادات اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ .إن أﺛﺮ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر أﻗﺴﺎط اﻹﻛﺘﺘﺎب ﻣﺴﺎوي وﻣﻌﺎﻛﺲ ﻷﺛﺮ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ
أدﻧﺎه:

ﻧﻮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات
اﻟﺤﻮادث اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي
اﻟﻤﺠﻤﻮع
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ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ
%
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

٢٠١٦
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻷﻗﺴﺎط
اﯾﺮادات اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
دوﻻر
دوﻻر
١٫٣٥٠٫٢٣٥ ١٫٣٨١٫٤٢٩
٩٫٢٢٣
١٣٫٧٣٤
١١٫٣٤٢
٢٢٫٨٢٥
٢٧٫١٧٩
٦٨٫٦٦٤
١٠٧٫٠٦٤
١٣١٫٥٦٩
٢٢٫٦٣٥
٢٦٫٥١٩
١٢٨٫٣٧٧
١٣٥٫١٥٧
١٠٫٩٩١
٢٨٫٢٨٢
١٫٦٦٧٫٠٤٦ ١٫٨٠٨٫١٧٩

٢٠١٥
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻷﻗﺴﺎط
اﯾﺮادات اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
دوﻻر
دوﻻر
١٫٠٨٨٫٧١٢ ١٫١٧١٫٩٠٦
١٢٫٥٥٦
١٣٫٨٨٥
١٠٫٤٠٣
١٨٫٩٤٦
٢٩٫١٨٢
٥٨٫٨١٦
٧٤٫٤٥٠
٩٠٫٩٦٩
٢٢٫٥٧٤
٢٦٫٤٣٤
٨٤٫١٢٧
١٠٢٫٠٥٠
١٢٫٦٤٣
٢١٫٦٨٠
١٫٣٣٤٫٦٤٧ ١٫٥٠٤٫٦٨
٦

٥٤

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
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إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ – ﺗﺘﻤﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺟﺪول ﯾﻮﺿﺢ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ .إن أﺛﺮ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺴﺎوي وﻣﻌﺎﻛﺲ ﻷﺛﺮ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه:

ﻧﻮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات
اﻟﺤﻮادث اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي
اﻟﻤﺠﻤﻮع

-٣١


ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ
%
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+
١٠-/+

٢٠١٦
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
دوﻻر
٧١٨٫١٤٩
٢٫١٣٧
٣٫٠٤١
٣٧٫٤٥٤
٤٤٫٠٦٨
١٫٧٦٦
٨٧٫٨٨٩
١٢٥
٨٩٤٫٦٢٩

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة
دوﻻر
٨٨٢٫٣٣٠
)(١٫٩٣٨
٥١٠
١٫٥٥١
٦٠٫٩٧٨
٥٫٨٢٣
٩٤٫٣٩١
)(١٫٠٥٠
١٫٠٤٢٫٥٩٥

٢٠١٥
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
دوﻻر
٥٤١٫١٦١
)(١٫٣٨٠
١٫٢٣٧
١٫٣١٧
٣٩٫٧٩٣
١٫٨٩٣
٦٥٫٧٤٤
٥٠
٦٤٩٫٨١٥

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة
دوﻻر
٨٢٣٫٩٦٥
)(٢٫٥١٢
١٫١٣١
١٫٧١٤
٣٤٫٥٣٤
٤٫٢٩٨
٧٠٫٨٩١
٢٣٧
٩٣٤٫٢٥٨

إدارة ﻣﺨﺎطﺮ رأس اﻟﻤﺎل

ﺗﺘﻤﺜﻞ أھﺪاف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ إدارة رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻤﺎ وردت ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ رﻗﻢ  ٢٠ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٥واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت واﻟﻘﺮارات
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ  /اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ وإﺟﺮاءاﺗﮭﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت.



ﺿﻤﺎن ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﻌﻮاﺋﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺠﺪﯾﺔ.



ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وإﺻﺪار ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد.

