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شركة التأمين الوطنية في سطور

األهداف

تأسسـت شـركة التأميـن الوطنيـة فـي عـام  1992وقـد سـجلت بتاريـخ  1992/03/15كشـركة مسـاهمة عامـة لـدى مسـجل الشـركات فـي مدينـة رام اللـه تحـت رقـم  562600353وحصلــت علــى رخصــة

• توفير تغطيات تأمينية متطورة وشاملة.

ً
اعتبــارا مــن تاريــخ .1993/03/01
مزاولــة العمــل بتاريــخ  1993/02/15وباشــرت عملهــا

• نشر الوعي التأميني بين الجمهور.
• المنافسة الشريفة القائمة على تحسين مستويات الخدمة واألداء.

أســـس الشـــركة مجموعـــة مـــن رجـــال األعمـــال الفلســـطينيين وأهـــل الخبـــرة فـــي بدايـة مرحلـة غيـر واضحـــة المعالـم مـن التطـورات السياسـية واالقتصاديـة وبعـد انســـحاب شـركات التأميـن اإلسـرائيلية

• الصدق في التعامل مع الجمهور.

ً
ً
إقتصاديـا أساسـه رأسـمال وطنـي وعمـــاده سـواعـــــــد أبنـاء الوطـن التـي اكتسـبت خبـرة عريقـة عبـر عشـرات السـنين
صرحـا
مـن العمـل فـي البـالد ،وضعـوا نصـب أعينهـم بـأن تكـون التأميـن الوطنيـة

• الموازنة بين مصالح جميع الفرقاء من مساهمين وزبائن وموظفين.

ً
ً
دائمـا
عامـا يبقـى هـدف التأميـن الوطنيـة
مـن العمـل فـي المهجـر ،يرفـده ويـؤازره شـعب معطـاء أضنـاه الشـوق لالعتمـاد علـى نفسـه فـي بنــــاء حاضـره ومسـتقبله ,وبعـد مسـيرة ثمانية وعشـرون

• المساهمة في بناء االقتصاد الوطني.

تقديـم أفضـل الخدمـات التأمينيـة ألبنـاء الشـعب الفلسـطيني.

• توفير فرص العمل ألكبر عدد ممكن من األيدي العاملة الوطنية عن طريق استثمار معظم أموالها داخل فلسطين في مشاريع اقتصادية مجزية.
• تعظيم أرباح الشركة و زيادة الحصة السوقية .

الرؤية

أنشطة الشركة

الحصـــول علـــى مركـــز الصـــدارة فـــي قطـــاع التأميـــن الفلســـطيني مـــن خالل تقديـــم الخدمـــات التأمينيـــة المتميـــزة لكافـــة القطاعـات االقتصاديـة فـي فلســـطين والعمـل علـى توفيـــر أفضـل التغطيـات

مزاولة جميع أعمال التأمين وإعادة التأمين والقيام باستثمار رأس المال والموجودات المنقولة وغير المنقولة.

التأمينيـــة المناسـبة للعمـالء.

المهمة
تعظيـم قيمـة حقـوق المسـاهمين مـن خالل تعظيـم عائـد االسـتثمار وتوفيـر أفضـل الخدمـات التأمينيـة والعمـل بشـفافية ونزاهـة مـع جميـع أصحـاب العالقـة ،وتقديـم كافـة وسـائل الدعـم والرعايـة
للمجتمـع واالقتصـاد المحلـي.
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أعضاء مجلس اإلدارة

عــــزيــــز مــــحــــمـــــود عــــبــــد الـــجـــــواد

رئيس مجلس اإلدارة

بـــــشــــــــــار تـــــوفــــــيـــــق حـــــســـــــيـــن

نائب رئيس مجلس اإلدارة

ســــــــــــامـــــــر عــــــــزيــــــــز شـــــــــحــــــــادة

عضو مجلس اإلدارة

زاهـــــــــــــــــي بــــــــــاســـــــــيــــــــل عــــــواد

عضو مجلس اإلدارة

طــــــــــــــــــارق طاهـــــــــــــــر الشكعـــــــــــة

عضو مجلس اإلدارة

فضـــــــــــــل مصطفـــــــــــى حمـــــــــــــــاد

عضو مجلس اإلدارة

دينــــــــــــــــــــــا منيـــــــــــــب المصــــــــــــري

عضو مجلس اإلدارة

ســـــامـــــــح جـــــمــــــال الـــــمــــــصـــــــري

عضو مجلس اإلدارة

رهــــــــــام تــــــوفــــــيـــــق حـــــســــــــيــــــن

عضو مجلس اإلدارة

المدير العام
أحمد فؤاد مشعشع
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مدققو حسابات الشركة
Price Water House Coopers
()PWC

مستشار الشركة القانوني
مكتب شحادة للمحاماة
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جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة
شركة التأمين الوطنية
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي واجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمساهمي شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
السيد /المساهم الكريم،
تحية طيبة وبعد،
ـا بأحــكام المــادة « »149مــن قانــون الشــركات رقــم « »12لســنة  1964والمــادة ( )85و( )84مــن النظــام الداخلــي للشــركة ،يســر مجلــس اإلدارة دعــوة المســاهمين الكــرام فــي شــركة التأميــن
عمـ ً
الوطنيــة المســاهمة العامــة لحضــور اجتماعــي الهيئــة العامــة العــادي الســنوي والهيئــة العامــة غيــر العــادي اللذيــن ســيعقدان فــي المركــز الرئيســي للشــركة الكائــن فــي مجمــع أبــراج الوطنيــة  -شــارع
القــدس البيــرة الســاعة الثانيــة عشــرة مــن ظهــر يــوم الخميــس الموافــق  .2021/04/01بإمــكان المســاهمين االطــاع علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة  www.nic-pal.comحيــث يوجــد علــى
الموقــع الدعــوات والتقريــر الســنوي والحســابات الختاميــة للســنة المنتهيــة فــي  2020/12/31لمجموعــة شــركة التأميــن الوطنيــة وشــركتها التابعــة ،وكذلــك يمكــن للمســاهمين تعبئــة طلــب الحضــور
و/أو التوكيــل وإعادتــه للشــركة علــى البريــد اإللكترونــي  ir@nic-pal.comو/أو بواســطة الفاكــس رقــم ،02-2407460 :ونبيــن لكــم أدنــاه جــدول األعمــال وإقــرار التوصيــات التاليــة:

ً
ثانيا :اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي:
 .1سماع تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والموافقة عليه.
 .2سماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في  2020/12/31ومناقشته والمصادقة عليه.
 .3مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات واالحتياطيات الواردة فيها.
 .4الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.
 .5الموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بخصــوص توزيــع أربــاح نقديــة علــى مســاهمي الشــركة المســجلين فــي ســجالتها والســوق المالــي بتاريــخ اجتمــاع الهيئــة العامــة بنســبة %22.5
مــن رأس المــال االســمي قبــل الزيــادة والمدفــوع أي بواقــع  22.5ســنت لــكل ســهم وبمبلــغ إجمالــي قيمتــه  3,375,000دوالر أمريكــي.
 .6الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص توزيع أسهم منحة مجانية عددها  2,250,000سهم بقيمة إسمية إجمالية مقدارها  2,250,000دوالر أمريكي لمساهمي الشركة المسجلين
في سجالتها والسوق المالي بتاريخ اجتماع الهيئة العامة بواقع  %15من رأسمال الشركة االسمي قبل الزيادة بحيث يصبح رأسمال الشركة المدفوع  17,250,000دوالر أمريكي.

أوال:اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
ً

 .7إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في .2020/12/31

 .1زيادة رأسمال الشركة االسمي من  15,000,000دوالر أمريكي إلى  20,000,000دوالر أمريكي موزع على  20,000,000سهم القيمة االسمية للسهم دوالر أمريكي واحد.

 .8تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في  2021/12/31وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

 .2تعديل المادة « »3من عقد تأسيس الشركة لتصبح على النحو التالي:
النص الحالي:
رأســـمال الشـــــركة :يتألف رأسمال الشركة من  15,000,000دوالر أمريكي مقسمة إلى  15,000,000سهم القيمة االسمية لكل سهم دوالر أمريكي واحد.
النص الجديد المقترح:
رأســــــمال الشـــــــركة :يتألــف رأســمال الشــركة مــن  20,000,000دوالر أمريكــي مقســمة إلــى  20,000,000ســهم القيمــة االســمية لــكل ســهم دوالر أمريكــي واحــد بحيــث يتــم تغطيتــه بالطريقــة
التــي يراهــا مجلــس اإلدارة مناســبة خــال مــدة أربــع ســنوات مــن تاريــخ هــذه الزيــادة وبعــد أخــذ أيــة موافقــات تنظيميــة و/أو إشــرافية تكــون الزمــة بهــذا الخصــوص.
 .3تعديل المادة « »6من النظام الداخلي للشركة بحيث تصبح على النحو التالي:
النص الحالي:
رأســــمال الشـــــركة :يتألف رأسمال الشركة من  15,000,000دوالر أمريكي مقسمة إلى  15,000,000سهم القيمة االسمية لكل سهم دوالر أمريكي واحد.
النص الجديد المقترح:
رأســــــمال الشـــــــركة :يتألــف رأســمال الشــركة مــن  20,000,000دوالر أمريكــي مقســمة إلــى  20,000,000ســهم القيمــة االســمية لــكل ســهم دوالر أمريكــي واحــد بحيــث يتــم تغطيتــه بالطريقــة
التــي يراهــا مجلــس اإلدارة مناســبة خــال مــدة أربــع ســنوات مــن تاريــخ هــذه الزيــادة وبعــد أخــذ أيــة موافقــات تنظيميــة و/أو إشــرافية تكــون الزمــة بهــذا الخصــوص.
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ً
ً
وتطبيقا لمبادئ مدونة الحوكمة الفلسطينية فإنه يحق للمساهمين الذين يملكون مجتمعين  %10على األقل من أسهم الشركة طرح إدراج بنود جديدة على جدول أعمال الهيئة.
علما بأنه
ونظـ ً
ـرا لظــروف جائحــة كورونــا الراهنــة ،وبحســب التعليمــات الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة حــول اقتصــار عــدد المشــاركين فــي الفعاليــات الرســمية والعامــة بالحــد األدنــى ،نتطلــع إلــى حضوركــم
همــار ،هاتــف رقــم  02-2983800وذلــك قبــل ثمانــي وأربعيــن ســاعة
بالوكالــة كإجــراء وقائــي مــن خــال توقيــع نمــوذج ســند التوكيــل ،وإرســاله عبــر البريــد اإللكترونــي  ir@nic-pal.comلآلنســة /حنــان ّ

علــى األقــل مــن موعــد عقــد االجتمــاع بشــرط أن يكــون ذلــك ألحــد مســاهمي الشــركة.

ً
تحريرا في .2021/03/15

عـزيـز محمود عبدالجـواد
رئيــــس مجلــس اإلدارة
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

رسالة المدير العام

السادة /أعضاء الهيئة العامة لمساهمي شركة التأمين الوطنية المحترمين،

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

تحية طيبة وبعد،

يســرني أن أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة الثامــن والعشــرين لشــركتكم الــذي يعقــد للســنة الثانيــة علــى التوالــي فــي ظــروف اســتثنائية بســبب قيــود التباعــد االجتماعــي الــذي
ـرا البــد منــه للحــد مــن انتشــار جائحــة الكورونــا  COVID-19التــي اســتفحل انتشــارها فــي اآلونــه األخيــرة بحيــث أصبحــت خطـ ً
أصبــح أمـ ً
ـرا داهمـ ًـا علــى العبــاد والبــاد.

تميزت شــــركة التأميــــن الوطنيــــة منذ أكثر من ربع قرن فــــي ترســــيخ مكانتهــــا فــــي قطــــاع التأميــــن الفلســــطيني والمنطقة العربية وأن تكــــون شـــ ً
ـريكا للقطــــاع االقتصادي الفلســطيني ،وقــد ســاهم
تخطيطنــا االســتراتيجي منــذ اليــوم األول فــي تعزيــز حضورنــا المحلــي والعربــي لنكــون أحــــد أهــــم شــــركات التأميــــن فــــي المنطقــــة مــن خــال الرقــي بأدائنــا والعمــل دائمـ ًـا علــى تلبية احتياجات الســوق
والعمالء بتوفير أفضل التغطيــــات تحــــت إدارة مهنيــــة للمخاطــــر ،وكلنــــا ثقــــة بــــأن جهودنــــا الحثيثــــة تعزز القــــدرة التنافســـــية للشــــركة بمــــا يتماشـــــى مــــع التطلعــــات والرؤيــة الحكيمــــة لمجلــس اإلدارة
بمــا فيــه مصلحــة المســاهمين وتحقيــق المصلحــة العامــة.

بالرغــم مــن الظــروف االســتثنائية التــي عشــناها وعاشــها العالــم أجمــع منــذ أوائــل عــام  2020بســبب هــذه الجائحــة ،إال أنــه يســرني أن أزف لكــم بــأن شــركتكم حققــت فــي هــذا العــام نتائــج اســتثنائية
وغيــر مســبوقة ســواء مــن حيــث اإلنتــاج أو األربــاح ،ومــا كان لذلــك أن يتــم لــوال الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة للتعامــل مــع الظــروف المســتجدة بديناميكيــة عاليــة
محافظيــن علــى سياســة الشــركة الراســخة منــذ تأسيســها بــأن تقــف فــي األزمــات مــع مجتمعهــا وزبائنهــا وموظفيهــا ووكالئهــا ومســاهميها بــكل مــا تملــك مــن قــوة وبــدون تــردد مســتندة بذلــك إلــى
مركــز مالــي قــوي بنتــه طيلــة ســنين عمرهــا يمكنِّ هــا مــن التعامــل مــع مثــل هــذه األحــداث بكفــاءة واقتــدار وبثقــة عاليــة ،فبالرغــم مــن التراجــع الحــاد فــي التحصيــات النقديــة مــن الزبائــن وزيــادة عــدد
وقيــم الشــيكات المعــادة مــن البنــوك التــي وصلــت إلــى أرقــام قياســية غيــر مســبوقة نتيجــة تعليمــات ســلطة النقــد فــي تعاملهــا مــع الجائحــةّ ،إل أن شــركتكم حرصــت علــى تســديد جميــع االلتزامــات
الماليــة المطلوبــة منهــا ســواء لزبائنهــا أو للمتعامليــن معهــا فــي تقديــم الخدمــات التأمينيــة كالكراجــات والمستشــفيات أو لموظفيهــا أو لوكالئهــا فــي مواعيــد اســتحقاقها دون أي تأخيــر ممــا وضعهــا
فــي موضــع مميــز وكــرس ثقــة المتعامليــن معهــا بهــا .كمــا كانــت شــركتكم مــن أول المبادريــن للتبــرع لصنــدوق وقفــة عــز الــذي شــاركت فــي تأسيســه لتخفيــف أثــر الجائحــة علــى المتضرريــن مــن العمــال
وأصحــاب الدخــول المحــدودة.
شــهد عــام  2020أول توســع خارجــي لعمــل الشــركة خــارج األراضــي الفلســطينية بمســاهمة شــركتكم فــي تأســيس شــركة مــدى للتأميــن فــي جمهوريــة مصــر العربيــة بالمشــاركة مــع مجموعــة مــن كبــار
رجــال األعمــال هنــاك ،وباشــرت الشــركة عملهــا الفعلــي فــي الربــع األخيــر مــن العــام بعــد أن حصلــت علــى رخصــة مزاولــة العمــل هنــاك وفــق القوانيــن المرعيــة .ونأمــل أن تســاهم هــذه الشــركة فــي
الســنوات القادمــة برفــد شــركتكم بمزيــد مــن التوســع واالنتشــار واألربــاح.

إن اســــتمرار قصة النجــــاح فــــي عــــام  2020كان ومــــازال نتيجــــة العمــــل الجماعــــي في الشــركة ومنح الطاقم الموجود فرصــــة اإلبداع والتميــــز ،والذي انعكس بشــكل ّ
جلي في الزيادة القياســية في
أربــاح الشــركة التشــغيلية وتحقيــق أرقــام مميــزة فــي اإلنتــاج واألقســاط التأمينيــة فــي جميــع أنــواع التأميــن.
وقــد تكللــت هــذه الجهــود بالتوســع اإلقليمــي للشــركة مــن خــال المشــاركة والمســاهمة الفعالــة فــي تأســيس شــركة مــدى للتأميــن فــي الســوق المصــري ،ممــا أضــاف خبــرة نوعيــة فــي األســواق
وعبــر عــن المتانــة الماليــة والخبــرات المتراكمــة التــي اكتســبتها الشــركة خــال فتــرة عملهــا المميــزة فــي الســوق الفلســطيني ،فقــد اســتطاعت الشــركة أن تضــع بصمــة كبيــرة لهــا فــي ســوق
المجــاورة َّ
مصــر الشــقيقة.

كعادتهــا منــذ تأسيســها حافظــت شــركتكم فــي هــذا العــام علــى تبــوء مركــز الصــدارة فــي صناعــة التأميــن الفلســطينية ،بمــا حققتــه مــن أربــاح ممتــازة ســواء مــن نشــاطها التأمينــي أو مــن نشــاطاتها
االســتثمارية ممــا مكــن مجلــس اإلدارة بــأن يقتــرح عليكــم توزيــع مــا نســبته  %37.5مــن الرأســمال المدفــوع علــى المســاهمين كأربــاح عــن عــام  ،2020منهــا  %22.5يتــم توزيعهــا نقـ ً
ـدا ،والباقــي ونســبته
 %15تــوزع أســهم منحــة مجانيــة ،ممــا ســيرفع الرأســمال المدفــوع لشــركتكم إلــى  17,250مليــون دوالر أمريكــي أي حوالــي  %350مــن الرأســمال األصلــي التــي أسســت بــه شــركتكم فــي عــام 1993
ـا منكــم الموافقــة علــى هــذه التوصيــة.
أمـ ً

وعليــه نــود أن نشــكر مجلــس اإلدارة علــى دعمــه المتواصــل إلدارة الشــركة وشــكري الموصــول لجميــع العامليــن بهــا مــن موظفيــن ووكالء ومستشــارين علــى جهودهــم التــي بذلوهــا خالل عــام
 2020وشــــكري أيضـــ ًـا لجميــــع عمالئنا وشــــركائنا األوفياء الذيــــن ســــاهموا بشــــكل كبيــــر فــــي تقديــــم الدعــــم والمســــاندة مــــن خالل والئهم الالمتناهي لشــــركة التأميــن الوطنيــــة ،والشــكر موصــول
أيضـــ ًـا لجميــــع القائميــــن والعامليــــن فــــي هيئــــة ســــوق رأس المــــال الفلســــطينية واالتحاد الفلســــطيني لشــــركات التأميــــن علــــى تطويــــر قطــاع التأميــــن الفلســطيني مؤكديــن علــــى دعمنــا الكامــل
لهــــم والتزامنــا بجميــع قراراتهــم.

أخيـ ً
ـا ان
ـرا أتقــدم منكــم جميعـ ًـا بحزيــل الشــكر علــى دعمكــم المتواصــل لشــركتكم وعلــى الثقــة التــي منحتوهــا لــي ولزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة لتولــي زمــام المســؤولية العليــا فــي الشــركة ،آمـ ً
نكــون دائمـ ًـا عنــد ثقتكــم وحســن ظنكــم ،كمــا أتقــدم بشــكري الجزيــل لمديــر عــام الشــركة وجميــع العامليــن فيهــا مــن موظفيــن ومستشــارين ووكالء ومنتجيــن إذ لــوال إخالصهــم وكفائتهــم وتفانيهــم
فــي العمــل لمــا تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق هــذه النتائــج المميــزة.

وأخيـ ً
ـرا نؤكــد لكــم حــرص اإلدارة التنفيذيــة وبمســاندة مجلــس اإلدارة بحكمتــه وخبرتــه الواســعة إلــى ترســيخ قواعــد العمــل الســليم واالســتمرار فــي نهــج النجــاح ومســيرة العمــل الــدؤوب لالرتقــاء فــي
شــركتكم وفــي قطــاع التأميــن الفلســطيني.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
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بالرغــم مــن جائحــة كورونــا التــي تجتــاح العالــم بأســره والمنطقــة بشــكل خــاص واألثــر المدمــر لهــا علــى االقتصــاد العالمــي والوطنــي علــى وجــه الخصــوص ،ومــا رافقهــا مــن تأثيــر ســلبي علــى
اســتمرارية الكثيــر مــن األعمــال الخاصــة والحكوميــة وزيــادة المديونيــة بشــكل غيــر مســبوق فــي تاريــخ العمــل فــي فلســطين باإلضافــة إلــى تعثــر الكثيــر مــن المؤسســات واألفــراد فــي القطــاع الخــاص
والــذي انعكــس بشــكل كبيــر علــى حجــم ونســبة الشــيكات الراجعــة فــي الســوق الفلســطيني وبالتالــي علــى الســيولة النقديــة .واصلــــت التأميــــن الوطنيــــة المضــــي قدمـــ ًـا فــــي االســتمرار فــي تحقيــق
معادلة النجاح وهي التوسع في شــــبكة عمالئها وتحقيــــق أرقــــام قياســــية جديــــدة باألقساط المحققــــة واألرباح وتحقيــــق التــــوازن المثالــــي بيــــن إدارة احتياجــــات العمالء ومخاطرهم وتوفير تغطيــــات
تضمــــن للجميــــع أفضــــل النتائــــج عدا عن االستمرار في طــــرح العديــــد مــــن الخدمــــات والعــــروض الخاصــــة لعمالئنا.

عزيـز محمود عبدالجــواد
رئيــــس مجلــس اإلدارة

أحمد فؤاد مشعشع
المدير العام
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أعضاء مجلس اإلدارة

عزيز محمود عبد الجــواد
رئيس مجلس اإلدارة
بكالوريوس محاسبة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14

|

تاريخ الميالد1945 :

رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة مدى للتأمين (مصر).
رئيس مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية منذ عام .2014
عضو ومستشار مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية منذ أوائل عام  2012وحتى عام .2020
عضو مجلس إدارة البنك الوطني ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في البنك منذ عام .2017
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لأللمنيوم.
عضو مجلس ادارة مصرف الصفا ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في المصرف منذ تأسيسه حتى عام .2017
عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية . ICC
الرئيسي التنفيذي لشركة التأمين الوطنية منذ أوائل عام  2009وحتى نهاية عام .2011
مدير عام شركة التأمين الوطنية منذ عام  1993وحتى نهاية عام .2008
خبرة  24سنة في شركة الكويت للتأمين منذ عام  1967وحتى عام  ،1992تقلد فيها عدة مراكز كان آخرها
نائب المدير العام للشركة.
ممثل السوق الفلسطيني في مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين منذ عام  1994وحتى عام .2007
عضو مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وعضو لجنة التدقيق الداخلي للهيئة حتى عام .2013
عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية حتى عام .2010
عضو مجلس إدارة شركة مستشفى جبل داوود حتى عام .2010
رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين منذ تأسيسه وحتى عام .2008
عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق منذ تأسيسه وحتى عام .2007

بشار توفيق حسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة
ماجســتير  ACII +حاصــل علــى شــهادة علميــة فــي اإلدارة الماليــة  +التأمين
وإدارة المخاطــــــــــر مـــــن الجهـــــة األكاديميــــــــــــة Northeastern University
City University - London
تاريخ الميالد1977 :
• مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة نات هيلث  -فلسطين.
• عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات الطبية.
ً
سابقا.
• مدير عام شركة أبراج الوطنية
ً
سابقا.
• مستشار مدير عام شركة التأمين الوطنية إلعادة التأمين
• عضو مجلس إدارة سابق في االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.
ً
سابقا.
• نائب مدير عام شركة التأمين الوطنية للشؤون الفنية
• خبرة عملية  15سنة في مجال اإلدارة المالية والتأمين.
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زاهي باســـيل عواد
عضو مجلس اإلدارة

سامح جمال المصـــري
عضو مجلس اإلدارة

سامر عزيز شحادة
عضو مجلس اإلدارة

رهام توفيق حسين
عضو مجلس اإلدارة

بكالوريوس علوم

بكالوريوس هندسة معمارية

تاريخ الميالد1943 :

تاريخ الميالد1960 :

شهادة عليا في القانون وعلم النفس واالقتصاد
بكالوريوس علوم سياسية | ماجستير عالقات دولية

ماجســتير  CPA+وحاصلــة علــى شــهادة علميــة فــي المحاســبة والعالقــات الدوليــة
مــــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــــة األكاديميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة University of Notre Dame
Columbia University
تاريخ الميالد1978 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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رئيس مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية.
نائب رئيس مجلس اإلدارة – الشركة الفلسطينية لأللمنيوم.
مدير عام – شركة الصقر لألوراق المالية – رام الله.
مدير عام – شركة وينرز للوساطة المالية واالستشارات – رام الله.
مدير عام ورئيس مجلس اإلدارة – شركة االتحاد للخدمات المالية.
مستشار – شركة جالكسي لالستثمار – رام الله.
مستشار – شركة سهم للوساطة المالية واالستشارات – رام الله.
عضو جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت وجمعيات خيرية أخرى.
أخصائي تدريب /شركة الزيت العربية – الكويت.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

مدير عام ومالك الشركة المتحدة لتجارة السيارات (وكالء فولكسفاجن  ،أودي،
سكودا وسيات باإلضافة إلى وكالة تشكوروفا للمعدات الثقيلة التركية).
مدير عام ومالك شركة جمال عمر المصري (وكالء ليبهر للمعدات الثقيلة األلمانية).
المالك لشركة “ليس آند جو” للتأجير التمويلي.
أحد المساهمين وعضو مجلس إدارة في شركة المجموعة الحديثة للمشروبات
الخفيفة (.)Pepsi
أحد المستثمرين في القطاع الزراعي و المالكين لمزرعة في منطقة الغور،
متخصصة في زراعة وتوريد التمور.
رئيس و عضو مجلس إدارة نادي رجال األعمال الفلسطيني (.)P.B.C
رئيس مجلس إدارة اتحاد مستوردي السيارات والمعدات الثقيلة في فلسطين.
ً
سابقا.
عضو مجلس أمناء مستشفى سانت جون
ً
سابقا.
مؤسس ورئيس جمعية أصدقاء ماريوسف

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

|

تاريخ الميالد 1959

مستشار مدير عام شركة التأمين الوطنية للعالقات العامة.
ً
سابقا.
مدير عام شركة أبراج الوطنية
مساعد باحث – منظمة الصحة العالمية – رام الله.
مساعد تدريس – دائرة العلوم السياسية – جامعة برجهام يونغ.
باحث – االتحاد الفلسطيني للتمكين – واشنطن.
رئيس مجلس أمناء مدارس الفرندز.
مؤسس وعضو في مؤسسة الشباب الرؤساء.
عضو في مؤسسة مبادرة كلينتون.
أمين المال الفخري للمجمع الكنسي التابع للكنيسة اإلنجيلية األسقفية
العربية في الشرق األوسط.
عضو مجلس إدارة وأمين صندوق في جمعية  – ICCالقدس.
عضو مجلس أمناء جامعة بيت لحم.
عضو مجلس إدارة المدرسة والبيت األنجيلي (رام الله).
عضو لجنة المشاركة مع الكنيسة االسكتلندية.
عضو لجنة أمالك الضفة والجليل.
عضو مجلس إدارة مستشفى مار لوقا – نابلس.
عضو مجلس إدارة كلية القديس جورج.
عضو مجلس إدارة المركز المهني (رام الله).
عضو مجلس إدارة كاتدرائية القديس جورج.

