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لقــد حرصــت شــركة المشــرق للتأميــن ومنــذ
تأسيســها علــى تقديــم خدمــات وحلــول تأمينيــة
متنوعــة تلبــي إحتياجــات القطاعــات المختلفــة،
باإلضافــة إلــى توفيــر العديــد مــن فــرص العمــل
ألبنــاء الشــعب الفلســطيني.
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شركة المشرق للتأمين
تأسســت شــركة المشــرق للتأميــن كشــركة مســاهمة عامــة عــام  ،1992بتضافــر جهــود العديــد مــن
المؤسســات الماليــة واإلقتصاديــة الفلســطينية ،وكان األول مــن آذار  1993نقطــة انطالقــة عمــل

الشــركة والبــدء فعليــاً بتقديــم الخدمــات للجمهــور.

فعلــى مــدى أكثــر مــن  26عامــاً
وصــوال إلــى يومنــا هــذا ،احتلــت الشــركة مركــزاً رياديــاً فــي قطــاع
ً

التأميــن ،األمــر الــذي جعلهــا تتميــز فــي تقديــم أفضــل الخدمــات التأمينيــة ،والحفــاظ علــى ريادتهــا،
واإلســتفادة مــن فــرص اســتثمارية واعــدة ضمــن إطــار مــن األمــان واإلهتمــام والســهولة فــي الحصــول

مـهـمتنا
توفيــر األمــان ألفــراد وشــركات المجتمــع ،وتشــجيعهم
علــى الســير ُقدمــاً مــن خــال إعانتهــم علــى مواجهــة

المخاطــر المســتقبلية.

علــى الخدمــات وتحقيــق عائــد إســتثماري مقبــول لمســاهميها.
كان لخطــوة إنضمــام الشــركة األردنيــة الفرنســية للتأميــن كشــريك اســتراتيجي فــي أواســط العــام
 2000مــع مجموعــة مــن رجــال األعمــال واإلدارييــن المتميزيــن ،أكبــر األثــر فــي إعــادة الشــركة لمســار
تطورهــا المهنــي واإلقتصــادي ،رافقــه خطــوات كبــرى علــى صعيــد البنيــة الداخليــة للشــركة وصياغــة
اســتراتيجيات عمــل جديــدة ســرعان مــا بــدأت آثارهــا اإليجابيــة بالظهــور.
كمــا أن حضورهــا الفاعــل وابتكارهــا باقــة مــن الحلــول التأمينيــة المتنوعــة والمتطــورة يجعلهــا الخيــار
األمثــل لتلبيــة احتياجــات شــرائح المجتمــع كافــة .وتتمتــع الشــركة بعالقــات اســتراتيجية مــع كبــرى
شــركات التأميــن العالميــة وشــركات اعــادة التأميــن ،باإلضافــة إلى شــراكات اســتراتيجية محليــة ودولية،
وتســتثمر الشــركة فــي فريــق عمــل متمكــن مــن الفنييــن والتقنييــن والمختصيــن فــي صناعــة التأمين.
كمــا وثقــت الشــركة العالقــة بينهــا وبيــن وكالئهــا فتميــزت فــي دعــم وتوســيع نطــاق نشــاطاتهم
وأعمالهــم التســويقية ،وقامــت بتطويــر باقــة مــن الخدمــات التأمينيــة الجديــدة التــي تلبــي حاجــات
ورغبــات كافــة شــرائح المجتمــع.
لــم يقتصــر اهتمــام الشــركة علــى الزبائــن والمورديــن والــوكالء والمنتجيــن ،بــل تصــدر قمــة أولوياتهــا
تنميــة مواردهــا البشــرية والســعي الدائــم لتطويرهــا وتزويدهــا بأرقــى األســاليب اإلداريــة ،كمــا أن
الشــركة لــم تغفــل المســؤولية المجتمعيــة الملقــاة علــى عاتقهــا حيــث تقــوم بدعــم العديــد مــن

األنشــطة المســتدامة والمســاهمات تجــاه فئــات المجتمــع األقــل حظــاً  ،باإلضافــة إلــى رعايــة العديــد
مــن المناســبات والمعــارض والمهرجانــات.
ـدم شــركة المشــرق للتأميــن خدماتهــا التأمينيــة مــن خــال فروعهــا ومكاتبهــا ومكاتــب وكالئهــا
تقـ ّ

المنتشــرة فــي جميــع محافظــات الوطــن ،كمــا تحــرص الشــركة علــى تطويــر وتحديــث هــذه المكاتــب

رؤيـــــتنا
زيــادة الوعــي بخدمــات وحلــول التأميــن علــى كافــة
األصعــدة ،باإلضافــة إلــى تطويــر محفظــة التأميــن مــن
خــال خدمــات مبتكــرة ،وحلــول تأميــن رقميــة تضــع
شــركة المشــرق فــي مقدمــة الشــركات العاملــة فــي
هــذا القطــاع ،وتعــزز مكانتهــا التنافســية فــي الســوق
الفلســطيني ،ليتــم بذلــك توســيع إنتشــار الشــركة فــي
كافــة المــدن.

هــــدفنا
تقديــم خدمــات تأميــن ذات جــودة عاليــة لألفــراد
والشــركات ،وتحقيــق أقصــى درجــات الرضــا لمؤمنينــا
مــن خــال فريــق عمــل متعــاون ومجتهــد ،يعمــل بنــاء
علــى نظــام وتوجيهــات تضــع المؤمــن لهــم فــي أعلــى
ســلم أولوياتهــا.

باســتمرار لمواكبــة متطلبــات وطموحــات مؤمنيهــا.
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تقرير مجلس اإلدارة
المقدم لمساهمي مجموعة شركة المشرق للتأمين عن أعمال السنة المنتهية 2020

السيدات والسادة مساهمي مجموعة شركة المشرق للتأمين األفاضل،
حضرات
ّ
تحية وإحتراماً وبعد،
يسـ ّـرني باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن زمالئــي فــي مجلــس اإلدارة أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر
الســنوي للعــام  2020والــذي ُيجمــل أداء الشــركة خــال العــام الفائــت ويســتعرض أهــم المحطــات

واإلنجــازات التــي حققتهــا فــي مــا شــهده العالــم والمنطقــة مــن جائحــة كورونــا غيــر المســبوقة
والتــي عانــى منهــا العالــم أجمــع.
لقــد أولينــا ّ
جــل إهتمامنــا وحرصنــا فــي العــام  2020علــى أن نســير ُقدمــاً علــى درب فقيدنــا الغالــي
المغفــور لــه ،بــإذن هللا ،شــيخ التأميــن ،رئيــس مجلــس إدارتنــا الراحــل الســيد وائــل أيــوب زعــرب .وإذ

نســتذكر اليــوم مــا تركــه لنــا مــن إرث ســوف يبقــى عالمــة فارقــة فــي تاريــخ قطــاع التأميــن .وتخليــداً

ووفــاء لذكــراه الطيبــة نعدكــم أننــا ســنبقى نســير علــى نهجــه بعــزم وثبــات لتحقيــق مســتقبل أفضــل
لشــركة المشــرق للتأميــن .وإننــا عازمــون علــى الحفــاظ علــى مــا أنجزه والبنــاء عليــه بــإذن هللا وتوفيقه،
لتبقــى المشــرق للتأميــن فــي المكانــة المرموقــة التــي أراد لهــا الراحــل.
إنــه لمــن المؤكــد أن الحــدث األبــرز الــذي طغــى علــى العالــم وأثــر بشــكل جوهــري علــى إقتصــادات
الــدول كان مــا شــهدناه فــي أعقــاب تفشــي وبــاء فيــروس كوفيــد ( 19كورونــا المســتجد) ،إذ خاضت دول

تطلــب جهــوداً مضاعفــة للعمــل علــى تحصيــل هــذه الشــيكات ،ومحاولــة التعافــي التدريجــي والســريع.

كمــا وضعــت الشــركة اإلجــراءات الوقائيــة المشــددة لســامة كافــة العامليــن فيهــا ومراجعيهــا فــي

ســلم أولوياتهــا  .وإعتمــدت خطــوات عامــة كان ال بــد مــن الجميــع اإللتــزام والتقيــد بهــا إنطالقــاً مــن
تعميــم هــذه اإلجــراءات إلــى تعقيــم المركــز الرئيســي للشــركة والفــروع والمكاتــب وتوفيــر الكمامــات
ووســائل الوقايــة المختلفــة.
المساهمون الكرام،
بالرغــم مــن إنعــكاس تداعيــات الجائحــة علــى أعمــال الشــركة وتأثيرهــا علــى اإلنتــاج الــذي إنخفــض
بحوالــي  ،%2.4إال أن الشــركة حافظــت علــى سياســتها بتعزيــز مخصصاتهــا وتقويــة موقفهــا المالــي
والــذي يظهــر جليــاً فــي بياناتهــا الماليــة بيــن ايديكــم ،كمــا ادى نهــج الشــركة المبنــي علــى سياســة

االكتتــاب المتحفظــة الــى المحافظــة علــى نســبة الربــح الفنــي المنطقيــة والمقبولــة والتــي تعتبــر
مــن أعلــى النســب فــي قطــاع التأميــن الفلســطيني.
وألننــا فــي المشــرق للتأميــن جــزء مــن نســيح الوطــن ،قامــت ادارة الشــركة وموظفيهــا بشــكل طوعــي
بالتبــرع بمبلــغ ســخي "لصنــدوق وقفــة عــز" لمســاعدة الحكومــة ودعــم جهودهــا فــي مواجهــة
الجائحــة ،إذ تتمحــور إســترايجية المســؤولية المجتمعيــة للمشــرق للتأميــن حــول تحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة ،بمعنــى أن نشــاط الشــركة يكــون محققــا ألبعــاد اضافيــة منهــا حوكمــة الشــركة
وعالقتهــا بمؤسســات المجتمــع وأيضــا تحقيــق األبعــاد اإلجتماعيــة مــن خــال العديــد مــن المبــادرات
الهادفــه والمســتدامة.

العالــم ،الواحــدة تلــو األخــرى ،معــارك لمكافحــة إنتشــار العــدوى ،وفرضــت تدابيــر وقائيــة للمحافظــة

وختامــاً  ،إســمحوا لــي أن أوجــه ُج ّ
ــل التقديــر واإلمتنــان لمــا أوليتمــوه مــن ثقــة كانــت الحافــز األول

اإلقتصــاد العالمــي يتســم بالغمــوض إلــى حــد غيــر مســبوق .وإنعكــس تأثــر القطاعــات اإلقتصاديــة

الخدمــات ولكافــة موظفــي الشــركة ووكالئهــا ومستشــاريها ومســاهميها ومجلــس إدارتهــا علــى

علــى التباعــد االجتماعــي ،ومحاولــة لتحقيــق إســتقرار األســواق وعــدم إنهيارهــا ،وأصبــح مصيــر
والســياحية فــي البــاد بشــكل جلــي علــى أداء الشــركات والمؤسســات كافــة ومــن ضمنهــا شــركتنا.
وتعــد المشــرق للتأميــن مــن أولــى الشــركات التــي بــادرت بتنفيــذ مجموعــة مــن التدابيــر اإلحترازيــة
والوقائيــة للمحافظــة علــى صحــة وســامة الموظفيــن والمراجعيــن ،وذلــك بالتــوازي مــع تبنــي
إســتراتيجية متكاملــة وتشــكيل لجنــة طــواريء لدعــم عجلــة اإلنتــاج فــي الشــركة بمــا يتناســب مــع
المــوارد المتاحــة حينهــا ولضمــان إســتمرار الشــركة فــي تقديــم خدماتهــا للجمهــور .حيــث تــم إبتــكار
طــرق عمــل جديــدة مــن خــال وســائل التكنولوجيــا الحديثــة والتــي ضمنت إســتمرار الشــركة فــي تقديم
خدماتهــا ســواء علــى صعيــد توفيــر التغطيــات التأمينيــة أو دعــم المؤمنيــن المتضرريــن مــن الحــوادث.
ومــن جهــة أخــرى ،فقــد ســاهم اإلنتشــار الســريع للفايــروس فــي بدايــة الجائحــة بتوقــف اإلنتــاج وعــزوف

المؤمنيــن عــن إصــدار تأمينــات جديــدة خوفــاً مــن الوضــع الســائد المقلــق والمجهــول ،ممــا تســبب فــي
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لنحقــق مــا تحقــق مــن إنجــازات ،ولجمهــور مؤمنــي الشــركة على ثقتهــم ولشــبكة المورديــن ومزودي
جهودهــم والشــكر الموصــول لــكل الجهــات الرقابيــة والحكوميــة علــى دعمهــا ،ونخــص بالذكــر رئيــس
وأعضــاء مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية ومديــر عــام الهيئــة ومديــر عــام اإلدارة
الســيد وزيــر اإلقتصــاد الوطنــي وعطوفــة مراقــب الشــركات ومديــر عــام
العامــة للتأميــن ومعالــي
ّ

اإلدارة العامــة لــأوراق الماليــة وبورصــة فلســطين والمجلــس التنســيقي لمؤسســات القطــاع الخــاص
واإلتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن ،وغيرهــا مــن المؤسســات ذات العالقــة علــى تعاونهــم جميعــاً
ووقوفهــم إلــى جانبنــا تأكيــداً للعالقــة الوطيــدة القائمــة فيمــا بيننــا.
وهللاوليالتوفيق...
جالل كاظم ناصر الدين
رئيس مجلس اإلدارة
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الشركة العقارية التجارية لإلستثمار
تمتلــك شــركة المشــرق للتأميــن الشــركة العقاريــة التجاريــة لإلســتثمار ،وهــي شــركة
مســاهمة عامــة متخصصــة فــي مجــال اإلســتثمار العقــاري وتُ عنــى بتطويــر قطــاع األراضــي
فــي فلســطين .وقــد قامــت الشــركة بتنفيــذ العديــد مــن مشــاريع البنــاء الســكنية والتجاريــة
وتطويــر األراضــي .وعملــت علــى تقديــم حلــول اســتثمارية عقاريــة للســوق العقــاري باعتمــاد
أفضــل المعاييــر اإلداريــة الســليمة.

الشركات التابعة

شركة بيبي كورد لتخزين وتأمين الخاليا الجذعية ()Baby Cord
إحــدى شــركات مجموعــة شــركة المشــرق للتأميــن وهــي األولــى والرائــدة فــي فلســطين
فــي هــذا المجــال وذلــك مــن خــال التعــاون مــع بنــك تكنولوجيــا الخاليــا الجذعيــة فــي األردن /

شركة بال ميد سيرفس إلدارة التأمينات الطبية ()PAL Med Service
هــي شــركة رائــدة تعمــل فــي مجــال إدارة المطالبــات الطبيــة لشــركات التأميــن ،وصناديــق التأميــن
الصحــي فــي فلســطين .حيــث تقــوم الشــركة بخدمــة آالف المشــتركين مــن الشــركات والمؤسســات
التابعــة لمحافــظ شــركات التأميــن وصناديــق التأميــن الصحــي فــي فلســطين وذلــك مــن خــال برنامــج
متطــور بالتعــاون مــع شــركة ميــد ســيرفيس األردن .
تحــرص الشــركة علــى تقديــم خدماتهــا بأســلوب مهنــي مــن خــال كــوادر بشــرية تتميــز بالثبــات
والتخصــص فــي أمــور التدقيــق الفنــي والمالــي واإلداري وعلــى درجــة عاليــة مــن الخبــرة والكفــاءة
حيــث يضــم الــكادر أطبــاء وممرضــن وصيادلــة وفنيــي أســنان ومختبــرات ومهندســي كمبيوتــر
ومبرمجــن وإداريــن ومــدراء إدارة الجــودة وذلــك لضمــان تقديــم أرقــى الخدمــات وأســرعها.
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بيبــي كــورد األردن.
وتختــص شــركة بيبــي كــورد باإلحتفــاظ فــي الخاليــا الجذعيــة بكونهــا أحــد الخاليــا األساســية

المكونــة ألجــزاء جســم اإلنســان ،وهــي تتميــز بقدرتهــا علــى االنقســام لتجديــد نفســها وأيضــاً

لتكويــن أكثــر مــن  200نــوع مختلــف مــن الخاليــا المتخصصــة كخاليــا العضــات وخاليــا الكبــد
والخاليــا العصبيــة والخاليــا الجلديــة.
مــع قدرتهــا علــى التطــور إلــى أنــواع مختلفــة مــن خاليــا الــدم و االنســجة ،فــإن الخاليــا الجذعية
لديهــا القــدرة علــى التجــدد وحمايــة الجســم مــن الداخــل ،وفــي الحــاالت التــي يؤثــر فيهــا
المــرض أو الحالــة علــى نســيج الخاليــا ،يمكــن إســتخدام عالجــات الخاليــا الجذعية إلصالح النســيج
التالــف وإصــاح األعضــاء ومعالجــة األمــراض ،وبذلــك فهــي بمثابــة وثيقــة تأميــن بإمكانهــا
وقايــة اإلنســان مــن التعــرض ألمــراض محتملــة فــي المســتقبل.
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إستثمارات أخرى
شركة تمكين للتأمين
هــي شــركة مســاهمة عامــة محــدودة تقــدم باقــة مــن الخدمــات والحلــول التأمينيــة التــي تنســجم
وأحــكام الشــريعة اإلســامية مــن خــال نقــاط البيــع المنتشــرة فــي محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،وقــد تأسســت الشــركة فــي العــام  ، 2017مــن قبــل مجموعــة مــن رجــال األعمــال الفلســطينيين
وعــدد مــن المؤسســات والشــركات الفلســطينية وعلــى رأســها مؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى
وهيئــة التقاعــد الفلســطينية ،وقــد تــم إختيــار شــركة المشــرق للتأميــن الحليف اإلســتراتيجي لمســاندة
الشــركة فــي أعمالهــا وإمدادهــا بالخبــرات الالزمــة.

أعمال ومجال نشاط الشركة
تمــارس شــركة المشــرق للتأميــن بيــع وتســويق كافــة أنــواع التأمينــات العامــة ،فــي كافــة مناطــق
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بمــا فيهــا القــدس وذلــك مــن خــال مكاتبهــا وشــبكة فروعهــا
ووكالئهــا ومنتجيهــا المنتشــرين فــي مختلــف محافظــات الوطــن .وفــي هــذا الســياق فــإن الشــركة
تســتقطب مجموعــة مميــزة مــن كبــرى الشــركات والمؤسســات االقتصاديــة واألهليــة العاملــة فــي

الشركات الحليفة

الوطــن ،حيــث تقــوم بتقديــم خدماتهــا التأمينيــة وفــق أرقــى المعاييــر المتبعــة فــي هــذا المجــال
والتــي تشــتمل علــى أفضــل التغطيــات والشــروط التأمينيــة وفــق معادلــة الشــراكة المتبادلــة مــع
المؤمنيــن لديهــا والتــي تقــوم علــى مبــدأ تحقيــق وحمايــة مصالــح وغايــات الطرفيــن ،ولضمــان وفائهــا
بالتزاماتهــا فإنهــا تحــوز علــى أكثــر اتفاقيــات إعــادة التأميــن جــودة لــدى أشــهر شــركات إعــادة التأميــن
فــي الســوق العالمــي.

الشركة االردنية الفرنسية للتأمين (جــوفيـــكو)
تـأســســـت الشـــركة االردنيـــة الفرنســـية للتأميـــن (جــوفيـــــكو) عــــام  1976بالتـــــعاون مـــع
( ، )Compagnie Financière Du Groupe Victoireو تعــد مــن أهــم الشــركات الرائــده فــي قطــاع التأميــن
حتــى يومنــا هــذا ،و حرصــت جوفيكــو علــى ترســيخ اســمها كأحــد المســاهمين فــي تنميــة قطــاع
التأميــن فــي االردن حيــث تتبنــى رؤيــة تتمحــور حــول الســعي للتميــز فــي تقديــم خدماتهــا التأمينيــة
بمرونــة و شــفافية عاليتيــن ،كمــا تســعى لبنــاء عالقــة طويلــة األمــد مــع عمالئهــا لتقــدم لهــم كل مــا
هــو جديــد و مســتحدث فــي ســوق التأميــن.
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مدقق الحسابات الخارجي
شركة ديلويت آند توش
يتولى تدقيق حسابات الشركة السادة ديلويت آند توش (الشرق األوسط).
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"لقــد أدركــت إدارة المشــرق للتأميــن منــذ

فروع ومكاتب الشركة

البدايــة حجــم التداعيــات الكبيــرة التي ســتتركها
الجائحــة علــى مختلــف فئــات المجتمــع ،فاتخذت
قــراراً اســتراتيجياً بــأن يكــون العــام  2020هــو

عــام رد الجميــل ألبنــاء شــعبنا ،وقوفــاً عنــد األلــم
الفلســطيني وقيامــاً بواجبنــا كشــركة تأميــن
فلســطينية رائــدة تجــاه الفئــات األكثــر تضــرراً ".
أيوب وائل زعرب
الرئيس التنفيذي

12

التقرير السنوي 2020

الفرع  /المكتب

العنوان

رقم الهاتف

رقم الفاكس

جنين

دوار الداخلية –عمارة وداد السعد

04 2504186

04 2501342

نابلس

شارع فيصل -عمار العكر -مقابل محطة التميمي للمحروقات

09 2387176

09 2387178

طولكرم

شارع نابلس – مقابل بنك فلسطين

09 2682620

09 2683390

طوباس

الشارع الرئيسي – بجانب مسجد التوحيد

09 2574116

09 2574317

بيت لحم

شارع جمال عبد الناصر– عمارة أبو سرور

02 2770672

02 2773831

الخليل

شارع السالم – فوق معرض شركة هونداى

02 2221717

02 2214340

غزة

الرمال – شارع الوحدة – مقابل معهد األمل

08 2827101

08 2827281

حوارة

الشارع الرئيسي – مقابل بنك االستثمار الفلسطيني

09 2591320

09 2591158

سلفيت

شارع الدفاع المدني -بجانب مخبز الريان

09 2517177

09 2517265

قلقيلية

شارع السبع -فوق سوبر ماركت الشفاء

09 2931676

09 2931696

أريحا

أريحا – شارع عمان – عمارة أبراج الولجي

02 2323158

02 2323158

البيرة

شارع نابلس -عمارة المسك بجانب معرض الفهيم للسيارات

02 2403971

02 2403961

بديا

الشارع الرئيسي -بجانب بنك فلسطين

09 2995205

09 2995205

نور شمس

الشارع الرئيسي -قرب مدخل نور شمس

09 2695364

09 2695364

عتيل

عتيل -جبل األسد -قرب الدفاع المدني

09 2669485

09 2669485

السيلة

الشارع الرئيسي -مقابل بنك القدس

04 2501324

04 2501324

قباطية

عمارة أبو أيسر إخزيمية -بجانب البنك اإلسالمي الفلسطيني

04 2512428

04 2512428

دير دبوان

الشارع الرئيسي -بالقرب من معصرة مصبح

02 2897239

02 2897239

عرابة

عمارة ديوان الحلوح -مقابل صيدلية اإليمان

04 2462935

04 2462933

بيت جاال

بيت جاال -السهل -مجمع النورمندي

02 2758672

02 2758696
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مجلسإدارةالشركةوعددأسهمكلعضوونسبةالمساهمة
اإلسم

المنصب

عدد األسهم نسبة المساهمة

السيد /جالل كاظم ناصر الدين
ّ

رئيس مجلس اإلدارة

565,539

10.88 %

السيد /ياسر محمود عباس
ّ

نائب رئيس مجلس اإلدارة

147,946

2.85 %

السيد /أيوب وائل زعرب
ّ

عضو مجلس إدارة
الرئيس التنفيذي

1,219,131

23.44 %

السيد /وليد وائل زعرب
ّ

عضو مجلس إدارة

194,232

3.74 %

السيد /وسيم وائل زعرب
ّ

عضو مجلس إدارة

194,232

3.74 %

السيد" /نادر إلياس" أحمد مغربي
ّ

عضو مجلس إدارة

10,000

0.19 %

السادة /شركة سجائر القدس
السيد /عدنانعادلعبداللطيف
يمثلها
ّ

عضو مجلس إدارة

298,387

5.74 %

عضو مجلس إدارة

125,548

2.41 %

السادة /صندوق إدخار موظفي شركة المشرق للتأمين
السيد /توفيق عيسى حبش
يمثلها
ّ

عضو مجلس إدارة

425,878

8.19 %

3,180,893

61.17 %
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سنة
الميالد

المؤهل العلمي

الخبرات العملية

1950

بكالوريوسإدارةأعمال

رجلأعمال

السيد/ياسرمحمودعباس
ّ
نائبرئيسمجلساإلدارة

1962

بكالوريوسهندسة
ميكانيكية

رئيسمجلسإدارةشركة
مجموعةفالكون

السيد/أيوبوائلزعرب
ّ
عضومجلسإدارة /الرئيسالتنفيذي

1976

بكالوريوسإدارةأعمال
مالية

الرئيسالتنفيذي
لشركةالمشرقللتأمين
رئيسمجلسإدارةالشركة
العقاريةالتجاريةلإلستثمار

السيد /عدنانعادلعبداللطيف
ّ
عضومجلسإدارة

1946

بكالوريوساقتصاد

نائبالمديرالعاملشركةسجاير
القدس

السيد /وليدوائلزعرب
ّ
عضومجلسإدارة

1967

بكالوريوسإدارةالمخاطر
والتأمينوالتمويل

المديرالعامللشركةاألردنية
الفرنسيةللتأمين

اإلسم

السيد /جاللكاظمناصرالدين
ّ
رئيسمجلساإلدارة

ماجستير تمويل األعمال
الدولية

مدير عام حبش المطبعة التجارية
نائب رئيسمجلسإدارةالشركة
العقاريةالتجاريةلإلستثمار

1969

بكالوريوسإدارةأعمال
وتسويق

العضوالمنتدبللشركةاألردنية
لإلدارةواإلستشارات

السيد" /نادر إلياس" أحمد مغربي
ّ
عضومجلسإدارة

1971

بكالوريوسحقوق

مستشارقانوني

السيد /إسماعيل عبد الكريم حسين
ّ
عضومجلسإدارة

1978

بكالوريوسحقوق

مستشارقانوني

السيد /توفيق عيسى حبش
ّ
عضومجلسإدارة

السادة /الشركة األردنية الفرنسية للتأمين
السيد /إسماعيل عبد الكريم حسين
يمثلها
ّ

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

14

ملخصالسيرةالذاتيةللسادةأعضاءمجلساإلدارة

السيد /وسيموائلزعرب
ّ
عضومجلسإدارة

1962

التقرير السنوي 2020

15

أسهمالشركةوعددالمساهمين
التصنيف

عام 2020

عام 2019

عددأسهمالشركة

5,200,000

5,200,000

عددالمساهمين

94

93

المســؤولية المجتمعيــة
لشـركة المشــرق للتأمين

فئاتالمساهمين
عام 2020

فئةالمساهمة

16

عام 2019

عددالمساهمين

عدداألسهم

عددالمساهمين

عدداألسهم

100سهمفأقل

42

1,103

42

1,103

101ولغاية500سهم

7

2,310

6

1,890

501ولغاية 1.000سهم

4

3,013

7

5,307

1,001ولغاية5,000سهم

19

37,336

14

26,986

5,001ولغاية 10,000سهم

6

42,540

8

63,540

10,001ولغاية 50,000سهم

2

56,312

2

56,362

50,001ولغاية 100,000سهم

-

-

-

-

100,001سهمفأكثر

14

5,057,386

14

5,044,812

المجموع

94

5,200,000

93

5,200,000
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مسـؤوليتنا المجتمعية
التميــز فــي توطيــد عالقاتهــا ،وتطويــر عملياتهــا
تعمــل شــركة المشــرق للتأميــن جاهــدة علــى تجســيد
ّ
وإجراءاتهــا الداخليــة ،وبنــاء ثقافــة الريــادة ،والثقــة والشــفافية واالبتــكار والمحافظــة عليهــا والتحلــي

خــال الجائحــة ،وذلــك لتكثيــف الدعــم فــي المجــاالت األكثــر حاجــة للمســاندة ،وضمــان التــوازن فــي
توزيــع المســاعدات ،بحيــث تنضبــط الجهــود اإلغاثيــة وفــق برنامــج يحقــق الغايــة المنشــودة ،وهــي دعم
الفئــات المتضــررة ،باإلضافــة إلــى العديــد مــن الجهــود المشــتركة التــي تمــت بالتعــاون مــع مؤسســات
حكوميــة ،والســيما دعــم حملــة "المليــون رغيــف" بالتعــاون مــع محافظــة رام هللا والبيــرة.

بأخالقيــات العمــل ،والمســؤولية المجتمعيــة .كمــا تبــذل الشــركة العديــد مــن المســاعي الجــادة لتحويل

كمــا شــملت أنشــطة المســؤولية المجتمعيــة للشــركة توزيــع كوبونــات وطــرود غذائيــة علــى ُ
األســر

البنــى التحتيــة للتنميــة المســتدامة ،وحمايــة البيئــة.

تراجــع النشــاط اإلقتصــادي الــذي تزامــن مــع اإلغــاق الشــامل للمحافظــات ،إضافــة إلــى رعايــة العديــد

مبــادرات المســؤولية المجتمعيــة لديهــا إلــى واقــع ملمــوس يعمــل علــى تحســن حيــاة النــاس ،وبنــاء

الميســورة ،ودعــم عــدد مــن المنشــآت الصغيــرة والنــوادي الرياضيــة؛ حفاظــاً علــى إســتمرارها فــي ظــل

مــن البرامــج اإلعالميــة الهادفــة إلــى توعيــة المواطــن وتمتيــن الجبهــة الداخليــة فــي هــذه األوقــات

إستراتيجية عمل إنسانية وإلتزام مجتمعي في مواجهة عام عصيب

العصيبــة.