-٣٢

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

إن ﻋﻘ��ﻮد إﻋ��ﺎدة اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼ��ﺎدرة ﻻ ﺗﻌﻔ��ﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭ��ﺎ ﺗﺠ��ﺎه ﺣﻤﻠ��ﺔ ﺑ��ﻮاﻟﺺ اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ ،وﻧﺘﯿﺠ��ﺔ ﻟ���ﻟﻚ ﺗﺒﻘ��ﻰ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺄﻣﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻌﯿ�ﺪي اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ ﻣ�ﻦ اﻟﻮﻓ�ﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣ�ﺎﺗﮭﻢ وﻓﻘ�ﺎ ً ﻟﻌﻘ�ﻮد
إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
ﺗﺘﻌ�ﺮ� اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ اﻟ�ﻰ ھ��ﺎﻣ� ﻣ��ﻦ اﻟﻤﺨ�ﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ ﻣ�ﻦ ﺧ��ﻼل ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭ��ﺎ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮭ�ﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ ،ﻣﻮﺟ�ﻮدات ﻋﻘ��ﻮد إﻋ��ﺎدة
اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ وﻣﻄﻠﻮﺑ��ﺎت ﻋﻘ��ﻮد اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ .إن اﻟﻤﺨ��ﺎطﺮ اﻷﺳﺎﺳ��ﯿﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺗﺘﻌ��ﺮ� ﻟﮭ��ﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﺗﺘﻤﺜ��ﻞ ﻓ��ﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿ��ﺔ ﻋ��ﺪم ﻛﻔﺎﯾ��ﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣ�ﻦ ﻋﻘ�ﻮد اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ واﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات.
إن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻟﮭ�ه اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ ،ﺗﺘﻤﺜ�ﻞ ﻓ�ﻲ ﻛ�ﻞ ﻣ�ﻦ ﻣﺨ�ﺎطﺮ ﻣﻌ�ﺪل ﺳ�ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ�ﺪة ،ﻣﺨ�ﺎطﺮ أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿ�ﺔ،
ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ،ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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٥٥

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٣٢اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠١٦

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿ�ﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ذﻣ���ﻢ ﺷ���ﺮﻛﺎت اﻟﺘ���ﺄﻣﯿﻦ واﻋ���ﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿ�ﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺨﺰون ﻋﻘﺎري
أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى
ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
وداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ

ﻣﻮﺟﻮدات
ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
)اﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
رﻗﻢ )(٤
دوﻻر
-

ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ
ﻣﺎﻟﯿﺔ
دوﻻر
٣٫٨٤١٫٩٦٢
٨٫٣٧٣٫٤٥٢

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر
٣٫٨٤١٫٩٦٢
٨٫٣٧٣٫٤٥٢

١٫٠٥٠٫١٣٤
٦٫٣١٥٫٤٧٣

-

٤٠١٫١٦٦
-

١٫٠٥٠٫١٣٤
٤٠١٫١٦٦
٦٫٣١٥٫٤٧٣

٢٣٦٫٥١١
-

١٫٧١١٫١١٣

-

٢٣٦٫٥١١
١٫٧١١٫١١٣

٢٤٢٫١٧٨
٤٢٨٫٢٩١
٥٫٠٠٧٫٥٢٠
٢٫٠١٠٫٨٤٩
١٫٧٨٨٫٩٦٠
١٧٫٠٧٩٫٩١٦

١٫٧١١٫١١٣

٢٫١٥٩٫٥٢٢
١٤٫٧٧٦٫١٠٢

٢٤٢٫١٧٨
٢٫١٥٩٫٥٢٢
٤٢٨٫٢٩١
٥٫٠٠٧٫٥٢٠
٢٫٠١٠٫٨٤٩
١٫٧٨٨٫٩٦٠
٣٣٫٥٦٧٫١٣١

ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣﺎﻟﯿﺔ
دوﻻر
-

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
داﺋﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺼﺎت أﺧﺮى
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺷﯿﻜﺎت آﺟﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
دوﻻر
٧٦٨٫٢٣٠
٢٫٢٩٢٫٣٠٤
٤٥٧٫٠٨٦
٢٫٢٧٦٫٦٨٥
٥٦٣٫٧٦١
١٫٣٧٠٫٥٧٦
٧٫٧٢٨٫٦٤٢