•
•
•
•
•

خبرة عملية  14سنة في مجال المحاسبة واإلدارة المالية
اإلدارة المالية – البنك الدولي
محلل مالي – بنك Barclays
مساعد تدريس – جامعة كولومبيا  -أمريكا
مدقق خارجي في الشركات التالية:
• إرنست ويونغ
• ديلويت
• برايس وتر هاوس كوبرز
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دينا منيب المصري
عضو مجلس اإلدارة

فضل مصطفى حماد
عضو مجلس اإلدارة

طارق طاهر الشكعة
عضو مجلس اإلدارة

ماجستير علوم مالية ومصرفية وإدارة األعمال

تاريخ الميالد1984 :

بكالوريــوس فــي القانــون التجــاري مــن جامعــة أوهايــو فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة

تاريخ الميالد1964 :
•
•
•
•

18

عضو مجلس إدارة البنك الوطني.
العمل في .Manufacturers Hanover Bank in New York
عضو مجلس إدارة مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشروبات الوطنية كوكاكوال.

•
•
•
•
•

مدير عام ومالك شركة مركز سلواد للصرافة.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية.
نائب رئيس مجلس بلدية سلواد.
خبرة عالية في مجال االستثمار المالي والعقاري.
ناشط في لجان الخدمة المجتمعية.

تاريخ الميالد1964 :
• مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة لوتس لالستثمارات
المالية.
• عضو مجلس إدارة في بنك فلسطين.
• نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية
لالستثمار (أيبك).
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جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الهيئة العامة بناء على الكفاءة والسمعة والخبرة وبحيث يتولى المجلس المهام التالية:
• تعزيز حقوق المساهمين وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه المساهمين في حال التقصير المتعمد أو اإلهمال الشديد.
• وضع سياسة الشركة وخططها وإقرار األنظمة التي تسير عليها في عالقاتها الداخلية والخارجية وضمان سالمة تنفيذها.
• اإلشراف على أعمال الشركة وإدارتها التنفيذية وله الحق المطلق في االطالع على أية أوراق أو وثائق أو حسابات أو معلومات تخص الشركة.
• إقرار الموازنات السنوية.
• االطالع على توصيات وقرارات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واعتمادها.
• تحمل المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة ترتكبها الشركة ضد القوانين واألنظمة والتعليمات العامة.
ً
ً
ونائبا للرئيس ويتولى الرئيس المهام التالية:
رئيسا للمجلس
ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة في أول اجتماع لهم
• تمثيل الشركة لدى الغير وأمام السلطات كافة ويعتبر توقيعه على أنه توقيع مجلس اإلدارة بكامله في عالقات الشركة بالغير.
• تنفيذ قرارات المجلس والتقيد بتوجيهاته وذلك بالتعاون مع اإلدارة التنفيذية للشركة.
في حال غياب الرئيس ,ينوب نائب رئيس مجلس اإلدارة عنه ويقوم بأعماله.
عقــد مجلــس إدارة الشــــركة ســت جلســات فــي عــام  ،2020لــم يتغيــب أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس عــن أي جلســة بــدون عــذر مشــروع وكانــت نســبة حضــور األعضــاء للجلســات خـــال العــــام
(،)%98علمـــ ًـا بــــأن كل عضــــو يتقاضــــى  500دوالر أمريكــــي عــــن كل جلســــة يحضرهــــا.
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

واجبات لجنة هيئة مجلس اإلدارة

هيئة مجلس اإلدارة

واجبات لجنة الحوكمة والمكافآت

لجنة الحوكمة والمكافآت

		
عزيز محمود عبد الجواد

|

ً
رئيســا

اتخــاذ القــرارات باألمــور والمســتجدات التــي ال يمكــن تأجيــل اتخــاذ قــرار بهــا لحيــن انعقــاد مجلــس اإلدارة ،وتعــرض جميــع قــرارات

		
عزيز محمود عبد الجواد

|

ً
رئيســا

بشار توفيق حسين		

|

ً
عضــوا

الهيئــة علــى مجلــس اإلدارة فــي أول جلســة لــه بعــد اتخــاذ هــذه القــرارات العتمادهــا.

		
رهام توفيق حسين

|

ً
عضــوا

		
سامر عزيز شحادة

|

ً
عضــوا

		
طارق طاهر الشكعة

|

ً
عضــوا

فضل مصطفى حماد

|

ً
عضــوا

تعقــد لجنــة الحوكمــة و المكافــآت جلســتين سـ ً
ـنويا

تعقــد هيئــة مجلــس اإلدارة ســت جلســات سـ ً
ـنويا

علــى األقل

علــى األقــل.

• وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضــاء اللجـــان المنبثقــــة عـن مجلـس اإلدارة ومستشــــاري
المجلس وكبار المدراء التنفيذيين ،ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء والمهارة والخبرة.
• مراجعــة الــكادر الوظيفــي والتعديــات الدوريــة عليــه بمــا يتوافــق مـــع أحــكام قـــانون العمــل ومتطلبــات اإلدارة التنفيذيــة للشركـــــة.

واجبات لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

لجنة التدقيق وإدارة المخاطر
بشار توفيق حسين		

|

ً
رئيســا

• اإلشــراف علــى نظــم الرقابــة الداخليــة للشــركة ومتابعــة مــدى التــزام اإلدارة التنفيذيــة وامتثالهــا لسياســـات وإجــراءات العمــــل.

		
سامح جمال المصري

|

ً
عضــوا

فضل مصطفى حماد

|

ً
عضــوا

• دراســة السياســات المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة وتقديــم التوصيــات بشــأنها مــن أجــل التأكــد مــن عدالــة البيانــات الماليــة.

ً
ســنويا علــى
تعقــد لجنــة التدقيــق أربــع جلســات
األقــل.

• التأكد من وجـــود سياســـة مكافـــآت واضحـــة ومحددة لدى الشركــــة ،بحيث تضمــن هذه السياســة أن تكــون المكافــآت والرواتــب
كافية الستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في الشركة ،واالحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع المكافــآت والرواتـــب الممنوحـــة
من قبل الشركات المماثلة.

• التأكد من تطبيق الشركة لجميع قواعد الحوكمة اإللزامية الواردة في قواعد حوكمة الشركات ،كما تعمل علـــى تهيئــة الظـــروف
لتطبيق جميع قواعد الحوكمة االختيارية.
• مراقبــة التطبيــق الفعــال إلطــار اإلفصــاح عــن المعلومــات التــي تخــص الشــركة لبورصــة فلســطين والجهــات الخارجيــة األخــرى.
• التحقــق مــن اإلجــراءات المتبعــة فــي حــاالت تضــارب المصالــح والمعامــات مــع أطــراف ذات عالقــة ورفــع التقاريــر عنهــا.

• مراجعــة القوائــم الماليــة المرحليــة والســنوية للشــركة والتأكــد مــن أنهــا تعكــس المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا والتأكــد
من األحكام والتقديرات المتعلقة بها ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية والمدقق الخارجي.
• ترشــيح المدقــق الخارجــي واقتــراح أتعابــه وإنهــاء عملــه شــريطة مصادقــة المجلــس والهيئــة العامــة علــى ذلــك ,وتقييــم

لجنة االستثمار

استقالليته وموضوعيته ومراجعة أدائه ونطاق عمله.
• مراقبــة االمتثــال لإلجــراءات الرقابيــة والتنظيميــة والتشــريعية والقوانيــن المنظمــة لعمــل التأميــن وتعليمــات هيئــة ســوق
رأس المال الفلسطينية.
• المراجعــة والموافقــة علــى اســتراتيجية إدارة المخاطــر فــي الشــركة والسياســات المتعلقــة بهــا ووضــع خطــط إلدارة األزمــات
والتعافي من مخاطر الكوارث حال حدوثها.

واجبات لجنة االستثمار

		
طارق طاهر الشكعة

|

ً
رئيســا

زاهي باسيل عواد		

|

ً
عضــوا

دينا منيب المصري

|

ً
عضــوا

سامح جمال المصري

|

ً
عضــوا

• إدارة محفظة االستثمار الخاصة بالشركة ووضع وتنفيذ السياسات االستثمارية المعتمدة من مجلس اإلدارة.
• اتخاذ القرارات المتعلقة بشراء وبيع االستثمارات ضمن الصالحيات المعتمدة لذلك ،أما االستثمارات التي تزيد عن صالحيـــات
اللجنة فتقوم اللجنة برفع توصياتها لمجلس اإلدارة التخاذ القرار بشأنها.

تعقــد لجنــة االســتثمار أربــع جلســات سـ ً
ـنويا علــى
األقــل
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اإلدعاءات والمصاريف واإلقتطاعات

تقرير مجلس اإلدارة

بلــغ مجمــوع االدعــاءات المتكبــدة فــي عــام  )30,529( 2020ألــف دوالر أمريكــي مقابــل ( )30,995ألــف دوالر أمريكــي العــام الماضــي بإنخفــاض نســبته ( )%-2وأصبحــت بذلــك تشــكل مــا نســبته ()%68
مــن األقســاط المكتســبة مقابــل مــا نســبته ( )%73العــام الماضــي.
بلغــت تكاليــف اإلنتــاج مــن مصاريــف وعمــوالت عــام  2020مبلــغ ( )10,720ألــف دوالر أمريكــي مقابــل ( )10,106ألــف دوالر أمريكــي العــام الماضــي بارتفــاع نســبته ( )%6وأصبحــت بذلــك تشــكل مــا

لقد كانت نتائج أعمال شركة التأمين الوطنية خالل العام  2020على النحو التالي:
بلغت أقساط التأمين اإلجمالية ( )54,903ألف دوالر أمريكي في العام  2020مقارنة مع ( )52,072ألف دوالر أمريكي العام الماضي .وقد توزعت حافظة األقساط للشركة على النحو التالي:

نســبته ( )%20مــن إجمالــي إنتــاج الشــركة مقابــل مــا نســبته  %19العــام الماضــي.
بلــغ مجمــوع احتياطيــات الشــركة التأمينيــة مــا يقــــارب ( )63.1مليـــــون دوالر أمريكــــي فــي عــــام  2020مقابـــــل ( )54.3مليـــــون دوالر أمريكـــــي العــام الماضـــــي ,وقــد انخفضــــــــت اإلدعــاءات المســددة

أقساط 2020

أقساط 2019

التغير
نسبة
ّ

النسبة من اإلنتاج
العام للشركة

ألف دوالر

ألف دوالر

%

%

التأمين اإللزامي للمركبات

10,536

9,933

%6

%19.19

التأمين المادي للمركبات

22,153

21,774

%2

%40.35

مجموع تأمين المركبات

32,689

31,707

%3

%59.54

نتائج أعمال التأمين

تأمين الحريق والحوادث العامة والبحري

13,543

13,158

%3

%24.67

حققــت حســابات التأميــن فائضـ ًـا ماليـ ًـا مقــداره ( )5.4مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  2020مقابــل ( )3.1مليــون دوالر أمريكــي العــام الماضــي وأصبــح هــذا الفائــض يشــكل مــا نســبته ( )%9.8مــن

التأمين الصحي

8,655

7,181

%21

%15.76

تأمين الحياة

16

26

)%(38

%0.03

المجموع

54,903

52,072

%5

%100.00

البيان
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مــن ( )30.4مليــون دوالر أمريكــي العــام الماضــي إلــى ( )29مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام .2020

هامش المالءة
ً
علمــا بـــأن هامــش المــالءة المطلــوب من شركــات التأميــن بموجــب التعليمــات الصادرة عــن اإلدارة العامــة للتأميــن هــو (.)%150
بلغت نسبة هامش مالءة الشركة فـي ،)%232( 2019/12/31

إجمالــي إنتــاج الشــركة مقابــل ( )%6العــام الماضــي.
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اإلستثمارات
بلــغ مجمــوع اســتثمارات المجموعــة فــي نهايــة عــام  2020حوالــي ( )74مليــون دوالر أمريكــي مقابــل ( )70مليــون دوالر أمريكــي العــام الماضــي وأصبحــت اســتثمارات المجموعــة تشــكل مــا نســبته
( )%55مــن مجمــوع أصولهــا التــي بلغــت فــي نهايــة عــام  2020حوالــي ( )134مليــون دوالر أمريكــي مقابــل ( )116مليــون دوالر أمريكــي نهايــة العــام الماضــي.
والجديــر ذكــره أن سياســة المجموعــة االســتثمارية المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة تقــوم بتوزيــع االســتثمارات علــى محافــظ اســتثمار وأوراق ماليــة وعمــات متنوعــة مســتثمرة محليـ ًـا وإقليميـ ًـا وعالميـ ًـا بمــا
يحقــق أفضــل عائــد بأقــل مخاطــر ممكنــة .ولقــد حققــت اســتثمارات الشــركة عائـ ً
ـدا فــي هــذا العــام مقداره ( )3,718ألف دوالر أمريكـــــــــي بنسبـــــــة ( )%5من مجموع االستثمـــــارات مقارنة بعائـــد مقـــداره
( )4,258ألف دوالر أمريكي بنسبة ( )%6من مجموع االستثمارات العام الماضي.

األرباح
ً
أرباحا صافية بعد الضرائب مقدارها ( )7,809ألف دوالر أمريكي مقارنة بـ ( )7,093ألف دوالر أمريكي العام الماضي.
• حققت مجموعة التأمين الوطنية في عام 2020
ً
أرباحا صافية مقدارها ( )1,278ألف دوالر أمريكي في عام  2020مقارنة بـ ( )1,462ألف دوالر أمريكي العام الماضي.
• حققت شركة أبراج الوطنية

ويوصي

مجلــس اإلدارة الهيئــة العامــة الموقــرة بالموافقــة علــى توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة  %22.5مــن رأسمـــال الشركــــة وتوزيــع أربــاح أســهم منحــة مجانيــة بنســبة  %15علــى المساهميــــن المسجليــــن فــي

سجالت السوق المالــــي بتاريـــــخ اجتـمـــاع الهيئـــة العامـة.
كما ويوصي مجلس اإلدارة الهيئة العامة على رفع رأس المال اإلسمي من  15مليون دوالر أمريكي إلى  20مليون دوالر أمريكي.

وأخيراً

ينتهــز مجلــس اإلدارة هــذه الفرصــة ليشــكر جميــع المســاهمين علــى الدعــم والرعايــة التــي قدموهــا لشــركتهم كمــا يشــيد بالتعــاون المســتمر بيــن الشــركة وجميــع المتعامليــن معهــا والــذي كان لــه

الفضــل األكبــر فــي بلــوغ مــا حققتــه الشــركة مــن نجــاح.
ومجلــس اإلدارة يثمــن عاليـ ًـا الجهــود الطيبــة التــي بذلهــا المديــر العــام للشــركة وموظفيهــا ووكالئهــا ،حيــث أن تضافــر هــذه الجهــود مــع خطــط المجلــس وتوجيهاتــه أرســيا حجــر األســاس لمــا حققتــه
الشــركة مــن تطــور ونمــو وازدهــار ،كمــا يســجل المجلــس عرفانــه للســادة شــركات إعــادة التأميــن العالميــة وهــي :شــركة  Hannover Reإلعــادة التأميــن وشــركة  Swiss Reإلعــادة التأميــن وشــركة R&V
إلعــادة التأميــن وشــركة  GIC Reإلعــادة التأميــن ولجميــع شــركات وســاطة إعــادة التأميــن التــي قدمــت الدعــم والمســاندة للشــركة.

كما يثمن

مجلــس اإلدارة عاليـ ًـا الجهــود الطيبــة والحثيثــة التــي بذلتهــا هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية واالتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن ،لضبــط ســوق التأميــن وتفعيــل القوانيــن الالزمــة والتــي
تعمــل علــى مصلحــة ســوق التأميــن ومســاعدته علــى التقــدم والنجــاح.
مجلس اإلدارة
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أهم المؤشرات المالية

المساهمين
بلــغ عــدد مســاهمي الشــركة ( )2,485مســاهم كمــا فــي  2020/12/31مقابــل ( )2,461مســاهم فــي  2019/12/31وكان حجــم التــداول علــى أســهم الشــركة فــي بورصــة فلســطين خــال العــام 2020
مقارنــة بالعــام  2019كمــا يلــي:

البيان
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البيان
2020/12/31

2019/12/31

رأس المال المدفوع

 15,000,000دوالر أمريكي

 15,000,000دوالر أمريكي

عدد األسهم

 15,000,000سهم

 15,000,000سهم

القيمة االسمية

 1دوالر أمريكي

 1دوالر أمريكي

عدد األسهم المتداولة

ً
سهما
478,642

ً
سهما
479,316

قيمة األسهم المتداولة

 1,918,694دوالر أمريكي

 1,785,605دوالر أمريكي

عدد العقود المنفذة

ً
عقدا
149

ً
عقدا
154

أعلى سعر تداول

 4.50دوالر أمريكي

 4.00دوالر أمريكي

أدنى سعر تداول

 3.80دوالر أمريكي

 3.33دوالر أمريكي

سعر اإلغالق

 4دوالر أمريكي

 3.95دوالر أمريكي

معدل دوران السهم

%3.19

%3.20

2020/12/31

2019/12/31

القيمة الدفترية للسهم الواحد

3.13

2.81

القيمة السوقية إلى العائد (مرة)

7.68

8.35

القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (مرة)

1.28

1.41

صافي دخل أعمال التأمين إلى األقساط

%9.81

%5.99

صافي الدخل قبل الضريبة إلى األقساط

%17.85

%16.87

العائد على مجموع الموجودات

%5.82

%6.09

العائد على حقوق المساهمين

%16.63

%16.82

معدل المديونية

%64.99

%63.79

نسبة الملكية

%35.01

%36.21

نسبة التداول (مرة)

0.98

0.95

رأس المال العامل (دوالر أمريكي)

)(1,256,222

)(3,203,272
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مساهمي الشركة موزعين حسب فئات األسهم

عدد المساهمين

عدد األسهم

٪

من  100سهم فأقل

542

34,057

%0.23

من  101إلى 500

905

278,660

%1.86

من  501إلى 1،000

428

373,087

%2.48

من  1,001إلى 5،000

427

1,063,819

%7.09

من  5,001إلى 10،000

72

537,008

%3.58

من  10,001إلى 50،000

72

1,727,831

%11.52

من  50,001إلى 100،000

12

841,218

%5.61

من  100،001فأكثر

27

10,144,320

%67.63

المجمــــــــــوع

2،485

15,000,000

%100.00

الفئة المساهمة
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أكبر عشر مساهمين في الشركة

اسم المساهم

عدد األسهم
2020/12/31

٪

عدد األسهم
2019/12/31

٪

فضل مصطفى حماد

1,310,000

%8.73

1,302,055

%8.68

توفيق اسماعيل حسين

1,048,100

%6.99

986,663

%6.58

اردميس حبيب مردروسيان

700,000

%4.67

698,507

%4.66

محمد محمود مسروجي

556,681

%3.71

556,681

%3.71

ندى توفيق حسين

540,991

%3.61

540,991

%3.61

بشار توفيق حسين

540,991

%3.61

540,991

%3.61

رهام توفيق حسين

540,991

%3.61

540,991

%3.61

عزيز محمود عبدالجواد

450,000

%3

450,000

%3.00

واجده راغب حسين

417,736

%2.78

422,600

%2.82

سامر عزيز شحادة

413,593

%2.76

409,793

%2.73
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عدد األسهم المملوكة ألقرباء أعضاء مجلس اإلدارة

األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة

االسم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم كما في
2020/12/31

عدد األسهم كما في
2019/12/31

االسم

الصلة

الجنسية

عدد األسهم كما في
2020/12/31

عدد األسهم كما في
2019/12/31

عزيز محمود عبد الجواد

رئيس مجلس اإلدارة

أردني

450,000

450,000

يسرى رزق الله ابو علي

زوجة عزيز محمود عبد الجواد

أردنية

50,000

50,000

بشار توفيق حسين

نائب رئيس مجلس اإلدارة

فلسطيني

540,991

540,991

حنان عيسى قسطندي شحادة

زوجة سامر عزيز شحادة

فلسطينية

19,232

14,542

سامر عزيز شحادة

عضو مجلس اإلدارة

فلسطيني

413,593

409,793

فضل مصطفى حماد

عضو مجلس اإلدارة

فلسطيني

1,310,000

1,302,055

زاهي باسيل عواد

عضو مجلس اإلدارة

فلسطيني

200,000

200,000

طارق طاهر الشكعة

عضو مجلس اإلدارة

فلسطيني

23,000

2,266

سامح جمال المصري

عضو مجلس اإلدارة

فلسطيني

86,575

86,575

المشارق للتنمية واالستثمار ويمثلها

عضو مجلس اإلدارة

فلسطيني

384,743

384,743

احمد فؤاد مشعشع

رهام توفيق حسين

عضو مجلس اإلدارة

فلسطيني

540,991

540,991

عالء علي صافي

السيدة /دنيا منيب المصري

عدد األسهم المملوكة ألعضاء اإلدارة التنفيذية

االسم

سهيل صالح الدين عواد
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المنصب

المدير العام
نائب المدير العام للشؤون المالية
والخدمات المساندة وتكنولوجيا المعلومات

مساعد المدير العام لالكتتاب

الجنسية

عدد األسهم كما في
2020/12/31

عدد األسهم كما في
2019/12/31

فلسطيني

1,391

1,391

فلسطيني

876

876

فلسطيني

212

212
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الهيكل التنظيمي لشركة التأمين الوطنية
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ودﻳﻮان اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ

إدارة إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺠﻨﻮب
وﻏﺰة

إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺸﺆون
اﻹدارﻳﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
واﻻﻣﺘﺜﺎل

إدارة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻓﺮوع اﻟﺠﻨﻮب

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

داﺋﺮة ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﺪس

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺠﻨﻮب

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

داﺋﺮة ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻮﺳﻂ

وﻛﻼء اﻟﺠﻨﻮب

اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ

إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
)اﻻﻛﺘﺘﺎب واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت(

إدارة اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
وﺷﺆون اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ
اﻻﻛﺘﺘﺎب

إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺸﻤﺎل

ﻓﺮوع اﻟﺸﻤﺎل
ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﻤﺎل

اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت

وﻛﻼء اﻟﺸﻤﺎل

ﻓﺮع ﻏﺰة
داﺋﺮة اﻛﺘﺘﺎب
اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺼﺤﻲ

داﺋﺮة اﻛﺘﺘﺎب
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

داﺋﺮة ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

داﺋﺮة اﻛﺘﺘﺎب
اﻟﺴﻴﺎرات

داﺋﺮة اﻹﻋﺎدة

داﺋﺮة ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺎدﻳﺔ

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻮﺳﻂ

ﻓﺮع اﻟﻘﺪس

داﺋﺮة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

داﺋﺮة أﻧﻈﻤﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

اﻟﺸﺒﻜﺎت

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﻮازﻧﺎت

وﻛﻼء اﻟﻮﺳﻂ واﻟﻘﺪس
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

أعضاء اإلدارة التنفيذية

أحمد فؤاد مشعشع
المدير العام
عالء علي صافي

نائب المدير العام للشؤون
المالية والخدمات المساندة
وتكنولوجيا المعلومات

ماجستير محاسبة IT / MBA / CPA
تاريخ الميالد1985 :
الجهة األكاديميةUniversity of Cincinnati - USA :
سنة التخرج :بكالوريوس  | 2006ماجستير 2010
الخبرة العملية 14 :سنة في مجال تكنولوجيا المعلومات

ماجستير إدارة أعمال مالية  -محاسبة
تاريخ الميالد1972 :
الجهة األكاديمية :جامعة بيرزيت و EMU / Turkey
سنة التخرج :بكالوريوس  | 1994ماجستير 2008
الخبرة العملية 27 :سنة في مجال البنوك واالتصاالت
والتأمين

عبدالحميد منير نصار
نائب المدير العام للعمليات
(االكتتاب والتعويضات)
بكالوريوس محاسبة
تاريخ الميالد1978 :
الجهة األكاديمية :جامعة النجاح
سنة التخرج2001 :
الخبرة العملية 19 :سنة في مجال تدقيق البيانات المالية

مساعد المدير العام للتعويضات

سهيل صالح الدين عواد
مساعد المدير العام لإلكتتاب

إسكندر أحمد سمارة

دبلوم تجارة وإدارة مكاتب

دكتوراة إقتصاد

تاريخ الميالد1961:
الجهة األكاديمية :معهد قلنديا للتدريب المهني
سنة التخرج1981 :
الخبرة العملية 36 :سنة في مجال التأمين

تاريخ الميالد1962 :
الجهة األكاديمية :جامعة كانبور  /الهند
سنة التخرج1993 :
الخبرة العملية 25 :سنة في مجال التأمين

والتدقيق الخارجي والداخلي والتأمين

والمالية والتأمين
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رواتب ومنافع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة

مركز الشركة وفروعها وحجم القوى العاملة

تقاضى أعضاء اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة المبالغ المبينة في الجدول أدناه والتي تمثل كافة رواتبهم ومكافآتهم ومزاياهم خالل العام :2020

تمارس الشركة أعمالها من خالل مركزها الرئيسي في مدينة البيرة وفروعها العشرة ومكاتبها الواحد والعشرين وبلغ عدد العاملين في الشركة  203في نهاية عام . 2020

أدناه جدول يبين توزيع موظفي الشركة حسب مؤهالتهم العلمية:
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المؤهل العلمي

عدد الموظفين

2020/12/31

2019/12/31

دكتوراة

1

طبيعة العالقة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ماجستير

20

منافع قصيرة األجل

إدارة عليا

737,142

778,216

بكالوريوس

127

دبلوم

32

حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة

إدارة عليا

134,636

194,800

ثانوية عامة

19

مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

248,500

213,350

أقل من ثانوية

4

إجمالي عدد الموظفين

203
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مركز الشركة وفروعها وحجم القوى العاملة

التدريب والتأهيل لموظفي الشركة

علما بأن هؤالء العاملين موزعين حسب مراكز عملهم على النحو التالي:

تؤمــن الشــركة بــأن العنصــر البشــري هــو أهــم دعائــم نجاحهــا ورأســمالها الحقيقــي الــذي يتطلــب التطويــر المهنــي المســتمر ولذلــك حرصــت الشــركة علــى توفيــر الــدورات وورشــات العمــل التاليــة
لموظفيهــا خــال العــام :2020
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الفرع

عدد الموظفين

المركز الرئيسي

90

القدس

3

بيرزيت

2

الخليل

24

العيزرية

7

بيت لحم

25

غزة

7

نابلس

21

طولكرم

13

جنين

11

إجمالي عدد الموظفين

203

اسم الدورة

البلد

اسم مركز التدريب

عدد
الموظفين

االمتحان التأميني (Award in General Insurance (W02

فلسطين

CII Group

13

MCSA

فلسطين

Experts Turnkey Solutions

1

المعيار الدولي للتقارير المالية  IFRS 17وتطبيقاته العملية

فلسطين

Go Global

4

التدقيق الداخلي والرقابة

األردن

االتحاد األردني لشركات التأمين

1

إدارة دعاوى وقضايا التأمين

فلسطين

االتحاد األردني لشركات التأمين

3

تأمينات الحياة وبرامج التأمين المتداولة

األردن

االتحاد األردني لشركات التأمين

1

التدقيق الداخلي المبني على المخاطر

فلسطين

جمعية المدققين الداخليين الكويتية

2
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التأمين الوطنية في صحف

نشاطات التأمين الوطنية

مبادرة
ريادية
وطموحة
شركة التأمين الوطنية
ً
إقليميا في
 NICتتوسع
جمهورية مصر العربية

في مبادرة ريادية وطموحة ،أعلنت شركة التأمين
ً
رسميا عن خبر استثمارها االستراتيجي في
الوطنية
تأسيس شركة تأمين جديدة في جمهورية مصر العربية تحت
اسم « مدى للتأمين « وبرأسمال مدفوع بلغ  150مليون جنيه مصري
وبالشراكة االستراتيجية مع « مجموعة السويدي « التي تعد من كبار
تكريما
التأمين
واإلعمار
المستثمرين في جمهورية مصر العربية في مجال الطاقة واالستثمار
لجهودهــم
الوطنية
داخل القطر المصري واألسواق العالمية ويأتي هذا اإلفصاح بعد استالم خطاب
التأميــن الوطنيــة
 NICترعى
المبدئية
الموافقة الرسمي من هيئة الرقابة المالية في جمهورية مصر العربية على الموافقة
 NICتنظــم رحلــة ســفر
فعالية « سوق العنب
لتأسيس شركة « مدى للتأمين «.
لموظفيهــا ووكالئهــا الــى
والمنتجات النسوية «
ً
ً
هاما لصناعة التأمين الفلسطيني بشكل عام ولشركة
تطورا
وتعتبر هذه الخطوة
مدينــة دبــي
التأمين الوطنية  NICبشكل خاص ،وتأتي هذه الخطوة كمحصلة للعمل
رام اللــه – دعمــت شــركة التأميــن الوطنيــة NIC
كرمــت شــركة التأميــن الوطنيــة مجموعــة مــن
فعاليــة « ســوق العنــب والمنتجــات النســوية « المنظــم
الدؤوب والتخطيط االستراتيجي وتطبيق المعايير المثلى للتأمين
موظفيهــا ووكالئهــا وعائالتهــم مــن خــال تنظيــم
مــن قبــل غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم وذلــك مــن
رحلــة ســفر لمــدة ســتة ايــام الــى مدينــة دبــي وذلــك
وإدارة المخاطر التي عملت شركة التأمين الوطنية  NICعلى
جانــب المســؤولية االجتماعيــة الخاصــة بالشــركة والتــي تهــدف
تقديــرا لجهودهــم التــي بذلوهــا فــي ســبيل خدمــة عمــاء
ً
الــى دعــم المشــاريع النســوية والقطاعــات االقتصاديــة والزراعيــة.
عاما من العمل الحثيث
تبنيها وتعظيمها خالل أكثر من 27
الشــركة خــال عــام  ،2019وقــد رافــق أعضــاء مــن اإلدارة التنفيذيــة
من اإلدارة التنفيذية للشركة وبرعاية حكيمة من
مــن جانبــه عبــر مديــر عــام شــركة التأمين الوطنية  NICأحمد مشعشــع عن
هــذا الوفــد لإلشــراف واالهتمــام بهــم خــال رحلــة الســفر.
مجلس إدارة الشركة الذي يجمع بين الحكمة
أهميــة مســاهمة الشــركة بهــذه النشــاطات والفعاليــات ومشــاركة
أكــد مديــر عــام شــركة التأميــن الوطنيــة  NICأحمــد مشعشــع
أبنــاء المجتمــع فيهــا والــذي يســاعد علــى تمكيــن القطــاع
والخبرة المتنوعة التي اثرت هذا التوجه
دعما
تحت
أن هــذه الرحلــة عبــارة عــن عربــون محبــة وامتنــان
االقتصــادي والزراعــي ويســاعد فــي توفيــر فــرص
ودعمت األفكار الريادية للشركة
عمــل عــدا عــن أهميــة دعــم المنتــج الفلســطيني
لشــركاء الشــركة أيــا كانــوا موظفيــن أو وكالء
لجهود
عنوان
لبناء قصة نجاح فلسطينية
وزيــادة انتشــاره بالســوق المحلــي ليســتحوذ
لمــا بذلــوه مــن جهــود لالرتقــاء فــي أداء
الحكومة
«
كبيرة
قصة
انت
«
علــى الحصــة الســوقية األكبــر فــي
جديدة داخل الوطن
شــركة التأميــن الوطنيــة لتحافــظ
مجموعة التأمين
الســوق الفلســطيني ممــا يســاعد
التأمين الوطنية NIC
وخارجه.
علــى مركــز الصــدارة فــي
بالنهــوض بتلــك القطاعــات
الوطنية  NICتتبرع بـمبلغ
الســوق الفلســطيني.

نصف مليون شيكل

رام اللــه  -دعمــت مجموعــة التأميــن الوطنيــة ،nic
جهــود الحكومــة الفلســطينية وخطــة الطــوارئ التــي
أطلقتهــا منــذ الشــهر الماضــي لمواجهــة انتشــار فيــروس
كورونــا وذلــك بالتبــرع بمبلــغ نصــف مليــون شــيكل مــن خــال
االجتمــاع مــع دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور محمــد اشــتية يــوم أمــس فــي
مقــر رئاســة الــوزراء.
وأكــد رئيــس مجلــس ادارة شــركة التأميــن الوطنيــة  nicمحمــد
مســروجي ،ان مجموعــة التأميــن الوطنيــة  nicقــررت
تخصيــص هــذا الدعــم فــي الوقــت الحالــي انطالقــا
مــن مســؤوليتنا االجتماعيــة اتجــاه شــعبنا
الفلســطيني وتكاتــف القطــاع الخــاص مــع
الحكومــة لدعــم خططهــا لمواجهــة
حالــة الطــوارئ التــي تمــر فــي
البــاد ومــد العــون للحــد
مــن انتشــار الفيــروس
ومواجهتــه بكافــة
الســبل.
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تطلق انتاج غنائي تحفيزي
األول لها

وتوفيــر دعــم كافــي
أبنــاء
لكافــة
ا لمجتمــع .

اطلقــت شــركة التأميــن الوطنيــة انتاجهــا الغنائــي
التحفيــزي تحــت عنــوان « انــت قصــة كبيــرة « فــي نهايــات
العــام الحالــي نظـ ً
ـرا للظــروف االســتثنائية التــي مــر بهــا العالــم
أجمــع خــال عــام .2020
وأشــار مديــر عــام شــركة التأميــن الوطنيــة أحمــد مشعشــع ان التأميــن
الوطنيــة فــي عامهــا الثامــن والعشــرين بحــد ذاتهــا قصــة كبيــرة ،قصــة
اســتثنائية تكللــت بالنجــاح والتطــور منــذ عــام لعــام بتحقيــق
العديــد مــن النجاحــات وافتتــاح العديــد مــن الفــروع
للشــركة لنصبــح منتشــرين بكافــة أرجــاء الوطــن
واالمتــداد الــى خــارج الوطــن للمســاهمة
وتبــادل الخبــرات التأمينيــة بشــركة
مصريــة تحــت اســم مــدى
للتأميــن.
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اإلنجازات

إضاءات

 - 1االستمرار في تحقيق أرقام قياسية جديدة في أقساط التأمين حيث تم تحقيق أقساط بقيمة  54مليون دوالر أمريكي في عام  2020وهي األعلى منذ تأسيس الشركة.
 - 2تحقيق هامش مالءة بنسبة .%232
 - 3أول شركة تأمين فلسطينية عملت على إطالق منتج تأمين سفر شامل لتغطية الكورونا.

 30فــــرع ومكتــب
و 25وكيـــل لخدمتكم

 - 4تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة  3مليون دوالر أمريكي عن نتائج عام .2019
 - 5التبرع بمبلغ  500ألف شيقل لصندوق وقفة عز كمبادرة تدعم المسؤولية المجتمعية وذلك خالل إنتشار جائحة كورونا.

أكثر من  30نوع من
الحلول التأمينية

 - 6إطالق خدمة الواتساب الخاص بالشركة والذي يضمن للعمالء سهولة للحصول على خدماتهم التأمينية.

توفر مركز خدمات هاتفية
 7/24لخدمة عمالئنا

 - 7التوسع الخارجي من خالل تأسيس شركة مدى للتأمين في مصر.
 - 8االستخدام األمثل للتكنولوجيا عن طريق العمل عن ُبعد أثناء إغالق محافظات الوطن نتيجة لجائحة كورونا بحيث تم خدمة عمالء الشركة دون انقطاع.

ً
عاما في
خبرة 28

تقديم خدمات الشركة عبر االنترنت

إدارة المخاطر والتأمين

(خدمة تأمينك أون الين)

الشركة الفلسطينية األولى
 203موظف لخدمتكم

في قطاع التأمين التي
حصلت على شهادة

 - 9إعادة تأهيل فرع الشركة في طولكرم وفتح مكاتب جديدة في كل من عرابة وميثلون وقباطية.

األرباح النقدية الموزعة
تجاوزت  38مليون دوالر أمريكي

 - 10تطوير سياسات وإجراءات مكافحة جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

التعاون مع الشبكة الطبية

هامش مالءة يصل

األوسع في فلسطين

إلى %232

رأسمال وطني
قيمته  15مليون دوالر أمريكي
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دعم أكثر من  30مؤسسة

تخصيص نســــــبة  %12من أرباح

ً
سنويا
إجتماعية

ً
سنويا
الشركة للموظفين

الصحية واالجتماعية والبيئية

تواصــل شــركة التأميــن الوطنيــة منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن البحــث المســتمر وتطويــر أفضــل التغطيــات التأمينيــة وســبل إدارة المخاطــر بشــكل فعــال إنطالقـ ًـا مــن دورهــا الفعــال فــي دعــم االقتصــاد
الوطنــي باإلضافــة إلــى تطويــر تجربــة خدميــة مميــزة لعمالئهــا والــذي هــو أســاس عمــل الشــركة لتســليط الضــوء علــى ميزتهــا التنافســية بالمقارنــة مــع منافســيها.

الشفافية والنزاهة

دعم العديد من القطاعات

البحث والتطوير

التعويضات المدفوعة
منذ تأسيس الشركة تجاوزت
 364مليون دوالر أمريكي

منــذ ثمانيــة وعشــرون عامـ ًـا تــرى التأميــن الوطنيــة مــدى التغيــر الكبيــر والمســتمر فــي إحتياجــات عمــاء الســوق الفلســطيني والــذي يدفعهــا دائمــا للبحــث والتطويــر فــي تلبيــة هــذه االحتياجــات لتبقــى
الســباقة وتحقــق الصــدارة فــي تقديــم مــا هــو جديــد للمواطــن الفلســطيني مــن تغطيــات تأمينيــة مختلفــة بمســتوى جــودة خدمــات عاليــة مــن خــال إدارة العمليــات بشــكل فعــال وبنــاء قنــوات اتصــال
متعــددة ومتنوعــة مــع العمــاء.

45

الخطة المستقبلية

الوضع التنافسي

تتطلــع دائمـ ًـا شــركة التأميــن الوطنيــة إلــى التوســع الجغرافــي لتكــون األقــرب إلــى كافــة عمالئهــا للحصــول علــى خدماتهــا بشــكل مريــح وفعــال واالعتمــاد علــى التكنولوجيــا ووســائل تطورهــا للتطويــر

إن للشــركة مكانتهــا المتميــزة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني حيــث بلغــت حصتهــا الســوقية فــي العــام  2020حوالــي  %18مــن إجمالــي أقســاط جميــع شــركات التأميــن األخــرى العاملــة فــي الســوق

مــن تجربــة عمالئهــا باإلضافــة إلــى بنــاء شــراكات جديــدة مــع معيــدي التأميــن حــول العالــم لتقديــم أفضــل التغطيــات التأمينيــة حيــث يشــكل هــذا المزيــج مــن التكنولوجيــا والتغطيــات التأمينيــة األنســب

الفلسطيني.

والتوســع الجغرافــي وتجربــة العمــاء المتطــورة وتطويــر آليــة التعويــض ركائــز إســتراتيجية الشــركة لتحقيــق مركــز الصــدارة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني.
إنطالقـ ًـا مــن وطنيتهــا يبقــى المجتمــع الفلســطيني محــور إهتمــام الشــركة حيــث تســتمر فــي تخصيــص جــزء مــن عائداتهــا لتنفيــذ مشــاريع مختلفــة مــن المســؤولية المجتمعيــة فــي المجــال الصحــي
والبيئــي واالجتماعــي.

استثمارات المجموعة
تعمــل المجموعــة علــى توزيــع اســتثماراتها علــى قنــوات اســتثمار وعمــات مختلفــة محليـ ًـا وإقليميـ ًـا وعالميـ ًـا بمــا يحقــق أفضــل عائــد بأقــل مخاطــر ممكنــة ,الجــدول أدنــاه يبيــن اســتثمارات المجموعــة
الرئيســية (المبالــغ أدنــاه بــآالف الــدوالرات األمريكيــة):

كفاءة األنظمة والضبط الداخلي
تســعى شــركة التأميــن الوطنيــة بشــكل مســتمر إلــى تعزيــز أداء الدوائــر والفــروع المختلفــة مــن خــال تفعيلهــا ألنظمــة الضبــط الداخلــي والماليــة ,وفــي إطــار مســاعيها لذلــك يمنــح مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة أهميــة عاليــة لتنظيــم إجــراءات الضبــط الداخلــي مــن خــال تحديــد المســؤوليات والصالحيــات والعالقــات الوظيفيــة بيــن مكوناتــه المختلفــة وذلــك بهــدف حمايــة األصــول مــن الضيــاع
والتحايــل ولمــا لذلــك مــن دور مباشــر فــي رفــع كفــاءة أداء العمليــات الفنيــة والماليــة وإعطائهــا قيمــة إضافيــة تعــزز مــن خاللهــا مكانتهــا الربحيــة وتظهــر بياناتهــا بدقــة وشــفافية ألصحــاب العالقــة,
وتأكيـ ً
ـدا لضمــان كفــاءة وســامة أنظمــة الضبــط الداخلــي التــي يتــم العمــل بهــا فــي الشــركة ،عمــدت الشــركة إلــى القيــام بمــا يلــي:
ً
استنادا لوثيقة التدقيق الداخلي المعتمدة من مجلس اإلدارة.
• تنفيذ إجراءات التدقيق الداخلي في الشركة
• تطبيق الشركة لكافة البنود اإللزامية في مدونة الحوكمة الفلسطينية.
ً
عالميا.
• ترشيح و اختيار أكفأ شركات التدقيق الخارجي و المصنفة من الدرجات األولى
• تطوير سياسات عمل واضحة و ممنهجة تتعلق بكافة عمليات وأقسام الشركة.
• تولي الشركة أهمية عالية لرفع كفاءة أنظمة الرقابة والضبط الداخلي من خالل الضوابط البرمجية والتي يتم تطويرهـــا بشكــــل مستمــــر علــــى النظام اآللي فــي الشركــــة بحيــث يمنــع ذلك
حدوث أي مخاطر أو أخطاء وبالتالي ضبطها قبل وقوعها.
• إعتماد هيكل تنظيمي واضح مبني على نظام وظيفي.
• إعتماد مؤشرات أداء  KPIsيتم على أساسها تقييم أداء الموظفين لتحقيق األهداف المحددة للشركة.
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نوع االستثمار

2020

2019

ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

15,978

21,012

استثمارات إستراتيجية

4,749

2,241

أسهم في سوق فلسطين

4,119

2,353

أسهم في سوق األردن

549

1,203

أسهم في سوق قطر

86

78

أسهم في سوق مصر

119

155

أسهم في سوق اإلمارات العربية المتحدة

132

0

أسهم في سوق أمريكا

921

344

أسهم في سوق أوروبا

141

71

سندات ومحافظ استثمارية

27,222

21,949

أراضي وعقارات

20,430

20,964

المجموع

74,446

70,370
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أتعاب التدقيق

إسم الشركة

المدقق

شركة التأمين الوطنية

برايس ووترهاوس كوبرز

41,992

شركة أبراج الوطنية

برايس ووترهاوس كوبرز

4,408

4,180

46,400

41,800

المجموع
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2020

2019

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
37,620
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متفرقات

متفرقات

قــرارات رقابيـة ذات أثـر مـادي

• شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين

 .1قــرار هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية بإلــزام جميــع شــركات التأميــن العاملــة فــي الســوق بــأن تقــدم مــع بياناتهــا الماليــة الســنوية دراســات إكتواريــة معــدة مــن قبــل خبــراء متخصصيــن فــي هــذا
المجــال تبيــن مــدى كفايــة االحتياطيــات الفنيــة لهــذه الشــركات ،ومــدى تــوازن ومالئمــة سياســة التســعير.
 .2قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بخصوص اإللتزام بالتعرفة الرسمية لتأمين المركبات و العمال.
 .3التعديالت المتوقعة على قانون الضريبة.
 .4تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)17
• المخاطر
ال يوجد مخاطر محتملة من الممكن أن تتعرض لها المجموعة خالل السنة المالية الالحقة والتي من شأنها التأثير المادي على المجموعة.
• السيطرة
لم تظهر أية بوادر من قبل أي من المساهمين تدل على نيتهم للسيطرة على المجموعة.
• االعتماد على موردين وعمالء رئيسيين

ً
ً
وخارجيا يشكلون  %10فأعلى من إجمالي إيرادات الشركة.
محليا
العمالء الرئيسيون :ال يوجد عمالء رئيسيون
ً
ً
وخارجيا يشكلون  %10فأعلى من إجمالي مشتريات الشركة.
محليا
الموردون الرئيسيون :ال يوجد موردون رئيسيون
• اإلجراءات القانونية الجوهرية

ال يوجــد أي قضايــا ســوى القضايــا المقامــة ضــد المجموعــة ضمــن النشــاط الطبيعــي لهــا .وفــي اعتقــاد اإلدارة ووفقـ ًـا لــرأي المستشــار القانونــي فــإن المبالــغ المســتدركة مــن قبــل المجموعــة
كمخصــص لهــذه القضايــا تعــادل المبالــغ المتوقــع دفعهــا ،والنتائــج التــي تترتــب عليهــا ليــس لهــا أي تأثيــر جوهــري علــى الوضــع المالــي للمجموعــة ونتائــج أعمالهــا.
• مساهمة المجموعة في حماية البيئة
حرصــا مــن المجموعــة علــى ضــرورة حمايــة البيئــة والحفــاظ عليهــا ،تســتمر المجموعــة فــي تنفيــذ عــدة مبــادرات للحفــاظ علــى الطاقــة وزراعــة األشــجار وتأهيــل وترميــم الحدائــق .حيــث قامــت المجموعــة
خــال العــام  2018بتطويــر حــرش الردانــا وحديقــة االســتقالل ،وخــال عــام  2019تــم إعــادة تأهيــل حديقــة مدرســة كفــر نعمــة للبنــات.
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يتــم إرســال دعــوة لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوية لكافــة المســاهمين قبــل أســبوعين علــى األقــل مــن تاريــخ انعقــاد االجتمــاع ،كمــا يتــم نشــر إعــان دعــوة انعقــاد الهيئــة العامــة فــي الصحــف
المحليــة قبــل أســبوع مــن انعقــاد االجتمــاع ويتــم نشــر الدعــوة والتقريــر الســنوي علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة  www.nic-pal.comوعلــى صفحــة الشــركة فــي بورصــة فلســطين علــى موقــع
.www.pex.ps
• االختالف بين البيانات المالية الختامية والبيانات المالية األولية
يبين الجدول أدناه االختالف بين البيانات المالية األولية والبيانات المالية الختامية.
البند

البيانات المالية األولية
دوالر أمريكي

الفرق

البيانات المالية الختامية
دوالر أمريكي

موجودات عقود إعادة التأمين

9,984,594

482,218

10,466,812

مجموع الموجودات المتداولة

78,409,915

482,218

78,892,133

مجموع الموجودات

133,665,700

482,218

134,147,918

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

55,612

-3,895

51,717

حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم

45,249,951

-3,895

45,246,056

مجموع حقوق الملكية

46,965,575

-3,895

46,961,680

مطلوبات عقود التأمين

62,628,086

482,218

63,110,304

أرصدة دائنة أخرى

3,770,995

3,895

3,774,890

مجموع المطلوبات المتداولة

79,662,242

486,113

80,148,355

مجموع المطلوبات

86,700,125

486,113

87,186,238

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

133,665,700

482,218

134,147,918
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التبرعات والمنح والمسؤولية اإلجتماعية

الشركة التابعة للمجموعة

ونتيجة لجائحة كورونا ،قامت الشركة
ً
تخصص شركة التأمين الوطنية ميزانية سنوية نسبتها  %2من صافي الدخل وذلك لدعم كافة مجاالت المسؤولية المجتمعية .خالل العام 2020
بالتبرع بمبلغ:

• شركة أبراج الوطنية

السيد :عزيـــــز محمود عبد الجواد
السيد :فضـــل مصطفى حمـــاد
السيد :بشــــار توفيــــق حسيــــــن
السيد :ســــــامر عزيـــــــز شــــــحادة
السيد :إبراهـيــم علــي الطـويـــل
السيد :فــــــــؤاد نخلــــــــة قطــــــان
السيد :سبيـــــــــر رزق خــــــــــــــــوري
السيد :أحمـــد فــؤاد مشعــشــع

رئيــــــــــــــــس مجلــــــــــــــــس اإلدارة
نائــــب رئيــــــس مجلـــــــس اإلدارة
عضــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــــس اإلدارة
عضــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــــس اإلدارة
عضــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــــس اإلدارة
عضــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــــس اإلدارة
عضــــــــــــــــو مجلــــــــــــــــــس اإلدارة
المديـــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــام

تأسســت شــركة أبــراج الوطنيــة فــي عــام  1995كشــركة مســاهمة خاصــة مملوكــة ملكيــة شــبه كاملــة لشــركة التأميــن الوطنيــة برأســمال اســمي ومدفــوع مقــداره مليــون دينــار أردنــي ،وســجلت فــي
ذلــك الوقــت لــدى مراقــب الشــركات تحــت رقــم  562420901لتكــون الــذراع لالســتثمارات العقاريــة لشــركة التأميــن الوطنيــة ،وكان باكــورة أعمالهــا إقامــة مجمــع أبــراج الوطنيــة فــي مدينــة البيــرة.