لقــد كان العــام  2020إختبــاراً أخالقيــاً بإمتيــاز لوطنيــة اإلقتصــاد الفلســطيني ،ومــدى جديــة إنتمــاء

إلتزام مجتمعي بالتوازي مع تطوير خدمات الشركة

والمســتهلك األول لخدماتهــا .وقــد راعــت الشــركة أقصــى المعاييــر الصحيــة للحفــاظ علــى ســامة

لقــد أظهــرت الشــركة قــدراً كبيــراً مــن التكيــف مع الظــروف اإلســتثنائية التــي شــهدها العــام الماضي،

الشــركات ومؤسســات األعمــال لإلنســان الفلســطيني الــذي يشــكل حاضنــة إجتماعيــة لهــذه الشــركات
ـول للعمــل عــن ُبعــد فــي بدايــة الجائحــة ،وعقــد
جمهــور مؤمنيهــا وموظفيهــا ،بمــا فــي ذلــك التحـ ّ

اإلجتماعــات مــن خــال برنامــج "زوم" ،بمــا فــي ذلــك تدريبــات تطويــر الموظفيــن ورفــع كفاءتهــم ،ومــن
ثــم ُمراعــاة قواعــد التباعــد اإلجتماعــي وإجــراءات الوقايــة والتعقيــم بعــد العودة إلــى مقر العمــل الحقاً .

األمان الوظيفي كمؤشر على مصداقية المؤسسة

حيــث تعاملــت وفــق خطــط إداريــة مرنــة لضمــان تلقــي الجمهــور للخدمــات التأمينيــة بســهولة وراحــة،

بعيــداً عــن أيــة تعقيــدات أو إجــراءات بيروقراطيــة ،حيــث واصلــت الشــركة تقديــم خدماتهــا التأمينيــة
المتنوعــة علــى مــدار  24ســاعة طــوال أيــام األســبوع ،ولــم تمنــع الظــروف الطارئــة مــن التطويــر
المســتمر لجــودة الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة.
وقــد أطلقــت المشــرق للتأميــن خــال العــام خدمــات إلكترونيــة حقيقيــة للعنايــة بجمهــور مؤمنيهــا،
بحيــث تمكنهــم مــن طلــب الخدمــات التأمينيــة ،بشــكل متكامــل ،عــن ُبعــد ،ودون الحاجــة للقــدوم

وحــول إســتراتيجية المســؤولية اإلجتماعيــة للمشــرق للتأميــن خــال العــام الماضــي ،فقــد كانــت

المؤمنيــن التبليــغ عــن الحــوادث إلكترونيــاً  ،ووفــرت
شــخصياً إلــى مقــر الشــركة ،كمــا أصبــح بإمــكان
ّ

جائحــة كوفيــد  ،19ولذلــك إرتــأت الشــركة أن تتحــرك فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة علــى عــدة

وذلــك كلــه مراعــاة لســامة الجمهــور فــي هــذا الوضــع الوبائــي مــن جانــب ،وحفاظــاً علــى وقتهــم فــي

إســتراتيجية طــوارئ بإمتيــاز ،باألخــص فــي الظــروف اإلســتثنائية التــي عاشــها العالــم أجمــع بســبب

الشــركة لجمهورهــا أيضــاً خدمــة "واتســاب شــات" للتواصــل واإلجابــة الفوريــة عــن أيــة إستفســارات،

مســتويات ،أهمهــا الحفــاظ علــى موظفــي الشــركة وضمــان إســتقرارهم الوظيفــي دون أي مســاس

زحمــة انشــغاالت الحيــاة مــن جانــب آخــر.

بحقوقهــم وإمتيازاتهــم.

وكانــت شــركة المشــرق للتأميــن قــد أطلقــت أيضــا حملــة "تأمينكــم ســهل وســريع وبالتقســيط"

أمــا علــى الصعيــد الخارجــي ،فقــد حرصــت إدارة الشــركة علــى تنويــع عملياتهــا اإلغاثيــة لتغطيــة معظم

المؤمنيــن مــن شــراء منتجــات التأميــن المختلفــة
بالتعــاون مــع بنــك فلســطين ،وذلــك لتمكيــن جمهــور
ّ

أنفاســه أمــام هــذه الظــروف التاريخيــة التــي زادت مــن ُمعاناته.

للتخفيــف مــن وطــأة الظــروف الصعبــة علــى المواطــن.

تكامل أدوار لدعم الفئات األكثر تضرراً

حلم يرى النور في سنة ثقيلة

ودعمــت شــركة المشــرق للتأميــن خــال العــام  2020صنــدوق "وقفــة عــز" بمبلــغ ربــع مليــون شــيكل،

بالرغــم مــن تفاقــم الظــروف اإلقتصاديــة والمعيشــية بســبب التداعيــات اإلقتصاديــة التــي ترتبــت علــى

وزودت المجالــس المحليــة ورجــال الشــرطة
وذلــك ضمــن الجهــود الرســمية لمكافحــة وبــاء كوفيــد ّ ،19

جائحــة كورونــا ،إال أن شــركة المشــرق للتأميــن واصلــت بتحقيــق آمــال وطموحــات الشــباب الفلســطيني

الجهــود بمــا يوفــر للمواطــن فرصة إســتعادة
محافظــات الوطــن ،ودعــم القطاعــات الحيويــة ،وإســتدامة ُ

بالمســتلزمات الطبيــة والبــدالت الواقيــة ،كمــا تبرعــت لطلبــة المــدارس فــي الصفــوف الدنيــا بــأدوات

18

وقــد حرصــت الشــركة علــى تكامــل األدوار مــع الجهــات الحكوميــة فــي جهــود إغاثــة المجتمــع المحلي

وتقســيط قيمتهــا لمــدة  12شــهراً مــن خــال بطاقــة "إيــزي اليــف" ( ،)Easy Lifeدون أيــة فوائــد ،وذلــك

الجلــوس علــى مقاعــد الدراســة الجامعيــة .فقدمــت الشــركة منحــاً دراســية شــاملة للطــاب مــن

تعقيــم ،وصناديــق صحيــة مخصصــة لتنــاول وجبــات طعامهــم ،وذلــك بالتنســيق مــع وزارة التربيــة

مختلــف محافظــات الوطــن فــي تخصصــات متنوعــة ،ضمــن برنامــج مســتدام لدعــم التعليــم فــي إطــار

والتعليــم.

مســؤوليتها المجتمعيــة.
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اإلستثمار في األوراق المالية

اللجانالمنبثقةعنمجلساإلدارة:
والمكونة من:
أوال:اللجنةالتنفيذية واإلستثمار
ً
ّ

بلغــت القيمــة الســوقية لمحفظة الشــركة اإلســتثمارية فــي األوراق الماليــة  4،118،405دوالر أمريكي
كمــا فــي  2020/12/31بالمقارنــة مــع  3,327,279دوالر أمريكــي كما فــي .2019/12/31

السيد/جاللكاظمناصرالدين
ّ

رئيسمجلساإلدارة

السيد/أيوبوائلزعرب
ّ

عضومجلسإدارة/الرئيسالتنفيذي

السيد/توفيق عيسى حبش
ّ

عضومجلسإدارة

ثانياً :لجنةالتدقيقالداخلي والمخاطر والمكونة من:
السيد/جاللكاظمناصرالدين
ّ

رئيسمجلساإلدارة

السيد/توفيق عيسى حبش
ّ

عضومجلسإدارة

السيد /إسماعيل عبد الكريم حسين
ّ

عضو مجلس إدارة

ثالثاً :لجنةالحوكمةوالمكونة من:

كفاية أنظمة الضبط الداخلي

السيد/جاللكاظمناصرالدين
ّ

رئيسمجلساإلدارة

تولــي اإلدارة التنفيذيــة إهتمامــاً خاصــاً بأنظمــة الضبــط الداخلــي مــن خــال وضــع السياســات واإلجــراءات

السيد/توفيق عيسى حبش
ّ

عضومجلسإدارة

لسياســات وأنظمــة الرقابــة والضبــط الداخلــي وإدخــال التعديــات الالزمــة عليهــا لتتماشــى وخطــة

السيد /عدنان عادل عبد اللطيف
ّ

عضومجلسإدارة

العمليــة التــي تضمــن تحقيــق األهــداف الموضوعــة ،وتقــوم اإلدارة التنفيذيــة بمراجعــة مســتمرة
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 وإســتدراك
المخاطــر والحــد مــن تفاقــم أيــة إنحرافــات وتصويبهــا مباشــرة.

السيطرة على الشركة
ال توجد أية مؤشرات قد تشير إلى ّنية أي من المساهمين إتخاذ إجراءات للسيطرة على الشركة.
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اإلدارةالتنفيذيةالعليا:
السيد/أيوبوائلزعرب
ّ

عضومجلسإدارة/الرئيسالتنفيذي

السيد/نهادمحمدزواتية
ّ

المديرالعام

السيد/نسيم محمد أبو محمود
ّ

مساعدالمديرالعامللشؤون المالية واإلدارية

التقرير السنوي 2020

21

إجتماعاتمجلساإلدارة

الحوكمة الرشيدة

عقــدمجلــسإدارةالشــركةخمســةإجتماعــاتخــالالعــام2020ولــميتغيــبأيعضــومــنأعضــاء

يولــي مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة أهميــة خاصــة لمفهــوم الحوكمــة الرشــيدة إنطالقــاً

المجلــسدونإذنمشــروع،وقــدتــماإلفصــاحعــنتواريــخعقــدهــذهاإلجتماعــاتونتائجهــاوفقــاً

مــن القناعــة الراســخة بأهميــة ممارســة أقصــى درجــات الشــفافية ،ومــن هــذا المنطلــق فــان اإلفصــاح

لألصــول،كمــاعقــدتاللجنــةالتنفيذيــةوالمخولــةبكامــلصالحيــاتمجلــساإلدارةإجتماعــانلهــاخــال

عــن المعلومــات المتعلقــة بالشــركة ونتائــج أعمالهــا وبياناتهــا الماليــة ونشــاطاتها وكافــة أمورهــا

العــام.2020

الجوهريــة لمســاهمي الشــركة وكافــة المســتثمرين والمطلعيــن يقــع فــي أعلــى درجــات اإلهتمــام

لميتقاضىأعضاءمجلساإلدارةأيةبدالتخاللالعام2020عنحضور إجتماعاتمجلساإلدارة.

والمتعامليــن فــي قطــاع األوراق الماليــة وكافــة المهتميــن فــي هــذا المجــال.

الوضع المالي

إجتماعاتلجنةالتدقيقالداخلي
تعقــدإجتماعــاتلجنــةالتدقيــقالداخلــيعــادةعلــىهامــشإنعقــادإجتماعــاتمجلــسإدارةالشــركة،
حيــثيتــمالتــداولوالتنســيقبيــنأعضــاءاللجنــةحــولمجريــاتونتائــجأعمــالدائــرةالتدقيــقالداخلــي
فــيالشــركة.

تُ ظهــر 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 . 2020/12/31
وإنطالقــاً مــن تبنــي الشــركة ألســس وقواعــد الحوكمــة الرشــيدة بمضمونهــا الشــمولي ،فــان اإلفصــاح

الكادر الوظيفي
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وذلــك بهــدف إرســاء قواعــد التعامــل الرشــيد لغايــات تعزيــز المصلحــة العامــة للشــركة والمســاهمين

وبشــكل دائــم وواضــح عــن كافــة نشــاطات ونتائــج أعمــال الشــركة وإســتثماراتها وأمورهــا الجوهريــة
والتواصــل مــع حملــة أســهمها ومســاهميها يقــع فــي صلــب أولوياتهــا.

المؤهل العلمي

عدد الموظفين عام 2020

عدد الموظفين عام 2019

دكتوراه

1

0

آلية إيصال المعلومات للمساهمين

ماجستير

7

8

توجــه الدعــوة لحضــور إجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي الســنوي لكافــة مســاهمي الشــركة المســجلين

بكالوريوس

122

120

دبلوم

24

27

ثانوية عامة

19

16

فــروع الشــركة فــي مختلــف المناطــق إلطــاع مــن يرغــب مــن المســاهمين.

ما دون ثانوية عامة

5

6

البحث والتطوير

المجموع

178

177

لــدى مركــز اإليــداع والتحويــل فــي بورصــة فلســطين قبــل خمســة عشــر يومــاً مــن إنعقــاد اإلجتمــاع.
نشر إعالن دعوة الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين قبل أسبوع من إنعقاد اإلجتماع.

وضــع التقريــر الســنوي لــدى أمانــة ســر مجلــس اإلدارة فــي مركــز الشــركة الرئيســي وكذلــك لــدى

لقــد إحتــل موضــوع البحــث والتطويــر خــال العــام  2020موقعــاً مميــزاً فــي إهتمامــات اإلدارة التنفيذيــة

• عدد الموظفين حتى تاريخ  2020/12/31هو  178موظف

للشــركة ،ال ســيما فــي ظــل جائحــة كوفيــد  ،19حيــث تركــزت الجهــود بهذا الســياق علــى تحديث أســاليب

• وبلــغ عــدد الفــروع والمكاتــب حتــى تاريــخ  13 2020/12/31فرعــاً  ،وهــم كاآلتــي (المركــز الرئيســي رام هللا ،نابلــس ،بيــت

العمــل وتطويــر آليــات إصــدار وثائــق التأميــن وأتمتتهــا وتطويــر وســائل تقديــم الخدمــات التأمينيــة

لحــم ،الخليــل ،طولكــرم ،جنيــن ،طوبــاس ،غــزة ،حــوارة ،قباطيــة ،ســلفيت ،قلقيليــة ،أريحــا) و  8مكاتــب (عتيــل ،البيــرة ،بديــا ،نــور

وآليــات التواصــل مــع الجمهــور ،األمــر الــذي أدى إلــى تفعيــل عاملــي الســرعة والدقــة فــي عمليــات

شــمس ،ديــر دبــوان ،ســيلة الظهــر ،عرابــة ،بيــت جــاال).

ـهيال لجمهــور مؤمنيهــا وموظفيهــا علــى حــد ســواء.
اإلصــدار تسـ
ً
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لذلــك قــد واصلــت الشــركة إهتمامهــا وتركيزهــا علــى تدريــب كوادرهــا وطاقــم موظفيهــا حيــث عقــدت
العديــد مــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل والــدورات الخارجيــة والمؤتمــرات ،وذلــك بهــدف تعزيــز

إنصــب جــزء كبيــر مــن إهتمامــات اإلدارة التنفيذيــة للشــركة خــال العــام الماضــي  2020علــى وضع
لقــد ّ
سياســات اإلكتتــاب الواضحــة وإنجــاز إجــراءات العمــل الداخليــة ،األمــر الــذي ســيمكن طاقــم العمــل مــن

وزيــادة الثقافــة التأمينيــة وتطويــر األداء الفنــي واإلداري لموظفــي الشــركة وتعزيــز روح اإلنتمــاء،

القيــام بواجباتــه علــى أكمــل وجــه ويعــزز مكانــة الشــركة واإلنطــاق بهــا مــن جديــد نحــو تبــوء المكانــة

إيمانــاً بأهميــة اإلســتثمار فــي الــكادر البشــري كونــه الثــروة الحقيقيــة للشــركة واألداة الرئيســية

الحقيقيــة للشــركة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني.

لتحقيــق النمــو المســتدام.

اإلجراءات القانونية والقضايا

الوضع التنافسي

لقــد إســتمر خــال العــام  2020إيــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة إهتمامــاً كبيــراً فــي معالجــة كافــة

يمتــاز ســوق التأميــن الفلســطيني بمنافســة كبيــرة وذلــك بســبب صغــر حجــم الســوق ،مقارنــة مــع

القضايــا المقامــة علــى الشــركة والتــي هــي باألســاس ال تخرج عن نطــاق اإلجــراءات الطبيعيــة المتعلقة

عــدد الشــركات العاملــة فيــه .هــذا وقــد إختــارت بعــض الشــركات مــن المنافســة الســعرية وســيلة

بطبيعــة أعمــال الشــركة والتــي تنشــأ كنتيجــة مباشــرة لنزاعــات بشــأن قيــم التعويضــات واألضــرار

للحصــول علــى حصــة ســوقية أكبــر ،ممــا أثــر علــى إســتقرار الســوق وحجمــه وربحيتــه ،حيــث إمتــدت

المترتبــة علــى حــوادث مركبــات وتأمينــات عامــة مختلفــة ،والتــي تؤكــد الخبــرة الفنيــة للشــركة علــى

المنافســة لتشــمل كافــة أنــواع التأميــن وليــس تأميــن المركبــات فقــط .إال أن شــركتنا إســتمرت فــي

مــدار الســنوات الماضيــة إلــى عــدم وجــود أي تأثيــر غيــر طبيعــي علــى المركــز المالــي للشــركة علــى

نهجهــا المســتند علــى اإلكتتــاب الفنــي المتحفــظ بالبعــد عــن التأمينــات عاليــة الخطــورة والتركيــز

خلفيــة هــذه القضايــا نتيجــة وضــع مخصصــات ماليــة كافيــة لمقابلتهــا فــي البيانــات الماليــة للشــركة.

علــى النتائــج وليــس اإلنتــاج فقــط معتمــدة علــى اإلســتمرار فــي تحســن خدمــات بعــد البيــع ،األمــر الــذي
وضــع الشــركة فــي ريــادة شــركات التأميــن وميزهــا بجــودة وســرعة خدماتهــا.

التغيرات والمؤشرات المستقبلية
لقــد شــهدت أوضــاع قطــاع التأميــن فــي فلســطين خــال العــام الماضــي معانــاة مــن نفــس المعوقــات
التــي عانــى منهــا القطــاع فــي األعــوام الســابقة ،وقــد ســاهمت أزمــة فايــروس كوفيــد  19مــن حــدة
هــذه العقبــات ،وإســتمرت خروقــات تعرفــة التأمينــات اإللزاميــة المقــرة مــن قبــل اإلدارة العامــة
للتأميــن فــي هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية باإلضافــة إلــى إســتمرار حــدة المنافســة بيــن
شــركات التأميــن الفلســطينية العاملــة فــي الســوق ووصــول األســعار بهــا إلــى حــدود ُدنيــا .باإلضافــة

إلــى اإلســتمرار فــي المنافســة علــى صعيــد الكفــاءات والكــوادر التأمينيــة والــوكالء والمنتجــات.

وإســتمرت اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بسياســتها المعلنــة بعــدم اإلنجــرار خلــف الممارســات غيــر

التوجه اإلستراتيجي
إن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة مصممــون علــى المضــي قدمــاً فــي تحقيــق قصــة
نجــاح جديــدة تضــاف إلــى رصيــد وســمعة الشــركة التــي تحظــى بهــا لــدى قاعــدة واســعة مــن كبــرى

الشــركات والمؤسســات الفلســطينية ،إيمانــاً منهــم بمقومــات النجــاح والتطــور الممكنــة والمتمثلــة
بالطاقــات البشــرية والســمعة الطيبــة القائمــة علــى الخدمــة المميــزة والوفــاء بااللتزامــات المتحققــة.

المدروســة المتبعــة فــي الســوق ،وإســتطاعت أن تنــأى بنفســها عــن تعريــض الشــركة لمجازفــات ال
يمكــن التكهــن بعواقبهــا مــن خــال سياســتها المتحفظــة فــي اإلكتتــاب بأنــواع معينــة مــن التأمينــات
المصنفــة بالخطيــرة ،إال أن الشــركة وضعــت خطــة نمــو مدروســة لمحفظــة الشــركة آخــذة بعيــن اإلعتبار
كافــة العوامــل المؤثــرة فــي الســوق.
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المؤشرات الرئيسية للبيانات المالية للشركة

تطور األقساط المكتتبة و المطالبات المسددة و األرباح

تطور إجمالي األصول ومطلوبات عقود التأمين وحقوق الملكية

(ألف دوالر أمريكي)

(ألف دوالر أمريكي)

السنة

عام 2020

عام 2019

السنة

عام 2020

عام 2019

األقساط المكتتبة

30,450

31,180

إجمالي األصول

67,669

60,625

المطالبات المسددة

17,399

16,449

مطلوبات عقود التأمين

34,363

30,367

األرباح المدورة

2,913

2,115

حقوق الملكية

15,601

15,057

ربح العام بعد الضريبة

1,252

1,828

ربح العام بعد الضريبة
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األرباح المدورة

المطالبات المسددة

حقوق الملكية

األقساط المكتتبة

مطلوبات عقود التأمين

إجمالي األصول

2020

2020

2019

2019
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المالية

اإلنتاج

المدير العام

الرئيس التنفيذي

مجلس اإلدارة

الهيكل التنظيمي

دائرة التدقيق الداخلي

التسويق

سكرتاريا مكتب اإلدارة العامة

دائرة الحسابات

دائرة إعادة التأمين

التأمينات العامة

دائرة التحصيل

التعويضات

دائرة االتصاالت
التسويقية

المركبات

الدائرة القانونية

دائرة التعويضات
الجسدية
التسويق المركزي

دائرة تعويضات
التأمينات العامة

دائرة التعويضات
المادية

التأمين الصحي

القـــوائـــم المـــاليـة

وتقـرير مدقــق الحســـــابات المـسـتقــــل

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020
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دائرة الكمبيوتر

الشؤون اإلدارية
والموظفين

الفروع والمكاتب

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ

اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤـﺎﻟﯿــﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

اﻟﺼﻔﺤﺔ

ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ

٤-١

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٥

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٦

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٧

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٨

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٩

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٦٤-١٠

دﯾﻠﻮﯾﺖ آﻧﺪ ﺗﻮش )اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ(
ﻋﻤﺎرة اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺣﻲ اﻟﻨﮭﻀﺔ ،اﻟﻤﺎﺻﯿﻮن
رام ﷲ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﯾﺪ ٤٤٧
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻫﺎﺗﻒ+٩٧٠ (٠) ٢ ٢٩٨ ٠٠٤٨ :
ﻓﺎﻛﺲ+٩٧٠ (٠) ٢ ٢٩٥ ٩١٥٣ :

ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻘﻞ "ﺗﺘﻤﺔ"

www.deloitte.com

ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻘﻞ
إﻟﻰ اﻟﺴـﺎدة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘـﺄﻣﯿـﻦ
اﻟﻤﺴـﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﻤﺤـﺪودة
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة:
ﻛﯿﻒ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﺎ أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ  ٪٦٦ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ) %٦٧ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
 (٢٠١٩ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻹدﻋﺎءات اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻋﻨﮭﺎ وﻣﺨﺼﺼﺎت أﺧﺮى .

ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻟـﺮأي
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ )وﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ ً ﺑـ "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
 ٢٠٢٠وﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة،
وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،وﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﯾﻀﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى.
ﻓﻲ رأﯾﻨـﺎ ،إن اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﻈﮭـﺮ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟـﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺠﻮھﺮﯾـﺔ ،اﻟ ﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠٢٠وأداﺋﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ،وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
أﺳﺎس اﻟﺮأي
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-٢

ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ
ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ھﺬه اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت .وھﺬا ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻘﺪﯾﺮات ھﺎﻣﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺘﻀﺨﻢ وأﻧﻤﺎط ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت وﺗﻔﺴﯿﺮات
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ.

-٣

ﯾﻌﺘﺒﺮ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ أﻣﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮي ﻣﮭﻢ
ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﻟﻺدارة
ً
ﺗﻘﺪﯾﺮ أﺛﺮ اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال
اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻛﺪة.

ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﻗﯿﻘﻨﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ .إن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻨﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة "ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت"
ﺣﻮل ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ ھﺬا .ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ "ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ" وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .ھﺬا ،وﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﻨﺎ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت .وﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن ﺑﯿّﻨﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺜﺒﻮﺗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﺮأﯾﻨﺎ.

ﻟﻘﺪ ﺗﻢ إﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﺄﻣﺮ ﺗﺪﻗﯿﻖ
رﺋﯿﺴﻲ ﻷن ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﯾﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮات
ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة وﯾﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹدﻋﺎءات اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ.

-٤

أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ،ﯾﺮﺟﻰ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﯾﻀﺎح
رﻗﻢ ) (١٣ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

-٥
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إن أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎ اﻟﻤﮭﻨﻲ ،ھﻲ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .وﺗﻢ ﺗﻨﺎول
ھﺬه اﻻﻣﻮر ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻜﻞ ،وﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأﯾﻨﺎ ﺣﻮﻟﮭﺎ ،وﻻ ﻧﺒﺪي رأﯾﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ.

١

٢

ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ وﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﯿﯿﻢ
ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻟﻤﺨﺼﺺ
اﻹدﻋﺎءات اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪدة.
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻔﮭﻢ ودراﺳﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت .ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻔﺤﺺ ﻋﯿﻨﺎت ﻣﻦ
اﻹدﻋﺎءات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ
وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ
وﻟﻢ ﺗﺴﺪد ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺨﺒﯿﺮ اﻻﻛﺘﻮاري اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺒﯿﺮ اﻻﻛﺘﻮاري اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺎ
واﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات
واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﺨﺒﯿﺮ
اﻹﻛﺘﻮاري اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ،ﻗﻤ ﻨﺎ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى
ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺎت واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف
ﺑﮭﺎ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ وﺗﻘﯿﯿﻢ أي ﺣﺎﻻت
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻌﮭﺎ.
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى اﻛﺘﻤﺎل ودﻗﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ
اﻹدارة ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ.
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻘﻞ "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى
إن اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى .ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻏﯿﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺣﻮﻟﮭﺎ .إﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺰوﯾﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻻﺣﻖ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮﻧﺎ .ﻻ ﯾﺸﻤﻞ رأﯾﻨﺎ
ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى وإﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺒﺪي اي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ او اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺣﻮﻟﮭﺎ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﻓﺈن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻨﺎ ھﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻨﺎ ،ﺣﯿﺚ ﻧﻘﯿّﻢ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة او اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﻗﯿﻘﻨﺎ أو أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺧﻄﺎء ﺟﻮھﺮﯾﺔ.
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹدارة واﻟﻘﯿﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
إن اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻋﺮﺿﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ووﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪھﺎ اﻹدارة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ
إﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ إﺣﺘﯿﺎل أو ﻋﻦ ﺧﻄﺄ.
ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻤﺮار ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺘﻤﺮة ،واﻹﻓﺼﺎح
ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ،ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻹﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻹدارة ﺗﻨﻮي ﺗﺼﻔﯿﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ أو وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أو ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺑﺪﯾﻞ واﻗﻌﻲ إﻻ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺣﻮل ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
إن ﻏﺎﯾﺘﻨﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺧﺎﻟﯿـﺔ ﺑﺼـﻮرة ﻋﺎﻣـﺔ ﻣـﻦ أﺧﻄـﺎء ﺟﻮھﺮﯾـﺔ،
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﯿﺎل أو ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ،وإﺻﺪار ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ رأﯾﻨﺎ .إن اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ھـﻮ ﻣﺴـﺘﻮى ﻋـﺎ ٍل ﻣـﻦ
اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ،وﻻ ﯾﻀﻤﻦ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻤﺖ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘـﺪﻗﯿﻖ ﺳـﻮف ﺗﻜﺸـﻒ داﺋﻤـﺎ ً أي ﺧﻄـﺄ ﺟـﻮھﺮي ﻓـﻲ ﺣـﺎل
وﺟﻮده .وﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻦ اﻹﺣﺘﯿﺎل أو ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ُﻣﺠ ّﻤﻊ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮھـﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻤﺎرس اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻚ اﻟﻤﮭﻨﻲ طﻮال ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮم أﯾﻀﺎ ً:
•

ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺧﻄﺎء اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﯿﺎل أو ﻋﻦ ﺧﻄﺄ،
واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻮﻓﺮ أﺳﺎﺳﺎ
ﻟﺮأﯾﻨﺎ .ان ﻣﺨﺎطﺮ ﻋﺪم اﻛﺘﺸﺎف ﺧﻄﺄ ﺟﻮھﺮي ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎل ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻤﻞ اﻻﺣﺘﯿﺎل
اﻟﺘﻮاطﺆ ،اﻟﺘﺰوﯾﺮ ،اﻟﺤﺬف اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ،ﺳﻮء اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ أو ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ .

•

ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ إﺟﺮاءات ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف ،وﻟﻜﻦ
ﻟﯿﺲ ﺑﻐﺮض إﺑﺪاء رأي ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ .

•

ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻻﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻹدارة .

٣

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
�ﺎ�ﻤ��ﺔ اﻟﻤ��ﺮﻛ� اﻟﻤ��ﺎﻟ� اﻟﻤﻮ���ﺪة
ﻛﻤﺎ ����  ٣١ﻛ���ﺎ�ﻮ� ا�و� ٢٠٢٠

٢٠٢٠
����ﺎ�ﺎ� دوﻻر

اﻟﻤ��ﻮ����ﻮدا�
اﻟﻤﻮ���ﻮدا� ���ﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ��ﺔ
�ﻤ���ﺎ� ������ا�  -ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
�� ا�����ا� ������ا�
ا����ﻤﺎرا� ��ﺎر���
�����ا� �ﺎﻟ�� ﺑﺎﻟ��ﻤ� اﻟ�ﺎ�ﻟ� ��� ���ل اﻟ���� اﻟ��ﺎ�� ا�����
��ا�� اﻟ�ا�����
�����ا� ������ �������
���ﺎ� ﺑ��� اﻟ��ﺼ�� ������ ﺑ��� ����
ﻣﺠﻤ��ﻮ� اﻟﻤﻮ���ﻮدا� ���ﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ��ﺔ

٢٠١٩
دوﻻر

٦
١٧
٧
٨
٩
١٠
 -١٨ج

٥٬٢٧٣٬٢٠٣
١٨٨٬٤٩٨
١٤٬١٦٩٬٣٧٠
٣٬١٦٤٬٣٨٤
٢٥٠٬٠٠٠
٩١٠٬٣٧٩
٢٬٥٤٢٬٩٧٦
٢٦٬٤٩٨٬٨١٠

٥٬١٧٥٬٠٤١
٢٠٣٬١٩٢
١٦٬١٦٠٬٢٣٧
٢٬١٦٧٬٣٣٢
٢٥٠٬٠٠٠
٧٣٦٬٥٣١
١٬٤٢١٬٦٨٤
٢٦٬١١٤٬٠١٧

١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
 -١٨ج
 -١٨ب
 -١٨أ

١٤٬٠٠١٬٠٣٩
٣٩٨٬٠٣٨
٤٬٥٤٩٬٥٧٩
٩٥٤٬٠٢١
١٬٣٦٧٬٩٨٠
١٧٩٬٩١٣
١٢٬١٥٧٬٧٧٦
٢٬٧٩٤٬٥٤٩
٤٬٧٦٧٬٠٨٦
٤١٬١٦٩٬٩٨١

٩٬٥٧٤٬٨٨٥
٣٩٢٬٩٧١
٤٬٥٧٩٬٢٥٠
١٬١٥٩٬٩٤٧
١٬١٨٦٬٧٢٥
١٥٠٬٦٧٣
١١٬٠٧٩٬٣٣٢
٢٬٧٤٦٬٣١٣
٣٬٦٤١٬٠٣٠
٣٤٬٥١١٬١٢٦

ﻣﺠﻤ��ﻮ� اﻟﻤﻮ���ﻮدا�

٦٧٬٦٦٨٬٧٩١

٦٠٬٦٢٥٬١٤٣

���ﻮق اﻟﻤﻠ�ﯿ�ﺔ واﻟﻤ�ﻠﻮ���ﺎ�
��ﻮق اﻟﻤﻠ�ﯿ��ﺔ
رأس اﻟﻤﺎل
ا���ﺎ�ﻲ ����ﺎر�
اﻟ���� ﻓﻲ اﻟ��ﻤ�� اﻟ�ﺎ�ﻟ���
ﻓ���ﺎ� ���ﻤ�� اﻟ���ا�� اﻟﻤﺎﻟ����
ا�رﺑﺎ� اﻟﻤ����ر�
��ﺎ�� ���ﻮق اﻟﻤﻠ�ﯿ�ﺔ اﻟﻌﺎ��ﺪ ﻟﻤﺴ��ﺎھﻤ� اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ا��
���� ��ﺎ� ����� ��������
ﻣﺠﻤ�ﻮ� ���ﻮق اﻟﻤﻠ�ﯿ�ﺔ

٥٬٢٠٠٬٠٠٠
١٬١١٥٬٨٣٣
١٬٥٦١٬٥١٢
)(١٬٠٠٥٬٠١٨
٢٬٩١٣٬١٧٤
٩٬٧٨٥٬٥٠١
٥٬٨١٥٬٨٦٨
١٥٬٦٠١٬٣٦٩

٥٬٢٠٠٬٠٠٠
١٬٠١٢٬٧٢٨
١٬٥٤٥٬٠٤٢
)(٤٨١٬٠١٤
٢٬١١٥٬٢٢٧
٩٬٣٩١٬٩٨٣
٥٬٦٦٥٬٣٨٢
١٥٬٠٥٧٬٣٦٥

٢٠
٢٥
١٧

١٬٣٥٢٬٥١١
١٬٧٨٠٬٣٨٧
١٧٦٬٥٦٢
٣٬٣٠٩٬٤٦٠

١٬٢٥٦٬٠٥٨
٢٬٠٦٢٬٨٠١
١٩٢٬٠٨٣
٣٬٥١٠٬٩٤٢

٢١
٢٢
٢٣
٢٤
١٣

٦٬٦٢٧٬١٧٨
١٬٢٠٣٬٩٨٨
١٬٧٦٤٬٧٣٤
٢٬٦٧٣٬٧٢٦
٣٤٬٣٦٢٬٨٢٩
١٬١١٢٬١٣٥
١٦٬٩٦٨
٩٩٦٬٤٠٤
٤٨٬٧٥٧٬٩٦٢

٥٬٩٧١٬١٢٥
١٬١٠٤٬٣٥٧
١٬١٧٨٬٣٣٦
١٬٩٠٩٬٩٢٦
٣٠٬٣٦٧٬٣٨٤
٧١٦٬٧٧٩
١٥٬٧٩١
٧٩٣٬١٣٨
٤٢٬٠٥٦٬٨٣٦

ﻣﺠﻤ��ﻮ� اﻟﻤ�ﻠﻮ���ﺎ�

٥٢٬٠٦٧٬٤٢٢

٤٥٬٥٦٧٬٧٧٨

ﻣﺠﻤ�ﻮ� اﻟﻤ�ﻠﻮ��ﺎ� و����ﻮق اﻟﻤﻠ�ﯿ��ﺔ

٦٧٬٦٦٨٬٧٩١

٦٠٬٦٢٥٬١٤٣

اﻟﻤﻮ���ﻮدا� اﻟﻤﺘﺪاوﻟ��ﺔ
��� ������� ﺑﺎﻟﺼ�ﺎﻓﻲ
��� ����ﺎ� اﻟ������ ����ﺎ�� اﻟ������
�����ا� ����� ����ﺎ�� اﻟ�������
�����ا� �ﺎﻟ�� ﺑﺎﻟ��ﻤ� اﻟ�ﺎ�ﻟ�� ��� ���ل �ﺎ�ﻤ�� اﻟ����
������ ����ﺎر�
أر��� ������ أ�����
���ﺎ� ﺑ��� اﻟ��ﺼ�� ������ ���ل ����
��ا�� ﻟ��� اﻟ������
��� ��ﺎ ﻓ�ﻲ ��ﻤ��
ﻣﺠﻤ��ﻮ� اﻟﻤﻮ���ﻮدا� اﻟﻤﺘﺪاوﻟ��ﺔ

٢
١١-٤
١٩

اﻟﻤ�ﻠﻮ��ﺎ� ���ﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ��ﺔ
��ﺼ� ����� ���� اﻟ������ ﻟ�ﻤ�������
�ﻤ���� ��اﺑ����  -اﻟ��� ���� ا�����
اﻟ��ا�ﺎ� ا�����ﺎر  -اﻟ��� ���� ا�����
ﻣﺠﻤ�ﻮ� اﻟﻤ�ﻠﻮ���ﺎ� ���ﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ��ﺔ
اﻟﻤ�ﻠﻮ���ﺎ� اﻟﻤﺘﺪاوﻟ��ﺔ
�ا���� ���������
��� ����ﺎ� اﻟ������ ����ﺎ�� اﻟ������
أر��� �ا���� أ�����
��ﺼﺼﺎ� أ�����
����ﺑﺎ� ����� اﻟ�������
���ﺎ� ����� اﻟ��ﻓ�
اﻟ��ا�ﺎ� ا�����ﺎر  -اﻟ��� �ﺼ��� ا����
�ﻤ���� ��اﺑ����  -اﻟ��� �ﺼ��� ا����
ﻣﺠﻤ��ﻮ� اﻟﻤ�ﻠﻮ���ﺎ� اﻟﻤﺘﺪاوﻟ��ﺔ

١٧
٢٥

�ﺎ�ﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪ�� اﻟﻤﻮ���ﺪة
ﻟﻠﺴ���ﺔ اﻟﻤ�ﺘ�ﯿ��ﺔ ����  ٣١ﻛ���ﺎ�ﻮ� ا�و� ٢٠٢٠

����ﺎ�ﺎ�
���ﺎ�����ﺴﺎ���������
�����ﺮ�����������ﺴ�ﺎ������ﺮ����ﺴ����
ا��ﺮادا� ��ﺴ��ﺎ� ﻣ�ﺘﺴ���ﺔ

٢٧
٢٧

٣٠٬٤٥٠٬١٦٣
٢٣٩٬٥٥٦
٣٠٬٦٨٩٬٧١٩

٣١٬١٨٠٬٨٢٨
)(١٬٥٩٤٬٨٤٦
٢٩٬٥٨٥٬٩٨٢

��ﺴﺎ�����������������
�����ﺮ�����������ﺴ�ﺎ������ﺮ����ﺴ����
�ﺎ�� ��ﺴ�ﺎ� ﻣﻌﯿ��ﺪ� اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ

٢٧
٢٧

)(٢٬٦٤٢٬١١٣
)(٧٦٬٨٨٣
)(٢٬٧١٨٬٩٩٦

)(٢٬٢٣٩٬٦٩٧
١٥٢٬٢٩٩
)(٢٬٠٨٧٬٣٩٨

�ﺎ�� ��ﺴ�ﺎ� اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ�ﺘﺴ���ﺔ

٢٧

٢٧٬٩٧٠٬٧٢٣

٢٧٬٤٩٨٬٥٨٤

���ﺎ����������������ﺴ���
���ﺮ�������������������� :
��ﺎ�� ��ﺴ�ﺎ� اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ�ﺘﺴ��ﺔ �ﻌ�ﺪ اﻟﻌﻤ�ﻮﻻ�

٢٧
٢٧

٢٦١٬٢٠٦
)(١٬٢٠٢٬١٢٨
٢٧٬٠٢٩٬٨٠١

٣٢٠٬٦٤٧
)(١٬٥٦٧٬٦٦٧
٢٦٬٢٥١٬٥٦٤

ا���ﺮادا� اﻻ���ﺘ�ﻤﺎرا�

٢٦٧٬٥٢٢

اﻟﻤ�ﺎﻟ���ﺎ� اﻟﻤﺘ����ﺪة
���ﺎ�������ﺎ��ﺎ������������
�������������������
��ﺎ�� اﻟﻤ�ﺎﻟ���ﺎ� اﻟﻤﺘ����ﺪة

٢٧

)(١٩٬٢٥٩٬٤٢١
٤٠٦٬٩٢٥
)(١٨٬٨٥٢٬٤٩٦

)(١٩٬٣٦٢٬٨١٩
٨٥٣٬٤٨٤
)(١٨٬٥٠٩٬٣٣٥

��ﺎ�� �ر��ﺎ� �ﻋﻤ�ﺎ� اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ ���� اﻟﻤ��ﺎر�� ا�دار��ﺔ
��ﺎ���������������������������������ﺎ�����������
��ﺎ�� �ر��ﺎ� �ﻋﻤ�ﺎ� اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ �ﻌ�ﺪ اﻟﻤ��ﺎر�� ا�دار���ﺔ

٢٧
٢٨
٢٧

٨٬٤٤٤٬٨٢٧
)(٥٬٨٨٠٬٤٦٨
٢٬٥٦٤٬٣٥٩

٧٬٩٠٦٬٩٥٧
)(٥٬٩٣٠٬٥٩٥
١٬٩٧٦٬٣٦٢

)(٣٣٬٧٧٣
)(١٥١٬٥٦٠
)(٤٣٤٬٥٩٣
١٬٠٦٤
)(١٬٢٣٨٬١٣٣
)(٥٦٬٤٧٤
)(٢٬٦٠٦
١٩١٬٦٨٤
)(١٦٠٬٨٤١
١٬١٠٩٬٧٩٤
١٬٧٨٨٬٩٢١
١٧٣٬٨٤٨
)(٧١٠٬٢٩٨
١٬٢٥٢٬٤٧١

)(٣٧٬٥٧٧
)(٤٠٩٬٤٤١
)(٢٧١٬٦٢٩
)(١٬١٣٤٬٦٣٠
)(٤٩٬٣٧١
)(٢٬٥٣٣
٨٤٧٬٨٠٨
)(١٠٧٬٠٤٤
١٬٢٧٩٬٣١١
٢٬٠٩١٬٢٥٦
١٣٤٬٧٧٨
)(٣٩٨٬١٨٥
١٬٨٢٧٬٨٤٩

�ﺮ�������������������
) ﺧﺴﺎﺋﺮ( ��������ﺮ���ﺎ���������
��������ﺴﺎﺋﺮ���ﺋ��ﺎ��������������
���ﺎ�������������ﺎ���������
��ﺎ������������������������ﺮ��������
���ﺎ�����������������������
���ﺋ��������������ﺎ�������ﺎ�
���ﺮ������ﺧ�ﺮ�����ﺮ�������
) ﺧﺴﺎﺋﺮ( ��ﺎ��������������ﺎ�����ﺎ���������ﺧ�����ﺎﺋ����������ﺧ�
���ﺎ�����ﺎ������������������ﺎ��������ﺎ�����
�ﺎ�� اﻟﺮ�� ﻟﻠﺴ��ﺔ ����� اﻟ���ﺮا��
����ﺎ�ﺎ����ﺮ�����������
�ﺮ�����������ﺎ������ﺮ�����ﺧ���������������ﺎ�
�ﺎ�� اﻟ�ﺮ�� ﻟﻠﺴ��ﺔ �ﻌ�ﺪ اﻟ��ﺮا��

١١
٢٨
١٧

٧
١٠
٢٤

١٦٤٬٧٢٨

اﻟﻌﺎ�ﺪ اﻟ���:
�ﺴﺎ���������ﺮ������
�������ﺎ������ﺮ��ﺴ����ﺮ�

٣-٤

١٬٠٣١٬٠٥٢
٢٢١٬٤١٩
١٬٢٥٢٬٤٧١

١٬٢١٧٬٩٧٨
٦٠٩٬٨٧١
١٬٨٢٧٬٨٤٩

اﻟ�ﺮ�� ا��ﺎ��� ﻟﻠﺴ��� اﻟﻮا��ﺪ اﻟﻌﺎ��ﺪ اﻟ��� ﻣﺴ��ﺎھﻤ� اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ا��

٣٠

٠٫٢٠

٠٫٢٣

�ﺸ��� اﻻ���ﺎ�ﺎ� اﻟﻤﺮ���ﺔ ����اً ﻻ �ﺘﺠ��� ﻣ�ﻦ ھ��� اﻟ��ﻮا�� اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ اﻟﻤﻮ���ﺪة و�ﺠ��� ا� ����ﺮ� ﻣﻌ���ﺎ

�ﺸ��� اﻻ���ﺎ�ﺎ� اﻟﻤﺮ���ﺔ ����اً ﻻ �ﺘﺠ��أ ﻣ�ﻦ ھ��� اﻟ��ﻮا�� اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ اﻟﻤﻮ���ﺪة و�ﺠ��� ا� ����ﺮأ ﻣﻌ���ﺎ

٥

٢٠٢٠
دوﻻر

٢٠١٩
دوﻻر

٦

������ﺎ�ﺎ�
����������������������

٥٬٢٠٠٬٠٠٠

-

٥٬٢٠٠٬٠٠٠

٥٬٢٠٠٬٠٠٠

-

٥٬٢٠٠٬٠٠٠

دوﻻر

ر�� اﻟﻤ���ﺎ�

١٩

)(٥٢٤٬٠٠٤
)(٥٢٤٬٠٠٤
)(٥٠٧٬٥٣٤

)(٦٣٦٬٢٧٧
)(٦٣٦٬٢٧٧
)(٤٥٣٬٢٣٥

اﻟ�����ﻮد اﻟ�ﺎ�ﻠ���ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮ����� ﻻ����ﺎ ً �ﻟ���� �ﺎ�ﻤ���ﺔ اﻟ���ﺪ�� اﻟﻤﻮ�� ��ﺪة
������������������������������������
��ﻤ���ﺎﻟ� ��� ��ﻮد )اﻟ�ﺴ���ﺎرة( ا����ﺮ�

١٦٬٤٧٠
١٦٬٤٧٠

١٨٣٬٠٤٢
١٨٣٬٠٤٢
����ﻮد اﻟ��ﺪ�� اﻟﺸ��ﺎﻣ� ا����ﺮ
ً
اﻟ�� ��ﻮد � ��ﯿﺮ اﻟ�ﺎ�ﻠ���ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮ����� ﻻ��� �ﺎ �ﻟ���� �ﺎ�ﻤ���ﺔ اﻟ���ﺪ�� اﻟﻤﻮ����ﺪة
��������������������������������

٢٠٢٠
دوﻻر
١٬٢٥٢٬٤٧١

٢٠١٩
دوﻻر
١٬٨٢٧٬٨٤٩

١٢١٬٧٩٨
١٬٠١٢٬٧٢٨

-

٨٩٠٬٩٣٠

١٠٣٬١٠٥
١٬١١٥٬٨٣٣

-

١٬٠١٢٬٧٢٨

دوﻻر

ا�ﺘﯿ���ﺎ�� ا�����ﺎر�

٨

١٬٥٤٥٬٠٤٢

١٨٣٬٠٤٢
١٨٣٬٠٤٢

١٬٣٦٢٬٠٠٠

)(٤٨١٬٠١٤

)(٦٣٦٬٢٧٧
)(٦٣٦٬٢٧٧

)(١٬٠٠٥٬٠١٨

)(٥٢٤٬٠٠٤
)(٥٢٤٬٠٠٤

)(٤٨١٬٠١٤

اﻟﻌﺎ���ﺪ اﻟ��� :
����������������������
����������������������������
��ﻤ���ﺎﻟ� اﻟ���ﺪ�� اﻟﺸ���ﺎﻣ� ا�����ﺮ ﻟﻠﺴ� ���ﺔ

٥٢٣٬٥١٨
٢٢١٬٤١٩
٧٤٤٬٩٣٧

٧٦٤٬٧٤٣
٦٠٩٬٨٧١
١٬٣٧٤٬٦١٤

١٥٥٬٢٦٣

١٬٥٦١٬٥١٢

١٦٬٤٧٠
١٦٬٤٧٠

١٬٥٤٥٬٠٤٢

دوﻻر

اﻟ����ﻮا�� اﻟﻤﺎﻟﯿ� ��ﺔ

�ﺮو����ﺎ� �ﺮ�ﻤ���ﺔ

دوﻻر

اﻟ�ﯿﻤ� ��ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ���ﺔ

اﻟﺘ���ﯿﺮ ����

��ﻤ���ﺎﻟ� اﻟ���ﺪ�� اﻟﺸ���ﺎﻣ� ا�����ﺮ ﻟﻠﺴ� ���ﺔ

٧٤٤٬٩٣٧

١٬٣٧٤٬٦١٤

�ﺸ ���� اﻻ�� ��ﺎ�ﺎ� اﻟﻤﺮ�����ﺔ ������اً ﻻ �ﺘﺠ����� ﻣ���ﻦ ھ����� اﻟ����ﻮا�� اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ اﻟﻤﻮ����ﺪة و�ﺠ���� ا� �����ﺮ� ﻣﻌ����ﺎ

������������ ������ ����������������) ���������� ����(٢٦
������������������������������������������
�����������������������������������
اﻟﺮ���ﯿﺪ ﻛﻤ��ﺎ � ���  ٣١ﻛ�� ��ﺎ�ﻮ� ا�و� ٢٠١٩

����������������������
����������������������������������
��ﻤ���ﺎﻟ� اﻟ���ﺪ�� اﻟﺸ���ﺎﻣ� ا�����ﺮ ﻟﻠﺴ� ���ﺔ

اﻟﺮ���ﯿﺪ ﻛﻤ��ﺎ � ���  ١ﻛ���ﺎ�ﻮ� اﻟ�� ��ﺎ�� ٢٠١٩

������������ ������ ����������������) ���������� ����(٢٦
������������������������������������������
�����������������������������������
اﻟﺮ���ﯿﺪ ﻛﻤ��ﺎ � ���  ٣١ﻛ�� ��ﺎ�ﻮ� ا�و� ٢٠٢٠

����������������������
����������������������������������
��ﻤ���ﺎﻟ� اﻟ���ﺪ�� اﻟﺸ���ﺎﻣ� ا�����ﺮ ﻟﻠﺴ� ���ﺔ

اﻟﺮ���ﯿﺪ ﻛﻤ��ﺎ � ���  ١ﻛ���ﺎ�ﻮ� اﻟ�� ��ﺎ�� ٢٠٢٠

�ﺎ�ﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪ�� اﻟﺸ��ﺎﻣ� ا����ﺮ اﻟﻤﻮ���ﺪة
ﻟﻠﺴ���ﺔ اﻟﻤ�ﺘ�ﯿ��ﺔ ����  ٣١ﻛ���ﺎ�ﻮ� ا�و� ٢٠٢٠

)(١٥٣٬٢٤٨
٥٬٦٦٥٬٣٨٢

٦٠٩٬٨٧١
٦٠٩٬٨٧١

٥٬٢٠٨٬٧٥٩

)(٧٠٬٩٣٣
٥٬٨١٥٬٨٦٨

٢٢١٬٤١٩
٢٢١٬٤١٩

٥٬٦٦٥٬٣٨٢

)(١٢٠٬٠٠٠
)(١٥٣٬٢٤٨
١٥٬٠٥٧٬٣٦٥

١٬٨٢٧٬٨٤٩
)(٤٥٣٬٢٣٥
١٬٣٧٤٬٦١٤

١٣٬٩٥٥٬٩٩٩

)(١٣٠٬٠٠٠
)(٧٠٬٩٣٣
١٥٬٦٠١٬٣٦٩

١٬٢٥٢٬٤٧١
)(٥٠٧٬٥٣٤
٧٤٤٬٩٣٧

١٥٬٠٥٧٬٣٦٥

)(١٢٠٬٠٠٠
)(١٢١٬٧٩٨
٢٬١١٥٬٢٢٧

١٬٢١٧٬٩٧٨
١٬٢١٧٬٩٧٨

١٬١٣٩٬٠٤٧

)(١٢٠٬٠٠٠
٩٬٣٩١٬٩٨٣

١٬٢١٧٬٩٧٨
)(٤٥٣٬٢٣٥
٧٦٤٬٧٤٣

)(١٣٠٬٠٠٠
٩٬٧٨٥٬٥٠١

١٬٠٣١٬٠٥٢
)(٥٠٧٬٥٣٤
٥٢٣٬٥١٨

٩٬٣٩١٬٩٨٣

دوﻻر

دوﻻر

���ﯿﺮ ﻣﺴ��ﯿ�ﺮة

اﻟﻤﻠ�ﯿ� ��ﺔ
دوﻻر

٨٬٧٤٧٬٢٤٠

)(١٣٠٬٠٠٠
)(١٠٣٬١٠٥
٢٬٩١٣٬١٧٤

١٬٠٣١٬٠٥٢
١٬٠٣١٬٠٥٢

٢٬١١٥٬٢٢٧

دوﻻر

ا�ر����ﺎ� اﻟﻤ���ﺪورة

ﻟﻤﺴ� ��ﺎھﻤ� اﻟﺸ����ﺮﻛﺔ ا��

ﻣﺠﻤ ��ﻮ� �����ﻮق
اﻟﻤﻠ�ﯿ���ﺔ اﻟﻌﺎ����ﺪ

����ﻮق ����ﺎ�

ﻣﺠﻤ ��ﻮ� �����ﻮق

٧

�ﺎ�ﻤ��ﺔ اﻟﺘ���ﯿﺮا� ���� ����ﻮق اﻟﻤﻠ�ﯿ��ﺔ اﻟﻤﻮ���ﺪة
ﻟﻠﺴ���ﺔ اﻟﻤ�ﺘ�ﯿ��ﺔ ����  ٣١ﻛ���ﺎ�ﻮ� ا�و� ٢٠٢٠

�ﺸ���� اﻻ����ﺎ�ﺎ� اﻟﻤﺮ�����ﺔ ������ا ً ﻻ �ﺘﺠ����� ﻣ���ﻦ ھ����� اﻟ����ﻮا�� اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ اﻟﻤﻮ����ﺪة و�ﺠ���� ا� �����ﺮ� ﻣﻌ����ﺎ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

�ﺎ�ﻤ��ﺔ اﻟﺘ��ﺪ��ﺎت اﻟ��ﺪﯾ��ﺔ اﻟﻤﻮ����ﺪة
ﻟﻠﺴ���ﺔ اﻟﻤ�ﺘ�ﯿ��ﺔ ����  ٣١ﻛ���ﺎ�ﻮ� ا�و� ٢٠٢٠
٢٠٢٠
دوﻻر

اﻟﺘﺪ�� اﻟ���ﺪ� ﻣ�ﻦ ﻋﻤﻠﯿ�ﺎت اﻟﺘﺸ���ﯿ�
�ﺎ�� �ر�ﺎ� اﻟﺴ��ﺔ ����� اﻟ���ﺮﯾ�ﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻼت:
اﻟﻨﻘﺺ ) اﻟﺰﯾﺎدة( �� ����دا� �ﻘ��د ����ﺎدة اﻟ�������
اﻟﺰﯾﺎدة �� ����ﺑ�ﺎ� �ﻘ���د اﻟ�������
�������ﺎ� ������ﺎ� �����ا�

٢٠١٩
دوﻻر

١٬٧٨٨٬٩٢١

٢٬٠٩١٬٢٥٦

���ﺺ اﻟ��ﺎ�� ا����ﺎ���� اﻟ������� ���� اﻟ���� اﻟ��ﯾﻨ��� �اﻟ�����ﺎ�
����ﺎ� ������
��ﺎ�� ﺑ��� ا�����ﺎرا� �ﺎﻟ��� ��� ���� �ﺎ���� اﻟ�����
��ﺎ�� ���ﺎدة �ﻘ���� ا������ﺎرا� اﻟ�ﺎﻟ��� ��� ���� �ﺎ���� اﻟ����
) أرﺑﺎح( ��ﺎدة �ﻘ���� ا������ﺎرا� اﻟ�ﻘﺎرﯾ���
) أرﺑﺎح( ﺑ�� ������ﺎ� �����ا�
����ﺺ ا���ﺎ��ﺎ� اﻟ��������
اﻟ���ﺪ اﻟﻤﺘ�ﺪ�� ﻣ�ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ�ﺎت اﻟﺘﺸ��ﯿﻠﯿﺔ ���� اﻟﺘ��ﯿﺮ ��� اﻟﻤﻮ���ﻮدات واﻟﻤ�ﻠﻮ���ﺎت

٢٩٬٦٧١
٣٬٩٩٥٬٤٤٥
٢٥٢٬٤٣٥
٥٦٬٤٧٤
٤٣٤٬٥٩٣
٢٣٣٬٨٨٥
٣٣٬٢٩٨
١٦٠٬٨٤١
)(١٬١٠٩٬٧٩٤
)(١٬٠٦٤
٢٦٢٬٨٤٨
٦٬١٣٧٬٥٥٣

)(١٬٠١٠٬٠٩٣
٦٬٦٩٢٬٢١٠
٢٤٤٬٧٧٩
٤٩٬٣٧١
٢٧١٬٦٢٩
٢٠٣٬٩١٩
٢٤٬٨٨٣
١١٤٬٠٩٦
)(١٬٢٧٩٬٣١١
٢٤٨٬٧٥٢
٧٬٦٥١٬٤٩١

) اﻟﺰﯾﺎدة( �� ���ﺎ� ﺑ����� اﻟ�������
) اﻟﺰﯾﺎدة( �� ��� ��ﯾﻨ��
) اﻟﺰﯾﺎدة( اﻟﻨﻘﺺ �� ���� ����ﺎ� اﻟ������ ����ﺎدة اﻟ�������
) اﻟﺰﯾﺎدة( اﻟﻨﻘﺺ ��� ���ﺰ�� �ﻘ�ﺎر�
اﻟﻨﻘﺺ ) اﻟﺰﯾﺎدة( �� ا������ﺎرا� اﻟ�ﻘﺎرﯾ���
) اﻟﺰﯾﺎدة( اﻟﻨﻘﺺ �� أر��ة ��ﯾﻨ��� أ�����
اﻟﺰﯾﺎدة �� دا�ﻨ��� ���������
اﻟﺰﯾﺎدة �� ���� دا�ﻨ�� ﻟ����ﺎ� ���ﺎدة اﻟ������
اﻟﺰﯾﺎدة ) اﻟﻨﻘﺺ( �� أر��ة دا�ﻨ�� أ����
اﻟﺰﯾﺎدة ��� �����ﺎ� أ����
اﻟ���ﺪ اﻟﻤﺘ�ﺪ�� ﻣ�ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ�ﺎت اﻟﺘﺸ��ﯿﻠﯿﺔ
ا���ﺎ��ﺎ� ������� ��������
��ا�� ��������
�ﺎ�� اﻟ���ﺪ اﻟﻤﺘ�ﺪ�� ﻣ�ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ��ﺎت اﻟﺘﺸ���ﯿﻠﯿﺔ

)(٢٬١٩٩٬٧٣٦
)(٥٬٠٠٥٬٤٩٣
)(٥٬٠٦٧
)(١٨١٬٢٥٥
٣٬١٠٠٬٦٦١
)(٢٩٬٢٤٠
٦٥٦٬٠٥٣
٩٩٬٦٣١
٥٨٦٬٣٩٨
٣٢٧٬٢٤٩
٣٬٤٨٦٬٧٥٤
)(٢٥٥٬٥٣٤
)(٢٧٣٬٧٤٧
٢٬٩٥٧٬٤٧٣

)(٤٬٨٠٦٬١٧٤
)(٣٬١٧٠٬٢٣٦
٧٢٬٦٨١
٣٩٩٬٣٩٢
)(٣٬٢٤٧٬٠٨٥
٧٠٧٬٧٢١
٢٬٥١١٬١٩٥
٦٨٬٩٦٨
)(٧٣٬٠٢٠
٣٣٩٬٠١٠
٤٥٣٬٩٤٣
)(٨٣٬٦٨٦
)(٢١٤٬٧٣٥
١٥٥٬٥٢٢

اﻟﺘ�ﺪ�� اﻟ���ﺪ� ﻣ�ﻦ ﻋﻤﻠﯿ�ﺎت ا���ﺘ�ﻤﺎر
اﻟ������ ��� ﺑ��� ������ﺎ� �����ا�
اﻟ������� ��� ﺑ��� أ�را� �ﺎﻟ���
��ا� �����دا� �ﺎﻟ����
��ا� ������ﺎ� �����ا�
اﻟ���� �� �ﻘ��� ���ﺎ� ���� �������ة
�ﺎ�� اﻟ����ﺪ ) اﻟﻤﺴ�ﺘ�ﺪ� ���( ﻋﻤﻠﯿ�ﺎت اﻻ��ﺘ�ﻤﺎر