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
)اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )(٤
دوﻻر
١٧٫٦٦٨٫٧٩٠
١٧٫٦٦٨٫٧٩٠

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر
٧٦٨٫٢٣٠
٢٫٢٩٢٫٣٠٤
٤٥٧٫٠٨٦
٢٫٢٧٦٫٦٨٥
٥٦٣٫٧٦١
١٧٫٦٦٨٫٧٩٠
١٫٣٧٠٫٥٧٦
٢٥٫٣٩٧٫٤٣٢

٥٦

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

-٣٢

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠١٥

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﻮﺟ������ﻮدات ﻣﺎﻟﯿ������ﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ������ﺔ
اﻟﻌﺎدﻟ����ﺔ ﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼل اﻟ����ﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ذﻣ��ﻢ ﺷ��ﺮﻛﺎت اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ واﻋ��ﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟ������ﻮدات ﻣﺎﻟﯿ������ﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ������ﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺨﺰون ﻋﻘﺎري
ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى
ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
وداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ

ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد
إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
)اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
رﻗﻢ )(٤
دوﻻر
-

ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ
ﻣﺎﻟﯿﺔ
دوﻻر
٥٫١٦٠٫٢١٩
٨٫٩٠٩٫٠٠٣

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر
٥٫١٦٠٫٢١٩
٨٫٩٠٩٫٠٠٣

٩٤٦٫٩٩٣

-

-

٩٤٦٫٩٩٣

٥٫٥٨١٫٤٦١

-

٣٣٨٫٩٦٤
-

٣٣٨٫٩٦٤
٥٫٥٨١٫٤٦١

١٣٥٫٣٢٤

-

-

١٣٥٫٣٢٤

-

١٫٥٧٩٫٤٣٦

-

١٫٥٧٩٫٤٣٦

١٠٢٫٨٩٢
٨٨٫٣٣٥
٤٫٣٧٠٫٨٧١
١٫٢٧٠٫٦٩٣
٥٩٨٫٦٥٣
١٣٫٠٩٥٫٢٢٢

١٫٥٧٩٫٤٣٦

٤٥٧٫٤٩٨
٤٧٧٫١٦٧
١٥٫٣٤٢٫٨٥١

١٠٢٫٨٩٢
٤٥٧٫٤٩٨
٤٧٧٫١٦٧
٨٨٫٣٣٥
٤٫٣٧٠٫٨٧١
١٫٢٧٠٫٦٩٣
٥٩٨٫٦٥٣
٣٠٫٠١٧٫٥٠٩

ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣﺎﻟﯿﺔ
دوﻻر
-

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
داﺋﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺑﻨﻮك داﺋﻨﺔ  /ﺟﺎري ﻣﺪﯾﻦ
ﺷﯿﻜﺎت آﺟﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
دوﻻر
٦٦٣٫٦٧٤
٢٫٥١٤٫٥٧١
٤٦٩٫٩٩٦
١٫٥٠٣٫٥٣٥
٤٥٠٫٣١٨
٤٢٤٫٣٥٨
١٫٧٥٤٫٢١٨
٧٫٧٨٠٫٦٧٠

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
)اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )(٤
دوﻻر
١٤٫٩٢١٫٣٦٤
١٤٫٩٢١٫٣٦٤

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر
٦٦٣٫٦٧٤
٢٫٥١٤٫٥٧١
٤٦٩٫٩٩٦
١٫٥٠٣٫٥٣٥
٤٥٠٫٣١٨
١٤٫٩٢١٫٣٦٤
٤٢٤٫٣٥٨
١٫٧٥٤٫٢١٨
٢٢٫٧٠٢٫٠٣
٤

إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻟﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

-٣٢

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:


ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﺸﻄﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﻌﺎر اﻟﺘﺪاول ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة.



ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ً ﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ.