 500ألف شيقل
دعم لصندوق وقفة عز

فــي بدايــة عــام  ،2006قــرر مجلــس إدارة مجموعــة شــركة التأميــن الوطنيــة زيــادة رأســمال الشــركة إلــى  10مالييــن دوالر أمريكــي موزعــة علــى  10مالييــن ســهم القيمــة االســمية للســهم دوالر
أمريكــي واحــد ,وتــم بتاريــخ  2006/03/18تحويــل الشــركة مــن شــركة مســاهمة خصوصيــة محــدودة إلــى شــركة مســاهمة عامــة محــدودة تحــت رقــم  .562601153وقــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي جلســته
المعقــودة بتاريــخ  2009/11/03إدراج أســهم الشــركة فــي بورصــة فلســطين ،وتــم إدراج األســهم فــي بورصــة فلســطين بتاريــخ .2010/04/14
بتاريــخ  ,2012/03/29وافقــت الهيئــة العامــة علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة بزيــادة رأس المــال مــن  10مالييــن دوالر أمريكــي مــوزع علــى  10مالييــن ســهم القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي
واحــد إلــى  11مليــون دوالر أمريكــي مــوزع علــى  11مليــون ســهم القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد وذلــك بإصــدار  1مليــون ســهم جديــد القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد
وتوزيعهــا أســهم منحــة مجانيــة علــى المســاهمين بواقــع ســهم واحــد لــكل عشــرة أســهم يمتلكهــا المســاهم بتاريــخ اجتمــاع الهيئــة العامــة أي مــا نســبته  % 10مــن الرأســمال اإلســمي والمدفــوع.
وفــي نهايــة عــام  ,2020بلــغ عــدد األســهم المملوكــة لشــركة التأميــن الوطنيــة  10,229,659ســهم مــا نســبته  %93مــن مجمــوع رأســمال شــركة أبــراج الوطنيــة.
قامــت الشــركة فــي أوائــل عــام  2013بالدخــول فــي شــراكة مــع الشــركة الوطنيــة األردنيــة إلدارة التأمينــات والنفقــات الصحيــة و الطبيــة ( )NatHealth Jordanمــن أجــل تأســيس شــركة إدارة نفقــات
طبيــة فــي فلســطين ,و قــد تــم بتاريــخ  2013/05/20تأســيس الشــركة الوطنيــة الفلســطينية إلدارة التأمينــات والنفقــات الصحيــة والطبيــة ( )NatHealth Palestineبرأســمال اســمي مقــداره ( )800ألــف
دوالر أمريكــي مقســم إلــى ( )800ألــف ســهم القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد ,تمتلــك شــركة أبــراج الوطنيــة ( )392ألــف ســهم منهــا أي مــا نســبته ( ,)%49وقــد قامــت الشــركة بتســديد
كامــل مبلــغ حصتهــا مــن رأس المــال والبالــغ ( )392ألــف دوالر أمريكــي.
مــن أهــم غايــات شــركة ( )NatHealth Palestineممارســة أعمــال إدارة النفقــات والخدمــات التأمينيــة الطبيــة ,بمــا فــي ذلــك إدارة برامــج التأميــن الصحــي المعتمــدة مــن شــركات التأميــن وتنفيذهــا وإدارة
محافــظ االشــتراك الصحــي لصالــح شــركات التأميــن والمؤسســات والنقابــات وأي جهــات أخــرى وذلــك مــن خــال التعاقــد مــع مقدمــي الخدمــات الطبيــة والصحيــة والحصــول علــى أفضــل الخدمــات
الطبيــة بأقــل األســعار .كمــا قامــت شــركة ( )NatHealth Palestineباعتمــاد نظــام البطاقــة الذكيــة ( )Smart Cardللتأميــن الصحــي وهــي األولــى مــن نوعهــا فــي فلســطين والمنطقــة .وقــد بلــغ الدخــل
الشــامل لشــركة ( )NatHealth Palestineفــي عــام  )432( 2020ألــف دوالر أمريكــي.
تـ ّـم فــي نهايــة عــام  2020إعــادة تقييــم أراضــي ومبانــي الشــركة مــن قبــل ثالثــة مخمنيــن مرخصيــن لهــذا الغــرض مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية ،ولقــد بيــن التخميــن أن القيمــة

الســوقية لهــذه األراضــي والمبانــي بلغــت ( )24,675ألــف دوالر أمريكــي وفــق متوســط قيمــة التخميــن التــي أعدهــا المخمنــون الثــاث ،ومــن أجــل التحــوط قــرر المجلــس إثبــات مــا نســبته  % 90مــن
القيمــة العادلــة بمبلــغ ( )22,208ألــف دوالر أمريكــي.
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ممتلكات الشركة من أراضي ومباني

قواعد حوكمة الشركة

ً
حاليا العقارات التالية:
تمتلك شركة أبراج الوطنية

أقرت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها المنعقد بتاريخ  2010/03/25قواعد حوكمة الشركة وهي كالتالي:

• مجمــع أبــراج الوطنيــة فــي مدينــة البيــرة والــذي تعقــد الهيئــة العامــة اجتماعاتهــا بــه.

• ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف من موظفي الشركة طلب أو قبول أي منفعة مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى لنفسه أو لغيـــــره من أي جهة
لها عالقات عمل أو مصالح أو عقود أو التزامات مع الشركة عن كل ما يتصل بمسؤولياته أو عمله في الشركة.

• قطعــة أرض رقــم ( )134مــن الحــوض رقــم ( )28مــن أراضــي البيــرة ،والبالغــة مســاحتها  3,862م.2
• قطعة أرض رقم ( )23من الحوض رقم ( )19من أراضي عين مصباح والبالغة مساحتها  2,348م.2
• قطعــة ارض رقــم ( )217مــن الحــوض رقــم ( )6مــن أراضــي جفنــا والبالغــة مســاحتها 16,705م.2
• قطعــة أرض رقــم ( )214مــن الحــوض رقــم ( )6مــن أراضــي جفنــا والبالغــة مســاحتها 13,259م.2

• ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من أعضاء المجلس أو ألي من أفراد اإلدارة التنفيذية في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو المشاريع أو االرتباطات التي
تعقد مع الشركة أو لحسابها.

• قطعة أرض رقم ( )107من الحوض رقم ( )6من أراضي كفر قليـل والبالغة مساحتها  69,085م.2
• قطعة أرض رقم ( )108من الحوض رقم ( )6من أراضي كفر قليل والبالغة مساحتها  11,327م.2

• إذا كان لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من أعضاء المجلس أو ألي من المدراء التنفيذيين في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الصفقات التي تبرمها الشركة مع الغير فإنه

• قطعة أرض رقم ( )4من الحوض رقم ( )20من أراضي قرية بورين والبالغة مساحتها  12,231م.2

يشترط إلبرام هذه الصفقة ما يلي:

• قطعة أرض رقم ( )27من الحوض رقم ( )2من أراضي تلفيت ،جنين والبالغة مساحتها  12,478م.2

• أن يتم إفساح المجال لجميع المتنافسين لالشتراك في عروض هذه الصفقات على قدم المساواة.

• قطعة أرض رقم ( )24من الحوض رقم ( )31من أراضي جبع ،جنين والبالغة مساحتها  47,572م.2

• عند بحث الصفقة من قبل مجلس اإلدارة ،يجب أال يشارك العضو صاحب المصلحة في مناقشات المجلس أو في التصويت على قرار إحالة الصفقة.

• قطعة أرض رقم ( )9من الحوض رقم ( )5من أراضي صير  -جنين والبالغة مساحتها  103,365م.2

• أن يكون إقرار هذه الصفقة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة بعد استبعاد العضو صاحب المصلحة.

وقــد تــم خــال العــام  2017تشــكيل لجنــــــة عقاريــــة منبثقـــــة عــن مجلــــس اإلدارة لمتابعــــة عقــارات الشركــــة بهــــدف بيــع األراضــــي التــــي ارتفعــــت أسعارهــــا ارتفاعـــ ًـا ملحوظـــ ًـا ووصلــــت إلــى حــدود غيـــر

• ال تنطبق هذه اإلجراءات على عقود التأمين التي يبرمها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مـع الشركـة علـى أن تحكمهـا نفـس الشـروط التـي تخضـع لهـا التعامـالت مع زبائن
الشركة اآلخرين دون أي شروط تفضيلية.

ـأراض أخــرى لهــا مســتقبل واعــد ،وقــد تــم خــال العــام  2020بيــع أرض الشــركة فــي دورا القــرع وتحقيــق عائــد مجـ ٍز.
مسبوقـــة واســتبدالها بـ ٍ
• ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي عضو من أعضاء المجلس أو ألي فرد من اإلدارة التنفيذية للشركة أن يقوم بعمل منافس للشركة كما ال يجوز أن تمثل العضوية في مجلس اإلدارة
أظهــرت حســابات الشــركة فــي عــام  2020أن إيــرادات التأجيــر والخدمــات فــي مجمــع أبــراج الوطنيــة بلغــت ( )630ألــف دوالر أمريكــي مقابــل ( )658ألــف دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي ،كمــا
أن الشــركة حققــت أرباحــــــ ًـا صافيــة مقدارهــا ( )1,278ألــف دوالر أمريكــي مقابــل ( )1,462ألــف دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي وذلــك بعــد خصــم مخصصــات االســتهالك والمصاريــف اإلداريـــة

ً
مسبقا عن أي مصلحة له تجاه أي جهة أخرى غير الشركة وعن أي تغير قد يطرأ على هذه المصالح فور حدوثه ،وال يجــــوز لرئيــــــــــــس
يبلغ العضو
تعارض مع مصالح أخرى للعضو ،ويحبذ أن ّ

وأعضاء مجلس اإلدارة أن يشاركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة للشركة ،كما ال يجوز لهم تقديم االستشارة أو التوجيه ألحد زبائن الشركة أو دائنيها أو مزوديها أو غيرهــم مــــــن

ومصاريــــف تشغيــــل المجمــــع وضريبــــة األمــاك وضريبــة الدخــل .ومــن الجديــر ذكــره بــأن هــذه األربــاح تشــتمل علــى مــا يلــي:

المتعاملين معها.

• أرباح ارتفاع القيمة العادلة لعقارات الشركة بمبلغ ( )930ألف دوالر أمريكي هذا العام مقابل ( )1,118ألف دوالر أمريكي العام الماضي.
• حصة الشركة من نتائج أعمال شركة ( )NatHealth Palestineوالتي بلغت حوالي ( )212ألف دوالر أمريكي هذا العام مقابل ( )167ألف دوالر أمريكي العام الماضي.

ً
ً
ماليا من أي نوع ألي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ،أما فيما يتعلق بالمعامالت التأمينية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مع الشركة ،فيطبق عليهم نفس
قرضا
• ال يجوز للشركة أن تقدم
سياسة االئتمان التي تقدمها الشركة لزبائنها اآلخرين دون أي معاملة تفضيلية.
• يجب على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق مصالح الشركة وال يحق ألي منهم تحقيق مصالح شخصية من وراء قراراته أو أن يغتنم
لنفسه فرصة سنحت للشركة.
• على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع المطلعين في الشركة التوقف عن شراء أو بيع أسهم الشركة فور اطالعهم على معلومات جوهرية تؤثر على سعر السهم
ً
باطال.
مخالفا لذلك يعتبر
في السوق المالي إال بعد اإلفصاح الرسمي عن هذه المعلومات لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية ولبورصة فلسطين ولوسائل اإلعالم وأي تداول يقع
ً
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إقرارات
نحن الموقعين أدناه رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة نقر بما يلي:
• مسؤوليتنا الكاملة عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.
• مسؤوليتنا الكاملة عن عدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة المالية .2021

تطور أصول المجموعة

(آالف الدوالرات)

السنة

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

مجموع االستثمارات

74,446

70,370

67,256

63,165

55,542

52,038

45,064

48,751

49,171

50,477

مجموع األصول

134,148

116,417

104,185

100,804

91,205

80,929

73,245

80,668

75,428

72,879

46
74

,4

70
,3
70

56
,2
67

65
,1
63

55

38
,0
52

64
,0
45

48

,7

51

71
,1
49

50

,4

77

,5

42

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000

استثمارات المجموعة

2020

2019

80,000

20,000
10,000

نحن الموقعين أدناه نقر بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي للسنة المنتهية في  2020/12/31والمدققة من قبل مدققي الحسابات

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

140,000

134,148

السادة :برايس ووترهاوس كوبرز

2011

116,417

100,804

2018

2017

91,205

80,668

80,929
73,245

100,000
75,428

72,879

2012

2011

80,000
60,000

أصول المجموعة

104,185

120,000

40,000
20,000
2020
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2019

2016

2015

2014

2013
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تطور خصوم المجموعة

صافي الدخل قبل الضرائب

(آالف الدوالرات)

(آالف الدوالرات)

السنة

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

السنة

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

مجموع حقوق الملكية للمجموعة

46,962

42,160

39,003

37,523

34,720

31,978

26,925

27,649

24,524

21,734

المجموع

9,800

8,786

5,511

8,626

5,769

2,559

3,489

6,967

6,588

5,207

صافي مطلوبات عقود التأمين للمجموعة

52,643

47,883

43,558

44,046

33,546

31,018

30,151

32,952

29,016

31,284

9,800

6,967

50,000

46,962
42,160

2017

2016

31,978
26,925

27,649

2014

2013

24,524

30,000
21,734

20,000

52,643

2019

47,883

2018

2,000
2019

األرباح المعدة للتوزيع

2017

2018

2015

2016

(آالف الدوالرات)

السنة

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

المجموع

5,625

3,375

3,000

6,000

2,400

1,500

1,800

2,400

2,400

3,500

5
0

3,
37

5,000

3,
00

1,

50
0

0

2,
40
0

4,000
3,000
2,000
1,000

2011
2020
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1,
80

2016

2012

2,

10,000

40
0

صافي مطلوبات عقود
التأمين للمجموعة

62
5
5,

6,

6,000

2,
40
0

2015

2014

2013

30,000

7,000

50
0

31,018

30,151

32,952

29,016

31,284

8,000

00
0

40,000

20,000

2020

2014

50,000

33,546

2019

2013

2012

2011

3,

2018

2017

4,000

األرباح المعدة للتوزيع

43,558

44,046

2015

2012

6,000

3,489

2,559

2020

2011

6,588
5,207

مجموع حقوق
الملكية للمجموعة

39,003

37,523

34,720

40,000

8,000

5,769

5,511

10,000
2020

8,626

صافي الدخل قبل الضرائب

8,786

10,000

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011
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أقساط وعموالت وتعويضات التأمين

(آالف الدوالرات)

السنة

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

السنة

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

األقساط

54,903

52,072

50,963

50,699

42,811

34,588

34,580

36,102

30,060

32,371

الموجودات المتداولة

78,892

64,282

60,155

61,235

56,943

52,225

52,523

60,043

53,973

55,576

اإلدعاءات المسددة

28,987

30,419

31,949

28,711

21,902

21,172

24,122

17,852

18,037

14,863

المطلوبات المتداولة

العموالت المدفوعة

1,914

1,908

1,846

1,940

1,514

1,349

1,531

1,647

1,158

1,215

17,038

13,155

11,042

8,217

10,743

9,737

9,595

10,972

13,795

12,202

(بإستثناء مطلوبات عقود التأمين)

92
,8
78

80,000

03
,9
54

72
,0
52

63
50

,9

99
,6
50

األقساط

60

,1

55

35
,2
56

,9

43

61

,0
60
73

25

11
,8
42

52

,5
52

,2

23

,9

88
,5
34

34

,5

80

02
,1
36
60

71
,3

,0

9

7
28
,9
8

30
,4
1

31

35,000

,9
02
21

30,000

,8
52
17

18

1,
91
4

1,
90
8

46
1,
8

40
1,
9

51
4
1,

1,
34
9

1,
53
1

64
7
1,

15
8
1,

21
5
1,

العموالت المدفوعة

13

,1
55

42
11
,0

17
8,
2

10
,7

9,
73
7

9,
59
5

43

2
10
,9
7

,7
95

17

14

,8
63

25,000

,0
38

,0
37

21

24

,1
72

,1
22

28

,7
11

,9
4

9

30

32

اإلدعاءات المسددة

40,000

13

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

45,000

12

5,000

50,000

,2
02

15,000

53

20,000

55,000

20,000
15,000
10,000

المطلوبات المتداولة

25,000

76

30,000

55

35,000

60,000
الموجودات المتداولة

45,000
40,000

65,000

,5

50,000

64

,2

70,000

43

55,000

1,000
2020

82

60,000

10,000

60

75,000

5,000
1,000
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011
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مكاتب الشركة

فروع الشركة

المركز الرئيسي للشركة

اإلدارة اإلقليمية لمنطقة
الجنوب وفرع بيت لحم

اإلدارة اإلقليمية لمنطقة
الشمال وفرع نابلس

فرع مدينة الخليل

مكتب حوارة

مكتب طوباس

مكتب سلفيت

مكتب جنين

البيرة  -مجمع أبراج الوطنية

شارع الكركفة  -عمارة األطرش

شارع جمال عبد الناصر  -مقابل مركز اسعاد الطفولة

وادي التفاح  -عمارة الكنز

شارع القدس  -مقابل بنك االستثمار الفلسطيني

وسط البلد  -مقابل دوار الزيتونة

الشارع التجاري  -وسط البلد  -بجانب الساحة العامة

شارع الجامعة  -بجانب موقف تكسيات نابلس

هاتف02-2983800 :
فاكس02-2407460 :

هاتف02-2740951-2-3 :
فاكس02-2740954 :

هاتف09-2313117 :
فاكس09-2313113 :

هاتف02-2225367 :
فاكس02-2225368 :

تلفاكس09-2590013 :

تلفاكس09-2574115 :

تلفاكس09-2515507 :

هاتف04-2503343 :
فاكس04-2503668 :

فرع مدينة غزة

فرع مدينة جنين

فرع مدينة طولكرم

فرع مدينة العيزرية

مكتب دورا

مكتب بيت أمر

مكتب أريحا

مكتب حلحول

شارع حيفا  -عمارة السلمودي -
مقابل مجمع المحاكم الجديد

شارع نابلس  -عمارة المروى -
فوق بنك فلسطين

الشارع الرئيسي  -راس كبسة -
بجانب حلويات الكيالني

هاتف04-2436404-5 :
فاكس04-2436406 :

هاتف09-2674941-3 :
فاكس09-2674942 :

هاتف02-2794712 :
فاكس02-2794714 :

شارع الوحدة  -عمارة ضبيط
هاتف08-2824447 :
فاكس08-2824435 :

فرع بيرزيت

62

فرع مدينة القدس

الشارع الرئيسي  -وسط البلد

القدس  -الرام  -ضاحية البريد

تلفاكس02-2819446 :

هاتف02-2341294 :
فاكس02-2342101 :

الشارع الرئيسي  -بجانب المحكمة

مقابل محطة الخطيب للمحروقات

عمارة الولجة  -شارع عمان

الشارع الرئيسي  -بجانب المحكمة الشرعية

تلفاكس02-2281405 :

تلفاكس02-2521524 :

تلفاكس02-2325529 :

تلفاكس02-2218530 :

مكتب الظاهرية

مكتب قلقيلية

مكتب بيت لحم

مكتب عناتا

وسط البلد  -مقابل بنك فلسطين

دوار الشيماء  -بجانب مجمع تكسيات القرى

مقابل دائرة السير

الشارع الرئيسي  -بجانب بلدية عناتا

تلفاكس02-2263993 :

تلفاكس09-2945725 :

تلفاكس02-2772620 :

تلفاكس02-2355560 :

63

مكاتب الشركة

64

مكتب بديا

مكتب يطا

مكتب الخليل

مكتب شقبا

الشارع الرئيسي – فوق بنك فلسطين

مقابل دائرة السير

شارع عين سارة – بجانب فندق األمانة

وسط البلد  -قرب مسجد شقبا الكبير

تلفاكس09-2989506 :

تلفاكس02-2272698 :

تلفاكس02-2217056 :

جوال0592948005 :

مكتب ميثلون

مكتب قباطية

مكتب عرابة

مكتب الخليل

مدخل البلد الغربي الرئيسي،
مقابل محطة ميثلون

الشارع الرئيسي،
مقابل البنك اإلسالمي الفلسطيني

شارع جنين نابلس الرئيسي  -دوار عرابة -
مقابل محطة البراء للمحروقات

شارع الحرس مقابل نادي أضواء المدينة

هاتف04-2530422 :

هاتف04-2528168 :
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1

ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺩﻗﻖ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﺇﻟـﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣـﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻧﺎ ،ﺇﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺗﻅﻬﺭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻭﺷﺭﻛﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ "ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ"( ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  ،2020ﻭﺃﺩﺍءﻫﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻭﺗﺩﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ
ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
●
●
●
●
●
●

ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ ،2020
ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ،
ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ،
ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ،
ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ،
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺗﻭﺿﻳﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ.

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﻟﻘﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺇﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻧﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺓ "ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻗﻖ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ" ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ.
ﻧﻌﺗﻘﺩ ﺑﺄﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻭﻓﺭ ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﺭﺃﻳﻧﺎ.
ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ
ﺇﻧﻧﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﻳﻥ )ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ( ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺇﺳﺗﻭﻓﻳﻧﺎ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻧﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ.
ﻣﻧﻬﺟﻳﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ
ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ


ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ



ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻭﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ )(IBNR
ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ

ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺗﺧﻁﻳﻁﻧﺎ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ .ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ،ﺃﺧﺫﻧﺎ ﺑﻌﻳﻥ
ﺍﻹﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﺟﺗﻬﺎﺩﺍﺕ ﺣﻛﻣﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺕ ﻋﻣﻝ ﺇﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻭﺃﺧﺫ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﺅﻛﺩﺓ ،ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻹﻋﺗﺑﺎﺭ .ﻭﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺧﺫﻧﺎ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻣﻭﺭ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻳﺯ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻁﺭ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺧﻁﺎء ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ
ﺇﺣﺗﻳﺎﻝ.
ﻟﻘﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺻﻣﻳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﻥ ﺇﺑﺩﺍء ﺭﺃﻱ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻛﻛﻝ ،ﺁﺧﺫﻳﻥ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.