١٩٬٩٦٧
٢٦٠٬٠٤١
)(١٬٢٢٨٬٨٣٦
)(٣٦٩٬٥٠٠
)(٧٠٬٩٣٣
)(١٬٣٨٩٬٢٦١

٤٠٣٬٩٦٤
)(١٬٠٩٠٬٩٧٩
)(٤٣٦٬٩١٤
)(١٥٣٬٢٤٨
)(١٬٢٧٧٬١٧٧

اﻟﺘﺪ�� اﻟ���ﺪ� ﻣ�ﻦ ﻋﻤﻠﯿ��ﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾ���
) اﻟﻨﻘﺺ( اﻟﺰﯾﺎدة �� �����ﯾ�� اﻟ��اﺑ����
���ﯾ� أرﺑ�ﺎح �ﻘ�ﯾ��
اﻟ����� �� اﻟ�ﺰا���ﺎ� اﯾ���ﺎر
اﻟﻨﻘﺺ ) اﻟﺰﯾﺎدة( �� �دا�� ﻟ�� اﻟ�ﻨ�� اﻟ��� ������ ﺑ��� ����� �����ر
اﻟﺰﯾﺎدة ) اﻟﻨﻘﺺ( �� ����ﺎ� ����� اﻟ����
�ﺎ�� اﻟ���ﺪ اﻟ��ﺎﺗ� ﻣ�ﻦ ﻋﻤﻠﯿ�ﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾ��

)(٧٩٬١٤٨
)(١٣٠٬٠٠٠
)(٥٦٬١٢٤
١٬٦٨٠٬٣٧٥
٣٩٥٬٣٥٦
١٬٨١٠٬٤٥٩

٢٬٤٧٦٬٧١٥
)(١٢٠٬٠٠٠
)(٤٤٬٦٨٩
)(٨٦١٬٤٣٥
)(٢٢٣٬٤١٢
١٬٢٢٧٬١٧٩

�ﺎ�� اﻟ�ﯾ�ﺎدة ��� اﻟ���ﺪ وﻣ�ﺎ ��� ��ﻤ��
����ﺎ� ������ اﻟﻘ��ا�� اﻟ�ﺎﻟ���
اﻟﻨﻘ� ��ﺎ �� ����� ��� ﺑ�اﯾ�� اﻟ��ﻨ�
اﻟ��ﺪ وﻣﺎ ��� ��ﻤ�� ��� ��ﺎﯾ��ﺔ اﻟﺴ���ﺔ

٣٬٣٧٨٬٦٧١
)(٥٢٤٬٠٠٤
٤٬٦٦٩٬٦٥٨
٧٬٥٢٤٬٣٢٥

١٠٥٬٥٢٤
)(٦٣٦٬٢٧٧
٥٬٢٠٠٬٤١١
٤٬٦٦٩٬٦٥٨

ﻣﻤ�ﻼ �ﯿﻤ�ﺎ ﯾﻠ��:
�ﻘ� ��ﺎ ��� �����
�دا�� ﻟ�� اﻟ�ﻨ��� ������ ���� ����� �����ر
اﻟ��ﺪ وﻣﺎ ��� ��ﻤ�� ��� ��ﺎﯾ��ﺔ اﻟﺴ���ﺔ

٤٬٧٦٧٬٠٨٦
٢٬٧٥٧٬٢٣٩
٧٬٥٢٤٬٣٢٥

٣٬٦٤١٬٠٣٠
١٬٠٢٨٬٦٢٨
٤٬٦٦٩٬٦٥٨

ا��ﺎ� �� ا�����ا� ������دا�

 -١اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ واﻷﻋﻤﺎل
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٢ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت رﻗـﻢ ) (١٢ﻟﺴـﻨﺔ  ١٩٦٤وھـﻲ ﻣﺴـﺠﻠﺔ
ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة ﺗﺤﺖ رﻗﻢ  ،٥٦٢٦٠٠٣٦١وﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ رام ﷲ.
ﺗﺰاول اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤـﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤـﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺄﻋﻤـﺎل اﻟﺘـﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤـﻮل ﺑﮭـﺎ ﻓـﻲ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
ﺗﺰاول اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮوﻋﮭﺎ وﻣﻜﺎﺗﺒﮭﺎ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﺎ ) (٢٠ﻓﺮﻋﺎ ً وﻣﻜﺘﺒﺎ ً ﻛﻤـﺎ
ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠٢٠و ) (١٩ﻓﺮﻋﺎ ً وﻣﻜﺘﺒﺎ ً ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٩ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ وﻛـﻼء ﺑﻠـﻎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ
ﻋﺪدھﻢ ) (٢٥وﻛﯿﻼً ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ٢٠٢٠و) (٢٧وﻛﯿﻼً ﺧﻼل ﺳﻨﺔ .٢٠١٩
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ) (١٧٨ﻣﻮظﻔﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛـﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠٢٠و) (١٧٧ﻣﻮظﻔـﺎ ﻛﻤـﺎ ﻓـﻲ  ٣١ﻛـﺎﻧﻮن اﻷول
.٢٠١٩
ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨ﻧﯿﺴـﺎن  ،٢٠٢١ﻋﻠـﻰ
أن ﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻘﺎدم.
ﺗﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ ﺳـﻮق رأس اﻟﻤـﺎل اﻟﻔﻠﺴـﻄﯿﻨﯿﺔ  /اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻣﯿﻦ
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ١٣ﻧﯿﺴﺎن  ٢٠٢١ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎﺑﮭﻢ إﺷﺎرة رﻗﻢ .٢٠٢١/١٨٠٤٢

 -٢رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﯾﺘﺄﻟﻒ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﮫ واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣـﻞ  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠دوﻻر ﻣﻮزﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠ﺳـﮭﻢ ﺑﻘﯿﻤـﺔ
) (١دوﻻر ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ.

ﺗﺸ��� اﻻﯾ��ﺎ�ﺎت اﻟﻤﺮ���ﺔ ����اً ﻻ ﯾﺘﺠ��� ﻣ�ﻦ ھ��� اﻟ��ﻮا�� اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ اﻟﻤﻮ���ﺪة وﯾﺠ��� ا� ﺗ���ﺮ� ﻣﻌ���ﺎ

٩

١٠

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

 -٣ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
 ١-٣اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢٠٢٠ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿــﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  ،طﺒﻘﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺼﺎدرة واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻟﻔﺘﺮة ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو
ﺑﻌﺪ  ١ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ  .٢٠٢٠ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة.

 -٣ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿـﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾـﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪّﻟﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ١-٣اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٢٠٢٠ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﻟﻺطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮاﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ
اﻹطﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪ .وﻣﻊ ذﻟﻚ  ،ﻻ ﺗﻘﻮم ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺑﺘﺤﺪﯾﺚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷﺎرات واﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﻦ اﻹطﺎر ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﻨﻘﺢ
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻤﻞ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت ﻓﻘﻂ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ إﺻﺪار اﻹطﺎر اﻟﺬي ﺗﺸﯿﺮ إﻟﯿﮫ
)إطﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ، ٢٠٠١أو إطﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻌﺎم  ، ٢٠١٠أو إطﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم  (٢٠١٨أو ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ أن
اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻓﻲ
اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﻤﻨﻘﺢ.
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ھﻲ ،IFRS ١٤ ،IFRS ٦ ،IFRS ٣ ،IFRS ٢
IFRIC ،IFRIC ١٢ ،IAS ٣٨ ،IAS ٣٧ ،IAS ٣٤ ،IAS ٨ ،IAS ١
, SIC-٣٢ ،IFRIC ٢٢ ،IFRIC ٢٠ ،١٩

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) - (٣ﺗﻌﺮﯾﻒ
اﻷﻋﻤﺎل

ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﺨﺮﺟﺎت  ،ﻓﺈن
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﺻﻮل ﻟﻠﺘﺄھﻞ
ﻟﻠﻌﻤﻞ .ﻟﻜﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﺻﻮل
اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺪﺧﻼت ﻋﻤﻠﯿﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻣﻌﺎ ً ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت.

أﺛﺮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﺘﻌﺪﯾﻼت إﺻﻼح ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (٩واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ).(٧
ً
ﺧﻼل ﺷﮭﺮ أﯾﻠﻮل  ، ٢٠١٩أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ إﺻﻼﺣﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة )ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (٩وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٣٩واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) .(٧ﺗﻄﻠﺐ
ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻮط اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻨﻮد اﻟﺘﺤﻮط أو أدوات اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﺠﺎرﯾﺔ.
أﺛﺮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ) (Covid-١٩ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻣﺘﯿﺎزات اﻹﯾﺠﺎر ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) – (١٦ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر.
ﺧﻼل ﺷﮭﺮ أﯾﺎر  ، ٢٠٢٠أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ) (IASBاﻣﺘﯿﺎزات اﻹﯾﺠﺎر ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑـﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
)ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٦اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎ ً ﻋﻤﻠﯿﺎ ً ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻣﺘﯿﺎزات
اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺳﯿﻠﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ
) .(١٦ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻋﺪم ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻣﺘﯿﺎز اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ھﻮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﻌﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر.
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺬا اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺑﺄن ﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻣﺘﯿﺎز اﻹﯾﺠﺎر
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺴﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٦إذا ﻟﻢ
ﯾﻜﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻼً ﻟﻌﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر.
ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﯿﺎزات اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ وﻓﻘﻂ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮوط
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
أ( إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪل ﻟﻌﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﯾﻜﻮن إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻧﻔﺲ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر
اﻟﺬي ﯾﺴﺒﻖ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ؛
ب( ﯾﺆﺛﺮ أي ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ أو ﻗﺒﻞ  ٣٠ﺣﺰﯾﺮان  ،٢٠٢١إن اﻣﺘﯿﺎز اﻹﯾﺠﺎر
ﯾﻔﻲ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺮط إذا أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر ﻓﻲ أو ﻗﺒﻞ  ٣٠ﺣﺰﯾﺮان  ٢٠٢١وزﯾﺎدة ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  ٣٠ﺣﺰﯾﺮان  ٢٠٢١؛ و
ج( أن ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر .

١١

ﺗﺰﯾﻞ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺒﺪال أي ﻣﺪﺧﻼت أو ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻔﻘﻮدة واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت .ﺗﻘﺪم
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﯾﻀًﺎ إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ.

١٢

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

 -٣ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿـﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾـﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪّﻟﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 - ٣ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿـﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾـﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪّﻟﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 ١-٣اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 ٢-٣اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻤﺼﺪرة واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺤﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ

ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺮﻛﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎري ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺒﺴﻂ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻤﻼً ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻻﺧﺘﯿﺎري
ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺸﺎ ً
طﺎ ﺗﺠﺎرﯾًﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﯿﻢ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﺮﻛﺰة ﻓﻲ أﺻﻞ واﺣﺪ ﻣﺤﺪد أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺻﻮل
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل وﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ) (١ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ
.٢٠٢٠
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ) (١وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (١وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٨ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﻮاردة
اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٨ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺎدﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) (١أﺳﮭﻞ ﻟﻠﻔﮭﻢ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ )اﻟﻤﺎدﯾﺔ( ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮاﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﻔﮭﻮم "اﻟﺘﻌﺘﯿﻢ" ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ
اﻟﺠﺪﯾﺪ.
ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎس اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﻦ "ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ" إﻟﻰ
"ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل" .ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٨ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ).(١
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ  ،ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷﺧﺮى
واﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ "ﻣﺎدﯾﺔ" أو ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻣﺎدﯾﺔ"
إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﻻﺗﺴﺎق.
ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ أي أﺛﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻻرﺻﺪة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت او اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.

١٣

اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  - ١٧ﻋﻘﻮد  -ﯾﺤﺪد اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٧ﻣﺒﺎدئ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻗﯿﺎﺳﮭﺎ وﻋﺮﺿﮭﺎ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ وﯾﺤﻞ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) (٤ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
 ﯾﺤﺪد اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٧ﻧﻤﻮذﺟﺎ ًﻋﺎﻣﺎ ً  ،ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻊ ﻣﯿﺰات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة،
اﻟﻤﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻧﮭﺞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة .ﯾﺘﻢ ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﺎم
إذا ﺗﻢ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻗﯿﺎس اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﮭﺞ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻷﻗﺴﺎط .
 ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﺎم اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﺘﻮﻗﯿﺖوﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وﯾﻘﯿﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﯾﺢ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ .وﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
وﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﯿﺎرات وﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.
ﺧﻼل ﺣﺰﯾﺮان  ،٢٠٢٠أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )(١٧
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎوف وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) .(١٧ﺗﺆﺟﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ
اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )) (١٧ﻣﺘﻀﻤﻨًﺎ
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت( إﻟﻰ ﻓﺘﺮات إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ١
ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ  .٢٠٢٣وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ  ،أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )) (٩ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (٤اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺪد ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻺﻋﻔﺎء
اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (٩ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) (٤إﻟﻰ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  ١ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ .٢٠٢٣
ﯾﺠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٧ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻣﺎ
ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ذﻟﻚ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﻲ ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﮭﺞ اﻷﺛﺮ
اﻟﺮﺟﻌﻲ اﻟﻤﻌﺪل أو ﻧﮭﺞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻟﻐﺮض ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل ،ﯾﻜﻮن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷوﻟﻲ ھﻮ اﻟﺒﺪاﯾﺔ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﯿﺎر
ﻷول ﻣﺮة ،وﯾﻜﻮن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ھﻮ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷوﻟﻲ.

١٤

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

 - ٣ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿـﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾـﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪّﻟﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 - ٣ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿـﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾـﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪّﻟﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 ٢-٣اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻤﺼﺪرة واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺤﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ "ﺗﺘﻤﺔ"

 ٢-٣اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻤﺼﺪرة واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺤﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ "ﺗﺘﻤﺔ"

اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٠وﻣﻌﯿﺎر ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) (١٠وﻣﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )) (٢٨اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت(  -ﺑﯿﻊ أو اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٢٨ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﺑﯿﻊ أو
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ أو اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﺸﺘﺮك .ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ  ،ﺗﻨﺺ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ أن اﻷرﺑﺎح أو
أو اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك.
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط ﺗﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك
ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮫ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ  ،ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ
ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ أو اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﺸﺘﺮك .وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ  ،ﻓﺈن اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ أي ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ )واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ
ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮫ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ( ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ ﻣﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة أو اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك.
ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة؛ وﻣﻊ ذﻟﻚ،
ﻓﺈن اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟـ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻣﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ .ﺗﺘﻮﻗﻊ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
أن ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻗﺪ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظﮭﻮر ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) - (١ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (١ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
ﻋﺮض اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻟﯿﺲ ﻣﺒﻠﻎ أو ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄي أﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام أو دﺧﻞ
أو ﻣﺼﺮوﻓﺎت أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد.
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أن ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أو ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ،وﺗﺤﺪد
أن اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻻ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺘﻤﺎرس
ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ،وﯾﺘﻢ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻘﻮق
ﻣﻮﺟﻮدة إذا ﺗﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻌﮭﻮد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ،وﻗﺪم ﺗﻌﺮﯾﻔًﺎ ﻟـ
"اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ" ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ أن اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ أو أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أو اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى أو
اﻟﺨﺪﻣﺎت.
ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو
ﺑﻌﺪ  ١ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ  ،٢٠٢٣ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ.

١٥

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (٣ﺑﺤﯿﺚ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) - (٣اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹطﺎر ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨ﺑﺪﻻً ﻣﻦ إطﺎر ﻋﺎم  .١٩٨٩ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻀﯿﻒ
إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  ٣ﻣﻄﻠﺒًﺎ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ
ﻧﻄﺎق ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) ،(٣٧أن ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٣٧ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻷﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق رﺳﻮم ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) ،(٢١ﯾﻄﺒﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (٢١ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻠﺰم اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﮫ
اﻟﺘﺰام ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻗﺪ ﺣﺪث ﺑﺤﻠﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻻ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات
أﺧﯿﺮا ،ﺗﻀﯿﻒ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺑﯿﺎﻧًﺎ
ً
ً
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل .
ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ أو
ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  ١ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ  .٢٠٢٢ﯾُﺴﻤﺢ
ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ إذا طﺒﻖ اﻟﻜﯿﺎن أﯾﻀًﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ اﻷﺧﺮى )اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻣﻊ
ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ( ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أو ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ.
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ﺗﺤﻈﺮ ﺗﻌﺪﯾﻼت اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ أي ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات أي
ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ،
) -(١٦اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات  -ﻋﺎﺋﺪات ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺼﺒﺢ ھﺬا اﻷﺻﻞ
ً
ﻗﺎدرا
ﻟﯿﻜﻮن
ﻟﮫ
اﻟﻼزﻣﺔ
أي اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت أﺛﻨﺎء إﺣﻀﺎر اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪﺗﮭﺎ اﻹدارة .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻌﺎﺋﺪات
اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ھﺬه واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﺗﻘﯿﺲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻜﻠﻔﺔ ھﺬه
اﻟﺒﻨﻮد وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺨﺰون ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ).(٢
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﯾﻀًﺎ ﻣﻌﻨﻰ "اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ" .ﯾﺤﺪد
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (١٦ھﺬا اﻵن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷداء اﻟﻔﻨﻲ
واﻟﻤﺎدي ﻟﻸﺻﻞ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج أو ﺗﻮرﯾﺪ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أو
ﺗﺄﺟﯿﺮھﺎ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ أو ﻷﻏﺮاض إدارﯾﺔ.
إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﻔﺼﺢ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪات واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة  ،وأي ﺑﻨﺪ )ﺑﻨﻮد(
ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ
ً
ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ھﺬه اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ  ،وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺣﻀﺎرھﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺼﺪھﺎ اﻹدارة ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺒﻖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أوﻻً.
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺛﺮ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻼت ﻛﺘﻌﺪﯾﻞ
ﻟﻠﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة )أو أي ﻣﻜﻮن آﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ  ،ﺣﺴﺐ
اﻻﻗﺘﻀﺎء( ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ.
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  ١ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ
 ،٢٠٢٢ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ .

١٦

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

 - ٣ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿـﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾـﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪّﻟﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 - ٣ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿـﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾـﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪّﻟﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 ٢-٣اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻤﺼﺪرة واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺤﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ "ﺗﺘﻤﺔ"

 ٢-٣اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﻤﺼﺪرة واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺤﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ "ﺗﺘﻤﺔ"

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) - (٣٧ﺗﺤﺪد اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أن "ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ" اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺸﻤﻞ "اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ" .ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻘﺪ )ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو اﻟﻤﻮاد( وﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮد )ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺨﺼﯿﺺ رﺳﻮم
اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻟـ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﺪ(.
ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻒِ اﻟﻜﯿﺎن ﺑﻌﺪ ﺑﺠﻤﯿﻊ
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أوﻻً .ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت .وﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ،
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺛﺮ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت
ﻣﺒﺪﺋﯿًﺎ ﻛﺘﻌﺪﯾﻞ ﻟﻠﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة أو ﻋﻨﺼﺮ آﺧﺮ
ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ  ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء  ،ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ.
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ١
ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ  ، ٢٠٢٢ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ .
اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :
 ﺗﻌﺪﯾﻼت دورة  ٢٠٢٠-٢٠١٨ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )- (١
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻷول ﻣﺮة.
 اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )- (٩اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )- (١٦ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر
 -ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) - (٤١اﻟﺰراﻋﺔ

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ.
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) :(١اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷول ﻣﺮة
ﯾﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ إﻋﻔﺎ ًءا إﺿﺎﻓﯿًﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺘﺒﻨﯿًﺎ ﻷول
ﻣﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﺮوق اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ .ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ  ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم
اﻹﻋﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) :(١د ) ١٦أ( اﻵن
أﯾﻀًﺎ أن ﺗﺨﺘﺎر ﻗﯿﺎس ﻓﺮوق اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم  ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ  ، IFRSإذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات
اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وﺗﺄﺛﯿﺮات اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻮذت ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .ﺧﯿﺎر ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣﺘﺎح ﻟﺸﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ أو ﻣﺸﺮوع
ﻣﺸﺘﺮك ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻹﻋﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  :١د
) ١٦أ(.
اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ١
ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ  ، ٢٠٢٢ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ.

١٧

ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أﻧﮫ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺧﺘﺒﺎر  ٪١٠ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯿﺘﻢ
إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻜﯿﺎن ﯾﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﯿﺎن )اﻟﻤﻘﺘﺮض( واﻟﻤﻘﺮض  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻦ اﻟﻜﯿﺎﻧﯿﻦ أو
اﻟﻤﻘﺮض ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت واﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪث ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻖ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻷول ﻣﺮة.
اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ١
ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ  ، ٢٠٢٢ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ .
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (١٦ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر
اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﯾﺰﯾﻞ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﻲ ﻟﺴﺪاد اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة.
ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ
ً
) (١٦ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ  ،ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ذﻛﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﯾﺎن.
) IAS (٤١اﻟﺰراﻋﺔ
ﯾﺰﯾﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٤١ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت
ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﻌﻤﻞ
ھﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﻮاءﻣﺔ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
) (٤١ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )(١٣
ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﺴﻘﺔ داﺧﻠﯿًﺎ
وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻢ وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪّﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﻮا
ﺳﯿﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻢ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
أو ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻢ ﻟﻸﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ .ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ  ،أي ﻟﻘﯿﺎﺳﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ أو
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻖ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﺒﺪﺋﯿًﺎ.
اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ١
ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ  ،٢٠٢٢ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ.
ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻹدارة ان ﯾﺘﻢ ﺗﺒﻨﻲ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ،وإﻋﺘﻤﺎد ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺠﺪﯾﺪة .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻻدارة ﻋﺪم وﺟﻮد أي أﺛﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻻوﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر رﻗﻢ ).(١٧

١٨

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

-٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ

 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 ١-٤ﺑﯿﺎن اﻻﻟﺘﺰام

 ٣-٤أﺳﺲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺴـﺎرﯾﺔ
وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ رﻗﻢ ) (٢٠ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٥واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل  /اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ.
 ٢-٤أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿـﺔ ،ﻓﯿﻤـﺎ ﻋـ ﺪا ﺑﻌـﺾ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ واﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾـﺔ
واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ھـﻮ ﻣﻮﺿـﺢ ﻓـﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳـﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳـﺒﯿﺔ أدﻧـﺎه .إن اﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺜﻤﻦ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻮﺟﻮدات.
إن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘـﻲ ﺳـﯿﺘﻢ اﺳـﺘﻼﻣﮭﺎ ﻟﺒﯿـﻊ أﺣـﺪ اﻟﻤﻮﺟـﻮدات ،أو دﻓﻌﮭـﺎ ﻟﺘﺤﻮﯾـﻞ أي ﻣـﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺎت ﺿـﻤﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴـﻮق ﻓﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈـﺮ ﻋﻤـﺎ إذا ﻛـﺎن اﻟﺴـﻌﺮ ﯾﻤﻜـﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘـ ﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘـﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة أو أﻛﺎن ﻣﻘﺪراً ﺑﻔﻀﻞ أﺳﻠﻮب ﺗﻘﯿﯿﻢ آﺧﺮ .وﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷي ﻣـﻦ اﻟﻤﻮﺟـﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺎت ،ﺗﺄﺧـﺬ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إذا اﺧﺬ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ
ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟـﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺎت ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿـﺎس .ﺗـﻢ ﺗﺤﺪﯾـﺪ اﻟﻘﯿﻤـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻷﻏـﺮاض اﻟﻘﯿـﺎس و/أو
اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻷﺳـﺎس ،ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟـﺪﻓﻊ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﺸـﺎﺑﮫ ﻣـﻊ اﻟﻘﯿﻤـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ
وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟـﺪوﻟﻲ رﻗـﻢ ) (٢أو ﻣﺜـﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠـﺔ ﻋـﻦ
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 إﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ أو اﻟﺴﺪاد ﺧﻼل  ١٢ﺷﮭﺮاً ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺣﺪة )اﻟﻤﺘﺪاول( وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٢ﺷﮭﺮاً ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاول( ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إظﮭﺎر ذﻟﻚ
ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت .إن اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ ھﻮ ﻋﻤﻠﺔ اظﮭﺎر اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة وﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸـﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾـﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎر وﺷـﺮﻛﺔ ﺑـﺎل ﻣﯿـﺪ ﺳـﯿﺮﻓﯿﺲ ﻹدارة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة )اﻟﺸﺮﻛﺎت 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.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯿـﯿﻢ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺴـﯿﻄﺮ ﻋﻠـﻰ أي ﻣـﻦ اﻟﻤﻨﺸـﺂت اﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭـﺎ أم ﻻ ،وﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﺤﻘـﺎﺋﻖ
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 اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ 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 ﻟﺪﯾ ﮭﺎ ،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 ذﻟ ﻚ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻷرﺑﺎح واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ.

١٩

٢٠

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 ٣-٤أﺳﺲ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 ٤-٤اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠٢٠
إﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮح
ﺑﮫ

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ

اﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾـــﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

٥٦٢٦٠٠٧٣٤

%٥٩

 ٧٫٧٥٧٫٤٠٥دوﻻر

 ٧٫٧٥٧٫٤٠٥دوﻻر

اﻻﺳـــــــــــﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرة

ﺷـــــــﺮﻛﺔ ﺑـــــــﺎل
ﻣﯿﺪﺳــﯿﺮﻓﺲ ﻻدارة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ

٥٦٢٥٦٣٩٧٣

٪٩٩

 ٤٠٬٠٠٠دوﻻر

 ٤٠٬٠٠٠دوﻻر

ادارة ﻧﻔﻘــﺎت طﺒﯿــﺔ
وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﺔ

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠٢٠
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
دوﻻر
٤٬٥٣٤٬٥٧٧
١٢٬٥٤٣٬٧٩١
)(٣٬٥٤٩٬٠٣٤
)(١٬٨٣٦٬٢٥٠
١١٬٦٩٣٬٠٨٤
٥٬٨١٦٬٤٦٧

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﺣﻘﻮق ﺟﮭﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮة

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎل
ﻣﯿﺪﺳﯿﺮﻓﺲ
دوﻻر
٣٠٬٨٣٩
٦٨٬٧٠٧
)(١٤٦٬٤٦٨
)(١٣٬٠٥٠
)(٥٩٬٩٧٢
)(٥٩٩

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠٢٠
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
دوﻻر
١٬٠٧٠٬١٩٨
)(٥٨٤٬٩٩٠
٥٩٬٧٢٤
٥٤٤٬٩٣٢
٣٢٣٬٢٥٤
٢٢١٬٦٧٨

إﯾﺮادات ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ وأﺧﺮى
ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋﻤﻮﻣﯿﺔ
أرﺑﺎح )ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﺨﺴﺎرة( ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﺠﮭﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮة

٢١

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎل
ﻣﯿﺪﺳﯿﺮﻓﺲ
دوﻻر
١٥٥٬٦١٢
)(١٨٠٬٦٢٦
)(٨٤٧
)(٢٥٬٨٦١
)(٢٥٬٦٠٢
)(٢٥٩

ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺸﺮاء .وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺒـﺪل اﻟﻤﻨﻘـﻮل ﺿـﻤﻦ اﻧـﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤـﺎل ﺑﺎﻟﻘﯿﻤـﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺘـﻲ ﺗﻨﻘﻠﮭـﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺑﺘـﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠـﻚ ،واﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻤﻨﺸـﺄة اﻟﻤﺸـﺘﺮاة اﻟﺴـﺎﺑﻘﯿﻦ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺣﺼـﺺ ﺣﻘـﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿـﺔ اﻟﺘـﻲ أﺻـﺪرﺗﮭﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺸﺘﺮاة .ﯾـﺘﻢ اﻻﻋﺘـﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻜـﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿـﺎت اﻟﺘﻤﻠـﻚ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑﺢ 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 أي ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺸﺘﺮاة ،واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﺤﺼﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺸﺘﺮاة )إن وﺟﺪت( ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺒـﺎﻟﻎ
اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻤﻠﻜﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺪ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠﻚ .ﻓـﻲ ﺣـﺎل ،ﺑﻌـﺪ إﻋـﺎدة اﻟﺘﻘﯿـﯿﻢ ،ﺗﺠـﺎوز ﺻـﺎﻓﻲ
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻤﻠﻜﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺪ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺒﺪل اﻟﻤﻨﻘـﻮل وﻣﺒـﺎﻟﻎ أي ﻣﻠﻜﯿـﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺸﺘﺮاة واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺤﺼﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺤـﺘﻔﻆ ﺑﮭـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ً
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺸﺘﺮاة )إن وﺟﺪت( ،ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻛﺮﺑﺢ ﺷﺮاء ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ.
إن اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة واﻟﺘﻲ ھﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺣﺎﻟﯿﺔ وﺗﺨﻮل ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺼﺔ ﺗﻨﺎﺳـﺒﯿﺔ ﻣـﻦ ﺻـﺎﻓﻲ أﺻـﻮل اﻟﻤﻨﺸـﺄة
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ أوﻟﻲ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳـﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﯿـﺔ ﻏﯿـﺮ اﻟﻤﺴـﯿﻄﺮة ﻣـﻦ اﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺸﺘﺮاة .ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎر أﺳـﺎس اﻟﻘﯿـﺎس ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻤﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺗﻠـﻮ
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 ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺸﺘﻤﻞ اﻟﺒﺪل اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺪل
ﻣﺤﺘﻤﻞ ،ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺒﺪل اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﻤﻠﻜـﮫ وﯾـﺘﻢ إدراﺟـﮫ ﻛﺠـﺰء ﻣـﻦ اﻟﺒـﺪل اﻟﻤﻨﻘـﻮل ﻓـﻲ اﻧـﺪﻣﺎج
اﻷﻋﻤﺎل .ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺒﺪل اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻓﺘﺮة اﻟﻘﯿﺎس ﺑـﺄﺛﺮ رﺟﻌـﻲ،
ﻣﻊ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﺮة .إن ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻓﺘﺮة اﻟﻘﯿﺎس ھـﻲ اﻟﺘﻌـﺪﯾﻼت اﻟﺘـﻲ ﺗﻨﺸـﺄ ﻋـﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت إﺿـﺎﻓﯿﺔ ﯾـﺘﻢ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﻼل 'ﻓﺘﺮة اﻟﻘﯿﺎس' )واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠـﺎوز ﺳـﻨﺔ واﺣـﺪة اﻋﺘﺒـﺎراً ﻣـﻦ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠـﻚ( ﺣـﻮل اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ
واﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﻠﻚ.
إن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺒﺪل اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ واﻟﺘـﻲ ﻻ ﯾﻤﻜـﻦ اﻋﺘﺒﺎرھـﺎ ﺗﻌـﺪﯾﻼت ﻓﺘـﺮة اﻟﻘﯿـﺎس ﺗﻌﺘﻤـﺪ
ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺒﺪل اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ .ﻻ ﺗـﺘﻢ إﻋـﺎدة ﻗﯿـﺎس اﻟﺒـﺪل اﻟﻤﺤﺘﻤـﻞ واﻟﻤﺼـﻨﻒ ﻛﺤﻘـﻮق ﻣﻠﻜﯿـﺔ ﻓـﻲ ﺗـﻮارﯾﺦ ﺗﻘـﺎرﯾﺮ
ﻻﺣﻘﺔ ،وﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮫ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟﺒـﺪل اﻟﻤﺤﺘﻤـﻞ واﻟﻤﺼـﻨﻒ ﻋﻠـﻰ أﻧـﮫ أﺣـﺪ
اﻷﺻـﻮل أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺎت ﻓـﻲ ﺗـﻮارﯾﺦ ﺗﻘــﺎرﯾﺮ ﻻﺣﻘـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿـﺎر اﻟـﺪوﻟﻲ ﻹﻋــﺪاد اﻟﺘﻘـﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ رﻗـﻢ ) (٩أو ﻣﻌﯿــﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗـﻢ ) (٣٧اﻟﻤﺨﺼﺼـﺎت ،اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ واﻟﻤﻮﺟـﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ،ﺣﺴـﺒﻤﺎ ﯾﻜـﻮن ﻣﻼﺋﻤـﺎً ،ﻣـﻊ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.