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر:
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول
اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓ�ﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٦
دوﻻر

٢٠١٥
دوﻻر

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ

��ﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﻤ�ﺪﺧﻼت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

ﻣﺪﺧﻼت
اﻟﻌﻼﻗﺔ �ﯿﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﮭﺎﻣ��ﺔ
ھﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ

اﻟﻤﻮ�ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻻﺧ��ﺮ:
أﺳﮭﻢ �ﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟ�ﺔ

٩٣٤٬٧٩٦

٨٣١٬٦٥٥

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻول

أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺮ� ﻓﻲ اﻟﺴ�ﻮق
اﻟﻨﺸﻄﺔ

أﺳﮭﻢ �ﺮﻛﺎت �ﯿﺮ ﻣﺪرﺟ�ﺔ

١١٥٬٣٣٨

١١٥٬٣٣٨

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻧﻤﺎذج ﺗﻘﯿﯿﻢ داﺧﻠﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻮل

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ:
أﺳﮭﻢ �ﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟ�ﺔ

٢٤٢٬١٧٨

١٠٢٬٨٩٢

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

٨٬٣٧٣٬٤٥٢

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٩٬٦٦٥٬٧٦٤

٩٬٩٥٨٬٨٨٨

ﻛﻠﻤﺎ ازداد ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴ�ﺘﺜﻤﺮ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻓﯿﮭﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻول

أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺮ� ﻓﻲ اﻟﺴ�ﻮق
اﻟﻨﺸﻄﺔ

ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﺘﻮﺳ� اﻟﺴﻌﺮ ﻟﺘﻘ�ﺎرﯾﺮ
ﺛﻼث ﻣﺨﻤﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ

ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ

اﻻﺳﺘ�ﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾ��ﺔ
٨٬٩٠٩٬٠٠٣

ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ

ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ

ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎﻟﻚ أﯾﺔ ﺗﺤﻮﯾﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ .ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أﯾﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إدراج أﯾﺔ اﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺠﺪول أﻋﻼه .ﻟﻢ ﺗﻄﺮأ أي ﺗﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮى .٣
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

-٣٢

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق
ﺗﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ،أو اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة .اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻲ أدوات
ﻣﺎﻟﯿﺔ.
إدارة ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق
ﺗﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى ﻷﺳﺒﺎب ﺗﻌﻮد إﻟﻰ
أداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﮭﺎ أو ﻟﺴﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .إن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻲ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ وذﻟﻚ ﺑﺘﻨﻮﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻄﻮرات اﻟﺴﻮق ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق
وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ.
إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺨﺎطﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ أﺳﻌﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤ�ﻼت ﺣﯿ�� أن ﻣﻌ��ﻢ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻹدارة أن اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت ھﻲ ﻓﻲ ﺣﺪھﺎ اﻷدﻧﻰ.
إدارة ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺗﻨﺘ� ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ إﺣﺘﻤ�ﺎل اﻟﺘﻐﯿ�ﺮات ﻓ�ﻲ أﺳ�ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ�ﺪة اﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﺆﺛﺮ ﻋﻠ�ﻰ إﯾ�ﺮادات وﺗﻜﻠﻔ�ﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾ�ﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ.
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﺴ�ﻨﺪات واﻟﻮداﺋ�ﻊ ﻷﺟ�ﻞ واﻹﻗﺘ�ﺮاض ﻣ�ﻦ اﻟﺒﻨ�ﻮ�
واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﻐﯿﺮة.
ﺗﺤ��ﺎول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻋﺎﻣ��ﺔ أن ﺗﺨﻔ��� ﻣﺨ��ﺎطﺮ ﺳ��ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ��ﺪة ﺑﻤﺮاﻗﺒ��ﺔ ﺣﺜﯿﺜ��ﺔ ﻷﺳ��ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ��ﺪة ﻓ��ﻲ اﻟﺴ��ﻮق واﻹﺳ��ﺘﺜﻤﺎر ﻓ��ﻲ ﺗﻠ��ﻚ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎطﺮھﺎ ﻓﻲ ﺣﺪھﺎ اﻷدﻧﻰ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺠﮭﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ واﻟﺬي ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ
ﺧﺴﺎرة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺗﺤﺪﯾﺪا ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
 اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻦ إدﻋﺎءات ﺗﻢ دﻓﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
 اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺒﻮاﻟﺺ.
 اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻼء.
ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻣﻼءة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد ﺗﻠﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.
إن ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ووداﺋﻊ
ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ،واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ وﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة وذﻣﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ.