2
ﺑﺭﺍﻳﺱ ﻭﻭﺗﺭﻫﺎﻭﺱ ﻛﻭﺑﺭﺯ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ،ﺹ.ﺏ) 1317 .ﺭﺍﻡ ﷲ( ،ﺍﻟﻁﺎﺑﻖ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ،ﺑﺭﺝ ﻋﻣﺎﺭ ،ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ،ﺍﻟﺑﻳﺭﺓ ،ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ
ﻫﺎﺗﻑ ، +970 (0) 2 242 0230 :ﻓﺎﻛﺱwww.pwc.com/middle-east ، +970 (0) 2 242 0231:

ﺗﻘﺭﻳـﺭ ﻣﺩﻗـﻖ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑـﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘـﻝ ﺇﻟـﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣـﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﻳﺗﺑﻊ(
ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻋﺗﺑﺭﺕ ،ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺣﻛﻣﻧﺎ ﻭﺗﻘﺩﻳﺭﻧﺎ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ،ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺩﻗﻳﻘﻧﺎ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .ﺗﻡ ﺃﺧﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ
ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺗﺩﻗﻳﻘﻧﺎ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻛﻛﻝ ﻭﻓﻲ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺭﺃﻳﻧﺎ ﺣﻭﻟﻬﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺑﺩﻱ ﺭﺃﻳﺎ ً ﻣﻧﻔﺻﻼً ﺣﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ.
ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ

ﻛﻳﻑ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ

ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻭﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ )(IBNR

ﺗﺿﻣﻧﺕ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ
ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ
) (IBNRﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻧﻅﺭﺍ ً ﻟﻠﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﻟﻸﺭﺻﺩﺓ ﻭﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻭﻭﺟﻭﺩ ﻗﺩﺭﺍ ً ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ
ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ،ﺃﺧﺫﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ
ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻭﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ) (IBNRﻛﺄﻣﺭ ﺗﺩﻗﻳﻖ ﻫﺎﻡ.
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺎﻣﻳﻥ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻛﺑﻳﺭ
ﻟﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺅﻛﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﻭﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﺣﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻖ.
ﺇﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ) (IBNRﻳﻣﺛﻝ ﻧﺳﺑﺔ
 %53ﻣﻥ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ.
ﻳﺗﻛﻭﻥ ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﻳﻣﻲ
ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﻳﻥ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ .ﻳﻌﺎﺩ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻛﻝ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ.
ﻳﻣﺛﻝ ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ) (IBNRﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭ ﻷﺣﺩﺍﺙ ﻧﺗﺟﺕ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻭﻟﻛﻥ
ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  .2020ﻳﺗﻡ
ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ) (IBNRﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﺛﻣﻥ ﺍﻷﻛﺗﻭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ ﻣﻥ
ﻗﺑﻝ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ،ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻭﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺵ ﻣﻥ
ﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻛﺳﻳﺔ.

ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ:
 .1ﻓﺣﺹ ﻋﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺳﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ.
 .2ﻓﺣﺹ ﻋﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻣﻘﻳﻣﻲ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ
ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﻭﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ
ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻭﺃﻧﻣﺎﻁ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ.
 .3ﻓﺣﺹ ﻣﺩﻯ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺍﻻﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ
ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻹﻳﺿﺎﺡ ﺭﻗﻡ  3ﻭ 16ﺣﻭﻝ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ):(IBNR
.1
.2
.3
.4

ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺭﻗﻡ  2ﻭ 3ﻭ 4ﻭ.16

3

ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﻘﻼﻝ ﻭﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺛﻣﻥ ﺍﻷﻛﺗﻭﺍﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ.
ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺩﻗﺔ ﻭﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺛﻣﻥ ﺍﻹﻛﺗﻭﺍﺭﻱ
ﻛﻣﺩﺧﻼﺕ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ.
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑﻳﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺿﻣﻥ ﻓﺭﻳﻖ ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﻭﺍﻹﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺛﻣﻥ ﺍﻹﻛﺗﻭﺍﺭﻱ.
ﻓﺣﺹ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺍﻻﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ
ﻋﻧﻬﺎ ) (IBNRﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻹﻳﺿﺎﺡ ﺭﻗﻡ  3ﻭ 16ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.

ﺗﻘﺭﻳـﺭ ﻣﺩﻗـﻖ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑـﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘـﻝ ﺇﻟـﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣـﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﻳﺗﺑﻊ(
ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﻳﺗﺑﻊ(
ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ

ﻛﻳﻑ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ

ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺭﻗﻡ " 15ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ" ،ﻓﻘﺩ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ  15,611,271ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ .2020

ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺗﺑﺎﻉ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻌﻘﻭﻟﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ
ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ:
 .1ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﺫﻣﻡ
ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ.
 .2ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  9ﻭﻓﺣﺹ ﻣﻌﻘﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﻧﻣﻭﺫﺝ.
 .3ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﻓﺣﺹ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻻﺣﺗﺳﺎﺏ ،ﻣﺛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺛﺭ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ
ﻭﻓﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺛﺭ ﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ .ﺣﻳﺛﻣﺎ ﺗﻁﻠﺏ ﺍﻷﻣﺭ،
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑﻳﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ
ﻭﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ.
 .4ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺩﻯ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻳﺎﺭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  9ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ.

ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺈﺣﺗﺳﺎﺏ ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﻳﺎﺭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ " 9ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ" ﻭﺍﺧﺗﺎﺭﺕ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺍﻟﻣﺑﺳﻁ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺑﻠﻎ  2,414,337ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ
.2020
ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺇﺟﺗﻬﺎﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻣﻳﺔ
ﻹﺣﺗﺳﺎﺏ ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ.
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻣﺭ ﻣﻥ ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺣﻳﺙ ﺗﺑﻳﻥ ﻟﻧﺎ ﺧﻼﻝ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺩﻗﻳﻘﻧﺎ ﻭﺇﻁﻼﻋﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ،ﻭﺟﻭﺩ ﺧﻁﻭﺭﺓ
ﻗﺩ ﺗﻧﺷﺄ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻗﻳﻖ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ " 9ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ" ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ
ﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺧﻁﺄ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ .ﺇﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ
ﻳﻧﺷﺄ ﻣﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻣﺛﻝ ﻋﺩﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺳﻠﻳﻡ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ،ﺍﻭﻋﺩﻡ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺹ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺃﻭ/ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻋﺩﺩ ﺃﻳﺎﻡ
ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ.
ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺭﻗﻡ  2ﻭ 4ﻭ.15

ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ) 2020ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺩﻗﻖ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ(.
ﺇﻥ ﺭﺃﻳﻧﺎ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻻ ﻳﻐﻁﻲ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻭﻧﺣﻥ ﻻ ﻧﺑﺩﻱ ﺃﻱ ﺇﺳﺗﻧﺗﺎﺝ ﺗﻭﻛﻳﺩﻱ ﺣﻭﻟﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺗﺩﻗﻳﻘﻧﺎ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ،ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻳﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻙ ،ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﺟﻭﻫﺭﻳﺎ ً ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺃﻭ ﺗﺑﺩﻭ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﺃﺧﻁﺎء ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺧﻁﺎء ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫ ﻣﻥ ﻗﺑﻠﻧﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ .ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﺑﻠﻎ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ.

4

ﺗﻘﺭﻳـﺭ ﻣﺩﻗـﻖ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑـﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘـﻝ ﺇﻟـﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣـﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﻳﺗﺑﻊ(
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﻳﻥ ﺑﺎﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﻋﺭﺿﻬﺎ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻧﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﺭﺍﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎ ً ﻟﻐﺭﺽ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻭﺣﺩﺓ ﺗﺧﻠﻭ ﻣﻥ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ،ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ
ﺇﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﻁﺄ.
ﻋﻧﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ،ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻛﻣﻧﺷﺄﺓ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻭﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ،ﺣﻳﺛﻣﺎ ﺗﻁﻠﺏ ﺍﻷﻣﺭ ،ﻋﻥ
ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻭﺇﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻧﻭﻱ ﺗﺻﻔﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺑﺩﻳﻝ
ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺳﻭﻯ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ.
ﺇﻥ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﻳﻥ ﺑﺎﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻗﻖ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺃﻫﺩﺍﻓﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻛﻛﻝ ﺗﺧﻠﻭ ﻣﻥ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ،ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺇﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭﺧﻁﺄ،
ﻭﺇﺻﺩﺍﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﻗﻖ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺭﺃﻳﻧﺎ .ﻳﻌﺗﺑﺭﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ،ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﻳﺿﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﺷﻑ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ  ،ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻋﻥ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﻭﺟﻭﺩﻫﺎ .ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﺷﺄ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﻋﻥ ﺇﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭﺧﻁﺄ ،ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻧﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺗﺅﺛﺭ ﺑﺷﻛﻝ
ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺧﺫﻫﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﻧﻘﻭﻡ ﺑﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻹﺟﺗﻬﺎﺩ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻭﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ .ﻛﺫﻟﻙ ﻓﺈﻧﻧﺎ
ﻧﻘﻭﻡ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:


ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ،ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺇﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﻁﺄ ،ﻭﺗﺻﻣﻳﻡ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺩﻗﻳﻖ ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ
ﻣﻊ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ،ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺗﺩﻗﻳﻖ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻭﻓﺭ ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﺭﺃﻳﻧﺎ .ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺧﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺇﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺇﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺧﻁﺄ ،ﺣﻳﺙ ﻗﺩ ﻳﻧﻁﻭﻱ ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ ﺗﺯﻭﻳﺭ ﺃﻭ ﺣﺫﻑ ﻣﺗﻌﻣﺩ ﺃﻭ ﺗﺣﺭﻳﻑ ﺃﻭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻟﻠﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ.



ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻟﻠﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺩﻗﻳﻖ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻐﺭﺽ ﺇﺑﺩﺍء
ﺭﺃﻱ ﺣﻭﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳـّﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.



ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺩﻯ ﻣﻼءﻣﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻭﻣﻌﻘﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.



ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺗﻧﺗﺎﺝ ﺣﻭﻝ ﻣﺩﻯ ﻣﻼءﻣﺔ ﺇﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻸﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺷﻛﻭﻙ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﻗﺩ ﺗﺷﻛﻙ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻛﻣﻧﺷﺄﺓ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ .ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﺷﻛﻭﻙ
ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ،ﻓﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻟﻔﺕ ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍﻟﻣﺩﻗﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ،ﺃﻭ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺭﺃﻳﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ
ﻏﻳﺭ ﻛﺎﻓﻳﺔ .ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﻗﻖ .ﻭﻟﻛﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﻷﺣﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺅﺩﻱ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻑ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻛﻣﻧﺷﺄﺓ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ.

5

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
ﺇﻳﺿﺎﺡ

 31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ
2020

 31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ
2019

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻣﺅﺟﻠﺔ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  -ﺇﻳﺟﺎﺭ
ﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺣﻠﻳﻔﺔ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ
ﻧﻘﺩ ﻣﻘﻳﺩ ﺍﻟﺳﺣﺏ

)(5
)(6
)(7
)(8
)(9
)(10
)(11
)(12
)(13

4,036,301
20,430,290
2,538,347
1,149,355
3,215,306
20,862,177
1,533,535
990,303
500,171
55,255,785

4,083,411
20,963,961
2,150,947
1,325,098
678,316
20,344,667
1,562,672
491,266
535,173
52,135,511

ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﺟﻝ
ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﺟﻝ
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ

)(14
)(10
)(15
)(16
)(17
)(18
)(12
)(19

8,256,490
4,170,486
13,196,934
10,466,812
1,887,283
1,659,373
22,167,337
17,087,418
78,892,133
134,147,918

5,808,289
9,290,070
6,446,732
1,852,189
1,415,410
18,089,839
21,379,057
64,281,586
116,417,097

)(1
)(21
)(21
)(11

15,000,000
8,018,686
3,000,000
)(197,726
51,717
19,373,379
45,246,056
1,715,624
46,961,680

15,000,000
7,261,465
3,000,000
)(163,589
15,411,015
40,508,891
1,651,337
42,160,228

)(22
)(23
)(24

4,588,439
1,427,981
1,021,463
7,037,883

4,280,954
1,321,068
1,169,989
6,772,011

)(16
)(26
)(25
)(24
)(27
)(28

63,110,304
4,176,648
111,382
7,287,557
1,489,018
198,556
3,774,890
80,148,355
87,186,238
134,147,918

54,330,146
3,133,200
64,673
108,524
5,820,345
729,340
182,281
3,116,349
67,484,858
74,256,869
116,417,097

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ
ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ
ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺇﺟﺑﺎﺭﻱ
ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭﻱ
ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﺩﻭﺭﺓ
ﺣﻖ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺣﻣﻠﺔ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ
ﺣﻘﻭﻕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﻳﻁﺭﻳﻥ
ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﺧﺻﺹ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻣﺅﺟﻠﺔ
ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺇﻳﺟﺎﺭ
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ
ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ
ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺇﻳﺟﺎﺭ
ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ
ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﺻﺎﺑﻲ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻁﺭﻕ
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺍﺧﺭﻯ

)(29

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ

 ﺇﻥ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺇﻳﺿﺎﺡ  1ﺇﻟﻰ  39ﺗﺷﻛﻝ ﺟﺯءﺍ ً ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻧﻬﺎ. ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻔﺣﺎﺕ ﻣﻥ  7ﺇﻟﻰ  54ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺩﺍﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  15ﺷﺑﺎﻁ  2021ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ.
ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻋﺯﻳﺯ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻭﺍﺩ
ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻋﻼء ﺻﺎﻓﻲ
ﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺷﻭﺅﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻧﺩﺓ

7

ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺷﻌﺷﻊ
ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
ﻟﻠﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
ﺇﻳﺿﺎﺡ

 31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ
2020

 31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ
2019

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ

)(30
)(30

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺣﺻﺔ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ

)(30
)(30

ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ
ﻋﻣﻭﻻﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ

)(30
)(30

54,902,712
)(1,531,369
53,371,343
)(8,811,940
107,090
)(8,704,850
44,666,493
1,197,967
)(1,914,496
43,949,964

52,071,914
)(1,480,856
50,591,058
)(8,535,167
167,020
)(8,368,147
42,222,911
1,304,344
)(1,907,903
41,619,352

)(30
)(30

)(28,987,168
1,793,607
)(27,193,561
)(7,248,789
3,912,990
)(30,529,360
13,420,604

)(30,418,642
2,435,931
)(27,982,711
)(3,952,576
940,617
)(30,994,670
10,624,682

)(31

)(8,031,978
5,388,626

)(7,506,892
3,117,790

)(32

2,203,572
30,662
156,010
2,705,153
1,358,335
)(773,653
)(1,269,097
9,799,608
)(1,990,556
7,809,052

2,530,317
)(40
167,282
2,357,439
1,560,690
)(691,631
)(255,464
8,786,383
)(1,693,093
7,093,290

7,719,585
89,467
7,809,052
0.515

6,989,086
104,204
7,093,290
0.466

ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ
ﺣﺻﺔ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ
ﺻﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ
ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ:
ﺣﺻﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ

)(30
)(30

ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻭﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ:
ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺃﺭﺑﺎﺡ )ﺧﺳﺎﺋﺭ( ﺑﻳﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺣﻠﻳﻔﺔ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻣﻠﺔ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻣﺻﺭﻭﻑ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ

)(9
)(30
)(31
)(33
)(28

ﻭﻳﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ:
ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ
ﺣﻘﻭﻕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﻳﻁﺭﻳﻥ
)(34

ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ

 -ﺇﻥ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺇﻳﺿﺎﺡ  1ﺇﻟﻰ  39ﺗﺷﻛﻝ ﺟﺯءﺍ ً ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻧﻬﺎ.

8

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
ﻟﻠﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
ﺇﻳﺿﺎﺡ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ:

 31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ
2020

 31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ
2019

7,809,052

7,093,290

)(34,137

)(13,724

55,612
21,475
7,830,527

)(13,724
7,079,566

7,737,165
93,362
7,830,527
0.516

6,975,362
104,204
7,079,566
0.465

ﺑﻧﻭﺩ ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻻﺣﻘﺔ:
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ  -ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ

)(11

ﺑﻧﻭﺩ ﺳﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻻﺣﻘﺔ:
ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ
ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻭﻳﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ:
ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ
ﺣﻘﻭﻕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﻳﻁﺭﻳﻥ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ
 -ﺇﻥ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺇﻳﺿﺎﺡ  1ﺇﻟﻰ  39ﺗﺷﻛﻝ ﺟﺯءﺍ ً ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻧﻬﺎ.

9

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
ﻟﻠﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ 2019
ﺃﺛﺭ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ
)(9
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ 2019
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻭﺯﻋﺔ )ﺇﻳﺿﺎﺡ (20
ﺍﻟﻣﺣﻭﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﻳﻁﺭﻳﻥ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ 2020
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻭﺯﻋﺔ )ﺇﻳﺿﺎﺡ (20
ﺍﻟﻣﺣﻭﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﻳﻁﺭﻳﻥ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ

ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺇﺟﺑﺎﺭﻱ

ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

15,000,000

6,684,796

3,000,000

325,343

15,000,000
15,000,000

6,684,796
576,669
7,261,465

3,000,000
3,000,000

)(475,208
)(149,865
)(13,724
)(13,724
)(163,589

15,000,000
15,000,000

7,261,465
757,221
8,018,686

3,000,000
3,000,000

)(163,589
)(34,137
)(34,137
)(197,726

 -ﺇﻥ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺇﻳﺿﺎﺡ  1ﺇﻟﻰ  39ﺗﺷﻛﻝ ﺟﺯءﺍ ً ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻧﻬﺎ.
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ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺗﺭﺟﻣﺔ
ﻋﻣﻼﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﺩﻭﺭﺓ

51,717
51,717
51,717

ﺣﻖ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺣﻣﻠﺔ
ﺣﻘﻭﻕ ﻏﻳﺭ
ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ
ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻣﺳﻳﻁﺭﻳﻥ

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ

12,442,258

37,452,397

1,550,454

39,002,851

)(443,660
11,998,598
6,989,086
6,989,086
)(3,000,000
)(576,669
15,411,015

)(918,868
36,533,529
6,989,086
)(13,724
6,975,362
)(3,000,000
40,508,891

1,550,454
104,204
104,204
)(3,321
1,651,337

)(918,868
38,083,983
7,093,290
)(13,724
7,079,566
)(3,000,000
)(3,321
42,160,228

15,411,015
7,719,585
7,719,585
)(3,000,000
)(757,221
19,373,379

40,508,891
7,719,585
17,580
7,737,165
)(3,000,000
45,246,056

1,651,337
89,467
3,895
93,362
)(29,075
1,715,624

42,160,228
7,809,052
21,475
7,830,527
)(3,000,000
)(29,075
46,961,680

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
ﻟﻠﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
ﺇﻳﺿﺎﺡ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﺇﺳﺗﻬﻼﻙ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺇﺳﺗﻬﻼﻙ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
)ﺃﺭﺑﺎﺡ( ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ
)ﺃﺭﺑﺎﺡ( ﺑﻳﻊ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
)ﺃﺭﺑﺎﺡ( ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺧﺻﺹ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺣﻠﻳﻔﺔ
ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ  -ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻻﻳﺟﺎﺭ
ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺑﻧﻭﺩ ﻏﻳﺭ ﻧﻘﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ

 31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ
2020

 31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ
2019

9,799,608
507,347
135,955
)(1,644
)(30,662
)(76,061
)(930,409
)(406,661
)(1,720,850
892,296
)(156,010
59,776
1,269,097
2,658
9,344,440

8,786,383
464,387
131,522
40
)(190,786
)(1,111,425
)(367,900
)(1,971,631
645,795
)(167,282
56,748
255,464
6,531,315

)(4,782,663
)(4,855,315
)(88,224
)(4,020,080
)(243,963
8,780,158
1,299,043
1,043,448
16,275
658,541
)(3,219,165
1,253,686
5,186,181
)(1,511,365
)(584,811
3,090,005

)(5,694,406
)(1,695,561
)(345,453
)(1,107,637
)(24,726
5,433,432
714,851
)(81,282
36,534
523,641
)(551,112
3,960,937
7,700,533
)(986,507
)(390,392
6,323,634

ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ:
ﻧﻘﺩ ﻣﻘﻳﺩ ﺍﻟﺳﺣﺏ
ﺷﺭﺍء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻳﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻳﻊ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﺷﺭﺍء ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﺷﺭﺍء ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺣﻠﻳﻔﺔ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ
ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻘﺑﻭﺿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ )ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ( ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

35,002
)(475,759
1,510,264
)(5,000
)(2,408,668
)(4,813,409
1,720,850
)(4,436,720

)(32,320
)(2,168,576
3,966
10,000
)(4,174,115
1,971,631
)(4,389,414

ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ
ﻗﺭﻭﺽ ﺑﻧﻛﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﻳﻁﺭﻳﻥ
ﺳﺩﺍﺩ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺇﻳﺟﺎﺭ
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺩﻳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ )ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ( ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

)(64,673
)(29,075
)(164,012
)(2,748,531
)(3,006,291

)(113,014
)(3,321
)(170,766
)(2,831,243
)(3,118,344

ﺻﺎﻓﻲ )ﺍﻟﻧﻘﺹ( ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

)(4,353,006
21,376,399
17,023,393

)(1,184,124
22,560,523
21,376,399

)( 5

)(32
)( 6
)(32
)(22
)( 9

ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ
ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﺻﺎﺑﻲ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻁﺭﻕ
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺷﺭﺍء ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺑﻳﻊ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻭﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺿﺭﺍﺋﺏ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ

)(28
)(22

)(19

ﺇﻥ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺇﻳﺿﺎﺡ  1ﺇﻟﻰ  39ﺗﺷﻛﻝ ﺟﺯءﺍ ً ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻧﻬﺎ.
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
.1

ﻋﺎﻡ
ﺗﺄﺳﺳﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ( ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1992ﻛﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺳﺟﻠﺕ ﻟﺩﻯ ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺭﺍﻡ ﷲ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  15ﺁﺫﺍﺭ  1992ﺗﺣﺕ ﺭﻗﻡ  562600353ﺑﺭﺃﺳﻣﺎﻝ ﻣﻘﺩﺍﺭﻩ  3,500,000ﺩﻳﻧﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻣﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ  3,500,000ﺳﻬﻡ ﺑﻭﺍﻗﻊ ﺩﻳﻧﺎﺭ
ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻭﺍﺣﺩ ﻟﻛﻝ ﺳﻬﻡ .ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2008ﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺭﺃﺳﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ .ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ
 1994ﻭﺣﺗﻰ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2017ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻟﻳﺻﺑﺢ  12,000,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ
 12,000,000ﺳﻬﻡ ﺑﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭﺍﺣﺩ ﻟﻛﻝ ﺳﻬﻡ .ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  29ﺁﺫﺍﺭ  2018ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﻛﺄﺳﻬﻡ ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %25ﻋﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2017ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻭﺍﻗﻊ  3,000,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻛ ٌﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﻣﻠﻛﻪ
ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻬﻡ ،ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﻟﻳﺻﺑﺢ  15,000,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻫﻲ ﻣﺯﺍﻭﻟﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ،ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺈﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻟﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻟﺔ.
ﺗﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺭﻛﺯﻫﺎ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺑﻳﺭﺓ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺗﺳﻌﺔ ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  20ﻣﻛﺗﺑﺎً ،ﻭﻋﺩﺩ ﻭﻛﻼﺋﻬﺎ  25ﻭﻛﻳﻼً
ﻭ 27ﻭﻛﻳﻼً ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2020ﻭ 31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  ،2019ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ،ﻭﻋﺩﺩ ﻣﻭﻅﻔﻳﻬﺎ  203ﻣﻭﻅﻔﺎ ً ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﻭ .2019
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ﻣﻠﺧﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ:

1-2

ﺃﺳﺱ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ

-

ﺍﻹﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2020ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.

-

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ

ﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ )ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻭ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ( ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻅﻬﺭ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.

-

ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﻭﻋﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ

ﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
ﺇﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺇﺟﺗﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﺅﺛﺭ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺗﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﺅﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻭﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻅﻬﺭ ﺿﻣﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ .ﻭﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻭﺍﺟﺗﻬﺎﺩﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻭﺃﻭﻗﺎﺗﻬﺎ .ﺇﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺿﻳﺎﺕ
ﻭﻋﻭﺍﻣﻝ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺗﻔﺎﻭﺗﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻳﻘﻥ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻗﺩ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﺃﻭﺿﺎﻉ
ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻳﺿﺎﺡ ﺭﻗﻡ ).(4
2-2

ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ )ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ "ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ"( ﻭﺷﺭﻛﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ "ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ"( ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  .2020ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺗﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻌﺭﺿﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻥ ﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ .ﻭﺗﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﻁﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﻭﻳﺗﻡ ﺇﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻭﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ.
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
2-2

ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻟﻘﺩ ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺳﺏ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻣﺎﻝ ﺷﺭﻛﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ
ﺷﺭﻛﺔ ﺃﺑﺭﺍﺝ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
%
2020
93.00

ﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ

2019
92.87

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ
2020
11,000,000

2019
11,000,000

ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻠﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ.
ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ،ﻭﻫﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺭﻱ ﻓﻳﻪ ﻓﻌﻠﻳًﺎ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺗﻭﺣﻳﺩﻫﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻔﻘﺩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ.
ﺗﻣﺛﻝ ﺣﻘﻭﻕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﻳﻁﺭﻳﻥ ﺍﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻭﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﻠﻭﻛﺔ  -ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ  -ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻭﻳﺗﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ .ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺿﻣﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﺓ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ.
3-2

ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ
ﺇﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  ،2019ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺫﻛﻭﺭ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺟﻭﻫﺭﻱ
ﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺩ  1ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  2020ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ .ﻭﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻳـﺭ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﻟﻠﻔﺗﺭﺗﻳﻥ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.


ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  - 3ﻏﻳﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ .ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﺟﻠﺱ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﻳُﻌﺗﻘﺩ ﻋﻣﻭﻣﺎ ً ﺃﻥ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻘﺩ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻭﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ.



ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  1ﻭﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  - 8ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ 1
"ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ" ،ﻭﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ " 8ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ" ،ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ-:
-

ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻺﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ؛
ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺷﺭﺡ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ؛
ﺩﻣﺞ ﺑﻌﺽ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  1ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ.



ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  9ﻭﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  39ﻭﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  – 7ﺗﻐﻳﻳﺭ
ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ  -ﺗﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻹﻋﻔﺎءﺍﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻐﻳﻳﺭ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ .ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺍﻹﻋﻔﺎءﺍﺕ ﺑﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ
ﻭﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺅﺩﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﻌﺩﻝ ﻟﻳﺑﻭﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻬﺎء ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻭﻁ
ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ .ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺷﺭﺓ ﻟﻠﺗﺣﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺩﻝ ﻟﻳﺑﻭﺭ ،ﺳﺗﺅﺛﺭ ﺍﻟﻧﻘﻭﺵ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ.



ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ  -ﺃﺻﺩﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻣﻝ ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ ﻣﻧﻘﺢ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺑﺄﺛﺭ ﻓﻭﺭﻱ .ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﺳﺗﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ً ﻣﻥ  1ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  .2020ﺳﺗﺣﺗﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻻ
ﺗﺯﺍﻝ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﻧﻘﺢ.
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﺑﻌﺩ
ﻟﻘﺩ ﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻳﺳﺕ ﺇﻟﺯﺍﻣﻳﺔ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻋﻥ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ  2020ﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﺗﻁﺑﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﻣﺑﻛﺭﺍ .ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﺄﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻱ ﺃﺛﺭ ﻓﻲ
ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ.
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ " 17ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ"
ﻓﻲ  18ﺃﻳﺎﺭ  ،2017ﺃﻧﻬﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻣﺷﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ ﻟﻭﺿﻊ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺣﻭﻝ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺃﺻﺩﺭ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ " 17ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ" .ﻳﺣﻝ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  17ﻣﺣﻝ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  4ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﻣﺢ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﺑﺎﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ.
ﺳﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  17ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﺩﻯ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﺩﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺗﺷﻣﻝ ﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ.
ﻳﻧﻁﺑﻖ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺩ  1ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  2023ﻭﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﺯﺍﻣﻧﺎ ً ﻣﻊ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ " 15ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻣﻼء" ﻭﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ " 9ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ".
ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  17ﻧﻣﻭﺫﺝ ﻗﻳﺎﺱ ﺣﺎﻟﻲ ﺣﻳﺙ ﻳﻌﺎﺩ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ .ﻭﻳﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺟﺣﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﻫﺎﻣﺵ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺛﻝ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ .ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﺑﺳّﻁ ﻟﻸﻗﺳﺎﻁ ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﻪ
ﻟﻼﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻗﻳﺎﺱ ﻏﻳﺭ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺟﻭﻫﺭﻳﺎ ً ﻋﻥ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺗﻣﺗﺩ
ﻟﺳﻧﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻝ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻳﺟﺏ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺟﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ.
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺛﻳﻖ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ .ﺗﺗﻭﻗﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﺗﻁﺑﻳﻖ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  17ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻭﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ
ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﻣﻣﻛﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻟﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺣﺗﻰ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺑﺈﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﻌﺩ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ .ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﻱ ﺧﻁﻁ ﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ ) (17ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻣﺑﻛﺭ ﻗﺑﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻱ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ  1ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ .2023
4-2

ﺗﺣﻘﻖ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻛﺈﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻠﺳﻧﺔ )ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ( ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻭﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﻓﺗﺭﺓ
ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ .ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻛﻣﺎ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻛﺄﻗﺳﺎﻁ ﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ .ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻧﺳﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ .ﻳﺗﻡ ﺗﺄﺟﻳﻝ
ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛﻣﺧﺻﺹ ﻟﻸﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ.
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻭﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﺿﻣﻥ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻟﻠﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﻣﻠﺔ ﻋﻘﻭﺩ
ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺗﺿﺭﺭﺓ.

ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻛﺎﻣﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻐﻁﺎء ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ،
ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺑﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ .ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺃﻱ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻧﺳﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻔﺗﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.

ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺣﺩﻭﺛﻬﺎ.

ﺇﻳﺭﺍﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﻣﻭﺟﺑﻪ ﺑﻧﻘﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺟﻭﻫﺭﻳﺎ ً ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻔﻪ ﻛﺈﻳﺟﺎﺭ ﺗﺷﻐﻳﻠﻲ .ﺗﺩﺭﺝ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻛﺈﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ
ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺳﻁ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ .ﺗﺗﺣﻘﻖ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻹﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ.
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭﻳﻥ ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻛﺈﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻣﻘﺑﻭﺿﺔ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩ
ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺈﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻘﺑﻭﺿﺔ .ﻳﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺿﻣﻥ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
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)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ
ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻋﻧﺩ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﺧﺻﻡ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻣﺭ
ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ.

ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﺳﻬﻡ
ﺗﺗﺣﻘﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺗﺩﺍﻭﻝ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ،ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺄﺭﺑﺎﺡ ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺑﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﻧﺷﻭء ﺣﻖ ﻹﺳﺗﻼﻣﻬﺎ.
5-2

ﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ
ﻳﺗﻡ ﺇﻁﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭﺍﻟﻣﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺣﺩﻭﺛﻬﺎ .ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ
ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ.

6-2

ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺗﺗﻛﻭﻥ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ .ﺗﺷﻣﻝ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺧﺹ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .ﺗﻣﺛﻝ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻘﺩﺭﺓ
ﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺣﺻﻠﺕ ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺳﻭﻳﺗﻬﺎ ﺑﻌﺩ .ﻳﺗﻡ ﺇﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ
ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻓﺿﻝ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﺗﺷﻣﻝ ﻣﺧﺻﺹ ﻟﻠﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ.

7-2

ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻋﺎﻣﺔ
ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻟﻛﻝ ﻓﺭﻉ ﻣﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻳﺣﻣﻝ  %7ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺗﺣﺕ ﺑﻧﺩ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ.
ﻳﺣﻣﻝ  %93ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻟﻛﻝ ﻓﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ .ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ،ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻭﺗﺣﻣﻳﻝ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  %9.3ﻣﻥ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻣﻥ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺑﻳﺔ )ﻧﺎﺕ ﻫﻳﻠﺙ(.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻳﺗﻡ ﺩﻣﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ.
-

8-2

ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺟﺯء ﺗﻌﺎﻗﺩﻱ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
)ﺃ(

ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﺱ
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﻳﻑ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ ) .(9ﺗﺗﮐﻭﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً( ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻭﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ .ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻪ ﺍﻗﺗﻧﺎء
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
.1

ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﺧﺭﻯ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً(
ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً( ﻫﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﻏﻳﺭ
ﻕ ﻧﺷﻁﺔ .ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺗﺣﺕ ﺑﻧﺩ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻥ  12ﺷﻬﺭﺍ ً ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻭ ٍ
ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻛﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ.
ﺗُـﻘﺎﺱ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً( ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ً ﺑﻘﻳﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗُﺩﺭﺝ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ.
ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺣﻳﺙ ﺗﺅﺩﻱ
ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ .ﺗﺳﺟﻝ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ.
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
.2

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺷﺭﺍﺋﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺑﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻘﺭﻳﺏ ﻭﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻥ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﺟﻝ
ﺃﻭ ﻫﺎﻣﺵ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ .
ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺷﺭﺍء )ﺗﻘﻳﺩ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻻﻗﺗﻧﺎء ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺷﺭﺍء( ﻭﻳﻌﺎﺩ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ،
ﻭﻳﻅﻬﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺑﻳﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺟﺯء ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺗﻡ ﺃﺧﺫ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ
ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺃﻱ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ  /ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺃﻱ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻳﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﻧﺷﻁﺔ ﻭﺗﺩﺍﻭﻻﺕ ﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺩ.
ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﺎﺩﺓ.
ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺄﺭﺑﺎﺡ ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺑﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﻧﺷﻭء ﺣﻖ ﻻﺳﺗﻼﻣﻬﺎ.

.3

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﺗﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺑﻐﺭﺽ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ.
ﻳﺗﻡ ﺍﺛﺑﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ً ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻻﻗﺗﻧﺎء ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺷﺭﺍء ﻭﻳﻌﺎﺩ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻭﻳﻅﻬﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻭﺿﻣﻥ ﺑﻳﺎﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺑﻳﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺟﺯء ﻣﻧﻬﺎ ﻳﺗﻡ ﺃﺧﺫ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ
ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻭﺿﻣﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺭﺻﻳﺩ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻣﺩﻭﺭﺓ ﻭﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ.
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
ﺗﺧﺿﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ )ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ( ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ
) (9ﻭﻭﻓﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺣﻳﺙ ﺗﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩ ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺑﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﻧﺷﻭء ﺣﻖ ﻻﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﺍﻋﺗﺑﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﻛﺎﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻟﺟﺯء ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ.

.4

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ
ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺑﺎﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻥ
ﺃﺻﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ.
ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺷﺭﺍء ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ً ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻻﻗﺗﻧﺎء ،ﻭﺗﻁﻔﺄ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ  /ﺍﻟﺧﺻﻡ ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﻗﻳﺩﺍ ﻋﻠﻰ
ﺃﻭ ﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ،ﻭﻳﻧﺯﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻷﺻﻝ ﺃﻭ ﺟﺯء ﻣﻧـﻪ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
ﻭﺗﻅﻬﺭ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﺑﻌﺩ ﺗﺧﻔﻳﺿﻬﺎ ﺑﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ.
ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ
ﺑﺳﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻷﺻﻠﻲ.
ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺃﻱ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ /ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ )ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺑﻳﻊ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻗﺑﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺿﻣﻥ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻓﻲ ﺑﻧﺩ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻭﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻﻭﺹ(.
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)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 .4ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﺧﺿﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ )ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ( ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻁﺑﻳﻖ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺭﻗﻡ ) (9ﻭﺗﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
.5

ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺃﺷﺑﺎﻩ ﺍﻟﻧﻘﺩ
ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺃﺷﺑﺎﻩ ﺍﻟﻧﻘﺩ ،ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﻭﺩﺍﺋﻊ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﺟﻝ ﺗﺳﺗﺣﻖ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﻗﻝ ﺑﻌﺩ ﺗﻧﺯﻳﻝ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ
ﻣﻘﻳﺩﺓ ﺍﻟﺳﺣﺏ.

9-2

ﺗﺩﻧﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
)ﺃ( ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺗﻁﺑﻕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺍﻟﻣﺑﺳﻁ ﻟﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ ) (9ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻟﯽ
ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩﻳﻧﻭﻥ ﺍﻵﺧﺭﻭﻥ.
ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺗﻁﺑﻳﻖ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺍﻟﻣﺑﺳﻁ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ .ﺇﻥ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺣﺗﺳﺏ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺑﺈﻓﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ،ﻭﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺗﺑﻧﻲ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺁﻧﻔﺎ ً ﻹﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﻳﺎﺭ ﺭﻗﻡ ).(9
)ﺏ( ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺗﺻﻧﻑ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ) (1ﻭﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ) (2ﻭﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ) (3ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ
ﺃﺩﻧﺎﻩ:
-

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ) :(1ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺯﻳﺩ ﻣﺧﺎﻁﺭﻫﺎ ﺍﻹﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻣﻧﺫ ﺇﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﺣﺩﺙ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺩﻧﻲ ﺇﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺫ
ﻣﻧﺣﻬﺎ .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﻘﻳﺩ ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋﺭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ  12ﺷﻬﺭ.
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ) :(2ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﺧﺎﻁﺭﻫﺎ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻣﻧﺫ ﺇﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﺣﺩﺙ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺩﻧﻲ ﺇﺋﺗﻣﺎﻧﻲ .ﺗﻘﻭﻡ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﻘﻳﺩ ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻋﻣﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ) :(3ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺩﻧﻳﺔ ﺇﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺎ ً .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﻘﻳﺩ ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺇﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ) :(1ﻫﻲ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻌﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﻩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺧﻼﻝ
 12ﺷﻬﺭﺍ ً ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ) :(2ﻫﻲ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺭﺟﺣﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﺟﺯ
ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ .ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺗﺩﻧﻳﺔ ﺇﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺎ ً ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ) :(3ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗﺭﺩﺍﺩ
ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ.
 10-2ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻳﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻋﻧﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﺃﻭﻋﻧﺩ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻷﺻﻝ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺧﺎﻁﺭﻩ ﻭﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ .ﻭﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺑﻧﻛﻳﺔ ﻭﺩﺍﺋﻧﻳﻥ ﺗﺟﺎﺭﻳﻳﻥ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ .ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ .ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ.
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)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺣﻖ
ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ .ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺳﻭﺍء ﺗﻣﺕ ﺃﻭ ﻟﻡ
ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ .ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ،ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ
ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻹﻁﻔﺎء.

ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺻﻼﺣﻳﺗﻪ .ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻡ ﺑﻭﺍﺣﺩ ﺁﺧﺭ ﻣﻥ
ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻘﺭﺽ ﺑﺷﺭﻭﻁ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ،ﺃﻭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻭﻫﺭﻱ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻟﻼﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
 11-2ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﻧﺷﻁﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺳﻭﻗﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﻓﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﻠﻧﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺩﺍﻭﻝ ﻧﺷﻁ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻣﻧﻬﺎ:

-

ﻣﻘﺎﺭﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻷﺩﺍﺓ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ.
ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻭﺧﺻﻡ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ.

ﺗﻬﺩﻑ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺗﻌﻛﺱ ﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻭﺗﺄﺧﺫ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ ﻭﺃﻳﺔ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﻭ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻗﻳﻣﺔ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺗﻌﺫﺭ ﻗﻳﺎﺱ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻳﻪ ﻳﺗﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻧﺯﻳﻝ ﺃﻱ ﺗﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ.
ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺩﺓ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﻔﺱ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻟﺑﻧﻭﺩ ﺗﺣﻣﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ
ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ.
 12-2ﻗﺭﻭﺽ
ﺗﺗﻡ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﺑﻌﺩ ﺧﺻﻡ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ .ﻭﺗﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ .ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻱ ﻓﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﺣﺻﻼﺕ
)ﺑﻌﺩ ﺧﺻﻡ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ( ﻭﻗﻳﻣﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ .ﺗﺣﺗﺳﺏ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﻹﺑﺭﺍﻡ ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻛﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺷﺭﻳﻁﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺑﺳﺣﺏ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ
ﺣﺗﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺳﺣﺏ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﻓﺭ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺳﺣﺏ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ،ﺗﺗﻡ ﺭﺳﻣﻠﺔ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺗﺩﺭﺝ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ﻋﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ،ﻭﻳﺗﻡ ﺇﻁﻔﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ .ﺗﺻﻧﻑ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻛﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺣﻖ ﻏﻳﺭ ﻣﺷﺭﻭﻁ
ﺑﺗﺄﺟﻳﻝ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﻟﻣﺩﺓ  12ﺷﻬﺭﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
 13-2ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺇﻳﺟﺎﺭ ﺃﻭ ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﺭﺿﻳﻥ
ﻣﻌﺎ ً.
ﻳﺗﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ً ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻻﻗﺗﻧﺎء .ﻳﺗﻡ ﺍﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻭﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ
ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺃﻭ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺗﻭﻗﻊ ﺗﺩﻓﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺑﻳﻌﻬﺎ .ﻳﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺿﻣﻥ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ .ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺃﻳﺔ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ
ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﻻﺳﺗﺑﻌﺎﺩ.
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 14-2ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻧﺯﻳﻝ ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ ﻭﺃﻱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺗﺩﻧﻲ ﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ .ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ
ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺳﻁ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺳﻧﻭﺍﺕ
5-17
6-10
50
10
5

ﺃﺛﺎﺙ ﻭﺃﺟﻬﺯﺓ
ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺑﺎﻧﻲ
ﺩﻳﻛﻭﺭﺍﺕ
ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺣﺎﺳﻭﺏ

ﻳﺗﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻋﻧﺩ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺇﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ .ﻋﻧﺩ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺣﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺯﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺇﺳﺗﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﺧﺻﻭﻣﺎ ً ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺃﻭ "ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ" ،ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻋﻠﻰ.
ﻳﺗﻡ ﺇﺣﺗﺳﺎﺏ ﻭﺭﺳﻣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﻹﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺷﻁﺏ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ
ﻷﻱ ﺟﺯء ﻣﺳﺗﺑﺩﻝ .ﻳﺗﻡ ﺭﺳﻣﻠﺔ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻧﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ .ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
 15-2ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺣﻠﻳﻔﺔ
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ .ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻧﻔﻭﺫﺍ ً ﻣﺅﺛﺭﺍ ً ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻁﺭﻳﻘﺔ
ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ،ﻳﻅﻬﺭ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ،ﻣﺿﺎﻓﺎ ً ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ .ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ .ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ ﺑﺣﺩﻭﺩ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ .ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ.
ﻻﺣﻘﺎ ً ﻹﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺗﻘﺭﺭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻟﻘﻳﺩ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺗﺩﻧﻲ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ .ﺗﻘﻭﻡ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺈﺣﺗﺳﺎﺏ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺇﺳﺗﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ ،ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩ ﺃﻱ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ
ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
 16-2ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺩ ﺇﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ .ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺇﺳﺗﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ .ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺇﺳﺗﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ ﻭﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻘﺩ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺣﺻﺔ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ.
ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﺗﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻧﺷﺄ ﻣﺅﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ .ﻳﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ
ﻋﻧﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻳﺑﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺗﺳﺗﺭﺩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺷﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﻋﻧﺩ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻷﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺳﻠﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻭﺛﻭﻕ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
ﺇﻥ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻻ ﺗﻌﻔﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﺣﻣﻠﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ.
ﺗﻅﻬﺭ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻭﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﻋﺑﺎء ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩ ﺗﺄﻣﻳﻧﻬﺎ.
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)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 17-2ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻋﻧﺩ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺗﺣﻣﻳﻝ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ .ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ
ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﻭﻣﺧﺻﺹ ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ.
ﺗﻣﺛﻝ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻼﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺳﻭﺍء ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺑﻠﻳﻎ
ﻋﻧﻬﺎ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ،ﻣﻁﺭﻭﺣﺎ ً ﻣﻧﻬﺎ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩﺍﺕ ﻣﻥ
ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ ﻭﺃﻱ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺳﺗﺭﺩﺓ .ﺗﺣﺗﺳﺏ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﻟﻼﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻘﺩﻳﺭ
ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻣﻔﺭﺩﻫﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻹﻛﺗﻭﺍﺭﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﻥ ﻭﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ.
ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻭﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ ﻟﺳﺩﺍﺩ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺛﺕ ﻭﻟﻡ ﻳﺑﻠﻎ
ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺇﻛﺗﻭﺍﺭﻳﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺇﻛﺗﻭﺍﺭﻱ ﻣﺧﺗﺹ ﻭﻣﺳﺗﻘﻝ.
ﺗﻣﺛﻝ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺍﻟﺟﺯء ﻣﻥ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺳﺟﻝ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ
ﻛﺄﻗﺳﺎﻁ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ )ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻷﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ( ،ﻭﺗﺣﺗﺳﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﺩﺓ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
 18-2ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ .ﺇﺫﺍ ﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻧﻘﺹ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
 19-2ﺫﻣﻡ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﻭﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺗﺩﺭﺝ ﺫﻣﻡ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﻭﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﻭﺗﻘﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻡ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻭﺗﻘﺎﺱ ﺫﻣﻡ ﻣﻌﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﻭﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻼﺋﻣﺎ ً.
 20-2ﺍﻟﺗﻘﺎﺹ
ﻻ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﻘﺎﺹ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺇﻻ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﺯﻣﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ
ﺗﺳﻭﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺗﻘﺎﺹ ﺃﻭ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻳﺗﻡ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ.
 21-2ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿﺭﻳﺑﺔ ،ﻭﺗﺧﺗﻠﻑ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻷﻥ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﺇﻳﺭﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿﺭﻳﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﺯﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻻﺣﻘﺔ ﺃﻭ
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺿﺭﻳﺑﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺑﻧﻭﺩ ﻟﻳﺳﺕ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻧﺯﻳﻝ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺿﺭﻳﺑﻳﺔ.
ﺗﺣﺳﺏ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) .(12ﺇﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻣﺅﺟﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺑﻳﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ
ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ .ﻭﺗﺣﺗﺳﺏ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻣﺅﺟﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧﺳﺏ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ ﺃﻭ ﺗﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺟﻠﺔ.
 22-2ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻫﻭ ﺃﺣﺩ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﺗﺑﻁ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﺏ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺗﺗﻛﺑﺩ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
)ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻥ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ( ﻻﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻛﻝ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.
 23-2ﻣﺧﺻﺹ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
ﻳﺗﻡ ﺇﺣﺗﺳﺎﺏ ﻣﺧﺻﺹ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻁﺑﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﺭﻗﻡ ) (7ﻟﺳﻧﺔ .2000
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)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 24-2ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %5ﻣﻥ ﺭﻭﺍﺗﺏ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺷﺭﻛﺔ ﺃﺑﺭﺍﺝ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺗﻳﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺧﻣﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻹﺷﺗﺭﺍﻙ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﺗﺭﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺇﻟﻰ  %7.5ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
 25-2ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻋﻣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ .ﻛﻣﺎ ﻭﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ .ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼﺕ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﺑﻠﻐﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
2020
0.3106
1.4104
1.2288
1.1335
0.1526
0.2666
0.2730
0.2722
0.0635

ﺍﻟﺷﻳﻘﻝ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻲ
ﺍﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ
ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ )ﻳﻭﺭﻭ(
ﻓﺭﻧﻙ ﺳﻭﻳﺳﺭﻱ
ﻳﻭﺍﻥ ﺻﻳﻧﻲ
﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ
﷼ ﻗﻁﺭﻱ
ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻﺭﻱ

ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ
2019
0.2890
1.4104
1.1207
1.0333
0.1433
0.2666
0.2745
0.2723
0.0624

ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻖ ﺍﻟﻘﺑﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ .ﺗﻅﻬﺭ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
 26-2ﺣﺻﺔ ﺍﻟﺳﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﻳﺗﻡ ﺇﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺣﺻﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺳﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﺳﻣﺔ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﻣﺧﻔﺽ ﻟﻠﺳﻬﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﺳﻣﺔ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ )ﺑﻌﺩ ﺍﻷﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻭﺃﻳﺔ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺗﺧﺹ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻭﻳﻝ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺿﺎﻓﺎ ً ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ
ﺇﺻﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻟﻭ ﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻭﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻬﻡ ﻋﺎﺩﻳﺔ.
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)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
.3

ﺗﺣﻠﻳــﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁـــــﺭ
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺑﻭﺳﺎﺋﻝ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺳﺑﻝ ﻣﻭﺍﺟﻬﺗﻬﺎ ﻭﺗﺧﻔﻳﻔﻬﺎ .ﻭﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ،ﺗﻘﻭﻡ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷﻁﺗﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ .ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺇﻥ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻳﺗﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻬﺎ ﻟﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺗﻌﻛﺱ ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﻭﻋﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﺑﻬﺎ .ﻳﺗﻡ ﺟﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻧﺟﻡ
ﻋﻧﻬﺎ .ﻳﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﻭﺷﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
ﺗﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ .ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺧﺹ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﻥ ﺃﺛﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ:
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺧﻁﺭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻭﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻫﻭ ﺧﻁﺭ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﻭﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺄﺛﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺗﻛﺭﺍﺭ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻫﻭ ﺿﻣﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ.
ﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺑﺗﻧﻭﻳﻊ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﺎ ،ﻭﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻧﻭﻳﻊ ﻳُﺣﺳﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻗﻳﻖ ﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﻭﻣﻭﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ .ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺿﺩ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺍﻟﺣﺭﻳﻖ ﻭﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻭﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻋﻘﻭﺩ
ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﺟﻝ ﻭﻳﺗﻡ ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺧﻁﺭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ.
ﻳﺗﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻛﺗﺗﺎﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺧﻁﻭﻁ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎﺏ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻛﻝ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺭﻛﺯ
ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ .ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎﺏ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺗﺣﺩﻳﺛﻬﺎ ﻷﺧﺫ ﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ .ﻳﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﺣﺩﻭﺩ ﺗﺭﺍﻛﻣﻳﺔ
ﻟﻠﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﻸﺧﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻛﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ .ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻻﻛﺗﺗﺎﺏ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻘﺑﻭﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ .ﺗﻡ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﻭﻣﻥ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﻋﺑﺭ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ.
ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﺎﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﻡ ﺑﺎﻻﻧﺳﺟﺎﻡ ﻣﻊ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ.
ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺗﺟﺎﻩ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺣﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺯﺍﻡ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺫﻱ
ﻻ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﻓﻳﻪ ﻣﻌﻳﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ،ﻳﻭﺟﺩ ﺧﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ .ﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻣﺣﻔﻅﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﻻ ﺗﺗﺭﻛﺯ ﺃﻭ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻳﺩ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﻓﺭﺩﻱ.

ﺗﻛﺭﺍﺭ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺷﺩﺓ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ:
ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺷﺩﺓ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺑﻌﺩ ﻭﺿﻊ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:





ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ

ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻙ ﺣﻭﻝ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ:
ﺗﺩﻓﻊ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ .ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﺅﻣﻥ ﻋﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺛﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﺣﺗﻰ ﻭﻟﻭ ﺗﻡ
ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ .ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﻣﻛﻭﻥ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺳﺩﺍﺩﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺍﺕ
ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ .ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻭﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ .ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺫﻟﻙ ﺑﺻﻔﺔ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺍﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﻣﺯﺍﻭﻟﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﻳﻥ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ .ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﻫﻲ ﺣﻭﺍﻓﺯ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ(.
ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺗﻛﺑﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻣﻥ ﻗﻳﻡ ﺍﻟﺣﻠﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩﺓ
ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﻼﺩﻋﺎءﺍﺕ .ﺑﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺑﺳﺑﺏ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻙ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﻟﻼﺩﻋﺎءﺍﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﺗﺛﺑﺕ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ .ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺗﺟﺎﻩ
ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﺧﺻﺹ ﻟﻼﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﻡ ﺗﺩﻓﻊ ﺑﻌﺩ ﻭﻣﺧﺻﺹ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
ﻋﻧﺩ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻼﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ )ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻥ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ( ﺗﻛﻭﻥ ﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺯﻳﺟﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺩﻝ
ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ )ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ( ﻭﺗﻘﺩﻳﺭ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺻﻳﻐﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻟﻠﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺑﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻣﻥ .ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻛﺗﻭﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ.

22

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ
ﺗﺣﺗﻔﻅ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺈﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺟﻳﺩ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺑﻐﺭﺽ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﺟﺎﺭﺏ ﻭﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﺿﺎﺭﺓ .ﻳﺗﻡ ﺣﻝ ﺍﻟﺷﻛﻭﻙ ﻋﻥ
ﻣﺑﻠﻎ ﻭﺗﻭﻗﻳﺕ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ.
ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﺟﺩﺍﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ )ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ( ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻟﻠﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻭﻗﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ:
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ

 2016ﻭ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ 2017

2018

2019

23,443,909 23,281,257 19,960,707 122,897,257
23,469,599 23,861,814 20,513,690 123,695,919
- 23,622,925 20,480,470 123,595,395
- 19,988,984 123,311,338
- 123,184,428

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺑﻌﺩ ﺳﻧﺔ
ﺑﻌﺩ ﺳﻧﺗﻳﻥ
ﺑﻌﺩ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺑﻌﺩ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻼﺩﻋﺎءﺍﺕ
23,469,599 23,622,925 19,988,984 123,184,428
ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ
19,503,338 20,807,186 18,146,713 115,323,978
ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ
ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﻛﻣﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﻠﻎ
7,860,450
ﻋﻧﻬﺎ
)ﺍﻟﻌﺟﺯ( ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻣﺧﺻﺹ
)(287,171

1,842,271
)(28,277

2,815,739
)(341,668

3,966,261
)(25,690

2020

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

22,242,228 22,242,228
23,469,599
23,622,925
19,988,984
123,184,428
212,508,164 22,242,228
186,885,322 13,104,107

9,138,121

25,622,842

-

ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ:
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ

 2016ﻭ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ 2017
21,367,523
21,514,093
21,978,027
22,132,498
22,246,101

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺑﻌﺩ ﺳﻧﺔ
ﺑﻌﺩ ﺳﻧﺗﻳﻥ
ﺑﻌﺩ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺑﻌﺩ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻼﺩﻋﺎءﺍﺕ
22,246,101
ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ
18,476,440
ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ
ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﻛﻣﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻣﺑﻠﻎ ﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ 3,769,661
)ﺍﻟﻌﺟﺯ( ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﻟﻠﻣﺧﺻﺹ
)(878,578

2018

2019

2020

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

1,479,122
2,028,289
2,265,331
2,452,244
-

1,744,927
2,168,662
2,657,282
-

1,617,972
2,514,998
-

2,447,692
-

2,447,692
2,514,998
2,657,282
2,452,244
22,246,101

2,452,244
1,492,254

2,657,282
1,504,385

2,514,998
1,256,624

2,447,692
318,248

32,318,317
23,047,951

959,990
)(973,122

1,152,897
)(912,355

23

1,258,374
)(897,026

2,129,444
-

9,270,366

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ:
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ

 2016ﻭ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ

2017

2018

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺑﻌﺩ ﺳﻧﺔ
ﺑﻌﺩ ﺳﻧﺗﻳﻥ
ﺑﻌﺩ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺑﻌﺩ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻼﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ
ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ

6,008,881
6,088,550
6,131,479
6,108,612
6,006,091
6,006,091
5,307,482

212,519
492,171
761,411
764,859
764,859
367,721

4,239,044 4,239,044 2,062,679 1,368,102
2,155,246
- 2,155,246 1,319,272
1,382,175
- 1,382,175
764,859
6,006,091
14,547,415 4,239,044 2,155,246 1,382,175
8,398,930 417,410 1,098,492 1,207,825

ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﻛﻣﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻣﺑﻠﻎ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ
698,609
ﺍﻟﻔﺎﺋﺽ )ﺍﻟﻌﺟﺯ( ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ
2,790
ﻟﻠﻣﺧﺻﺹ

397,138

174,350

)(552,340

)(14,073

2019

2020

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

6,148,485 3,821,634 1,056,754
)(92,567

-

ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ:
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ

 2016ﻭ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ

2017

2018

2019

2020

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺑﻌﺩ ﺳﻧﺔ
ﺑﻌﺩ ﺳﻧﺗﻳﻥ
ﺑﻌﺩ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺑﻌﺩ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻼﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ
ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ

5,681,003
5,619,332
5,640,353
5,660,047
5,663,525
5,663,525
5,547,498

417,394
446,479
414,257
425,877
425,877
395,934

529,511
554,355
552,059
552,059
476,555

818,075
870,353
870,353
763,358

628,209
628,209
121,551

628,209
870,353
552,059
425,877
5,663,525
8,140,023
7,304,896

ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﻛﻣﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻣﺑﻠﻎ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ
116,027
ﺍﻟﻔﺎﻧﺽ )ﺍﻟﻌﺟﺯ( ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ
17,478
ﻟﻠﻣﺧﺻﺹ

29,943

75,504

)(8,483

)(22,548

106,995
)(52,278

506,658

835,127

-

ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﻖ:
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺑﻌﺩ ﺳﻧﺔ
ﺑﻌﺩ ﺳﻧﺗﻳﻥ
ﺑﻌﺩ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺑﻌﺩ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻼﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ
ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ

 2016ﻭ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ 2017
10,570,292
10,612,583
10,583,470
10,563,710
10,576,133
10,576,133
10,349,632

ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﻛﻣﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻣﺑﻠﻎ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ
226,501
)ﺍﻟﻌﺟﺯ( ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﻣﺧﺻﺹ )(5,841

1,268,351
1,285,617
1,270,256
1,268,896
1,268,896
1,162,209

106,687
)(545
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2018

2019

2020

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

811,384
805,929
836,507
836,507
761,688

1,163,077
1,184,640
1,184,640
1,017,642

990,213
990,213
392,437

990,213
1,184,640
836,507
1,268,896
10,576,133
14,856,389
13,683,608

74,819
)(25,123

166,998
)(21,563

597,776
-

1,172,781

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ:
 2016ﻭ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ 2017

ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺑﻌﺩ ﺳﻧﺔ
ﺑﻌﺩ ﺳﻧﺗﻳﻥ
ﺑﻌﺩ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺑﻌﺩ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻼﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ
ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ

1,368,890
1,346,575
1,348,393
1,305,394
1,301,699
1,301,699
1,306,198

ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﻛﻣﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻣﺑﻠﻎ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ
)(4,499
ﺍﻟﻔﺎﻧﺽ )ﺍﻟﻌﺟﺯ( ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ
67,191
ﻟﻠﻣﺧﺻﺹ

2018
52,237
55,344
55,344
55,344
51,306

20,410
36,604
36,604
36,604
36,604
36,604

4,038

)(16,194

)(3,107

2019
69,983
69,226
69,226
60,537

8,689

2020

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

62,738
62,738
30,537

62,738
69,226
55,344
36,604
1,301,699
1,525,611
1,485,182

32,201

757

40,429

-

ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺑﻌﺩ ﺳﻧﺔ
ﺑﻌﺩ ﺳﻧﺗﻳﻥ
ﺑﻌﺩ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺑﻌﺩ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ
ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ

2020

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

 2016ﻭ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ 2017

2018

2019

73,069,433
71,917,831
71,919,346
71,919,813
71,919,815

7,631,120 10,991,908 13,824,964
7,325,846 10,605,438 12,156,178
- 10,605,593 12,172,337
- 12,172,337
-

6,914,087
-

6,914,087
7,325,846
10,605,593
12,172,337
71,919,815

71,919,815
71,908,633

7,325,846 10,605,593 12,172,337
7,316,715 10,605,593 12,172,337

6,914,087
6,225,536

108,937,678
108,228,814

ﻟﻼﺩﻋﺎءﺍﺕ

ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﻛﻣﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻣﺑﻠﻎ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ
11,182
ﺍﻟﻔﺎﻧﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻲ
1,149,618
ﻟﻠﻣﺧﺻﺹ

-

-

9,131

688,551

1,652,627

386,315

305,274

-

708,864

ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺎﺕ:
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ ﻣﻌﻘﺩﺓ ﻭﺗﺧﺿﻊ ﻟﻌﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻘﻳﺩ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ.
ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻳﺞ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﻛﺗﻭﺍﺭﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﻳﻥ .ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ
ﻣﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺷﻬﺭﻳﺔ ﻭﻓﺣﺹ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ.
ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﻭﺗﻌﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ.
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ،ﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺧﺭﻯ
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ .ﺇﻥ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺗﻠﻙ ﺗﻭﻓﺭ ﺗﻧﻭﻋﺎ ﺃﻛﺑﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺗﻣﻛﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﺗﻭﻓﺭ ﻓﺭﺻﺎ ً ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻧﻣﻭ .ﺇﻥ ﺟﺯءﺍ ً ﻛﺑﻳﺭﺍ ً ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﻧﺟﺎﺯﻫﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﺯﺍﺋﺩﺓ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
ﺇﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻻ ﺗﻌﻔﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻣﺅﻣﻧﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﺎ ،ﻭﺗﻅﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﻋﻥ
ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻣﻌﺎﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻘﺩﺭ ﻋﺟﺯ ﺷﺭﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻘﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ.
ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﻌﺭﺿﻬﺎ ﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻣﻼءﺓ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﻣﻥ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ،ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﻡ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺗﺭﻛﺯ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ.
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﺩﻭﻝ ﻳﻭﺿﺢ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻹﻛﺗﺗﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺅﺛﺭﺓ ﺛﺎﺑﺗﺔ.
ﺇﻥ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻹﻛﺗﺗﺎﺏ ﻣﺳﺎﻭﻱ ﻭﻣﻌﺎﻛﺱ ﻷﺛﺭ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
2020
ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﻖ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ

3,268,844
409,644
445,357
109,205
144,071
29,375
865,479
1,626
216,670
5,490,271

%10
%10
%10
%10
%10
%10
%10
%10
%10

2019

ﺍﻷﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
2,854,837
135,093
393,519
76,017
82,876
19,143
759,348
676
73,488
4,394,997

ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ

ﺍﻷﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ

3,170,745
378,561
414,367
100,936
136,418
58,999
718,132
2,567
226,467
5,207,192

2,656,624
133,195
384,611
72,674
79,985
32,441
709,715
786
91,905
4,161,936

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﺩﻭﻝ ﻳﻭﺿﺢ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺅﺛﺭﺓ
ﺛﺎﺑﺗﺔ .ﺇﻥ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ ﻣﺳﺎﻭﻱ ﻭﻣﻌﺎﻛﺱ ﻷﺛﺭ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ:

ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ

ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﻖ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

%10
%10
%10
%10
%10
%10
%10
%10

2019
2020
ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ ﺍﻷﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ ﺍﻷﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ
ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
)(1,853,279
)(104,131
)(162,046
)(15,406
)(33,293
)(3,052
)(657,354
)(70,157
)(2,898,718

)(1,879,172
)(13,502
)(468,828
)(11,730
)(12,247
)(1,715
)(627,593
)(38,148
)(3,052,935

)(1,867,797
)(77,517
)(204,058
)(25,905
)(87,288
)(6,522
)(654,894
)(117,883
)(3,041,864

)(2,084,418
)(17,246
)(265,164
)(22,840
)(15,010
)(1,049
)(664,307
)(29,434
)(3,099,468

ﺗﺭﻛﺯ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﺩﻭﻝ ﻳﺑﻳﻥ ﺗﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺣﺳﺏ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ.

ﺗﺗﺭﻛﺯ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻧﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﻖ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

2020
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩ
ﺍﻟﺻﺎﻓﻲ
ﺗﺄﻣﻳﻧﻬﺎ
ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
38,434,835
2,810,116
10,355,076
1,209,300
1,306,305
106,060
3,133,223
10,669
5,744,720
63,110,304

37,545,942
888,893
271,913 2,538,203
9,951,166
403,910
893,306
315,994
245,687 1,060,618
29,692
76,368
3,099,414
33,809
7,213
3,456
599,159 5,145,561
52,643,492 10,466,812
26

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ
ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ

2019
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻌﺎﺩ ﺗﺄﻣﻳﻧﻬﺎ

37,195,226
2,685,619
7,184,132
1,183,749
816,603
219,356
2,878,437
11,644
2,155,380
54,330,146

36,469,614 725,612
268,313 2,417,306
6,834,340 349,792
911,018 272,731
173,718 642,885
21,054 198,302
2,840,501
37,936
8,747
2,897
356,109 1,799,271
47,883,414 6,446,732

ﺍﻟﺻﺎﻓﻲ

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺗﺗﺭﻛﺯ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ
ﺗﻬﺗﻡ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺑﻛﻔﺎءﺓ ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻬﻡ.
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺗﻬﺗﻡ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﺣﺗﻔﻅ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻅﻡ ﻻ ﺗﺳﺗﻭﺟﺏ
ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﺣﺳﺏ ،ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻧﺹ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻘﻳﺩﺓ )ﻣﺛﻝ ،ﻫﺎﻣﺵ ﺍﻟﻣﻼءﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ( ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﻣﺧﺎﻁﺭ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻧﺩ ﻧﺷﻭﺋﻬﺎ.
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺿﻣﻥ ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﺗﺗﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ
ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﺍﻷﻣﺛﻝ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ )ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ،ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ
ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻡ ،ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ( ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ.

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ
ﻫﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﺫﺑﺫﺏ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻣﺛﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻡ ،ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ
ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ .ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻡ ،ﻭﻳﺗﻡ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ
ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﺭﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ ﺳﻌﺭ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻣﺗﻐﻳﺭ .ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻠﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2020ﻭ ،2019ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺅﺛﺭﺓ ﺛﺎﺑﺗﺔ .ﺗﺗﻣﺛﻝ
ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺑﺄﺛﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻔﺗﺭﺿﺔ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ،ﻭﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ ﺳﻌﺭ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2020ﻭ .2019ﺇﻥ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﻧﻘﺹ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻫﻭ ﻣﺳﺎﻭﻱ ﻭﻣﻌﺎﻛﺱ ﻷﺛﺭ
ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ

ﺍﻷﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ

%10
%10

57,382
93,417

ﺍﻟﻌﺎﻡ
2020
2019

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻡ
ﻳﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺅﺛﺭﺓ
ﺛﺎﺑﺗﺔ .ﺇﻥ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻣﺳﺎﻭﻱ ﻭﻣﻌﺎﻛﺱ ﻷﺛﺭ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ
2020
%10
%10

ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ
ﺃﺳﻭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ
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411,895
413,755

ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ

ﺍﻷﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ

%10
%10

235,300
345,529

2019
ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ
ﺃﺳﻭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺍﻷﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﺩﻭﻝ ﻳﻭﺿﺢ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﺳﻌﺭ ﺻﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺅﺛﺭﺓ ﺛﺎﺑﺗﺔ .ﺇﻥ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣﺳﺎﻭﻱ ﻭﻣﻌﺎﻛﺱ ﻷﺛﺭ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ:

2020

ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻌﺭ
ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ
ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ

ﺍﻟﺷﻳﻘﻝ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻲ
ﻳﻭﺍﻥ ﺻﻳﻧﻲ
ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ )ﻳﻭﺭﻭ(
ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
﷼ ﻗﻁﺭﻱ
ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻﺭﻱ

%10
%10
%10
%10
%10
%10

2019

ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻌﺭ
ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ
ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ

ﺍﻟﺷﻳﻘﻝ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻲ
ﻳﻭﺍﻥ ﺻﻳﻧﻲ
ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ )ﻳﻭﺭﻭ(
ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
﷼ ﻗﻁﺭﻱ
ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻﺭﻱ

%10
%10
%10
%10
%10
%10

ﺍﻷﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ
570,131
2,717
2,903
49
757
268

ﺍﻷﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ
732,250
507
1,567
49
395
720

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﻭﻟﻠﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺑﺗﻧﻭﻳﻊ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻭﻣﻭﺍﺋﻣﺔ ﺁﺟﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﺭﺻﻳﺩ ﻛﺎﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ.
ﺗﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳﻳﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺷﻬﺭﻱ ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻧﺩ ﻧﺷﻭﺋﻬﺎ .ﺇﻥ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ
ﻷﺟﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﺓ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺗﺳﺗﺣﻖ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ.
ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻠﺧﺹ ﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻱ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺗﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
2020

ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ

ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ
ﺑﺩﻭﻥ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺳﻧﺔ

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ -
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
4,170,486
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ
ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ
13,196,934
10,466,812
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
1,887,283
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
12,715
22,167,337
ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ
17,087,418
68,988,985
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

20,862,177
990,303
21,852,480

1,533,535
8,256,490
9,790,025

1,533,535
8,256,490
25,032,663
13,196,934
10,466,812
1,887,283
12,715
23,157,640
17,087,418
100,631,490

63,110,304
4,176,648
7,287,557
2,796,801
77,371,310
)(8,382,325
)(8,382,325

21,852,480
13,470,155

9,790,025
23,260,180

63,110,304
4,176,648
7,287,557
2,796,801
77,371,310
23,260,180
-

ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ
ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻓﺟﻭﺓ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ
ﺍﻟﻔﺟﻭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻣﻳﺔ

2019

ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ
ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

200,480
9,290,070
6,446,732
1,852,189
9,467
18,089,839
21,379,057
57,267,834

ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ
ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ
ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻓﺟﻭﺓ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ
ﺍﻟﻔﺟﻭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻣﻳﺔ

54,330,146
3,133,200
64,673
5,820,345
2,493,787
65,842,151
)(8,574,317
)(8,574,317

29

ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ
ﺑﺩﻭﻥ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺳﻧﺔ
513,750
20,344,667
491,266
21,349,683
21,349,683
12,775,366

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

1,562,672
5,094,059
6,656,731

1,562,672
5,808,289
20,344,667
9,290,070
6,446,732
1,852,189
9,467
18,581,105
21,379,057
85,274,248

6,656,731
19,432,097

54,330,146
3,133,200
64,673
5,820,345
2,493,787
65,842,151
19,432,097
-

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺟﺯ ﻓﻳﻬﺎ ﺃﺣﺩ ﻁﺭﻓﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻭﻳﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ .ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺟﻣﻳﻊ ﻓﺋﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺻﻰ ﺣﺩ ﻟﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.
ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻠﺧﺹ ﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻁﺭ ﺇﺋﺗﻣﺎﻥ:
ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ

2019

2020

ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ )ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﻧﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ(
ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ

16,645,535
23,157,640

21,101,873
18,581,105

ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ

13,196,934

9,290,070

ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ
ﺍﻟﺩﺧﻝ– ﺳﻧﺩﺍﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ

1,887,283
25,032,663
10,466,812

1,852,189
20,344,667
6,446,732

2,189,235

1,604,026

ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ

ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﻋﺎﻟﻲ
ﻋﺎﻟﻲ
ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺇﻟﻰ
ﻋﺎﻟﻲ

ﺣﺟﺯ  %40-%25ﻣﻥ
ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ

ﻋﺎﻟﻲ
ﻋﺎﻟﻲ
ﻋﺎﻟﻲ
ﻋﺎﻟﻲ

ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
) (1ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ:
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺭﺑﻁ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻣﻌﺔ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻭﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻷﺟﻝ ﻭ ﺑﻌﻣﻼﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻁﺭ.
) (2ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻭﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ:
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﻼﻡ ﺷﻳﻛﺎﺕ ﻣﻥ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺑﺈﻳﺩﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺳﻣﻌﺔ ﺍﻟﻣﻣﺗﺎﺯﺓ ﻭﺗﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻧﻭﻋﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﻌﺎﻣﻠﻭﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﻣﻌﻅﻡ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺳﻣﻌﺔ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ ﻭﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﺍﻟﺳﻭﺩﺍء ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺳﺩﺩﻭﺍ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﻡ ﻭﺗﺭﻓﺽ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﻡ .ﻭﻗﺩ ﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻁﺎﻗﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﻥ
ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﻭﺿﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
) (3ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ:
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﺻﻧﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺗﺑﻘﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻠﺗﺯﻣﺔ ﺑﺎﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ
ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺳﻭﺍء ﺗﻣﻛﻥ ﻣﻌﻳﺩﻭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﻡ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻳﺗﻣﻛﻧﻭﺍ.
ﻭﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺣﺟﺯ  %40ﻣﻥ ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩ ﺗﺄﻣﻳﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺃﻗﺳﺎﻁ
ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺟﺯ ﺗﻣﺛﻝ  %25ﻣﻥ ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﺟﺯ ﻟﻣﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻳﺩﻳﻥ.
) (4ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ:
ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻧﺩﺍﺕ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﻝ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻥ ) (BBBﺣﺗﻰ ﺗﺿﻣﻥ ﺍﺳﺗﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻣﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭﺣﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ.
) (5ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ:
ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻧﺩﺍﺕ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﻝ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻥ ) (BB-ﺣﺗﻰ ﺗﺿﻣﻥ ﺍﺳﺗﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻣﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭﺣﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ .ﻛﻣﺎ ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺇﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻣﻌﺔ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ.

30

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
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)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺳﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺏ ﺭﺃﺳﻣﺎﻝ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺩﻋﻡ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﻳﻌﻅﻡ ﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻫﻳﻛﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻟﻡ ﺗﻘﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺃﻳﺔ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻳﻛﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .ﺇﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﻳﻛﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﻭﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻱ ﻭﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻭﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﺩﻭﺭﺓ ﺑﻣﺟﻣﻭﻉ  46,961,680ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭ  42,160,228ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2020ﻭ 2019ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ.
ﻫﺫﺍ ﻭﺗﺧﺿﻊ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ .ﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻑ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ
ﻭﺗﻔﺭﺽ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﺛﻝ ﻫﺎﻣﺵ ﺍﻟﻣﻼءﺓ ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﺧﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻼءﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻅﻬﺭ.
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻠﻘﻳﻡ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﺻﻧﻔﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2020ﻭ:2019
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ
2019

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
1,533,535
ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ8,256,490
25,032,663
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ
13,196,934
ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
10,466,812
ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
1,887,283
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
12,715
23,157,640
ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ
17,087,418
100,631,490
ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ
63,110,304
ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
4,176,648
ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ
ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ
ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ
7,287,557
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺍﺧﺭﻯ
2,796,801
77,371,310
2020

2020

ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
2019

1,562,672
5,808,289
20,344,667
9,290,070
6,446,732
1,852,189
9,467
18,581,105
21,379,057
85,274,248

1,533,535
8,256,490
25,032,663
13,196,934
10,466,812
1,887,283
12,715
23,157,640
17,087,418
100,631,490

1,562,672
5,808,289
20,344,667
9,290,070
6,446,732
1,852,189
9,467
18,581,105
21,379,057
85,274,248

54,330,146
3,133,200
64,673
5,820,345
2,493,787
65,842,151

63,110,304
4,176,648
7,287,557
2,796,801
77,371,310

54,330,146
3,133,200
64,673
5,820,345
2,493,787
65,842,151

ﺗﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﺑﻳﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺫﻟﻙ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﻊ
ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺻﻔﻳﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻭﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﻭﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﻭﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻟﻘﻳﻣﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ
ﻟﻛﻭﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺳﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﺟﻝ.
-

ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺳﻭﻗﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.

-

ﺗﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺳﻭﻗﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻭﺛﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﺗﻌﺗﻘﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻋﻥ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ.

ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺳﻠﺳﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:
-

ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝ :ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ )ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ( ﻷﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﺷﻁﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﻭﻟﻛﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻼﺣﻅﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ.
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ :ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﻻ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺳﻭﻕ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻼﺣﻅﺗﻬﺎ.
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)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﻟﻺﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻭ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺳﻭﻗﻳﺔ.
ﺗﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﻟﻺﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻳﺱ ﻟﻬﺎ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺳﻭﻗﻳﺔ.
2020

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ

ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﺃﺳﻬﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﺭﺟﺔ

1,533,535
1,533,535

-

-

1,533,535
1,533,535

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻡ ﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻡ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ
ﺳﻧﺩﺍﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ

4,118,945
1,948,310
2,189,235
8,256,490
9,790,025

4,118,945
1,948,310
2,189,235
8,256,490
8,256,490

-

1,533,535

2019

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ

ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ
ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﺃﺳﻬﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﺭﺟﺔ

-

1,562,672
1,562,672

-

1,562,672
1,562,672

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ
ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻡ ﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻡ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ
ﺳﻧﺩﺍﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ

2,353,003
1,851,260
1,604,026
5,808,289
5,808,289

2,353,003
1,851,260
1,604,026
5,808,289
7,370,961

-

1,562,672

ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻳﺔ ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﻣﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ.