٢٢

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
 ٦-٤ﺗﺤﻘﻖ اﻹﯾﺮادات وﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ

 ٤-٤اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﯾﻌﺎد ﻗﯿﺎس ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﻨﺸـﺄة اﻟﻤﺴـﺘﺤﻮذ ﻋﻠﯿﮭـﺎ
ﻟﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ )أي ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ( ،وﯾـﺘﻢ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،إن وﺟﺪت ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓـﻲ
اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧـﺮ ،إﻟـﻰ أرﺑـﺎح
أو ﺧﺴﺎﺋﺮ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺤﺎﺳـﺒﺔ اﻷوﻟﯿـﺔ ﻋـﻦ اﻧـﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤـﺎل ﻟﻨﮭﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺘـﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺣﺼـﻞ ﻓﯿﮭـﺎ اﻻﻧـﺪﻣﺎج ،ﺗﺴـﺠﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﻧﺘﮭﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳـﺒﺔ ﻋﻨﮭـﺎ .ﯾـﺘﻢ ﺗﻌـﺪﯾﻞ ھـﺬه اﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ اﻟﻤﺆﻗﺘـﺔ ﺧـﻼل ﻓﺘـﺮة
اﻟﻘﯿﺎس  ،أو ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟـﺘﻌﻜﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟﺠﺪﯾـﺪة اﻟﺘـﻲ ﺗـﻢ اﻟﺤﺼـﻮل ﻋﻠﯿﮭـﺎ ﺣـﻮل
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ،إن ﺗﻮﻓﺮت ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺘـﺮف ﺑﮭـﺎ ﻛﻤـﺎ ﻓـﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ.
 ٥-٤اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺸﯿﻘﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ،ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ارﺻﺪة اﻟﻤﻮﺟـﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ ﺑﺄﺳـﻌﺎر اﻟﻌﻤـﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿـﺔ
اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻰ اﻟﺸﯿﻘﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺸـﯿﻘﻞ اﻟﺠﺪﯾـﺪ ﻋﻠـﻰ
أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ.

إﯾﺮادات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﯾـﺘﻢ ﻗﯿـﺎس إﯾـﺮادات ﻋﻘــﻮد اﻟﺘـﺄﻣﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟـﺐ اﻻﻋﺘـﺮاف ﺑــﺎﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺤـﺪدة ﻓـﻲ ﻋﻘـﻮد اﻟﺘــﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﺪرﺟـﺔ ﺿـﻤﻦ ھــﺬه
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )إﯾﻀﺎح رﻗﻢ .(٧-٤
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻗﺘﻨﺎء ﺑﻮاﻟﺺ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪھﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻊ او اﻛﺘﺘﺎب او ﺑﺪء ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪة ،وﯾﺘﻢ ﻗﯿـﺪ ﺗﻜـﺎﻟﯿﻒ
اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺧﺮى
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺧﺮى ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﻟﺺ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪة او اﻟﻤﺠﺪدة ﻓـﻲ ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﻟـﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣـﺪة
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺣﺪوﺛﮭﺎ ،وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻻﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
إﯾﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻋﻨﺪ إﺻﺪار وﺛﯿﻘﺔ إﻋـﺎدة اﻟﺘـ ﺄﻣﯿﻦ ﺑﻨـﺎ ًء ﻋﻠـﻰ ﺷـﺮوط وﻧﺴـﺐ ﻣﺌﻮﯾـﺔ ﻣﺘﻔـﻖ ﻋﻠﯿﮭـﺎ ﻣـﻊ
ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.

ﯾﺘﻢ إدراج ﻓﺮوﻗﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﺸﯿﻘﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة،
ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا:

اﯾﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ

 ﻓﺮوﻗـﺎت اﻟﻌﻤﻠــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺄﺻــﻮل ﻗﯿــﺪ اﻹﻧﺸــﺎء ﻟﻤﻨــﺎﻓﻊ اﺳـﺘﺨﺪام ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ،واﻟﻤﺪرﺟــﺔ ﺿــﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔــﺔ ھــﺬه اﻷﺻــﻮلﻛﺘﻌﺪﯾﻼت 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 ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﺘـﻲ ﻟـﯿﺲ ﻣـﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤـﻞ وﻻ ﯾﻮﺟـﺪﺗﺨﻄﯿﻂ ﻟﺴﺪادھﺎ وھﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟـﺰء ﻣـﻦ ﺻـﺎﻓﻲ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻟﻌﻤـﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿـﺔ واﻟﺘـﻲ ﯾـﺘﻢ اﻻﻋﺘـﺮاف ﺑﮭـﺎ ﺿـﻤﻦ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ واﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ اﻷﺻـﻠﯿﺔ وﻣﻌـﺪل
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ.

ﻷﻏﺮاض إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﺗـﻢ ﻋـﺮض ﻣﻮﺟـﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑـﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺑﺎﻟـﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜـﻲ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ
أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﯾﺘﻢ إﻋـﺎدة ﺗﺤﻮﯾـﻞ اﻹﯾـﺮادات واﻟﻤﺼـﺮوﻓﺎت ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس
ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،وﯾﺘﻢ إدراج ﻓﺮوﻗﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﻨﺎﺗﺠـﺔ ﻋـﻦ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺗﻠـﻚ اﻟﺒﻨـﻮد اﻟـﻰ
اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
إن أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﯿﻘﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺸﯿﻘﻞ
اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻷردﻧﻲ

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠٢٠
دوﻻر
٠٫٣١٠
١٫٤١٣

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٩
دوﻻر
٠٫٢٨٩
١٫٤٠٨

٢٣

اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ
%
٪٧٫٢
%٠٫٣٥

ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮوض وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎري اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿـﺔ ﻓـﻲ ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﻟـﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﮭﻢ
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺘﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح اﻷﺳﮭﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺎﺳـﺘﻼم دﻓﻌـﺎت ﻋـﻦ ﺗﻮزﯾﻌـﺎت اﻷرﺑـﺎح وذﻟـﻚ ﻋﻨـﺪ
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.

٢٤

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠
 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 ٨-٤ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

 ٧-٤ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ

ﺗﻌﺮف ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )اﻟﻤﺆ ِ ّﻣﻦ( ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻣﻦ طـﺮف آﺧـﺮ
)اﻟﻤــﺆﻣﻦ ﻟــﮫ( وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــﻮﯾﺾ ﺣﺎﻣــﻞ اﻟﺒﻮﻟﯿﺼــﺔ إذا ﻛــﺎن ھﻨــﺎك ﺣــﺪث ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻲ ﻏﯿــﺮ ﻣﺆﻛــﺪ وﻣﺤــﺪد
)اﻟﺨﻄﺮاﻟﻤﺆ َﻣﻦ ﺿﺪه( ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ .ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣـﺔ ،ﺗﻘـﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾـﺪ ﻓﯿﻤـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻟـﺪﯾﮭﺎ ﻣﺨـﺎطﺮ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ إذا ﻛﺎن اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺆ ﱠﻣﻦ ﺿﺪه ﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ .ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘـﺄﻣﯿﻦ
أﯾﻀﺎ ً ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻛـﺈﯾﺮادات )أﻗﺴـﺎط ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﻜﺘﺴـﺒﺔ( ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻔﺘـﺮات
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 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ .ﯾـﺘﻢ إظﮭـﺎر أﻗﺴـﺎط اﻟﺘـﺄﻣﯿﻦ ﺿـﻤﻦ اﻷرﺑـﺎح
واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻢ اﻟﻌﻤﻮﻻت.
ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت وﻣﺼـﺎرﯾﻒ ﺗﺴـﻮﯾﺎت اﻟﺨﺴـﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻜﺒـﺪة ﺿـﻤﻦ اﻷرﺑـﺎح واﻟﺨﺴـﺎﺋﺮ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻻﻟﺘـﺰام اﻟﻤﺘﻮﻗـﻊ
ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو أطﺮاف أﺧﺮى ﻣﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد.
ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ 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 ﻟﻤ ﻮﺟﻮدات 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.

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 وﺗﯿﺮة ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻻﻛﺘﻮاري وﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺘﮭﻢ .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 اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﺗـﻢ ﺗﻘـﺪﯾﺮه ﻣـﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻷﻗﺴـﺎط
اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﯾﺘﻢ ﺗﻘـﺪﯾﺮ اﻷﻗﺴـﺎط ﻏﯿـﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴـﺒﺔ ﻣﻨﺴـﻮﺑﺔ
إﻟﻰ ﻋﺪد اﻷﯾﺎم اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .إن أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﺘـﻲ ﺗـﻢ
ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮﯾﻘـﺔ أﻋـﻼه ﺗﻐﻄـﻲ اﻟﺤـﺪ اﻷدﻧـﻰ اﻟﻤﻄﻠـﻮب ﻻﺣﺘﯿـﺎطﻲ أﻗﺴـﺎط اﻟﺘـﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿـﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴـﺒﺔ .إن اﺣﺘﯿـﺎطﻲ
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 ﯾﺨﺺ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ أﻋﻼه ﺷـﺎﻣﻠﺔ اﻻدﻋـﺎءات اﻟﻤﺘﻜﺒـﺪة وﻏﯿـﺮ اﻟﻤﺒﻠـﻎ ﻋﻨﮭـﺎ ،وﻛـﺬﻟﻚ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻤﻮﺟﻮدات إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻻدﻋﺎءات
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﻠﻔـﺎت اﻟﺤـﻮادث اﻟﻤﺘﻜﺒـﺪة وﻏﯿـﺮ اﻟﻤﺴـﺪدة .ﺗﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻤﺼـﺎرﯾﻒ ﻋـﺎدةً اﻻﺗﻌـﺎب اﻟﺘـﻲ
ﯾﺘﻘﺎﺿﺎھﺎ اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن ،اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ،واﻟﺨﺒﺮاء وﻏﯿﺮھﺎ.
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.

٢٥

٢٦

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 ٩-٤ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
•

١٢-٤

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.

 ١٠-٤ﻣﺨﺼﺺ 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.

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت 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.
١٣-٤

ﻣﺨﺰون ﻋﻘﺎري

وھﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮاﺋﮭﺎ أو إﻧﺸـﺎﺋﮭﺎ ﺑﮭـﺪف ﺑﯿﻌﮭـﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل أﻧﺸـﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ
اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ وﻟﯿﺲ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺣﯿﺚ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ
أو ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳـﺘﺮداد أﯾﮭﻤـﺎ أﻗـﻞ .ﺗﺸـﻤﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋـﺔ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺣﻘـﻮق إﻣـﺘﻼك اﻟﻌﻘـﺎرات ،واﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋـﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ واﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﻧﺸﺎء واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﮭﯿﺰ ھﺬه اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ أﺗﻌﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺿﺮاﺋﺐ أﻣﻼك
وﻣﺼﺎرﯾﻒ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

اﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺟﺒﺎري

ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾـﺪ ﻗﯿﻤـﺔ اﻟﺘﻜـﺎﻟﯿﻒ
اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘـﺎرات اﻟﻤﺒﺎﻋـﺔ ﻣﻀـﺎﻓﺎ اﻟﯿﮭـﺎ أﯾـﺔ ﺗﻜـﺎﻟﯿﻒ أﺧـﺮى ﻣﺤـﺪدة ﻧﺴـﺒﯿﺎ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻹﻧﺠـﺎز
وﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ.

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.

ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺎھﺰة ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻘﻂ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﻘﺎري ﺣﯿﺚ ﯾـﺘﻢ اﺛﺒﺎﺗﮭـﺎ
ﻛﻤﺨﺰون ﻋﻘﺎري ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت.

١١-٤

اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت

١٤-٤

اﺣﺘﯿﺎطﻲ 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.
١٢-٤

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات

ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭـﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ( ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺑﻌـﺪ ﺗﻨﺰﯾـﻞ اﻻﺳـﺘﮭﻼك
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ 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

اﺳﺘﺜﻤﺎرات 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.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻣﻦ أي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺘﮭـﺎ إﻟـﻰ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ وﺗﺴﺠﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

٢٧

٢٨

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

١٤-٤

١٦-٤

اﺳﺘﺜﻤﺎرات 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 ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺨﻤﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ،وﻗﯿﺪ
اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب أرﺑﺎح إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
١٥-٤

اﻧﺨﻔﺎض 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.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ طﺮﻓﺎ ً ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷداة.
ﺗُﻘﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺗﻀﺎف أو ﺗﺨﺼﻢ ﺗﻜـﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺘـﻲ ﺗﻌـﻮد
ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﺣﯿﺎزة أو إﺻﺪار اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﻋﺪا اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣـﻦ
ﺧــﻼل اﻷرﺑــﺎح أو اﻟﺨﺴــﺎﺋﺮ( ﻣــﻦ اﻟﻘﯿﻤــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟــﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿــﺔ أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑــﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿــﺔ ،ﺣﺴــﺐ اﻻﻗﺘﻀــﺎء ،ﻋﻨــﺪ
اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒـﺪﺋﻲ .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﺑﺤﯿـﺎزة ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣﺎﻟﯿـﺔ أو ﻣﻄﻠﻮﺑـﺎت ﻣﺎﻟﯿـﺔ
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 ﺑﻨﺎ ًء
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.

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻨﮭﺎ
ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺘﺪاول ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﮭﺎ أﺳﻌﺎر ﺳﻮﻗﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاول ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻈﮭﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪرة .
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء وﯾﻌﺎد ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾﻈﮭﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ 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 اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﯾﺘﻢ أﺧﺬ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ أو اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 ١٦-٤اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 ١٧- ٤اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة،
اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ
دوري ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ وذﻟﻚ ﻟﻌﺮض اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ اﻹﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﺮ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وذﻣﻢ ﺷـﺮﻛﺎت اﻟﺘـﺄﻣﯿﻦ
وﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺨﺴـﺎرة اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿـﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌـﺔ ﻟﮭـﺬه اﻟﻤﻮﺟـﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ ﺑﻨـﺎ ًء ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿـﺔ
ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـ ﺔ ،وﯾـﺘﻢ ﺗﻌـﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻌـﺪ اﻷﺧـﺬ ﺑﻌـﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒـﺎر ﻋـﺪة ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻷطﺮاف
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،وﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻢ وﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻮﺿﻊ اﻹﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﻤﺘﻮﻗـﻊ ﻛﻤـﺎ ﺑﺘـﺎرﯾﺦ إﻋـﺪاد
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أﯾﻨﻤﺎ ﯾﻠﺰم ذﻟﻚ.
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
ﺳ ﮭﺎ
ﺗﺘﺄﻟﻒ ذﻣﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ذﻣﻢ اﻟﻮﻛﻼء ،اﻟﻮﺳﻄﺎء وﺣﺎﻣﻠﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺷـﺮﻛﺎت إﻋـﺎدة اﻟﺘـﺄﻣﯿﻦ ﺣﯿـﺚ ﯾـﺘﻢ ﻗﯿﺎ ـ
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺷﻚ ﻋﻠـﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿـﺔ
ﻋﺪم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺬﻣﻢ.

٣١

ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟـﺪﯾﻮن وأدوات اﻟﻤﻠﻜﯿـﺔ اﻟﻤﺼـﺪرة ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑـﺎت ﻣﺎﻟﯿـﺔ أو ﻛـﺄدوات ﻣﻠﻜﯿـﺔ طﺒﻘـﺎ ً ﻷﺳـﺲ
وﺟﻮھﺮ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾـﺔ وﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ وأي أداة ﻣﻠﻜﯿﺔ.
أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
أداة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ھﻲ أي ﺗﻌﺎﻗﺪ ﯾﺜﺒﺖ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ ﻓﻲ أﺻـﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿـﺔ ﺑﻌـﺪ طـﺮح ﺟﻤﯿـﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭـﺎ .أدوات ﺣﻘـﻮق
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 اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤـﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ أوﻟـﻲ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ .وﯾـﺘﻢ ﻗﯿـﺎس اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ ﻻﺣﻘـﺎ ً
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ً طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ او ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .ان اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟـﯿﺲ
ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﺗﻤﻮﯾﻼت اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺗﻤﻮﯾﻼت اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ 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 ﻣﺄﺧﻮذاً 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.

٣٢

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 ١٨-٤ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

 ١٨-٤ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﻌﻘﺪ .ﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮاً ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر
)اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﻣﺪﺗﮭﺎ  ١٢ﺷﮭﺮاً أوأﻗﻞ( وﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر اﻷﺻﻮل ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ )ﻣﺜﻞ
ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
ﱠ
اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻠﻮﺣﯿﺔ وأﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،واﻷﺷﯿﺎء اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻦ أﺛﺎث اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ واﻟﮭﻮاﺗﻒ( .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻘﻮد ،ﺗﻘﻮم
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر ﻛﻤﺼﺮوف ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﻣﺎ ﻟﻢ
ﯾﻜﻦ أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ آﺧﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﯿﻼ ﻟﻠﻨﻤﻂ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﻣﻄﻠﻮب اﻹﯾﺠﺎر ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ دﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر،
ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر .إذا ﺗﻌﺬر ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ،ﯾﺘﻢ إﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض
اﻹﺿﺎﻓﻲ .
ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس ﻣﻄﻠﻮب اﻹﯾﺠﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺜﺎﺑﺖ )ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻮھﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ( ،ﻣﻄﺮوﺣﺎ ً ﻣﻨﮭﺎ ﺣﻮاﻓﺰ اﻹﯾﺠﺎر ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ؛

ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر وﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﻛﻌﻘﺪ إﯾﺠﺎر ﻣﻨﻔﺼﻞ ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس ﻣﻄﻠﻮب
اﻹﯾﺠﺎر ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﻌﺪّل ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺧﺼﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻌﺪل
ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ .
ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺟﺮاء أي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ.
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ،وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤھﺎ
ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺒﺪء أو ﻗﺒﻠﮫ ،ﻣﻄﺮوﺣﺎ ً ﻣﻨﮭﺎ أي ﺣﻮاﻓﺰ إﯾﺠﺎر ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ وأي ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة أوﻟﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً
اﻹﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻜﺒﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ً ﺑﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻔﻜﯿﻚ وإزاﻟﺔ أﺻﻞ ﻣﺆﺟﺮ ،أو اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﯿﮫ أو اﺳﺘﻌﺎدة اﻷﺻﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ،ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ وﻗﯿﺎﺳﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
) (٣٧إﻟﻰ اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ذي اﻟﺼﻠﺔ،
ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪ ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻹﻧﺘﺎج ﺑﻀﺎﺋﻊ.

• ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ أو ﻣﻌﺪل ،ﺗﻘﺎس ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺷﺮ أو اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء
ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ؛

ﯾﺘﻢ إﺳﺘﮭﻼك ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر أواﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻﻞ )اﯾﮭﻤﺎ أﻗﺼﺮ( .إذا ﻛﺎن ﻋﻘﺪ
اﻹﯾﺠﺎر ﯾﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﯾﻌﻜﺲ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء ،ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ
ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ذات اﻟﺼﻠﺔ ﯾﺘﻢ إﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻﻞ .وﯾﺒﺪأ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر.

• اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺪﻓﻌﮫ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ؛

ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻛﺒﻨﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة .

• ﺳﻌﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎرات اﻟﺸﺮاء ،إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨﯿﺎرات؛ و

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٣٦ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ وﺗﺤﺴﺐ أي
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ.

• دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺎت إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘﺪ ،إذا ﻛﺎن ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﯾﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر إﻧﮭﺎء ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر.
ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻛﺒﻨﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،وﯾﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻗﯿﺎس ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻹﯾﺠﺎر ﻣﻦ
ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻌﻜﺲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻹﯾﺠﺎر )ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ( وﺑﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﺘﻌﻜﺲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ.
ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر )وإﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ذي اﻟﺼﻠﺔ( ﻋﻨﺪﻣﺎ:
• ﯾﺘﻢ ﺗﻐﯾﯾر ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر إن ﻛﺎن ھﻧﺎﻟﻚ ﺣدث أو ﺗﻐﯾﯾر ھﺎم ﻓﻲ اﻟظﺮوف اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر
اﻟﺷراء ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻹﯾﺠﺎرﻋن طﺮﯾق ﺧﺻم ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل
اﻟﺧﺻم اﻟﻤﻌﺪّل.
• ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ أو ﻣﻌﺪل أو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ
اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس ﻣﻄﻠﻮب اﻹﯾﺠﺎر ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺧﺼﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ )ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﺋﻢ ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺘﻢ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻌﺪّل(.

ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ أو ﻣﻌﺪل ﻓﻲ ﻗﯿﺎس ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻹﯾﺠﺎر وﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ
اﻻﺳﺘﺨﺪام .ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻛﻤﺼﺮوف ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﺪث أو اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ھﺬه
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﯾﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
١٩-٤

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض

ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء أو ﺑﻨﺎء أو إﻧﺘـﺎج أﺻـﻮل ﻣﺆھﻠـﺔ ﻟﻠﺮﺳـﻤﻠﺔ ،واﻟﺘـﻲ ﺗﺤﺘـﺎج إﻟـﻰ ﻓﺘـﺮة
زﻣﻨﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ ﻛﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺎھﺰة ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻟﻠﺒﯿﻊ ،ﺣﯿﺚ ﯾـﺘﻢ إﺿـﺎﻓﺘﮭﺎ إﻟـﻰ ﺗﻜﻠﻔـﺔ ﺗﻠـﻚ اﻷﺻـﻮل وذﻟـﻚ إﻟـﻰ أن ﺗﻜـﻮن ﺗﻠـﻚ
اﻷﺻﻮل وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺎھﺰة ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻟﻠﺒﯿﻊ.
إن إﯾﺮادات اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﺤﺪدة أﺛﻨﺎء إﻧﻔﺎﻗﮭﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟـﻮدات ﯾـﺘﻢ ﺧﺼـﻤﮭﺎ ﻣـﻦ ﺗﻜـﺎﻟﯿﻒ
اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺮﺳﻤﻠﺔ.
إن ﺟﻤﯿﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﻷﺧﺮى ﺗﻈﮭﺮ ﻛﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح او اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻋﻨﺪ إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ.
 ٢٠ -٤ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح
ﯾﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺘﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ اﻟﻤﻮﺣـﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻋﻨـﺪ إﻗـﺮار ﺗﻠـﻚ اﻟﺘﻮزﯾﻌـﺎت
وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ.

٣٣

٣٤

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

 -٤ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 -٥اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ

 ٢١ -٤اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﯾﺘﻢ إﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀـﺮﯾﺒﺔ .ھـﺬا وﯾﺨﺘﻠـﻒ اﻟـﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿـﻊ ﻟﻠﻀـﺮﯾﺒﺔ ﻋـﻦ اﻟـﺮﺑﺢ
اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺸﻤﻞ ﺑﻨـﻮد إﯾـﺮادات وﻣﺼـﺎرﯾﻒ ﺗﺨﻀـﻊ ﻟﻠﻀـﺮﯾﺒﺔ أو ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻼﻗﺘﻄـﺎع ﻓـﻲ ﺳـﻨﻮات
أﺧﺮى وﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻗﻂ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ أو ﻟﻼﻗﺘﻄﺎع.
ﯾﺠﺮي اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ رﻗﻢ ) (٨ﻟﺴﻨﺔ .٢٠١١
ﯾﺠﺮي اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻜﻮس اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻜﻮس اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،أﻣـﺎ
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻜﻮس اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ ﻓﯿﺠﺮي إظﮭﺎرھﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
 ٢٢-٤اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ

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.
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوق اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟـﺒﻌﺾ ﺑﻨـﻮد اﻟﻤﺼـﺎرﯾﻒ اﻟﺘـﻲ ﻻ ﺗﺨﻀـﻊ ﻟﻠﻀـﺮﯾﺒﺔ ﻋﻨـﺪ
ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ وإﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻛﺘﻨﺰﯾﻞ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﻻﺣﻘﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ).(١٢
 ٢٣-٤اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣـﺪة ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺒﻨـﻮد ﻣﺪرﺟـﺔ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﺿـﻤﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة او ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟـﺔ ،ﯾـﺘﻢ أﯾﻀـﺎ ً اﻻﻋﺘـﺮاف ﺑﺎﻟﻀـﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿـﺔ
واﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ أو ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻻﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل ﯾﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل.
 ٢٤-٤ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
ﻗﻄﺎع اﻻﻋﻤﺎل ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮك ﻣﻌﺎ ﻓـﻲ ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺠـﺎت او ﺧـﺪﻣﺎت ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻤﺨـﺎطﺮ
وﻋﻮاﺋﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت أﻋﻤﺎل اﺧﺮى .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واردة ﻓﻲ اﯾﻀﺎح رﻗﻢ ).(٢٧
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.
 -٥اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت 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.

٣٥

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 اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘـﺄﻣﯿﻦ :ﺗﻌﺘﺒـﺮ اﻻﻟﺘﺰاﻣـﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠـﺔ ﻋـﻦ اﻻدﻋـﺎءات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓـﺔ
ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣـﻦ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ ﻏﯿـﺮ اﻟﻤﺆﻛـﺪة اﻟﺘـﻲ ﺗـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪرة واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪھﺎ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻدﻋﺎءات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ اﻟﻤﻮﺣـﺪة
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ وﺧﺒـﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ وﺗﻘـﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ ﺑﺘﺤﺪﯾـﺪ ﻗﯿﻤـﺔ اﻟﺘﻜـﺎﻟﯿﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿـﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌـﺔ ﻟﻜـﻞ
ادﻋﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺪة .ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة وﻏﯿـﺮ اﻟﻤﺒﻠـﻎ ﻋﻨﮭـﺎ ﻛﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻘـﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻌﺪل اﻻدﻋﺎءات ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣـﺪة ﯾـﺘﻢ إﻋـﺎدة ﺗﻘﯿـﯿﻢ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أﻋﻼه وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ :ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ،اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
وﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ وذﻟﻚ ﻟﻌﺮض اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ اﻹﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿـﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﺘـﺮة ﻋﻤـﺮ اﻟـﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾـﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨـﺔ ،ذﻣـﻢ ﺷـﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ وإﻋـﺎدة اﻟﺘـﺄﻣﯿﻦ .ﻛﻤـﺎ ﯾـﺘﻢ ﺗﻘـﺪﯾﺮ اﻟﺨﺴـﺎرة اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿـﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌـﺔ ﻟﮭـﺬه
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﺨﺴـﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿـﺔ ﺣﺴـﺐ ﺳـﺠﻼت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ،وﯾـﺘﻢ ﺗﻌـﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻌـﺪ
اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷطﺮاف اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،وﺑﺎﻟﻮﺿـﻊ اﻹﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﻘـﺎﺋﻢ وﺑﺘﻘﯿـﯿﻢ اﻟﻮﺿـﻊ اﻹﻗﺘﺼـﺎدي
اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻮﺿﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻊ اﻷﺧـﺬ ﺑﻌـﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒـﺎر اﻟﻘﯿﻤـﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿـﺔ
ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أﯾﻨﻤﺎ ﯾﻠﺰم ذﻟﻚ.