إن ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻮدﻋﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ذات ﻣﻼءة اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﻈﮭﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ،وﯾﺘﻢ إظﮭﺎر اﻟﻔﺮق ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب أرﺑﺎح ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ.
ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻮﻛﻼء ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ،وﯾﺘﻢ
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺮﻛﺰ ھﺎم ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺬي ﺗﻤﺎرس ﺑﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ.
ﺗﻤﺎرس اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.
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اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬي أﻧﺸﺄ إطﺎرا ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻹدارة ﻣﺨﺎطﺮ
اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف إدارة اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻗﺼﯿﺮ ،وﻣﺘﻮﺳﻂ ،وطﻮﯾﻞ اﻷﻣﺪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﻔﻌﻠﯿﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي
ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ.
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠١٦

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى
ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
وداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺮك
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
داﺋﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺷﯿﻜﺎت آﺟﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
دوﻻر
دوﻻر

ﺑﺪون اﺳﺘﺤﻘﺎق
دوﻻر

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر

٦٫٣١٥٫٤٧٣
٢٣٦٫٥١١

-

١٫٠٥٠٫١٣٤
-

١٫٠٥٠٫١٣٤
٦٫٣١٥٫٤٧٣
٢٣٦٫٥١١

١٫٧١١٫١١٣

-

-

١٫٧١١٫١١٣

٤٢٨٫٢٩١
٤٫٤٣٦٫٨٦١
١٫٧٦٠٫٨٤٩
١٫٧٨٨٫٩٦٠
١٦٫٦٧٨٫٠٥٨

٥٧٠٫٦٥٩
٢٥٠٫٠٠٠
٨٢٠٫٦٥٩

٢٤٢٫١٧٨
١٫٢٩٢٫٣١٢

٢٤٢٫١٧٨
٤٢٨٫٢٩١
٥٫٠٠٧٫٥٢٠
٢٫٠١٠٫٨٤٩
١٫٧٨٨٫٩٦٠
١٨٫٧٩١٫٠٢٩

٢٫٢٩٢٫٣٠٤
٤٥٧٫٠٨٦

-

٧٦٨٫٢٣٠
-

٧٦٨٫٢٣٠
٢٫٢٩٢٫٣٠٤
٤٥٧٫٠٨٦

٢٫٢٧٦٫٦٨٥
٥٦٣٫٧٦١
١٧٫٦٦٨٫٧٩٠
١٫٣٧٠٫٥٧٦
٢٤٫٦٢٩٫٢٠٢

-

٧٦٨٫٢٣٠

٢٫٢٧٦٫٦٨٥
٥٦٣٫٧٦١
١٧٫٦٦٨٫٧٩٠
١٫٣٧٠٫٥٧٦
٢٥٫٣٩٧٫٤٣٢
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٦١

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
 -٣٢اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠١٥

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى
ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
وداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺮك
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
داﺋﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺑﻨﻮك داﺋﻨﺔ  /ﺟﺎري ﻣﺪﯾﻦ
ﺷﯿﻜﺎت آﺟﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
دوﻻر
دوﻻر