٣٦

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

٥٥٢٬١٤٠
١٦٬٧٨١
)(٢٬٩٧٩
٥٦٥٬٩٤٢
٣٠٧٬٧٨٨

٣٨

٧٩١٬٧٩١
٣٤٬٥١٩
٨٢٦٬٣١٠
٢٨٠٬٩٣٤
٨٦٣٬٤٧٩
٥٬١٦٦
٨٦٨٬٦٤٥
٢٩٬٠١٤
٣٠٩٬٨١٠
٩٨٠
٣١٠٬٧٩٠
١٠٬١٧٤
٣٠٨٬١٩٨
٦٩٬٨٢٣
)(١١٬١٦٧
٣٦٦٬٨٥٤
٣٣٧٬٩٤٢
٥٨٩٬٦٢٢
٧٩٬٠٧٧
٦٦٨٬٦٩٩
٥٧٣٬٤٠٧

١٬١٣١٬١٢١
١١٠٬٩٨٥
١٬٢٤٢٬١٠٦

٨١٩٬٩٥٠
٤٦٬٠٨٩
٨٦٦٬٠٣٩
٣٬٧٣٣٬٩٤٤

٤٬٥١٧٬٧٢٤
٨٢٬٢٥٩
٤٬٥٩٩٬٩٨٣

٤٬٢٣٤٬٩٩٠
٢٥٢٬٤٣٥
)(١٤٬١٤٦
٤٬٤٧٣٬٢٧٩
٥٬٢٧٣٬٢٠٣

٩٬٤١٠٬٠٣١
٣٦٩٬٥٠٠
)(٣٣٬٠٤٩
٩٬٧٤٦٬٤٨٢

ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻌﻘﺎرات ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٩ﺑﺤﺴﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﻤﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ أﺳﻌﺎر ﻗﻄﻊ أراﺿﻲ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﯿﻊ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ،ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول .٢٠٢٠

اﻟﺮ�ﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓ��ﻲ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟ���ﺎﻧﻲ ٢٠٢٠
اﺳ�ﺘﮭﻼﻛﺎت
ا�ﺳ�ﺘﺒﻌﺎدات ﺧ�ﻼل اﻟﺴ�ﻨﺔ
اﻟﺮ�ﯿﺪ ﻛﻤ�ﺎ ﻓ��ﻲ  ٣١ﻛ��ﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠
��ﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾ�ﺔ ﻛﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ  ٣١ﻛ��ﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

ا����ﺘﮭ�� اﻟﻤ���ﺘﺮاﻛﻢ

اﻟﺮ�ﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓ��ﻲ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟ���ﺎﻧﻲ ٢٠٢٠
اﺿﺎﻓﺎت ﺧ�ﻼل اﻟﺴ��ﻨﺔ
ا�ﺳ�ﺘﺒﻌﺎدات ﺧ�ﻼل اﻟﺴ�ﻨﺔ
اﻟﺮ�ﯿﺪ ﻛﻤ�ﺎ ﻓ��ﻲ  ٣١ﻛ��ﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠
٨٦١٬٠٥٦
٢١٬٦٠٤
)(٨٬٩٣٠
٨٧٣٬٧٣٠
١٬٠٧١٬٦٠٩
٣٥٬٦٣٥
١٬١٠٧٬٢٤٤
٨٨٣٬٦١٨
١٤٬٠٤١
٨٩٧٬٦٥٩
٣٢٠٬٩٦٤
٣٢٠٬٩٦٤
٦٢٣٬٩٣٩
١٠٤٬٩٧٦
)(٢٤٬١١٩
٧٠٤٬٧٩٦

اﻟﺴ���ﯿﺎرات
دوﻻر
دﯾﻜ��ﻮرات وﺗﺤﺴ��ﯿﻨﺎت ﻣ���ﺎﻧﻲ وﻋﻘ��ﺎرات
دوﻻر
دوﻻر
اﻟﻤﺠﻤ��ﻮ�
دوﻻر

٣٧

��ﮭ���ة اﻟﺘﻜﯿﯿ���
وﺷ���ﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎ�
دوﻻر

ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام :ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺧﺘﺒﺎرات ﻛﻔﺎﯾـﺔ اﻻﻟﺘـﺰام ﻟﻠﺘﺤﻘـﻖ ﻣـﻦ ﻛﻔﺎﯾـﺔ اﻟﺘﺰاﻣـﺎت ﻋﻘـﻮد
اﻟﺘــﺄﻣﯿﻦ .ﺗﻘــﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام أﻓﻀــﻞ اﻟﺘﻘــﺪﯾﺮات ﻟﻠﺘــﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ،اﻻدﻋــﺎءات اﻟﻤﺴــﺘﻠﻤﺔ،
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ إﯾﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗـﺪﻋﻢ ﺗﻠـﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣـﺎت وذﻟـﻚ ﺑﮭـﺪف ﺗﻘﯿـﯿﻢ ﻛﻔﺎﯾـﺔ
اﻻﻟﺘﺰام .ﯾﺘﻢ إدراج أي ﻋﺠﺰ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﻟـﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣـﺪة وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻜـﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼـﺺ ﻟﻠﺨﺴـﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠـﺔ ﻋـﻦ
اﺧﺘﺒﺎرات ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام.

ﺗﺠﮭ���ﯿ�ات وا�ت
دوﻻر

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.

��ﮭ��ة ﺣﺎ��ﻮ�
دوﻻر

ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ أي ﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ
ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ وﯾﺘﻢ أﺧﺬ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

����ﺎ� وﻣ�ﺮوﺷ��ﺎت
دوﻻر

اﻻﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ :ﺗﻘﻮم اﻻدارة ﺑﺎﻋﺎدة ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﻐﺎﯾﺎت اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت واﻻطﻔﺎءات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﺻﻮل وﺗﻘﺪﯾﺮات اﻻﻋﻤﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ.

اﻟﺘﻜﻠ���ﺔ/إﻋ��ﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿ��ﻢ

ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ :ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎري ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

اﻟﻀﺮاﺋﺐ :ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺼﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ،
وإﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ وﻣﺨﺼﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻼزم.

 -٦ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات  -ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ

اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

 -٥اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

 -٧اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

٢٠٢٠
دوﻻر
١٣٬٣٢٧٬٨٣٣
٨٤١٬٥٣٧
١٤٬١٦٩٬٣٧٠

أراﺿﻲ
ﻣﺒﺎﻧﻲ وﻋﻘﺎرات

٢٠١٩
دوﻻر
١٤٬٧٣٥٬١٥٥
١٬٤٢٥٬٠٨٢
١٦٬١٦٠٬٢٣٧

٥٣٦٬٣٩٦
١٥٬٧٤٤
٥٥٢٬١٤٠
٣٠٨٬٩١٦

٨٢٣٬٩٤٦
٣٧٬١١٠
٨٦١٬٠٥٦

����ﺎ� وﻣ�ﺮوﺷ��ﺎت
دوﻻر

•

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 اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠٢٠ﺑﺤﺴﺐ
ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﻤﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ أﺳﻌﺎر ﻗﻄﻊ أراﺿﻲ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﯿﻊ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ،وﻛﺎن اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ١٬١٠٩٬٧٩٤دوﻻر )ﻣﺒﻠﻎ  ١٬٢٧٩٬٣١١دوﻻر ﻟﺴﻨﺔ  (٢٠١٩ﺟﺮى إظﮭﺎره ﻓﻲ ﺣﺴﺎب أرﺑﺎح إﻋﺎدة
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

٧٥٧٬٨٢١
٣٣٬٩٧٠
٧٩١٬٧٩١
٢٧٩٬٨١٨

١٬٠٢٦٬٠١٦
٤٥٬٥٩٣
١٬٠٧١٬٦٠٩

ﺗﺠﮭ���ﯿ�ات وا�ت
دوﻻر

إن ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠٢٠ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

٨٥٩٬١٣٦
٤٬٣٤٣
٨٦٣٬٤٧٩
٢٠٬١٣٩

٨٦٠٬٠٠٠
٢٣٬٦١٨
٨٨٣٬٦١٨

٣٩

��ﮭ��ة ﺣﺎ��ﻮ�
دوﻻر

أراﺿﻲ وﻣﺒﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

دوﻻر
-

دوﻻر
١٤٬١٦٩٬٣٧٠
١٤٬١٦٩٬٣٧٠

دوﻻر
-

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠٢٠
دوﻻر
١٤٬١٦٩٬٣٧٠
١٤٬١٦٩٬٣٧٠

٣٠٨٬٢١٤
١٬٥٩٦
٣٠٩٬٨١٠
١١٬١٥٤

٣١٧٬٧٣٤
٣٬٢٣٠
٣٢٠٬٩٦٤

��ﮭ���ة اﻟﺘﻜﯿﯿ���
وﺷ���ﻜﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑ��ﺎ�
دوﻻر

 -٨ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

٢٤٠٬٨٢٨
٦٧٬٣٧٠
٣٠٨٬١٩٨
٣١٥٬٧٤١

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟﺔ *
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ**

اﻟﺴ���ﯿﺎرات
دوﻻر

٦٢٣٬٩٣٩
٦٢٣٬٩٣٩

٢٠٢٠
دوﻻر
٣٬٠٧٣٬٩٩١
٩٠٬٣٩٣
٣٬١٦٤٬٣٨٤

٢٠١٩
دوﻻر
٢٬٠٥١٬٩٩٤
١١٥٬٣٣٨
٢٬١٦٧٬٣٣٢

٥٠٩٬٥١١
٨٠٬١١١
٥٨٩٬٦٢٢
٥٤١٬٤٩٩

٨٤١٬٧٤١
٢٨٩٬٣٨٠
١٬١٣١٬١٢١

٧٧٨٬٣٠٥
٤١٬٦٤٥
٨١٩٬٩٥٠
٣٬٦٩٧٬٧٧٤

٤٬١٥٦٬٨٣٨
٣٧٬٩٨٣
٣٢٢٬٩٠٣
٤٬٥١٧٬٧٢٤

٣٬٩٩٠٬٢١١
٢٤٤٬٧٧٩
٤٬٢٣٤٬٩٩٠
٥٬١٧٥٬٠٤١

٨٬٦٥٠٬٢١٤
٤٣٦٬٩١٤
٣٢٢٬٩٠٣
٩٬٤١٠٬٠٣١

دﯾﻜ��ﻮرات وﺗﺤﺴ��ﯿﻨﺎت ﻣ���ﺎﻧﻲ وﻋﻘ��ﺎرات
دوﻻر
دوﻻر

* ﺗﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻋﻼه أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﺠﻮزة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٤٩٬٣٢٥دوﻻر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ) ،٢٠٢٠ﻣﺒﻠﻎ  ٢٣٬١٣١دوﻻر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول .(٢٠١٩
** ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﺪث ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ.
-

أﻧﻈﺮ اﯾﻀﺎح رﻗﻢ ) (٣٤واﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻢ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ.

اﻟﻤﺠﻤ��ﻮ�
دوﻻر

*ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻌﻘﺎرات ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٩ﺑﺤﺴﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ ﻣﺨﻤﻨـﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤـﺪﯾﻦ ﻣـﻦ ھﯿﺌـﺔ ﺳـﻮق رأس اﻟﻤـﺎل اﻟﻔﻠﺴـﻄﯿﻨﯿﺔ وﻣﺴـﺘﻘﻠﯿﻦ ﻋـﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ وذﻟـﻚ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر ﻗﻄﻊ أراﺿﻲ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﯿﻊ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ،وﻛﺎن اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴـﻮﻗﯿﺔ ﻋـﻦ اﻟﻘﯿﻤـﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾـﺔ ﻣﺒﻠـﻎ  ٣٢٢٬٩٠٣دوﻻر ﺗـﻢ اظﮭـﺎره ﺿـﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﻟـﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

اﻟﺮ�ﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓ��ﻲ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟ���ﺎﻧﻲ ٢٠١٩
اﺳ�ﺘﮭﻼﻛﺎت
اﻟﺮ�ﯿﺪ ﻛﻤ�ﺎ ﻓ��ﻲ  ٣١ﻛ��ﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩
��ﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾ�ﺔ ﻛﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ  ٣١ﻛ��ﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

ا����ﺘﮭ�� اﻟﻤ���ﺘﺮاﻛﻢ

اﻟﺮ�ﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓ��ﻲ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟ���ﺎﻧﻲ ٢٠١٩
اﺿﺎﻓﺎت ﺧ�ﻼل اﻟﺴ��ﻨﺔ
إﻋ�ﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿ�ﻢ*
اﻟﺮ�ﯿﺪ ﻛﻤ�ﺎ ﻓ��ﻲ  ٣١ﻛ��ﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

اﻟﺘﻜﻠ���ﺔ/إﻋ��ﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿ��ﻢ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

 -٦ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات  -ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ "ﺗﺘﻤﺔ"

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

٤٠

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
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ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠٢٠
دوﻻر
٧٣٦٬٥٣١
١٧٣٬٨٤٨
٩١٠٬٣٧٩
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

٢٠٢٠
دوﻻر
١٤٬٤٠٠٬٣٦١
١٬٨٦١٬٨٣٢
٣٢٨٬٢٩١
١٦٬٥٩٠٬٤٨٤
)(٢٬٥٨٩٬٤٤٥
١٤٬٠٠١٬٠٣٩
ذﻣﻢ اﻟﻌﻤﻼء
ذﻣﻢ اﻟﻮﻛﻼء
ذﻣﻢ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ

إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻟﻠﺴﻨﺔ *

٢٠٢٠
دوﻻر
٢٬٠١٠٬١٠٦
٤٣٤٬٥٩٣

٢٠١٩
دوﻻر
١٫٦٧١٫٧٨٣
٢٢٣٬٠٣٤

ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

١٤٤٬٧٤٦
٢٬٥٨٩٬٤٤٥

١١٥٬٢٨٩
٢٬٠١٠٬١٠٦

* إن ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﺼﺮوف اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻈﺎھﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻌﺎم  ٢٠١٩ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ
إﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٤٨٬٥٩٥دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ.

٢٠٢٠
دوﻻر
٣٩٨٬٠٣٨
٣٩٨٬٠٣٨
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ

ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ

١٬٢١٢٬٤١٠
٢٬٧٥٦٬٠٥٢

دوﻻر
١٬٥٤٣٬٦٤٢

رﺻـــﯿﺪ ﺑﺪاﯾـــﺔ
اﻟﺴﻨﺔ

)(٢٥٤٬٤٩٢
)(٢٥٤٬٤٩٢

دوﻻر
-

اﻟﻤﺒـــــــــــــــﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺤﺮرة

٤١

٢٣٦٬٥٤١
٦٧١٬١٣٤

دوﻻر
٤٣٤٬٥٩٣

اﻟﻤﺒــــــــﺎﻟﻎ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

٨٩٬١٣٩
٢٣٣٬٨٨٥

ﻓﺮوﻗــﺎت ﺗﺮﺟﻤــﺔ
اﻟﺮﺻــــــــــــــــﯿﺪ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
دوﻻر
١٤٤٬٧٤٦
١٬٢٨٣٬٥٩٨
٣٬٤٠٦٬٥٧٩

دوﻻر
٢٬١٢٢٬٩٨١

رﺻـــﯿﺪ ﻧﮭﺎﯾـــﺔ
اﻟﺴﻨﺔ

٣٤٣٬٠٣٠
٩١٠٬٣٧٩

اﻟﻀــــــــــــﺮﯾﺒﺔ
اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
٢٠٢٠
دوﻻر
٥٦٧٬٣٤٩
٣٢٤٬٠٠٦
٧٣٦٬٥٣١

اﻟﻀــــــــــﺮﯾﺒﺔ
اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
٢٠١٩
دوﻻر
٤١٢٬٥٢٥

ﯾﺘﺄﻟﻒ رﺻﯿﺪ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻓﺮوق اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ ﻟﺒﻌﺾ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺴـﺠﯿﻠﮭﺎ وإﻧﻤـﺎ ﺗﻜـﻮن ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻛﺘﻨﺰﯾـﻞ ﻣﺴـﻤﻮح ﺑـﮫ ﻓـﻲ ﺳـﻨﻮات
ﻻﺣﻘﺔ ،وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻓﻘﻂ .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب:

ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
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ﯾﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺘﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺼﺎدرة  ٢١٠ﯾﻮ ًﻣﺎ وﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﻟﺰاﻣﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ وداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺮﺑﻮطﺔ ﻷﻣﺮ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ 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.

 -٩وداﺋﻊ اﻟﺰاﻣﯿﺔ

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

ﯾﻨﺰل :ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

٤٢

٢٠١٩
دوﻻر
٣٩٢٬٩٧١
٣٩٢٬٩٧١
-١٢ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

٢٠١٩
دوﻻر
١٠٬٢٨٩٬٩٣٣
١٬١٩٣٬٣٩٧
١٠١٬٦٦١
١١٬٥٨٤٬٩٩١
)(٢٬٠١٠٬١٠٦
٩٬٥٧٤٬٨٨٥
-١١ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ

٢٠١٩
دوﻻر
٧٥٣,٦٠١
١٣٤٬٧٧٨
٧٣٦٬٥٣١

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

-١٣ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

-١٤ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ:
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
ﯾﻨﺰل) :ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت واﻻﺳﺘﺮدادات(*
ﺻﺎﻓﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ
)(Pure
اﺣﺘﯿﺎطﻲ أﻗﺴﺎط ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

٢٠٢٠
دوﻻر

٢٠١٩
دوﻻر

٢٨٬٢٩٧٬٩١٠
)(٥٬٢٢٧٬٦٨٧
٢٣٬٠٧٠٬٢٢٣

٢٤٬٠٦٦٬٠٤٦
)(٤٬٤٦٣٬٤٧٨
١٩٬٦٠٢٬٥٦٨

٢٥٠٬٠٠٠
١١٬٠٤٢٬٦٠٦
٣٤٬٣٦٢٬٨٢٩

٢٥٠٫٠٠٠
١٠٬٥١٤٬٨١٦
٣٠٬٣٦٧٬٣٨٤

ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ أﻗﺴﺎط ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

٣٬٦٦٥٬٤١٩
٨٨٤٬١٦٠
٤٬٥٤٩٬٥٧٩

٣٬٦٧٩٬٩٨١
٨٩٩٬٢٦٩
٤٬٥٧٩٬٢٥٠

ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ
)(Pure
اﺣﺘﯿﺎطﻲ أﻗﺴﺎط ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ

١٩٬٤٠٤٬٨٠٤

١٥٬٩٢٢٬٥٨٧

٢٥٠٬٠٠٠
١٠٬١٥٨٬٤٤٦
٢٩٬٨١٣٬٢٥٠

٢٥٠٫٠٠٠
٩٬٦١٥٬٥٤٧
٢٥٬٧٨٨٬١٣٤

* ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت واﻹﺳﺘﺮدادات ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮات
اﻟﻔﻨﯿﯿﻦ واﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﻤﺨﺎﻟﺼﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﻗﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت واﻹﺳﺘﺮدادات ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﺰﯾﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠٢٠و ٢٠١٩ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت واﻟﻤﺴﺘﺮدات ﻣﻦ أﻓﺮاد وﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺤﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺮدات ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﺼﺎﺑﻲ
ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق
اﻟﻤﺴﺘﺮدات ﻣﻦ ﺟﮭﺎت أﺧﺮى
ﯾﻨﺰل :ﻣﺴﺘﺮدات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻜﮭﻦ ﺑﮭﺎ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺮدات واﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت

٢٠٢٠
دوﻻر

٢٠١٩
دوﻻر

٣٬٣٢١٬١٣٠

٢٬٩٣٢٬٢٨٤

١٬٧٣٢٬٣٧٢
٣٬١٠٢٬٧٦٣
)(٢٬٩٢٨٬٥٧٨
٥٬٢٢٧٬٦٨٧

١٬٥٨٩٬٣٥١
٢٬٦٣٨٬٥٣٩
)(٢٬٦٩٦٬٦٩٦
٤٬٤٦٣٬٤٧٨

٢٠٢٠
دوﻻر
٩٥٤٬٠٢١
٩٥٤٬٠٢١

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟﺔ
-

أﻧﻈﺮ اﯾﻀﺎح رﻗﻢ ) (٣٤واﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻢ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ.

 -١٥ﻣﺨﺰون ﻋﻘﺎري

٢٠٢٠
دوﻻر
٥٢٩٬٩٠٩
٨٣٨٬٠٧١
١٬٣٦٧٬٩٨٠

أراﺿﻲ
ﺷﻘﻖ
-١٦أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى

٢٠٢٠
دوﻻر
٨٩٬٤٣٤
٧٬٥٥١
٤٢٬٨٥٤
٤٠٬٠٧٤
١٧٩٬٩١٣

ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
ﻗﺮوض وﺳﻠﻔﯿﺎت ﻣﻮظﻔﯿﻦ
أﻣﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻔﺎﻻت وأﺧﺮى
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺷﺮاء اﺳﺘﺜﻤﺎرات

٢٠١٩
دوﻻر
٥٨٠٬٦٠١
٦٠٦٬١٢٤
١٬١٨٦٬٧٢٥
٢٠١٩
دوﻻر
٦٠٬٨١٢
٢٢٬٢٤١
٢٧٬٦٢٠
٤٠٬٠٠٠
١٥٠٬٦٧٣

-١٧ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﺟﻮدات واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻﯾﺠﺎر
ان اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠٢٠

ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
دوﻻر
٢٠٣٬١٩٢
٢٨٬٣٨٠
١٣٬٤٠٠
)(٥٦٬٤٧٤
١٨٨٬٤٩٨

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠٢٠
إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻹطﻔﺎء ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠١٩

ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
دوﻻر
٢٥٢٬٥٦٣
)(٤٩٬٣٧١
٢٠٣٬١٩٢

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٩
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻹطﻔﺎء ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠١٩

٤٣

٢٠١٩
دوﻻر
١٬١٥٩٬٩٤٧
١٬١٥٩٬٩٤٧

٤٤

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
دوﻻر
٢٠٧٬٨٧٤
٢٨٬٣٨٠
)(٥٦٬١٢٤
١٣٬٤٠٠
١٩٣٬٥٣٠
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
دوﻻر
٢٥٢٬٥٦٣
)(٤٤٬٦٨٩
٢٠٧٬٨٧٤

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

-١٨أ ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ

 -١٩اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

٢٠٢٠
دوﻻر
٤٢٬٦٦٠
٢٬٨٩٧٬٩٥٠
٣٩٠٬٦٤٤
١٬٤١٧٬٤٢٥
١٨٬٤٠٧
٤٬٧٦٧٬٠٨٦

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

٢٠١٩
دوﻻر
٨٠٬٦٦٥
٢٬٢٤٧٬٤٣٧
١٤٥٬٢٤٢
١٬١٥٨٬٠٤٧
٩٬٦٣٩
٣٬٦٤١٬٠٣٠

٢٠٢٠
دوﻻر

٢٠١٩
دوﻻر

٢٬٧٥٧٬٢٣٩

١٬٠٢٨٬٦٢٨

٣٧٬٣١٠
٢٬٧٩٤٬٥٤٩

١٬٧١٧٬٦٨٥
٢٬٧٤٦٬٣١٣

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٦٩٫٢٣٩دوﻻر ﯾﻤﺜﻞ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﺎري اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻟﺪى أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ .
-١٨ج ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ

٢٠٢٠
دوﻻر
١٢٬١٥٧٬٧٧٦
٢٫٥٩٦٫٧٠٣
١٤٬٧٥٤٬٤٧٩
)(٥٣٫٧٢٧
١٤٫٧٠٠٫٧٥٢

ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

٢٠١٩
دوﻻر
١١٬٠٧٩٬٣٣٢
١٫٤٧١٫٦٨٤
١٢٫٥٥١٫٠١٦
)(٥٠٫٠٠٠
١٢٫٥٠١٫٠١٦

إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠٢٠
دوﻻر
٥٠٫٠٠٠
٣٫٧٢٧
٥٣٫٧٢٧

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

٢٠١٩
دوﻻر
٤٨٫٥٩٥
١٫٤٠٥
٥٠٫٠٠٠

)ﺧﺴﺎرة( ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
أرﺑﺎح إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ أراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات
إن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺤﺴﺎب ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢٠
دوﻻر

٢٠١٩
دوﻻر

)(١٩٨٬٤١٢
١٬٧٥٩٬٩٢٤
١٬٥٦١٬٥١٢

)(٢١٤٬٨٨٢
١٬٧٥٩٬٩٢٤
١٬٥٤٥٬٠٤٢

٢٠٢٠
دوﻻر
١٬٥٤٥٬٠٤٢
١٦٬٤٧٠
١٬٥٦١٬٥١٢

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ )اﯾﻀﺎح (٦
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 -٢٠ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ

٢٠٢٠
دوﻻر
١٬٣٥٢٬٥١١
١٬٣٥٢٬٥١١

ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ

٢٠١٩
دوﻻر
١٫٣٦٢٫٠٠٠
٣٢٢٬٩٠٣
)(١٣٩٬٨٦١
١٬٥٤٥٬٠٤٢
٢٠١٩
دوﻻر
١٬٢٥٦٬٠٥٨
١٬٢٥٦٬٠٥٨

إن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠٢٠
دوﻻر
١٬٢٥٦٬٠٥٨
٢٦٢٬٨٤٨
)(٢٥٥٬٥٣٤
٨٩٬١٣٩
١٬٣٥٢٬٥١١

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

٢٠٢٠
دوﻻر
٦٬٠٤٠٬٢٧٧
٥٨٦٬٩٠١
٦٬٦٢٧٬١٧٨

ذﻣﻢ ﻣﻮردﯾﻦ ،ﻋﻤﻼء ووﻛﻼء
ذﻣﻢ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ

٢٠١٩
دوﻻر
١٫٠٠٢٫٣٦٢
٢٤٨٬٧٥٢
)(٨٣٬٦٨٦
٨٨٬٦٣٠
١٬٢٥٦٬٠٥٨
٢٠١٩
دوﻻر
٥٬٤٤١٬٠٤٢
٥٣٠٬٠٨٣
٥٬٩٧١٬١٢٥

-٢٢ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
٢٠٢٠
دوﻻر
٢٠١٬٤٥٩
١٬٠٠٢٬٥٢٩
١٬٢٠٣٬٩٨٨

ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ذﻣﻢ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻨﺔ

٤٥

٤٦

٢٠١٩
دوﻻر
٢١٤٬١٣٦
٨٩٠٬٢٢١
١٬١٠٤٬٣٥٧

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

-٢٣أرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

 -٢٥ﺗﻤﻮﯾﻼت ﻣﺮاﺑﺤﺔ

٢٠٢٠
دوﻻر
٢١٢٬٤٢١
١٦٧٬٧١٧
٧٧٬٩٩٣
٣٥٢٬٨٠٨
٩٥٣٬٧٩٥
١٬٧٦٤٬٧٣٤

ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﯿﺾ رأس اﻟﻤﺎل
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح أﺳﮭﻢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎرﯾﻊ
أﻣﺎﻧﺎت وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
 -٢٤ﻣﺨﺼﺼﺎت 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*

٢٠١٩
دوﻻر
١٠٩٬٨٥٥
١٦٩٬٢٦٩
٧٨٬١٧٦
٢٠٩٬٥٠٧
٦١١٬٥٢٩
١٬١٧٨٬٣٣٦

٢٠٢٠
دوﻻر

٢٠١٩
دوﻻر

٢٥٢٬٩٤٨
٢٧٬٥٢٥
٥٬٩٠٧
٢٬٣٨٧٬٣٤٦
٢٬٦٧٣٬٧٢٦

١٣٣٬٧٢٢
٢٧٬٥٣٠
٥٬٨٧٧
١٬٧٤٢٬٧٩٧
١٬٩٠٩٬٩٢٦

ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر)ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ١٠أﯾﻠﻮل  ٢٠١٩ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﺑﺴﻘﻒ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺘﮫ  ٢٫١٢٧٫٣٥٤دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل  ٢٫٩٩٩٫٥٦٩دوﻻر وﺑﻤﻌﺪل ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ  ٪٤ﻷﻏﺮاض
ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات ،ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻗﺴﺎط ﺷﮭﺮﯾﺔ ﻋﺪدھﺎ  ٦٠ﻗﺴﻄﺎ ً وﺗﻜﻮن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺴﻂ  ٣٥٫٤٥٦دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ ﺑﻤﺎ
ﯾﻌﺎدل  ٤٩٫٩٩٣دوﻻر .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﯿﻜﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺪد  ١٠ﺑﻘﯿﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ آﺧﺮ. إﺳﺘﻤﺮار إﯾﺪاع ﺷﯿﻜﺎت آﺟﻠﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﻘﯿﻤﺔ  ٩٠٠اﻟﻒ دوﻻر. اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رھﻦ ﻋﻘﺎري ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻘﯿﻤﺔ  ١٫٥٠٠٫٠٠٠دوﻻر.ﺑﻠﻎ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﺴﺘﻐﻞ واﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠٢٠ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺘﮫ  ١٬٩٦٨٬٧٤٥دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل
 ٢٬٧٧٦٬٧٩١دوﻻر ﻣﻦ ﺳﻘﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮح.
-٢٦أرﺑﺎح ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ  ١٣٠٫٠٠دوﻻر ﻛﺘﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  ٢٠١٩ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٣٠ﻧﯿﺴﺎن  ،٢٠٢٠ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ  ١٢٠٫٠٠٠دوﻻر دﻓﻌﺖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٢٠١٩
ﻛﺘﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  ٢٠١٨ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٢٣ﻧﯿﺴﺎن . ٢٠١٩

* ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻊ داﺋﺮة ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺣﺘﻰ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ،٢٠١٦
وﺗﻘﻮم ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﺼﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات  ٢٠١٧و ﺣﺘﻰ  .٢٠١٩ﺑﺮأي إدارة
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺴﺪاد اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات.
إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ٢٠٢٠و ٢٠١٩ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠٢٠
دوﻻر
١٫٧٤٢٫٧٩٧
٧١٠٫٢٩٨
)(٢٧٣٬٧٤٧
٢٠٧٫٩٩٨
٢٬٣٨٧٬٣٤٦

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻓﺮوﻗﺎت ﻋﻤﻠﺔ

٤٧

٢٠١٩
دوﻻر
١٫٢٥٩٫٠٣٩
٣٩٨٫١٨٥
)(٢١٤٬٧٣٥
٣٠٠٫٣٠٨
١٬٧٤٢٬٧٩٧

٤٨

ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ

١٬٥٦٩٬٤١٢

٥٬٩٩٨٬٦٨٦
)(٤٬٤٢٩٬٢٧٤
١٬٥٦٩٬٤١٢

١٢٬٦٨٤٬٧٠٩
١٢٬٦٨٤٬٧٠٩
٢٬١٠٠٬٨٠٩
)(٤٦٠٬١٩٢
١٤٬٣٢٥٬٣٢٦

١١٢٬٨٢٢

١٠٦
)(١٬٣٢٦٬٦٤٦
٢٠٬٢١١٬١٩٠

٢١٬٥٣٧٬٧٣٠

)(٤٧٩٬٧٣١
٧٢٬٠٤٨
)(٤٠٧٬٦٨٣

١٣٥٬٣٤٢

٢٠٧٬٣٤٧
)(٧٢٬٠٠٥
١٣٥٬٣٤٢

٤١٬٤٤٤
)(١١٬١١٧
٣٠٬٣٢٧
٤٦٬٨٨٢
)(٣٠٬٦٤٦
٤٦٬٥٦٣

٢٬٤٨٩

٣٦٬٦٩٢
)(٦٥٬٤٩٧
٢٥١٬٤٢١

٢٨٠٬٢٢٦

)(١٣٩٬٤٨٩
٣٢٬٣٢٢
)(١٠٧٬١٦٧

٤٥٠٬٢٥٦
)(٦٢٬٨٦٣
٣٨٧٬٣٩٣

٣٣٥٬١٢٠

٧٢٤٬٣٤١
)(٣٨٩٬٢٢١
٣٣٥٬١٢٠

٦٣١٬٥٩٠
٦٣١٬٥٩٠
٤٩٤٬٧٨٧
٤٢٬٥٥٦
١٬١٦٨٬٩٣٣

١٣٬٤٥٧

١٬٨٣٨
)(٦٥٬٠٩٤
١٬٨٧٩٬٨١٧

١٬٩٤٣٬٠٧٣

)(٦٦٬٥٠٨
٣٬٤٦٦
)(٦٣٬٠٤٢

٢٬٠٧٧٬١١٥
)(٧١٬٠٠٠
٢٬٠٠٦٬١١٥

٥٠

١٢٥٬٦١٥

٢٠١٬١٣٤
)(٧٥٬٥١٩
١٢٥٬٦١٥

١٨٢٬٧٤٠
)(١٥٣٬٨٨٢
٢٨٬٨٥٨
)(٤٣٬٠٦٠
٣٣٬٣٣٩
١٩٬١٣٧

٢٬٦١١

٦٣٬١٩١
)(٩٬٨١٠
٢١٧٬٦٦٠

١٦٤٬٢٧٩

)(٢٣٦٬٢٧٩
٢٧٬٥٣٢
)(٢٠٨٬٧٤٧

٤٠٨٬٥٠٨
)(٣٥٬٤٨٢
٣٧٣٬٠٢٦

٣٧٬٥٥٩

١١٤٬٠١٥
)(٧٦٬٤٥٦
٣٧٬٥٥٩

١٤٣٬٠٤٢
١٤٣٬٠٤٢
١٧٬٠٧٥
١٦٠٬١١٧

٢٬٦٤٣

١٬٠١٦
)(١٧٬٣٨٦
٢٧١٬٤٨٩

٢٨٧٬٨٥٩

)(١٢٩٬١٤٤
)(٧٢٩
)(١٢٩٬٨٧٣

٤٠٢٬٨٠٦
١٤٬٩٢٦
٤١٧٬٧٣٢

ﺻ�ﺎﻓﻲ أرﺑ�ﺎح أﻋﻤ�ﺎل اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ ﻗ��� اﻟﻤ��ﺎرﯾ� ا�دارﯾ�ﺔ
اﻟﻤ�ﺎ�ﯾ� ا�دا�ﯾﺔ واﻟ�ﻤﻮﻣﯿ�ﺔ ﻣﺘ�ﻠ��ﺔ �ﺄﻋﻤ�ﺎل اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑ��ﺎح ) ﺧﺴﺎﺋﺮ( أﻋﻤ�ﺎل اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌ�ﺪ اﻟﻤ���ﺎرﯾ� ا�دارﯾ��ﺔ
اﻟﻤ��ﺎرﯾ� واﻻﯾ��ﺮادات ���ﯿﺮ اﻟﻤﻮ�ﻋ��ﺔ
ﻣﺮا��ﺔ وﻋﻤﻮ�ت �ﻨ�ﯿ��ﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺮوﻗ��ﺎت ﻋﻤﻠ��ﺔ
ﻣﺨ�ﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿ�ﺔ ﻣﺘﻮﻗ��ﺔ
���ﺎح �ﯿ�� ﻣﻤﺘﻠ��ﺎت وﻣ��ﺪات
ﻣ�ﺎ�ﯾ� ادا�ﯾ�ﺔ وﻋﻤﻮﻣﯿ�ﺔ ��ﯿﺮ ﻣﻮ�ﻋ��ﺔ
ا��ﺎ� ﺣ�� ا��ﺘﺨﺪا� ﻣﻮ ��ﻮدات
ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠ�� اﻟﺘﺰاﻣ�ﺎت ا�ﯾﺠ�ﺎ�
اﯾ�ﺮادات �ﺧ�ﺮ� ��ﯿﺮ ﻣﻮ�ﻋ�ﺔ
) ﺧﺴﺎﺋﺮ( إﻋﺎد� ��ﯿﯿ� ا�ﺘﺜﻤﺎ�ات ﻣﺎﻟﯿ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺧ��ل ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪﺧﻞ
���ﺎح إﻋ�ﺎد� ��ﯿﯿ�� ا����ﺘﺜﻤﺎ�ات اﻟ��ﺎ�ﯾ��ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑ��ﺎح ) ﺧﺴﺎﺋﺮ( اﻟﺴﻨﺔ ﻗ��� اﻟﻀ��ﺮاﺋﺐ

اﻟﻤﻄﺎﻟ���ﺎت اﻟﻤﺘ����ﺪة
اﻟﻤﻄﺎﻟ�ﺎت اﻟﻤﺴ��ﺪد�
ﯾﻨﺰل :ﺣ�ﺔ ﻣ�ﯿﺪ� اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ ﻣ�ﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟ��ﺎت اﻟﻤﺴ�ﺪد�
ﺻ��ﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟ���ﺎت اﻟﻤﺴ��ﺪدة
اﻟﺘ�ﯿﺮ ﻓ�ﻲ ا�دﻋ��ﺎ�ات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓ��ﺔ
اﻟﺘ�ﯿﺮ ﻓﻲ ﺣ��ﺔ ﻣ�ﯿ�ﺪ� اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ
ﺻ�ﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟ���ﺎت اﻟﻤﺘ����ﺪة

اﯾ��ﺮادات اﻻﺳ��ﺘ�ﻤﺎرات

ا�ﻤﺎﻟﻲ اﻟ�ﻤﻮ�ت اﻟﻤ�ﺘﺴ��ﺔ
ﯾﻄﺮح :اﻟ�ﻤﻮ�ت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ��ﺔ
ﺻ�ﺎﻓﻲ أﻗﺴ�ﺎ� اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ�ﺘﺴ��ﺔ ﺑﻌ�ﺪ اﻟﻌﻤ�ﻮﻻت

ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴ�ﺎ� اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ�ﺘﺴ���ﺔ

�ﻗﺴﺎ� ﻣ�ﯿ�ﺪ� اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ وﻣ��ﺎ�ﻛﺎت
اﻟﺘ�ﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺨ�ﺺ �ﻗﺴ�ﺎ� ���ﯿﺮ ﻣ�ﺘﺴ���ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴ�ﺎ� ﻣﻌﯿ��ﺪي اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ

ا�ﻤﺎﻟﻲ �ﻗﺴﺎ� ﻣ�ﺘﺘ��ﺔ
اﻟﺘ�ﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺨ�ﺺ �ﻗﺴ�ﺎ� ���ﯿﺮ ﻣ�ﺘﺴ���ﺔ
اﯾ�ﺮادات أﻗﺴ��ﺎ� ﻣ�ﺘﺴ���ﺔ

٢٬٤٣٣٬٠٥٥

٦٬٨٠٣٬٨٤٢
)(٤٬٣٧٠٬٧٨٧
٢٬٤٣٣٬٠٥٥

١٢٬٩٥١٬٩٩٢
١٢٬٩٥١٬٩٩٢
١٬٣٣٤٬٩٣٨
١١١٬٠٨٤
١٤٬٣٩٨٬٠١٤

١٩٨٬٨٤٢

١١٠
)(١٬٠٠٨٬٨٤٦
٢١٬٠٠٣٬٠١٤

٢٢٬٠١١٬٧٥٠

)(١٬١٢٤٬٩٠١
)(١٣٬٩٥١
)(١٬١٣٨٬٨٥٢

٢٢٬٨٦٤٬٨٨٢
٢٨٥٬٧٢٠
٢٣٬١٥٠٬٦٠٢

ﺳﯿﺎرات
دوﻻر

٩١٬٧٨٧

١٥٠٬٠٨٨
)(٥٨٬٣٠١
٩١٬٧٨٧

١٠٬٤٤٥
)(١٤٬٩٥٣
)(٤٬٥٠٨
)(٢٢٬٥٢٥
٢٥٬٢٤٣
)(١٬٧٩٠

٢٬٦٥٢

١٣٬٥٢٩
)(٢٩٬٤٣٣
١٤٥٬٦٤٦

١٦١٬٥٥٠

)(١٢٩٬٢٥٧
)(٢٥٬٠٩٣
)(١٥٤٬٣٥٠

٢٨٤٬٩٢٧
٣٠٬٩٧٣
٣١٥٬٩٠٠

ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت
ﻋﺎﻣﺔ
دوﻻر

٣٨٬٧٩٦

٤٣٣٬٣٥٠
)(٣٩٤٬٥٥٤
٣٨٬٧٩٦

٨١٠٬٨٠٩
٨١٠٬٨٠٩
٦٤٧٬٤١١
)(٣٬١٣٩
١٬٤٥٥٬٠٨١

١٧٬٩٥٠

٣٬٥٨٧
)(٦٢٬٤٨٤
١٬٨٧٠٬٤٨١

١٬٩٢٩٬٣٧٨

)(١٣٥٬٥٥٧
١٩٤
)(١٣٥٬٣٦٣

٢٬٠٦٨٬٧٠٢
)(٣٬٩٦١
٢٬٠٦٤٬٧٤١

ﻋﻤﺎل
دوﻻر

٤٩

١٣٬٤٩٧

٨٨٬١٦٧
)(٧٤٬٦٧٠
١٣٬٤٩٧

٤١٤٬٣٣١
)(٢٩١٬٥٦٤
١٢٢٬٧٦٧
٦٥٬٦٩٢
)(٥٤٬٦٩٩
١٣٣٬٧٦٠

٣٬٣٩٧

٥٨٬٦٣٥
)(٥٬٥٨٨
٢١٨٬٥٣٠

١٦٥٬٤٨٣

)(٢٢٩٬١٠٤
)(١٩٬١٠٥
)(٢٤٨٬٢٠٩

٣٩١٬٧٤٠
٢١٬٩٥٢
٤١٣٬٦٩٢

ھﻨﺪﺳﻲ
دوﻻر

٨٦٬٦٠٣

١٥٦٬٠١٢
)(٦٩٬٤٠٩
٨٦٬٦٠٣

٢٢٬٨٧٢
٢٢٬٨٧٢
٥٢٬٠٠٩
٧٤٬٨٨١

٣٬١٥٨

٧٣٣
)(١٠٬٤٨٤
٢٢٧٬٧٣٥

٢٣٧٬٤٨٦

)(١٠٧٬٧٢٢
٤٩٠
)(١٠٧٬٢٣٢

٣٥٤٬٧٤٧
)(١٠٬٠٢٩
٣٤٤٬٧١٨

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻣﺪﻧﯿ�ﺔ
دوﻻر

ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺨﺺ إﯾﺮادات وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠٢٠

-٢٧ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ:

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺼﺎ�ﯾ� ادا�ﯾ�ﺔ وﻋﻤﻮﻣﯿ�ﺔ ��ﯿﺮ ﻣﻮ�ﻋ��ﺔ
ا��ﺎ� ﺣ�� ا��ﺘﺨﺪا� ﻣﻮ ��ﻮدات
ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠ�� اﻟﺘﺰاﻣ�ﺎت ا�ﯾﺠ�ﺎ�
اﯾ�ﺮادات �ﺧ�ﺮ� ��ﯿﺮ ﻣﻮ�ﻋ�ﺔ
) ﺧﺴﺎﺋﺮ( إﻋﺎد� ��ﯿﯿ� ا�ﺘﺜﻤﺎ�ات ﻣﺎﻟﯿ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺧ��ل ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪﺧﻞ
���ﺎح إﻋ�ﺎد� ��ﯿﯿ�� ا����ﺘﺜﻤﺎ�ات اﻟﻌ�ﺎ�ﯾ��ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑ��ﺎح ) ﺧﺴﺎﺋﺮ( اﻟﺴﻨﺔ ﻗ��� اﻟﻀ��ﺮاﺋﺐ

ﺻ�ﺎﻓﻲ أرﺑ�ﺎح أﻋﻤ�ﺎل اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ ﻗ��� اﻟﻤ��ﺎرﯾ� ا�دارﯾ�ﺔ
اﻟﻤﺼﺎ�ﯾ� ا�دا�ﯾﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﯿ�ﺔ ﻣﺘﻌﻠ��ﺔ �ﺄﻋﻤ�ﺎل اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑ��ﺎح ) ﺧﺴﺎﺋﺮ( أﻋﻤ�ﺎل اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌ�ﺪ اﻟﻤ���ﺎرﯾ� ا�دارﯾ��ﺔ
اﻟﻤ��ﺎرﯾ� واﻻﯾ��ﺮادات ���ﯿﺮ اﻟﻤﻮ�ﻋ��ﺔ
ﻣﺮا��ﺔ وﻋﻤﻮ�ت �ﻨ�ﯿ��ﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺮوﻗ��ﺎت ﻋﻤﻠ��ﺔ

اﻟﻤﻄﺎﻟ���ﺎت اﻟﻤﺘ����ﺪة
اﻟﻤﻄﺎﻟ�ﺎت اﻟﻤﺴ��ﺪد�
ﯾﻨﺰل :ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪ� اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ ﻣ�ﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟ��ﺎت اﻟﻤﺴ�ﺪد�
ﺻ��ﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟ���ﺎت اﻟﻤﺴ��ﺪدة
اﻟﺘ�ﯿﺮ ﻓ�ﻲ ا�دﻋ��ﺎ�ات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓ��ﺔ
اﻟﺘ�ﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼ�ﺔ ﻣﻌﯿ�ﺪ� اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ
ﺻ�ﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟ���ﺎت اﻟﻤﺘ����ﺪة

اﯾ��ﺮادات اﻻﺳ��ﺘ�ﻤﺎرات

ا�ﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﻮ�ت اﻟﻤ�ﺘﺴ��ﺔ
ﯾﻄﺮح :اﻟﻌﻤﻮ�ت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ��ﺔ
ﺻ�ﺎﻓﻲ أﻗﺴ�ﺎ� اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ�ﺘﺴ��ﺔ ﺑﻌ�ﺪ اﻟﻌﻤ�ﻮﻻت

ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴ�ﺎ� اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ�ﺘﺴ���ﺔ

�ﻗﺴﺎ� ﻣﻌﯿ�ﺪ� اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ وﻣ��ﺎ�ﻛﺎت
اﻟﺘ�ﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ �ﻗﺴ�ﺎ� ���ﯿﺮ ﻣ�ﺘﺴ���ﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴ�ﺎ� ﻣﻌﯿ��ﺪي اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ

ا�ﻤﺎﻟﻲ �ﻗﺴﺎ� ﻣ�ﺘﺘ��ﺔ
اﻟﺘ�ﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ �ﻗﺴ�ﺎ� ���ﯿﺮ ﻣ�ﺘﺴ���ﺔ
اﯾ�ﺮادات أﻗﺴ��ﺎ� ﻣ�ﺘﺴ���ﺔ

٢٣٬٤٢١٬٠٥٥
)(١٬٤٧٥٬٦٤٢
٢١٬٩٤٥٬٤١٣

ﺳﯿﺎرات
دوﻻر

ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت
ﻋﺎﻣﺔ
دوﻻر

ﻋﻤﺎل
دوﻻر

ھﻨﺪﺳﻲ
دوﻻر

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻣﺪﻧﯿ�ﺔ
دوﻻر

٢١٠٬١٠٤

٤٢٤٬١٢٥
)(٢١٤٬٠٢١
٢١٠٬١٠٤

١٦٤٬٢٧٦
)(١٥٣٬٨٣٠
١٠٬٤٤٦
٢٥٬٤٦٣
)(٣٢٬٠٥٥
٣٬٨٥٤

٧٬٤٠٠

١٤٤٬٣٣٨
)(٣٧٬٨٧٤
٤٢٠٬٥٧٩

٣١٤٬١١٥

)(٧٧٩٬٧٥٠
٢٩٬٢١٥
)(٧٥٠٬٥٣٥

١٬٠٩٦٬٦٢١
)(٣١٬٩٧١
١٬٠٦٤٬٦٥٠

ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺤﺮﯾﻖ
دوﻻر

١٤٧٬٤٣٣

٣٤٣٬٦٦٧
)(١٩٦٬٢٣٤
١٤٧٬٤٣٣

٤٨٩٬٢٢٣
)(٣٧٥٬٢٩٤
١١٣٬٩٢٩
)(١١٠٬٠٣٩
٩٥٬٧٦٦
٩٩٬٦٥٦

٨٬٩٢٧

١٢٢٬٢٥٩
)(٣١٬٥٤٣
٤٣٤٬٣٩٦

٣٤٣٬٦٨٠

)(٦٦٨٬٤٣٦
)(٢١٬٧٨٠
)(٦٩٠٬٢١٦

١٬٠٠٩٬٢٦٧
٢٤٬٦٢٩
١٬٠٣٣٬٨٩٦

ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺤﺮﯾﻖ
دوﻻر

ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺨﺺ إﯾﺮادات وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠١٩

 -٢٧ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

)(٣٢٢٬٨٢٤

٣١٥٬٥١٨
)(٦٣٨٬٣٤٢
)(٣٢٢٬٨٢٤

٢٬٦٥٨٬١١٣
٢٬٦٥٨٬١١٣
٢٬٦٥٨٬١١٣

٢٩٬٠٤٠

٦
)(١٦٬٥٥٧
٢٬٩٤٤٬٥٩١

٢٬٩٦١٬١٤٢

)(٢٠١
)(٢٠١

٣٬٠٦٦٬٩٩٢
)(١٠٥٬٦٤٩
٢٬٩٦١٬٣٤٣

ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺤﻲ
دوﻻر

)(٥٣٧٬٥٥٠

٥٩٬٩٦٨
)(٥٩٧٬٥١٨
)(٥٣٧٬٥٥٠

٢٬٥٨٦٬٠٠٥
٢٬٥٨٦٬٠٠٥
١٨٢٬٥٨٤
٢٬٧٦٨٬٥٨٩

٢٠٬٦٥٨

٤٬٨٧٠
)(٧٬٣٢٨
٢٬٨٠٧٬٨٩٩

٢٬٨١٠٬٣٥٧

)(١٥٩٬٩٥٣
)(١٥٩٬٩٥٣

٢٬٩١٥٬٤١١
٥٤٬٨٩٩
٢٬٩٧٠٬٣١٠

ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺤﻲ
دوﻻر

٧٦٬٠١٢

١٥٤٬١٨٣
)(٧٨٬١٧١
٧٦٬٠١٢

٤٠٬٨١١
٤٬٥١٣
٤٥٬٣٢٤
)(١٠٦٬٦٦١
٩٦٬١١٨
٣٤٬٧٨١

٣٬٥٥٦

٦٢٬٣٤٧
)(٣٧٬١٩٣
١٨٥٬٤٠٨

١٦٠٬٢٥٤

)(٢٤٦٬٩٣٥
٢٬٣٦٢
)(٢٤٤٬٥٧٣

٤٠٨٬٩٠٦
)(٤٬٠٧٩
٤٠٤٬٨٢٧

ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺑﺤﺮي
دوﻻر

١٠٠٬٧٦٠

١٧٧٬٣٤١
)(٧٦٬٥٨١
١٠٠٬٧٦٠

١٤٬٧٢٩
)(٦٬٠٠٦
٨٬٧٢٣
٨٩٬٧٤٤
)(٨١٬٦٥١
١٦٬٨١٦

٢٬٦٤٨

٦٨٬٥٩٦
)(٣٨٬٠٣٢
١٩١٬٥٠٩

١٦٠٬٩٤٥

)(٢٤٨٬٨٤٣
)(١١٬٥٥٥
)(٢٦٠٬٣٩٨

٤٠٩٬٠٥٦
١٢٬٢٨٧
٤٢١٬٣٤٣

ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺑﺤﺮي
دوﻻر

)(٣٣٬٧٧٣
)(١٥١٬٥٦٠
)(٤٣٤٬٥٩٣
١٬٠٦٤
)(١٬٢٣٨٬١٣٣
)(٥٦٬٤٧٤
)(٢٬٦٠٦
١٩١٬٦٨٤
)(١٦٠٬٨٤١
١٬١٠٩٬٧٩٤
)(٧٧٥٬٤٣٨

-

-

-

-

-

-

-

)(٣٣٬٧٧٣
)(١٥١٬٥٦٠
)(٤٣٤٬٥٩٣
١٬٠٦٤
)(١٬٢٣٨٬١٣٣
)(٥٦٬٤٧٤
)(٢٬٦٠٦
١٩١٬٦٨٤
)(١٦٠٬٨٤١
١٬١٠٩٬٧٩٤
١٬٧٨٨٬٩٢١

٨٬٤٤٤٬٨٢٧
)(٥٬٨٨٠٬٤٦٨
٢٬٥٦٤٬٣٥٩

١٧٬٣٩٨٬٥٩٦
)(٦٧٧٬٢٩٨
١٦٬٧٢١٬٢٩٨
١٬٨٦٠٬٨٢٥
٢٧٠٬٣٧٣
١٨٬٨٥٢٬٤٩٦

٢٦٧٬٥٢٢

٢٦١٬٢٠٦
)(١٬٢٠٢٬١٢٨
٢٧٬٠٢٩٬٨٠١

٢٧٬٩٧٠٬٧٢٣

)(٢٬٦٤٢٬١١٣
)(٧٦٬٨٨٣
)(٢٬٧١٨٬٩٩٦

٣٠٬٤٥٠٬١٦٣
٢٣٩٬٥٥٦
٣٠٬٦٨٩٬٧١٩

ﻗﻄﺎع
اﻻﺳ�ﺘ�ﻤﺎر واﻟ��ﯾﻨ��ﺔ
دوﻻر

)(٣٧٬٥٧٧
)(٤٠٩٬٤٤١
)(٢٧١٬٦٢٩
)(١٬١٣٤٬٦٣٠
)(٤٩٬٣٧١
)(٢٬٥٣٣
٨٤٧٬٨٠٨
)(١٠٧٬٠٤٤
١٬٢٧٩٬٣١١
٢٬٠٩١٬٢٥٦

٧٬٩٠٦٬٩٥٧
)(٥٬٩٣٠٬٥٩٥
١٬٩٧٦٬٣٦٢

١٦٬٤٤٨٬٥٣٥
)(٣٢٤٬٨٣٥
١٦٬١٢٣٬٧٠٠
٢٬٩١٤٬٢٨٤
)(٥٢٨٬٦٤٩
١٨٬٥٠٩٬٣٣٥

١٦٤٬٧٢٨

٣٢٠٬٦٤٧
)(١٬٥٦٧٬٦٦٧
٢٦٬٢٥١٬٥٦٤

٢٧٬٤٩٨٬٥٨٤

)(٢٬٢٣٩٬٦٩٧
١٥٢٬٢٩٩
)(٢٬٠٨٧٬٣٩٨

اﻟﻤﺠﻤ��ﻮع
٢٠٢٠
دوﻻر

)(٣٧٬٥٧٧
)(٤٠٩٬٤٤١
)(٢٧١٬٦٢٩
)(١٬١٣٤٬٦٣٠
)(٤٩٬٣٧١
)(٢٬٥٣٣
٨٤٧٬٨٠٨
)(١٠٧٬٠٤٤
١٬٢٧٩٬٣١١
١١٤٬٨٩٤

-

-

-

-

-

-

-

٣١٬١٨٠٬٨٢٨
)(١٬٥٩٤٬٨٤٦
٢٩٬٥٨٥٬٩٨٢

ﻗﻄﺎع
اﻻﺳ�ﺘ�ﻤﺎر واﻟ��ﯾﻨ��ﺔ
دوﻻر

اﻟﻤﺠﻤ��ﻮع
٢٠١٩
دوﻻر

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

-٢٨اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ

 -٢٩ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
٢٠٢٠
دوﻻر
٤٬٨٦٧٬٦٣٠
٥٣٨٬٠١٠
٨٩٬١٧١
١٠٠٬٢٣٧
٨٧٬٥٢٧
١٩٩٬٦٧٥
٨٢٬٥٧٧
١١٧٬٧٠٣
١٢٠٬٨٧٤
٤٤٬٢٦٢
١١٥٬٩٥١
٢٥٢٬٤٣٥
٢٠٩٬٠٠٤
٢٠٠٬٨٣٢
٩٢٬٧١٣
٧٬١١٨٬٦٠١

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

٢٠١٩
دوﻻر
٤٬٨٩٢٬٧٦٠
٥٠٣٬٢٦٤
٧٩٬٩٤٢
١١٤٬٢٦٦
١٧١٬٦٧١
١٦٦٬٩٨٢
٤٢٬٧٧٤
١٢٢٬٥٢٥
١٠١٬٨٢٩
٧١٬٦٦٢
٤٨٬٦٠٨
٢٤٤٬٧٧٩
٢٠٩٬٠٥٦
٢٤٧٬٥٧٥
٤٧٬٥٣٢
٧٬٠٦٥٬٢٢٥

ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠٢٠ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺤﺴﺐ اﯾﻀﺎح رﻗﻢ ) – (٦-٤اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠٢٠
دوﻻر
٤٬٣٧٠٬٧٨٧
٥٨٬٣٠١
٧٤٬٦٧٠
١٩٦٬٢٣٤
٣٩٤٬٥٥٤
٦٩٬٤٠٩
٦٣٨٬٣٤٢
٧٨٬١٧١
٥٬٨٨٠٬٤٦٨
١٬٢٣٨٬١٣٣
٧٬١١٨٬٦٠١

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 اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة

٥١

٢٠١٩
دوﻻر
٤٬٤٢٩٬٢٧٤
٧٢٬٠٠٥
٧٥٬٥١٩
٢١٤٬٠٢١
٣٨٩٬٢٢١
٧٦٬٤٥٦
٥٩٧٬٥١٨
٧٦٬٥٨١
٥٬٩٣٠٬٥٩٥
١٬١٣٤٬٦٣٠
٧٬٠٦٥٬٢٢٥

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:
٢٠٢٠
دوﻻر
٢٥٧٬٢٩٢

ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ/داﺋﻨﺔ

٢٠١٩
دوﻻر
٢٤٢٬٣٤٩

ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:
٢٠٢٠
دوﻻر
٢٢٠٬٥٦٢
)(٥٬٢٣٣
)(٣٠٥٬١٩٧

أﻗﺴﺎط ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
رواﺗﺐ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

٢٠١٩
دوﻻر
٣٥٥٬٧٤١
)(١٩٬٦٥٣
)(٢٩٠٬٥٨٢

-٣٠اﻟﺮﺑﺢ 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:
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ )دوﻻر(
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ )ﺳﮭﻢ(
اﻟﺮﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻰ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
)دوﻻر(

٥٢

٢٠٢٠
١٬٠٣١٬٠٥٢

٢٠١٩
١٬٢١٧٬٩٧٨

٥٬٢٠٠٬٠٠٠

٥٫٢٠٠٫٠٠٠

٠٫٢٠

٠٫٢٣

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

-٣١ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

 -٣٢إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ) (٥٩٨ﻗﻀﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠٢٠ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ) (٤٧٣ﻗﻀﯿﺔ ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٩وذﻟﻚ 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 ) (٩٢٨ﻗﻀﯿﺔ ﺑﮭﺪف اﺳﺘﻌﺎدة ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺑﻮاﻟﺺ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺪدة أو ﻣﻠﻔﺎت إﺳﺘﺮداد أو ﺷﯿﻜﺎت راﺟﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
 ٢٠٢٠ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (٥٩٨ﻗﻀﯿﺔ ﻟﻌﺎم .٢٠١٩
-٣٢إدارة 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 ﻧﻈﺮاً 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 أ ﻧﮫ 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 اﻟﻘﺮارا ت 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.