ﺑﺪون اﺳﺘﺤﻘﺎق
دوﻻر

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر

٥٫٥٨١٫٤٦١
١٣٥٫٣٢٤

-

٩٤٦٫٩٩٣
-

٩٤٦٫٩٩٣
٥٫٥٨١٫٤٦١
١٣٥٫٣٢٤

١٫٥٧٩٫٤٣٦

-

-

١٫٥٧٩٫٤٣٦

٨٨٫٣٣٥
٤٫١٣١٫٧٨١
١٫٠٢٠٫٦٩٣
٥٩٨٫٦٥٣
١٣٫١٣٥٫٦٨٣

٢٣٩٫٠٩٠
٢٥٠٫٠٠٠
٤٨٩٫٠٩٠

١٠٢٫٨٩٢
١٫٠٤٩٫٨٨٥

١٠٢٫٨٩٢
٨٨٫٣٣٥
٤٫٣٧٠٫٨٧١
١٫٢٧٠٫٦٩٣
٥٩٨٫٦٥٣
١٤٫٦٧٤٫٦٥٨

٢٫٥١٤٫٥٧١

-

٦٦٣٫٦٧٤
-

٦٦٣٫٦٧٤
٢٫٥١٤٫٥٧١

٤٦٩٫٩٩٦
١٫٥٠٣٫٥٣٥
٤٥٠٫٣١٨
١٤٫٩٢١٫٣٦٤
٤٢٤٫٣٥٨
١٫٧٥٤٫٢١٨
٢٢٫٠٣٨٫٣٦٠

-

٦٦٣٫٦٧٤

٤٦٩٫٩٩٦
١٫٥٠٣٫٥٣٥
٤٥٠٫٣١٨
١٤٫٩٢١٫٣٦٤
٤٢٤٫٣٥٨
١٫٧٥٤٫٢١٨
٢٢٫٧٠٢٫٠٣٤

ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻐﯿﺮ أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺗﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓ�ﻲ أﺳ�ﻌﺎر اﻟﺴ�ﻮق واﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌ��ى ﻷﺳ�ﺒﺎ� ﺗﻌ�ﻮد إﻟ�ﻰ
أداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﮭﺎ أو ﻟﺴ�ﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ ﺑﺸ�ﻜﻞ ﻋ�ﺎم .اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﻣﻌﺮﺿ�ﺔ ﻟﻤﺨ�ﺎطﺮ اﻟﺴ�ﻮق ﻧﺘﯿﺠ�ﺔ
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻲ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ وذﻟ�ﻚ ﺑﺘﻨﻮﯾ�ﻊ اﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات وﻣﺘﺎﺑﻌ�ﺔ ﺗﻄ�ﻮرات
اﻟﺴﻮق ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ��ﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق وﯾﺸ�ﻤﻞ ذﻟ�ﻚ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ.
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٦٢

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦

-٣٢

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،إذا ﻣﺎ ﺗﻐﯿﺮ ﺳﻌﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ  %١٠ﺑﺎﻟ�ﯾﺎدة او ﺑﺎﻟﻨﻘ� ﻛﻤﺎ ��ﻮ ﻣﻔﺘ�ﺮ� أدﻧ�ﺎ�
ﻓﻲ ظﻞ ﺛﺒﺎت ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈن اﺛ�ﺮ ذﻟ�ﻚ ﻋﻠ�ﻰ أرﺑ�ﺎ� اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ وﺣﻘ�ﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿ�ﺔ ﯾﺘﻤﺜ�ﻞ ﺑﺎﻟ�ﯾ�ﺎدة أو ﺑ�ﺎﻟﻨﻘ�
ﺑﻮاﻗﻊ  ١٢٩٫٢٣١دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ.
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت وطﺮق اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ:
 ﺗﻢ إﻋﺪاد ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
 ﻛﻤ��ﺎ ﺑﺘ��ﺎرﯾﺦ اﻟﻘ��ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة ،إذا ﻣ��ﺎ �ادت أو ﻧﻘ���� أﺳ��ﻌﺎر اﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  %١٠ﻋ��ﻦ اﻟﻘﯿﻤ��ﺔ اﻟﺴ��ﻮﻗﯿﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وذﻟﻚ ﻓﻲ ظﻞ ﺛﺒﺎت ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى ،ﻓ�ﺈن أﺛ�ﺮ ذﻟ�ﻚ ﻋﻠ�ﻰ أرﺑ�ﺎ� أو ﺧﺴ�ﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺒﻖ.
 ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺴﺒﺔ  %١٠ﻛﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺘﻌﻄﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ واﻗﻌﻲ ﺣﯿﺚ أن ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ وﻗﻮﻋﮫ.

-٣٣

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺑﻠﻎ رﺻﯿﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﺒﻠﻎ  ١٢٧٫٦٠٠دوﻻر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٦
وﺗﻤﺜﻞ ﻛﻔﺎﻻت ﺑﻨﻜﯿﺔ ﺻﺎدرة ﺑﺈﺳﻢ اﻟﻐﯿﺮ )ﻣﺒﻠﻎ  ٢٣٧٫٧٣٠ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول .(٢٠١٥
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