٥٣

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:
٢٠٢٠
٪٦٥
٪٩٠
٪٦٠

ﻧﻮع اﻟﺨﺴﺎرة
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺴﯿﺎرات
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺤﻮادث اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺧﺮى

٢٠١٩
٪٦٧
٪٩٩
٪٤٥

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:
٢٠١٩
٢٠٢٠
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻷﻗﺴﺎط
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻷﻗﺴﺎط
ﻧﺴﺒﺔ
اﯾﺮادات اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
اﯾﺮادات اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ
دوﻻر
دوﻻر
دوﻻر
دوﻻر
%
ﻧﻮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
٢٬٠٢١٬١١٩
٢٬٣٤٢٬١٠٦
٢٬١٠٠٬٣٠١ ٢٬٢٨٦٬٤٨٨
١٠-/+
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات
٢٥٬١٤٢
٤٥٬٠٢٦
١٤٬٥٦٥
٢٨٬٤٩٣
١٠-/+
اﻟﺤﻮادث اﻟﻌﺎﻣﺔ
٢١٬٧٦٦
٤٠٬٨٥١
٢١٬٨٥٣
٣٩٬١٧٤
١٠-/+
اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ
٤٢٬٠٥٨
١٠٩٬٦٦٢
٤٣٬٤٤٠
١٠٠٬٩٢٧
١٠-/+
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ
١٨٧٬٩٨٢
٢٠٧٬٧١٢
١٨٧٬٠٤٨
٢٠٦٬٨٧٠
١٠-/+
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎل
٢٧٬١٤٩
٤٠٬٢٨١
٢٢٬٧٧٤
٣٥٬٤٧٥
١٠-/+
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
٢٨٠٬٧٩٠
٢٩١٬٥٤١
٢٩٤٬٤٥٩
٣٠٦٬٦٩٩
١٠-/+
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ
١٩٬١٥٠
٤٠٬٩٠٤
١٨٬٥٤٠
٤٠٬٨٩٠
١٠-/+
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي
٢٬٦٢٥٬١٥٦ ٣٬١١٨٬٠٨٣
٢٬٧٠٢٬٩٨٠ ٣٬٠٤٥٬٠١٦
اﻟﻤﺠﻤﻮع

٥٤

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠
 -٣٤اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 -٣٢إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ – ﺗﺘﻤﺔ

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

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:

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠٢٠

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

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

٢٠٢٠
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
دوﻻر
دوﻻر
١٬٤٣٩٬٨٠١ ١٬٢٩٥٬١٩٩
)(١٧٩
١٬٠٤٥
١٣٬٣٧٦
٤١٬٤٣٣
٩٬٩٦٦
٤٨٬٩٢٢
١٤٥٬٥٠٨
٨١٬٠٨١
٧٬٤٨٨
٢٬٢٨٧
٢٦٥٬٨١١
٢٦٥٬٨١١
٣٬٤٧٩
٤٬٠٨٢
١٬٨٨٥٬٢٥٠ ١٬٧٣٩٬٨٦٠

٢٠١٩
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
دوﻻر
دوﻻر
١٬٤٣٢٬٥٣٣
١٬٢٦٨٬٤٧١
٤٬٦٥٦
٤٬١٤٤
١٬٩١٤
١٨٬٢٧٤
٣٨٥
١٦٬٤٢٨
١١٦٬٨٩٣
٦٣٬١٥٩
١٦٬٠١٢
١٤٬٣٠٤
٢٧٦٬٨٥٩
٢٥٨٬٦٠١
١٬٦٨٢
١٬٤٧٣
١٬٨٥٠٬٩٣٤ ١٬٦٤٤٬٨٥٤

ﻣﻮ�� ��ﻮدات
ﻣﺎﻟﯿ���ﺔ
اﻟﻤﻮ��� ��ﻮدات
������������� �����
������������������������
����������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������
������������������� �����
����������������� �������������������������
������������������� ���������������
����������������������������������������������������������������
����������������
����������������������
��������������������������
�������������������� ����
����������������������
�����������������������

دوﻻر

٣٬١٦٤٬٣٨٤
١٤٬٠٠١٬٠٣٩
٣٩٨٬٠٣٨
٩٥٤٬٠٢١
١٧٩٬٩١٣
١٤٬٧٠٠٬٧٥٢
٣٬٠٤٤٬٥٤٩
٤٬٧٦٧٬٠٨٦
٤١٬٢٠٩٬٧٨٢

 -٣٣إدارة 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.

-٣٤اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻣ�ﻠﻮ����ﺎت ﻣﺎﻟﯿ���ﺔ

اﻟﻤ�ﻠﻮ�����ﺎت
���������������� ���������� ��������������
���� ��������������
����������������� �������������������������
����������������������
�������������������
���� ������������
����� ��������������� ������
����������������������
�������������� ���

دوﻻر
١٬٣٥٢٬٥١١
٦٬٦٢٧٬١٧٨
١٬٢٠٣٬٩٨٨
١٬٧٦٤٬٧٣٤
١٩٣٬٥٣٠
٢٬٦٧٣٬٧٢٦
١٬١١٢٬١٣٥
٢٬٧٧٦٬٧٩١
١٧٬٧٠٤٬٥٩٣

إن ﻋﻘــﻮد إﻋــﺎدة اﻟﺘــﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼــﺎدرة ﻻ ﺗﻌﻔــﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭــﺎ ﺗﺠــﺎه ﺣﻤﻠــﺔ ﺑــﻮاﻟﺺ اﻟﺘــﺄﻣﯿﻦ ،وﻧﺘﯿﺠــﺔ ﻟــﺬﻟﻚ ﺗﺒﻘــﻰ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺄﻣﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻓـﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣـﺎﺗﮭﻢ وﻓ ـﻘ ﺎ ً ﻟﻌﻘـﻮد
إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻰ ھﺎﻣﺶ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭـﺎ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮭـﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ ،ﻣﻮﺟـﻮدات ﻋﻘـﻮد إﻋـﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﻄﻠﻮﺑـﺎت ﻋﻘـﻮد اﻟﺘـﺄﻣﯿﻦ .إن اﻟﻤﺨـﺎطﺮ اﻷﺳﺎﺳـﯿﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻌـﺮض ﻟﮭـﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﻓـﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿـﺔ ﻋـﺪم ﻛﻔﺎﯾـﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎراﺗ ﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘـﺄﻣﯿﻦ واﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات.
إن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻣﺨـﺎطﺮ ﻣﻌـﺪل ﺳـﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـﺪة ،ﻣﺨـﺎطﺮ أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿـﺔ،
ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ،ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.

٥٥

٥٦

ﻣﻮ���ﻮدات ﻋﻘ���ﻮد إﻋ���ﺎدة
اﻟﺘ���ﺄﻣﯿﻦ )اﻟﻤﻌﯿ���ﺎر اﻟ� ��ﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘ ��ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ ر����ﻢ )((٤
دوﻻر
٤٬٥٤٩٬٥٧٩
٤٬٥٤٩٬٥٧٩
ﻣ�ﻠﻮ����ﺎت ﻋﻘ� ��ﻮد اﻟﺘ� ��ﺄﻣﯿﻦ
) اﻟﻤﻌﯿ���ﺎر اﻟ���ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘ���ﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ ر����ﻢ )((٤
دوﻻر
٣٤٬٣٦٢٬٨٢٩
٣٤٬٣٦٢٬٨٢٩

ﻣﻮ�� ��ﻮدات
���ﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿ��ﺔ
دوﻻر
٥٬٢٧٣٬٢٠٣
١٨٨٬٤٩٨
١٤٬١٦٩٬٣٧٠
١٬٣٦٧٬٩٨٠
٩١٠٬٣٧٩
٢١٬٩٠٩٬٤٣٠

اﻟﻤﺠﻤ ���ﻮ�
دوﻻر
١٬٣٥٢٬٥١١
٦٬٦٢٧٬١٧٨
١٬٢٠٣٬٩٨٨
١٬٧٦٤٬٧٣٤
١٩٣٬٥٣٠
٢٬٦٧٣٬٧٢٦
٣٤٬٣٦٢٬٨٢٩
١٬١١٢٬١٣٥
٢٬٧٧٦٬٧٩١
٥٢٬٠٦٧٬٤٢٢

اﻟﻤﺠﻤ ���ﻮ�
دوﻻر
٥٬٢٧٣٬٢٠٣
١٨٨٬٤٩٨
١٤٬١٦٩٬٣٧٠
٣٬١٦٤٬٣٨٤
١٤٬٠٠١٬٠٣٩
٣٩٨٬٠٣٨
٤٬٥٤٩٬٥٧٩
٩٥٤٬٠٢١
١٬٣٦٧٬٩٨٠
١٧٩٬٩١٣
٩١٠٬٣٧٩
١٤٬٧٠٠٬٧٥٢
٣٬٠٤٤٬٥٤٩
٤٬٧٦٧٬٠٨٦
٦٧٬٦٦٨٬٧٩١

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

 -٣٤اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 -٣٤اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠١٩
ﻣﻮ� ���ﻮدات
ﻣﺎﻟﯿ���ﺔ
اﻟﻤﻮ�� ���ﻮدات
ﻣﻤﺘﻠ���ﺎت وﻣﻌ ��ﺪات
ﺣ��� ا���ﺘ�ﺪا� ﻣﻮﺟ��ﻮدات
ا����ﺘ�ﻤﺎرات �ﻘﺎرﯾ���ﺔ
ﻣﻮﺟ��ﻮدات ﻣﺎﻟﯿ��ﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ��ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ ﻣ��� ����� اﻟ��ﺪ�� اﻟ���ﺎﻣ� ا����ﺮ
ﻣﻮﺟ��ﻮدات ���ﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣ�ﺟﻠ��ﺔ
�ﻣ��ﻢ ﻣﺪﯾ���ﺔ� ﺑﺎﻟ� ��ﺎﻓﻲ
�ﻣ��ﻢ � ��ﺮ�ﺎت اﻟﺘ���ﻣﯿ� وا���ﺎدة اﻟﺘ���ﻣﯿ�
ﻣﻮﺟ��ﻮدات �ﻘ��ﻮد إ� ��ﺎدة اﻟﺘ ���ﻣﯿ�
ﻣﻮﺟ��ﻮدات ﻣﺎﻟﯿ��ﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ��ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ ﻣ��� ����� �ﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪ��
ﻣ����ون �ﻘ���ﺎر�
�ر���ﺪة ﻣﺪﯾ���ﺔ ����ﺮ�
ﻣﻮﺟ��ﻮدات ���ﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣ�ﺟﻠ��ﺔ
���ﯿ�ﺎت ﺑﺮ� ��ﻢ اﻟﺘ�� ��ﯿ�
وداﺋ��� ﻟ��ﺪ� اﻟﺒ���ﻮ�
�ﻘ��ﺪ وﻣ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﺣ�ﻤ���

دوﻻر

٢٬١٦٧٬٣٣٢
٩٬٥٧٤٬٨٨٥
٣٩٢٬٩٧١
١٬١٥٩٬٩٤٧
١٥٠٬٦٧٣
١٢٬٥٠١٬٠١٦
٢٬٩٩٦٬٣١٣
٣٬٦٤١٬٠٣٠
٣٢٬٥٨٤٬١٦٧

ﻣ�ﻠﻮ�� ��ﺎت ﻣﺎﻟﯿ� ��ﺔ

اﻟﻤ�ﻠﻮ�����ﺎت
ﻣ����� ﺗﻌ��ﻮﯾ� ﺗ ��ﺮ� اﻟ�ﺪﻣ ��ﺔ ﻟﻠﻤ��ﻮ��ﯿ�
داﺋ���ﻮن ﻣ�ﺘﻠ� ��ﻮن
�ﻣ��ﻢ � ��ﺮ�ﺎت اﻟﺘ���ﻣﯿ� وإ���ﺎدة اﻟﺘ���ﻣﯿ�
�ر���ﺪة داﺋ���ﺔ ����ﺮ�
اﻟﺘ�اﻣ��ﺎت ا�ﯾ� ��ﺎر
ﻣ��� ��ﺎت �����ﺮ�
ﻣﻄﻠﻮﺑ��ﺎت �ﻘ ��ﻮد اﻟﺘ ���ﻣﯿ�
���ﯿ�ﺎت �ﺟﻠ��ﺔ اﻟ��ﺪﻓ�
ﺗﻤ��ﻮﯾ�ت ﻣﺮاﺑ� ��ﺔ

دوﻻر
١٬٢٥٦٬٠٥٨
٥٬٩٧١٬١٢٥
١٬١٠٤٬٣٥٧
١٬١٧٨٬٣٣٦
٢٠٧٬٨٧٤
١٬٩٠٩٬٩٢٦
٧١٦٬٧٧٩
٢٬٨٥٥٬٩٣٩
١٥٬٢٠٠٬٣٩٤

ﻣﻮ� ��ﻮدات ﻋﻘ���ﻮد إﻋ���ﺎدة
اﻟﺘ� ��ﺄﻣﯿﻦ )اﻟﻤﻌﯿ� ��ﺎر اﻟ���ﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘ ��ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ ر����ﻢ )((٤
دوﻻر
٤٬٥٧٩٬٢٥٠
٤٬٥٧٩٬٢٥٠
ﻣ�ﻠﻮ����ﺎت ﻋﻘ���ﻮد اﻟﺘ���ﺄﻣﯿﻦ
)اﻟﻤﻌﯿ���ﺎر اﻟ���ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘ���ﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ ر����ﻢ )((٤
دوﻻر
٣٠٬٣٦٧٬٣٨٤
٣٠٬٣٦٧٬٣٨٤

ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻣﻮ� ���ﻮدات
���ﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿ��ﺔ
دوﻻر
٥٬١٧٥٬٠٤١
٢٠٣٬١٩٢
١٦٬١٦٠٬٢٣٧
١٬١٨٦٬٧٢٥
٧٣٦٬٥٣١
٢٣٬٤٦١٬٧٢٦

اﻟﻤﺠﻤ ���ﻮ�
دوﻻر
٥٬١٧٥٬٠٤١
٢٠٣٬١٩٢
١٦٬١٦٠٬٢٣٧
٢٬١٦٧٬٣٣٢
٩٬٥٧٤٬٨٨٥
٣٩٢٬٩٧١
٤٬٥٧٩٬٢٥٠
١٬١٥٩٬٩٤٧
١٬١٨٦٬٧٢٥
١٥٠٬٦٧٣
٧٣٦٬٥٣١
١٢٬٥٠١٬٠١٦
٢٬٩٩٦٬٣١٣
٣٬٦٤١٬٠٣٠
٦٠٬٦٢٥٬١٤٣

•

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 ﻛﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ
 ٣١ﻛ���ﺎﻧﻮن اﻷول
 ٣١ﻛ���ﺎﻧﻮن اﻷول
٢٠١٩
٢٠٢٠
دوﻻر
دوﻻر

ﻣﺴﺘﻮ� اﻟﻘﯿﻤ��ﺔ
اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ

اﻟﻤﻮ���ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ
ﻣﻦ ���ل اﻟ�ﺪ�� اﻟﺸ�ﺎﻣ� اﻻ��ﺮ:

اﻟﻤﺠﻤ ���ﻮ�

أﺳﮭﻢ ��ﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟ�ﺔ

٣٬٠٧٣٬٩٩١

٢٬٠٥١٬٩٩٤

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻول

دوﻻر
١٬٢٥٦٬٠٥٨
٥٬٩٧١٬١٢٥
١٬١٠٤٬٣٥٧
١٬١٧٨٬٣٣٦
٢٠٧٬٨٧٤
١٬٩٠٩٬٩٢٦
٣٠٬٣٦٧٬٣٨٤
٧١٦٬٧٧٩
٢٬٨٥٥٬٩٣٩
٤٥٬٥٦٧٬٧٧٨

أﺳﮭﻢ ��ﺮﻛﺎت ��ﯿﺮ ﻣﺪرﺟ�ﺔ

٩٠٬٣٩٣

١١٥٬٣٣٨

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟ�ﺎﻟ���

ﻣﻦ ���ل ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟ�ﺪ��:
أﺳﮭﻢ ��ﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟ�ﺔ

٩٥٤٬٠٢١

١٬١٥٩٬٩٤٧

اﻟﻤﺠﻤ��ﻮ�

٤٬١١٨٬٤٠٥

٣٬٣٢٧٬٢٧٩

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻول

أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺮ� ﻓ�ﻲ اﻟﺴ��ﻮق
اﻟﻨﺸﻄﺔ

ﻻ ﯾﻨﻄﺒ��ﻖ

ﻻ ﯾﻨﻄﺒ��ﻖ

ﻧﻤ�ﺎذج ﺗﻘﯿﯿ�ﻢ داﺧﻠﯿ�ﺔ ﺗﻌﺘﻤ��ﺪ
ﻋﻠﻰ �ﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷ���ﻮل

�ﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤ��ﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات

ﻛﻠﻤﺎ ا�داد ���ﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤ��ﺔ
اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات ﻟﻠﺸ�ﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴ��ﺘ�ﻤﺮ
ﻓﯿﮭﺎ ارﺗﻔﻌ�� اﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺮ� ﻓ�ﻲ اﻟﺴ��ﻮق
اﻟﻨﺸﻄﺔ

ﻻ ﯾﻨﻄﺒ��ﻖ

ﻻ ﯾﻨﻄﺒ��ﻖ

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

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

٥٧

ﻣﺪ��ت ھﺎﻣ��ﺔ اﻟﻌ�ﻗ�ﺔ �ﯿ�ﻦ اﻟﻤ�ﺪ��ت اﻟﮭﺎﻣ��ﺔ
����ﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿ��ﻢ واﻟﻤ��ﺪ��ت
�ﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮ���ﺔ ��ﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮ��ﺔ واﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ
اﻟﻤﺴ��ﺘ�ﺪﻣﺔ

٥٨

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠
 -٣٤اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 -٣٤اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق

ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن

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.

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.

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 ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺘﻐﯿﯿـﺮ أﺳـﻌﺎر ﺗﺤﻮﯾـﻞ اﻟﻌﻤـﻼت ﺣﯿـﺚ أن ﻣﻌﻈـﻢ اﯾـﺮادات وﻣﺼـﺎرﯾﻒ
وﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ ھﻲ ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﺸﯿﻜﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻹدارة أن اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت ھﻲ ﻓﻲ ﺣﺪھﺎ اﻷدﻧﻰ.
إدارة ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ إﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻟﺘـﻲ ﺗـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ إﯾـﺮادات وﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾـﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ.
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات واﻟﻮداﺋـﻊ ﻷﺟـﻞ واﻹﻗﺘـﺮاض ﻣـﻦ اﻟﺒﻨـﻮك
واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﻐﯿﺮة.

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 اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻮﻛﻼء ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ،وﯾﺘﻢ
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺑﻨﺎ ًء 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.

ﺗﺤﺎول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن ﺗﺨﻔﻒ ﻣﺨـﺎطﺮ ﺳـﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـﺪة ﺑﻤﺮاﻗﺒـﺔ ﺣﺜﯿﺜـﺔ ﻷﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـﺪة ﻓـﻲ اﻟﺴـﻮق واﻹﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ ﺗﻠـﻚ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎطﺮھﺎ ﻓﻲ ﺣﺪھﺎ اﻷدﻧﻰ.

٥٩

٦٠

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠
 -٣٤اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 -٣٤اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

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 :٢٠١٩

 ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :٢٠٢٠

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼل اﻟ�ﺪﺧﻞ اﻟﺸ��ﺎﻣﻞ ا�ﺧ��ﺮ
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨ��ﺔ ،ﺑﺎﻟﺼ��ﺎﻓﻲ
ذﻣ�ﻢ ��ﺮﻛﺎت اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ وإﻋ�ﺎدة اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘ�ﻮد إﻋ�ﺎدة اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼل ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟ��ﺪﺧﻞ
أر�ﺪة ﻣﺪﯾﻨ�ﺔ أﺧ��ﺮ�
��ﯿ�ﺎت ﺑﺮﺳ�ﻢ اﻟﺘﺤﺼ�ﯿﻞ
وداﺋﻊ ﻟﺪ� اﻟﺒﻨ��ﻮ�
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣ�ﻤ���
ﻣﺠﻤ��ﻮ� اﻟﻤﻮ���ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ
ﻣﺨﺼ� ﺗﻌﻮﯾ� ﺗ�ﺮ� اﻟﺨﺪﻣ�ﺔ ﻟﻠﻤ�ﻮظﻔﯿﻦ
داﺋﻨﻮ� ﻣﺨﺘﻠﻔ��ﻮ�
ذﻣ�ﻢ ��ﺮﻛﺎت اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ وإﻋ�ﺎدة اﻟﺘ�ﺄﻣﯿﻦ
أر�ﺪة داﺋﻨ�ﺔ أﺧ��ﺮ�
ﻣﺨﺼﺼﺎت أﺧ��ﺮ�
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘ��ﻮد اﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ
�ﯿ�ﺎت �ﺟﻠﺔ اﻟ��ﺪﻓﻊ
ﺗﻤ�ﻮﯾﻼت ﻣﺮاﺑﺤ�ﺔ
اﻟﺘ�اﻣ��ﺎت اﻻﯾﺠ��ﺎر
ﻣﺠﻤ��ﻮ� اﻟﻤ�ﻠﻮ���ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ

�ﺎ���ﻌﺔ ﻟﻤﺨ��ﺎطﺮ اﻟﺴ��ﯿﻮﻟﺔ
��ل ���ﻨﺔ
دوﻻر
١٤٬٠٠١٬٠٣٩
٣٩٨٬٠٣٨
٤٬٥٤٩٬٥٧٩
١٧٩٬٩١٣
١٢٬١٥٧٬٧٧٦
٢٬٧٩٤٬٥٤٩
٤٬٧٦٧٬٠٨٦
٣٨٬٨٤٧٬٩٨٠
٦٬٦٢٧٬١٧٨
١٬٢٠٣٬٩٨٨
١٬٧٦٤٬٧٣٤
٢٬٦٧٣٬٧٢٦
٣٤٬٣٦٢٬٨٢٩
١٬١١٢٬١٣٥
٢٬٧٧٦٬٧٩١
١٩٣٬٥٣٠
٥٠٬٧١٤٬٩١١

٦١

�ﻛ�ﺮ ﻣ��ﻦ ���ﻨﺔ
دوﻻر
٢٬٥٤٢٬٩٧٦
٢٥٠٬٠٠٠
٢٬٧٩٢٬٩٧٦
-

���ﺪون ا���ﺘﺤﻘﺎق
دوﻻر
٣٬١٦٤٬٣٨٤
٩٥٤٬٠٢١
٤٬١١٨٬٤٠٥

اﻟﻤﺠﻤ��ﻮ�
دوﻻر
٣٬١٦٤٬٣٨٤
١٤٬٠٠١٬٠٣٩
٣٩٨٬٠٣٨
٤٬٥٤٩٬٥٧٩
٩٥٤٬٠٢١
١٧٩٬٩١٣
١٤٬٧٠٠٬٧٥٢
٣٬٠٤٤٬٥٤٩
٤٬٧٦٧٬٠٨٦
٤٥٬٧٥٩٬٣٦١

١٬٣٥٢٬٥١١
١٬٣٥٢٬٥١١

١٬٣٥٢٬٥١١
٦٬٦٢٧٬١٧٨
١٬٢٠٣٬٩٨٨
١٬٧٦٤٬٧٣٤
٢٬٦٧٣٬٧٢٦
٣٤٬٣٦٢٬٨٢٩
١٬١١٢٬١٣٥
٢٬٧٧٦٬٧٩١
١٩٣٬٥٣٠
٥٢٬٠٦٧٬٤٢٢

ﻣﻮ��ﻮدات ﻣﺎﻟﯿ�ﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻣ�� ���ل اﻟ�ﺪ�ﻞ اﻟﺸ�ﺎﻣﻞ ا���ﺮ
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨ��ﺔ ،ﺑﺎﻟﺼ��ﺎﻓﻲ
ذﻣ�ﻢ ��ﺮﻛﺎت اﻟﺘ���ﻣﯿ� وإﻋ��ﺎدة اﻟﺘ���ﻣﯿ�
ﻣﻮ��ﻮدات ﻋﻘ�ﻮد إﻋ��ﺎدة اﻟﺘ���ﻣﯿ�
ﻣﻮ�ﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻣ�� ���ل ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪ�ﻞ
أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨ��ﺔ أ���ﺮى
�ﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳ��ﻢ اﻟﺘﺤﺼ��ﯿﻞ
وداﺋﻊ ﻟ��ﺪى اﻟﺒﻨ��ﻮ�
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤ���
ﻣﺠﻤ��ﻮ� اﻟﻤﻮ���ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ
ﻣﺨﺼ� ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗ�ﺮ� اﻟﺨﺪﻣ��ﺔ ﻟﻠﻤ��ﻮ�ﻔﯿ�
داﺋﻨ�ﻮ� ﻣﺨﺘﻠﻔ�ﻮ�
ذﻣ�ﻢ ��ﺮﻛﺎت اﻟﺘ���ﻣﯿ� وإﻋ��ﺎدة اﻟﺘ���ﻣﯿ�
أرﺻ�ﺪة داﺋﻨ�ﺔ أ��ﺮى
ﻣﺨﺼﺼﺎت أ���ﺮى
ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺎت ﻋﻘ�ﻮد اﻟﺘ��ﻣﯿ�
��ﯿﻜﺎت ��ﻠ�ﺔ اﻟ�ﺪﻓﻊ
ﺗﻤﻮﯾ�ت ﻣﺮاﺑﺤ��ﺔ
اﻟﺘﺰاﻣ��ﺎت اﻻﯾﺠ��ﺎر
ﻣﺠﻤ��ﻮ� اﻟﻤ�ﻠﻮ���ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ

�ﺎ���ﻌﺔ ﻟﻤﺨ��ﺎطﺮ اﻟﺴ��ﯿﻮﻟﺔ
��ل ﺳ��ﻨﺔ
دوﻻر
٩٬٥٧٤٬٨٨٥
٣٩٢٬٩٧١
٤٬٥٧٩٬٢٥٠
١٥٠٬٦٧٣
١١٬٠٧٩٬٣٣٢
٢٬٧٤٦٬٣١٣
٣٬٦٤١٬٠٣٠
٣٢٬١٦٤٬٤٥٤
٥٬٩٧١٬١٢٥
١٬١٠٤٬٣٥٧
١٬١٧٨٬٣٣٦
١٬٩٠٩٬٩٢٦
٣٠٬٣٦٧٬٣٨٤
٧١٦٬٧٧٩
٢٬٨٥٥٬٩٣٩
٢٠٧٬٨٧٤
٤٤٬٣١١٬٧٢٠

أﻛﺜﺮ ﻣ��ﻦ ﺳ��ﻨﺔ
دوﻻر
١٬٤٢١٬٦٨٤
٢٥٠٬٠٠٠
١٬٦٧١٬٦٨٤
-

���ﺪون اﺳ��ﺘﺤﻘﺎق
دوﻻر
٢٬١٦٧٬٣٣٢
١٬١٥٩٬٩٤٧
٣٬٣٢٧٬٢٧٩

اﻟﻤﺠﻤ��ﻮ�
دوﻻر
٢٬١٦٧٬٣٣٢
٩٬٥٧٤٬٨٨٥
٣٩٢٬٩٧١
٤٬٥٧٩٬٢٥٠
١٬١٥٩٬٩٤٧
١٥٠٬٦٧٣
١٢٬٥٠١٬٠١٦
٢٬٩٩٦٬٣١٣
٣٬٦٤١٬٠٣٠
٣٧٬١٦٣٬٤١٧

١٬٢٥٦٬٠٥٨
١٬٢٥٦٬٠٥٨

١٬٢٥٦٬٠٥٨
٥٬٩٧١٬١٢٥
١٬١٠٤٬٣٥٧
١٬١٧٨٬٣٣٦
١٬٩٠٩٬٩٢٦
٣٠٬٣٦٧٬٣٨٤
٧١٦٬٧٧٩
٢٬٨٥٥٬٩٣٩
٢٠٧٬٨٧٤
٤٥٬٥٦٧٬٧٧٨

ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻐﯿﺮ أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺗﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق واﻟﺘـﻲ ﺗﻌـﺰى ﻷﺳـﺒﺎب ﺗﻌـﻮد إﻟـﻰ
أداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﮭﺎ أو ﻟﺴﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻌﺮﺿـﺔ ﻟﻤﺨـﺎطﺮ اﻟﺴـﻮق ﻧﺘﯿﺠـﺔ
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻲ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ وذﻟﻚ ﺑﺘﻨﻮﯾﻊ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات وﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺗﻄـﻮرات
اﻟﺴﻮق ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق وﯾﺸﻤﻞ ذﻟـﻚ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ.

٦٢

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة "ﺗﺘﻤﺔ"
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠

 -٣٤اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

 -٣٦أﺛﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "ﺗﺘﻤﺔ"

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ

ﺧﻠﺼﺖ اﻹدارة اﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﯾﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،إذا ﻣﺎ ﺗﻐﯿﺮ ﺳﻌﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٠ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة او ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﻛﻤﺎ ھـﻮ ﻣﻔﺘـﺮض أدﻧـﺎه
ﻓﻲ ظﻞ ﺛﺒﺎت ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈن اﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺑـﺎح اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ وﺣﻘـﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿـﺔ ﯾﺘﻤﺜـﻞ ﺑﺎﻟﺰﯾـﺎدة أو ﺑـﺎﻟﻨﻘﺺ
ﺑﻮاﻗﻊ  ٤١١٬٨٤١دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ.

•

إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ  /اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﺗﺨﺬت اﻹدارة ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ وﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﮭﺎ ،ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻹدارة أﺛﺮ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﯿﺮوس ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﺘﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﺤﺮاف
ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت وﺗﺘﺨﺬ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﮭﺬا
اﻟﺨﺼﻮص.

•

ﺗﺤﺼﯿﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
أدى اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻺﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ .ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻدارة،
ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﺗﺄﺛﯿﺮاً ﺟﻮھﺮﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ إﺳﺘﺮداد أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وأرﺻﺪة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ٣١
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول .٢٠٢٠

•

ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
أدى اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻰ ﺣﺪوث اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻛﺒﯿﺮة وﺗﻘﻠﺐ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .ﺗﺮاﻗﺐ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ظﻞ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻣﻌﻈﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك أي ﺗﻘﻠﺐ ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة.

اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت وطﺮق اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ:
• ﺗﻢ إﻋﺪاد ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
• ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،إذا ﻣﺎ زادت أو ﻧﻘﺼﺖ أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٠ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﺑﺸـﻜﻞ
ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وذﻟـﻚ ﻓـﻲ ظـﻞ ﺛﺒـﺎت ﺟﻤﯿـﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿـﺮات اﻷﺧـﺮى ،ﻓـﺈن أﺛـﺮ ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ أرﺑـﺎح أو ﺧﺴـﺎﺋﺮ
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.
-٣٥ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺑﻠﻎ رﺻﯿﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﺒﻠﻎ  ١٦٠٬٧٠١دوﻻر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ٢٠٢٠
وﺗﻤﺜﻞ ﻛﻔﺎﻻت ﺑﻨﻜﯿﺔ ﺻﺎدرة ﺑﺈﺳﻢ اﻟﻐﯿﺮ )ﻣﺒﻠﻎ  ٢٤٢٫٥٣٤ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول .(٢٠١٩
-٣٦أﺛﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗﻢ ﺗﺄﻛﯿﺪ ظﮭﻮر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻧﺘﺸﺎره ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺣﯿﺚ أدى اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﯿﺮوس إﻟﻰ اﻏﻼﻗﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق وﻣﻨﻊ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﯿﺮوس ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ.
ﻟﻘﺪ درﺳﺖ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻣﺨﺎطﺮ
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺧﻠﺼﺖ اﻟﻰ أن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ رﺑﺤﯿﺔ وﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ:
•
•
•
•

إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت واﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ.
إﻧﺨﻔﺎض إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ،و
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
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ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻدارة ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن
اﻷول  ٢٠٢٠ﺑﺨﻼف اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
•

ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات
ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻدراة ،ﻓﺎﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮات واﻗﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ظﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﺧﻔﺎض اﻻﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول .٢٠٢٠
ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﺑﺄن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺗﻤﺜـﻞ اﻟﻘﯿﻤـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﺑﺸـﻜﻞ
دﻗﯿﻖ.
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