 .4ﺍﻷﺳﺱ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻻﺟﺗﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ:

ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻧﺷﻁﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺛﻝ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺧﺻﻡ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ .ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺩﺧﻼﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺄﺧﻭﺫﺓ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻣﻛﻧﺎ ً ،ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺗﺷﻣﻝ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﺧﻼﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ،ﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ
ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﺇﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﺗﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﻪ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﻩ )ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ(
ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺗﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻋﻧﺩ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺩﻧﻲ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﺃﻭ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻋﻧﺩ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ.
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)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 .4ﺍﻷﺳﺱ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻷﻋﻣﺎﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻠﻣﻭﺳﺔ
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻷﻋﻣﺎﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻠﻣﻭﺳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺇﻋﺗﻣﺎﺩﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻠﻙ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﻭﻳﺗﻡ ﺃﺧﺫ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ )ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ( ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ.

ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺧﺩﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻣﻥ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺿﻣﻥ ﺷﺭﻭﻁ ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ .ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺑﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﻟﻥ
ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﻧﻣﺎﺫﺝ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  9ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻭﻙ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ.

ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﻣﺧﻣﻧﻳﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺳﻭﻕ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ .ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺑﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻱ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺣﺭﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺻﺭﻑ ﻓﻳﻪ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻁﻼﻉ.

ﻣﺧﺻﺹ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﺧﺻﺹ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣﻥ
ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ .ﻳﺗﻡ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻣﺧﺻﺹ ﻟﻘﺎء ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿﺩ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺇﻋﺗﻣﺎﺩﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻣﻌﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺣﺎﻣﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺑﻣﻭﺟﺑﻬﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺣﺩﻭﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﻭﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ .ﻳﺗﻡ ﻋﻣﻝ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ،ﺣﻳﺙ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺗﻘﺩﻳﺭ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ
ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻹﻛﺗﻭﺍﺭﻱ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ .ﺗﺣﺗﺳﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻭﺍﻣﻝ ﻋﺩﻳﺩﺓ ﻭﺑﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺗﻔﺎﻭﺗﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻳﻘﻥ .ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.

ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻣﻳﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺧﺻﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﺻﺭﻭﻑ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﻧﻅﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ.
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 .5ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
ﺍﻟﻣﺑﻧﻰ
ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ 2020
ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ 2020
ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

ﺃﺛﺎﺙ ﻭﺃﺟﻬﺯﺓ

ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ

ﻣﺑﺎﻧﻲ
ﻭﺩﻳﻛﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻣﻛﺎﺗﺏ
ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

1,161,422
1,161,422

2,744,116
185,983
2,930,099

775,941
775,941

3,716,815
255,684
3,972,499

302,223
18,570
320,793

8,700,517
460,237
9,160,754

464,569
24,447
489,016

2,164,424
149,134
2,313,558

375,508
79,013
454,521

1,428,146
215,289
1,643,435

184,459
39,464
223,923

4,617,106
507,347
5,124,453

672,406

616,541

321,420

2,329,064

96,870

4,036,301

ﺑﻠﻐﺕ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺕ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  1,958,200ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭ 1,844,260ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2020ﻭ ،2019ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ.
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ 2019
ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺗﺑﻌﺎﺩﺍﺕ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ 2019
ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺗﺑﻌﺎﺩﺍﺕ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019

ﺍﻟﻣﺑﻧﻰ

ﺃﺛﺎﺙ ﻭﺃﺟﻬﺯﺓ

ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ

ﻣﺑﺎﻧﻲ
ﻭﺩﻳﻛﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻣﻛﺎﺗﺏ
ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

1,153,135
8,287
1,161,422

2,553,817
190,299
2,744,116

797,680
)(21,739
775,941

3,659,767
73,444
)(16,396
3,716,815

206,287
95,936
302,223

8,370,686
367,966
)(38,135
8,700,517

438,191
26,378
464,569

2,030,405
134,019
2,164,424

318,416
78,831
)(21,739
375,508

1,244,413
196,123
)(12,390
1,428,146

155,423
29,036
184,459

4,186,848
464,387
)(34,129
4,617,106

696,853

579,692

400,433

2,288,669

117,764

4,083,411
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
.6

ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺗﻘﻊ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺿﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ.
ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺧﻣﻧﻳﻥ ﻣﺗﺧﺻﺻﻳﻥ ،ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎﺏ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺗﺧﻣﻳﻧﺎﺕ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ .ﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺟﻬﺎﺕ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﺳﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﺅﻫﻼﺕ ﻣﻬﻧﻳﺔ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻭﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻭﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﻳﻡ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻗﺩ ﺍﺳﺗﻌﺎﻧﺕ ﺑﻣﻌﺭﻓﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻭﺣﻛﻣﻬﺎ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻭﻟﻡ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ .ﻭﻣﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ ،ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ
 %90ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺣﺗﺳﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﻣﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﻳﻥ ﻭﺍﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  24,675,077ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ .2020
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ:
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺇﺳﺗﺑﻌﺎﺩﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

.7

12,806,531
744,947
)(1,479,602
12,071,876

ﺍﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
8,157,430
15,522
185,462
8,358,414

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
20,963,961
15,522
930,409
)(1,479,602
20,430,290

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
18,051,926
1,800,610
1,111,425
20,963,961

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻣﺅﺟﻠﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺟﻠﺔ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

.8

2,150,947
387,400
2,538,347

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
1,924,880
226,067
2,150,947

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  -ﺇﻳﺟﺎﺭ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
1,325,098
21,451
)(61,239
)(135,955
1,149,355

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺗﺑﻌﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
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ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
1,339,341
117,279
)(131,522
1,325,098

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
.9

ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺣﻠﻳﻔﺔ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ -

ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻟﻠﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )*(
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺑﻳﺔ )ﻧﺎﺕ ﻫﻳﻠﺙ(
ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺩﻯ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻥ )**(

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020

ﺑﻠﺩ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ

%31

430,790

ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ
ﻣﺻﺭ

%49
%25

806,638
2,408,668
3,646,096
)(430,790
3,215,306

ﺗﺩﻧﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
430,790
678,316
1,109,106
)(430,790
678,316

)*( ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺄﺧﺫ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻟﻠﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﻭﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺗﺩﻧﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ.
)**( ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ  2020ﺑﺗﺄﺳﻳﺱ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺩﻯ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﺑﺎﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﺩ ﻛﺑﺎﺭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﺭﺃﺳﻣﺎﻝ ﺍﺳﻣﻲ ﻣﻘﺩﺍﺭﻩ
 150,000,000ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻﺭﻱ ،ﻭﻗﺩ ﺑﻠﻐﺕ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  %25ﻣﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻣﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ  37,500,000ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻﺭﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 2,408,668
ﺩﻭﻻﺭ.
ﻟﻘﺩ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺣﻠﻳﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
678,316
2,408,668
211,622
)(83,300
3,215,306

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺷﺭﺍء ﺣﺻﺹ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺣﻠﻳﻔﺔ )*(
ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺣﻠﻳﻔﺔ
ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺣﻠﻳﻔﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
550,234
167,282
)(39,200
678,316

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ  -ﻧﺎﺕ ﻫﻳﻠﺙ:
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ:
ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺳﻧﺔ

.10

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
102,253
1,790,655
)(1,030,569

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
188,901
1,443,136
)(844,620

742,375
211,622

673,063
167,282

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ
ﻳﺷﻣﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
25,255,446
)(222,783
25,032,663

ﺳﻧﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ
ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ

ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻳﻥ  %2.88ﺍﻟﻰ  %9.75ﻭ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺇﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣﻥ  1ﺇﻟﻰ  8ﺳﻧﻭﺍﺕ.
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ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
20,442,037
)(97,370
20,344,667

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

.11

)(97,370
)(125,413
)(222,783

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
)(68,726
)(28,644
)(97,370

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﻳﺷﻣﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
1,533,535
1,533,535

ﺃﺳﻬﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﺭﺟﺔ )*(

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
1,562,672
1,562,672

)*( ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺃﺳﻬﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﺷﻁﺔ .ﺗﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌﺩ
ﺗﻧﺯﻳﻝ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻭﺛﻭﻕ ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﺑﺅ ﺑﺎﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ .ﺗﻌﺗﻘﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﺟﻭﻫﺭﻳﺎ ً ﻋﻥ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺷﺭﺍء ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﺑﻳﻊ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

1,562,672
5,000
)(34,137
1,533,535

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
1,586,396
)(10,000
)(13,724
1,562,672

ﺇﻥ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻛﺎﻧﺕ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
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)(163,589
)(34,137
)(197,726

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
)(149,865
)(13,724
)(163,589

ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
23,798,336
)(640,696
23,157,640

ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
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ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
19,015,673
)(434,568
18,581,105

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
)(434,568
)(206,128
)(640,696

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
)(305,475
)(129,093
)(434,568

ﺗﻭﺯﻉ ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻭﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﺟﻝ
ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ
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23,157,640
)(22,167,337
990,303

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
18,581,105
)(18,089,839
491,266

ﻧﻘﺩ ﻣﻘﻳﺩ ﺍﻟﺳﺣﺏ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ -
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
500,000
171
500,171

ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻣﺣﺟﻭﺯﺓ ﻷﻣﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ *
ﻧﻘﺩ ﻣﻘﻳﺩ ﺍﻟﺳﺣﺏ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺣﺟﻭﺯﺍﺕ ﻣﺣﺎﻛﻡ **

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
500,000
35,173
535,173

)*( ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  500,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺭﺑﻭﻁﺔ ﻷﻣﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺳﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺭﻗﻡ ) /2ﺕ( ﻟﺳﻧﺔ  2007ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺭﻗﻡ ) (20ﻟﺳﻧﺔ  ،2005ﻭﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺩﻳﻌﺔ ﺇﻻ ﺑﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ.
)**( ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﻧﻘﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻣﻘﻳﺩ ﺍﻟﺳﺣﺏ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﺭﺍﺭﺕ ﻣﺣﺎﻛﻡ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﻣﺭﻓﻭﻋﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ
ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
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ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
4,118,945
1,948,310
2,189,235
8,256,490

ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻡ ﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻡ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ
ﺳﻧﺩﺍﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
2,353,003
1,851,260
1,604,026
5,808,289

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ:

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺷﺭﺍء ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺑﻳﻊ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
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ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
5,808,289
3,219,165
)(1,177,625
406,661
8,256,490

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
8,659,428
551,112
)(3,770,151
367,900
5,808,289

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 .15ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
14,447,091
1,164,180
15,611,271
)(2,414,337
13,196,934

ﺫﻣﻡ ﻋﻣﻼء
ﺫﻣﻡ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
10,248,128
525,733
10,773,861
)(1,483,791
9,290,070

ﻳﺗﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌﺩ ﺧﺻﻡ ﺃﻱ ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ .ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺳﻧﺔ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
)(1,483,791
)(948,451
17,905
)(2,414,337

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺩﻳﻭﻥ ﻣﻌﺩﻭﻣﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
)(1,383,871
)(100,385
465
)(1,483,791

ﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺗﻁﺑﻳﻖ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺍﻟﻣﺑﺳﻁ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ .ﺇﻥ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺣﺗﺳﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺑﺈﻓﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ،ﻭﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺗﺑﻧﻲ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺁﻧﻔﺎ ً ﻹﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﻳﺎﺭ ﺭﻗﻡ ) ،(9ﻭﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2020ﻭ:2019
 31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﺫﻣﻡ ﻋﻣﻼء
ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ
ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﻳﺭ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

ﻣﻥ 30–1
ﻳﻭﻡ

ﻣﻥ 60-31
ﻳﻭﻡ

ﻣﻥ 90-61
ﻳﻭﻡ

ﻣﻥ 120-91
ﻳﻭﻡ

ﻣﻥ -121
 365ﻳﻭﻡ

ﺍﻛﺛﺭ ﻣﻥ 365
ﻳﻭﻡ

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

%2.39
8,699,146
208,216

%16.44
1,231,810
202,497

%22.38
817,647
183,012

%29.19
662,267
193,287

%45.00
347,759
156,492

%44.12
1,403,112
619,013

%45.00
1,285,350
578,407

14,447,091
2,140,924

ﺫﻣﻡ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ
ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ

%6.11
371,864
22,711

%18.69
66,925
12,511

%18.64
64,960
12,108

%20.42
38,724
7,909

%20.59
58,807
12,111

%30.83
387,968
119,607

%49.42
174,932
86,456

1,164,180
273,413

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﻳﺭ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

ﻣﻥ 30–1
ﻳﻭﻡ

ﻣﻥ 60-31
ﻳﻭﻡ

ﻣﻥ 90-61
ﻳﻭﻡ

ﻣﻥ 120-91
ﻳﻭﻡ

ﻣﻥ -121
 365ﻳﻭﻡ

ﺍﻛﺛﺭ ﻣﻥ 365
ﻳﻭﻡ

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

%2.19
5,747,975
125,652

%15.32
1,060,557
162,524

%20.19
496,539
100,231

%26.58
491,992
130,757

%37.55
260,424
97,793

%36.91
1,123,638
414,703

%37.55
1,067,003
400,675

10,248,128
1,432,335

2.42%
173,391
4,193

7.60%
61,085
4,642

7.35%
27,615
2,029

9.09%
52,336
4,757

7.83%
34,880
2,729

16.39%
162,661
26,662

46.81%
13,765
6,444

525,733
51,456

 31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019
ﺫﻣﻡ ﻋﻣﻼء
ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ
ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺫﻣﻡ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ
ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 .16ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻭﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ -
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019

ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ:
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ
ﻳﻧﺯﻝ :ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩﺍﺕ )*(
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ )ﺍﻷﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ(
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ )(Pure
ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ

44,887,482
)(2,825,259
42,062,223
19,300,741
1,736,671
10,669
63,110,304

37,649,107
)(2,753,942
34,895,165
17,768,397
1,654,940
11,644
54,330,146

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ:
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ )ﺍﻷﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ(
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ )(Pure
ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ

7,322,270
2,526,001
615,085
3,456
10,466,812

3,473,283
2,419,470
551,082
2,897
6,446,732

ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ:
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ )ﺍﻷﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ(
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ )(Pure
ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ

34,739,953
16,774,740
1,121,586
7,213
52,643,492

31,421,882
15,348,927
1,103,858
8,747
47,883,414

* ﺍﻳﺿﺎﺡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩﺍﺕ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
3,139,177
1,742,430
)(2,056,348
2,825,259

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﺻﺎﺑﻲ ﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻁﺭﻕ
ﻳﻧﺯﻝ :ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩﺍﺕ
-

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
2,753,942
1,447,902
)(1,447,902
2,753,942

ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ

ﺑﻠﻐﺕ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺣﺻﺔ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
2020
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﻖ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ

ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
2019

24,733,949
8,908,391
669,268
521,110
128,509
179,190
12,258
708,864
35,861,539

ﺣﺻﺔ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
2019
2020

888,893 24,468,621
361,975 5,813,634
196,545
698,323
4,761,562
280,645
706,618
79,825
993,591
174,138
28,171
4,081
- 1,006,473
7,937,355 32,525,740
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2020

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
2019

25,622,842 725,612
9,270,366 347,655
865,813 132,508
5,282,672 1,459,599
835,127 378,994
1,172,781 970,519
40,429
9,478
708,864
43,798,894 4,024,365

25,194,233
6,161,289
830,831
1,740,244
458,819
1,144,657
13,559
1,006,473
36,550,105

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
-

ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ )ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻷﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ(

ﺑﻠﻐﺕ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺣﺻﺔ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ )ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻷﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ( ﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
2020
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﻖ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ

ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
2019

12,811,993
1,042,775
224,038
78,049
117,178
92,723
17,434
2,390,550
7,213
16,781,953

ﺣﺻﺔ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
2019
2020

- 12,000,993
41,935 1,020,706
119,449
212,695
383,999
75,464
354,000
93,893
1,544,612
94,175
48,197
16,973
33,809 1,834,028
3,456
8,747
2,529,457 15,357,674

2020

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
2019
12,000,993
1,022,843
352,918
415,136
357,784
1,540,962
205,797
1,871,964
11,644
17,780,041

12,811,993
1,084,710
2,137
343,487
140,223
462,048
339,672
471,178
263,891
1,637,335 1,446,787
65,631
188,824
2,424,359
37,936
10,669
2,897
19,311,410 2,422,367

 .17ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻣﺧﺻﺹ ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019

1,585,303
355,110
)(53,130
1,887,283

1,483,009
369,180
1,852,189

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019

)(53,130
)(53,130

-

 .18ﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
1,311,627
335,031
12,715
1,659,373

ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻘﺑﻭﺿﺔ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﻘﺩﻣﺎ
ﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﻣﺳﺗﺭﺩﺓ
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ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
1,219,461
186,482
9,467
1,415,410

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 .19ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﻧﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﻧﻘﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺗﺳﺗﺣﻖ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻭﺭ )*(

277,184
590,202
20,511,671
21,379,057

441,883
1,167,953
15,477,582
17,087,418

)*( ﻳﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺣﻳﺙ ﺑﻠﻎ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺑﺎﻟﺷﻳﻘﻝ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %3.31ﻭ
ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %3.3ﻭﺑﺎﻟﺩﻳﻧﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %5.12ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ .2020
ﺗﺗﻭﺯﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻣﺣﻠﻳﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻳﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺩﻯ ﺑﻧﻭﻙ ﻣﺣﻠﻳﺔ
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺩﻯ ﺑﻧﻭﻙ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﻭﺩﺍﺋﻊ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
17,467,546
3,315,841
)(271,716
20,511,671

13,977,505
1,707,768
)(207,691
15,477,582

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺗﺩﻧﻲ ﻭﺩﺍﺋﻊ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
)(274,374
2,658
)(271,716

)(271,716
64,025
)(207,691

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﺷﻣﻝ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
17,087,418
)(64,025
17,023,393

ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ
)ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ( ﺗﺩﻧﻲ ﻭﺩﺍﺋﻊ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
21,379,057
)(2,658
21,376,399

 .20ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻭﺯﻋﺔ
ﺳﻴﺘﻘﺪﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻗﺘﺮﺍﺡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  1ﻧﻴﺴﺎﻥ  2021ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:





ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﻤﻲ ﻣﻦ  15,000,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ  20,000,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 22.5ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ  3,375,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺴﻨﺔ
.2020
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻛﺄﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %15ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2020ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﻗﻊ  2,250,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛ ٌﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻟﻴﺼﺒﺢ  17,250,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.

ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  9ﻧﻳﺳﺎﻥ  2020ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %20ﻣﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ
ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ  3,000,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻋﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻌﺎﻡ .2019
ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  28ﺁﺫﺍﺭ  2019ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %20ﻣﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ
ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ  3,000,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻋﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻌﺎﻡ .2018
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 .21ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ
ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺇﺟﺑﺎﺭﻱ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺭﻗﻡ ) (12ﻟﺳﻧﺔ  1964ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻗﺗﻁﺎﻉ  %10ﻣﻥ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻱ ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻭﻗﻑ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺗﻁﺎﻉ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻣﺗﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺑﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ.
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻗﺗﻁﺎﻉ  %10ﻣﻥ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺗﻡ ﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺗﻁﺎﻉ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣﻭﻉ
ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻣﺗﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺻﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ،ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺗﻪ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  15ﺷﺑﺎﻁ  2021ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺭﺻﻳﺩ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ
ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻱ ﻧﺻﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻌﺎﻡ .2020
ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭﻱ
ﻋﻘﺩ ﻓﻲ  27ﺁﺫﺍﺭ  2014ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺑﻠﻎ  1,750,000ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺻﺑﺢ
ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ُ
ﺭﺻﻳﺩﻩ  3,000,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ .ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻣﺑﻠﻎ  1,250,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ
ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  24ﺁﺫﺍﺭ  .2012ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻹﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺭﺭﻫﺎ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻳﺣﻖ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻭﺯﻳﻌﻪ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺍﻭ ﺃﻱ ﺟﺯء ﻣﻧﻪ ﻛﺄﺭﺑﺎﺡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ.

 .22ﻣﺧﺻﺹ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
4,280,954
892,296
)(584,811
4,588,439

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
4,025,551
645,795
)(390,392
4,280,954

 .23ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻣﺅﺟﻠﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺟﻠﺔ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
1,321,068
106,913
1,427,981

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
1,153,358
167,710
1,321,068

 .24ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺇﻳﺟﺎﺭ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ -
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻭﺍﺋﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﺎ
ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
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ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019

1,278,513
21,451
)(62,883
59,776
)(164,012
1,132,845

1,275,252
117,279
56,748
)(170,766
1,278,513

111,382
1,021,463
1,132,845

108,524
1,169,989
1,278,513

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 .25ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
-

ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ ﻣﻥ ﺑﻧﻭﻙ ﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
64,673
)(64,673
-

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺣﺳﺏ ﺳﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ:

2020

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019

-

64,673

 ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﺁﺏ  2015ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻳﻝ ﺍﻷﺟﻝ ﻣﻊ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  500,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺷﺭﺍء ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺄﻧﻅﻣﺔ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﻧﻳﻬﺎ .ﻭﻗﺩ ﺍﺳﺗﺣﻖ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2020ﻭﺗﻡ ﺗﺳﺩﻳﺩﻩ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.

 .26ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
2,956,977
134,138
1,038,773
46,760
4,176,648

ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻛﻠﻔﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ )*(
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ )**(
ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ)***(

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
1,919,340
106,614
1,050,152
57,094
3,133,200

)*( ﻳﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻣﻥ ﺣﺻﺔ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩ ﺗﺄﻣﻳﻧﻬﺎ )ﻛﻠﻔﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ( ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺽ
ﻋﻥ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻟﻠﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ.
)**( ﻳﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺩ  %40ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩ ﺗﺄﻣﻳﻧﻬﺎ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ،ﺣﻳﺙ ﺗﺣﺗﻔﻅ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %25ﻣﻥ
ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩ ﺗﺄﻣﻳﻧﻬﺎ ﻟﻣﺩﺓ ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ،ﻭﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺭﻳﺭﻫﺎ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﻔﺎﺋﺩﺓ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ .%0.5
)***( ﻳﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ.

 .27ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
6,294,912
992,645
7,287,557

ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
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ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
4,995,869
824,476
5,820,345

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 .28ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻟﻘﺩ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2020ﻭ 2019ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ
2020
729,340
)(1,511,365
2,271,043
1,489,018

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺗﺳﺩﻳﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
)(35,603
)(986,507
1,751,450
729,340

ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺻﺭﻭﻑ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
387,400
)(106,913
)(2,271,043
)(1,990,556

ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻣﺅﺟﻠﺔ
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻣﺅﺟﻠﺔ
ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻣﺻﺭﻭﻑ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻟﻠﺳﻧﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
226,067
)(167,710
)(1,751,450
)(1,693,093

ﺇﻥ ﻣﻠﺧﺹ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ ﻫﻭ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
9,799,608
)(3,380,657
2,963,835
9,382,786
)(1,186,726
)(596,640
)(46,925
7,552,495
)(1,132,874
)(1,591
)(70,566
)(2,391,757
45,529
75,185
)(2,271,043
%23.2

ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ )ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ(
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿﺭﻳﺑﺔ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺿﺭﻳﺑﻳﺎ ً
ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺗﺏ
ﺍﻟﺭﺑﺢ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻻﻗﺗﻁﺎﻋﺎﺕ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ
ﺗﻘﺎﺹ ﻣﻊ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻷﻣﻼﻙ
ﺧﺻﻣﻳﺎﺕ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﻣﺻﺭﻭﻑ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ

ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﺍﺋﺭﺗﻲ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻡ . 2016
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ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
8,786,383
)(3,653,942
1,992,208
7,124,649
)(921,620
)(557,432
)(32,750
5,612,847
)(841,927
)(2,517
)(88,894
)(1,854,958
42,279
61,229
)(1,751,450
%19.9

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 .29ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2020
1,575,699
248,500
659,501
329,072
135,522
294,845
18,256
513,495
3,774,890

ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺧﺻﺹ ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﻣﺧﺻﺹ ﺇﺟﺎﺯﺍﺕ ﻭﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻣﻘﺑﻭﺿﺔ ﻣﻘﺩﻣﺎ
ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ
ﺃﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﻛﻼء
ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺗﺏ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻝ 2019
1,301,551
213,350
749,771
331,755
141,851
210,860
18,255
148,956
3,116,349

 .30ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﻫﻲ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﻖ ﻭﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻭﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ .ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻠﺧﺹ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻠﺧﺹ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ :2020
ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ

ﺣﺭﻳﻖ

ﺑﺣﺭﻱ

ﻫﻧﺩﺳﻲ

984,204 204,578 3,410,526 25,290,813
ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ
ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ
456,505
89,167
685,918
7,397,628
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ
1,440,709 293,745 4,096,444 32,688,441
(113,394) 140,166
)(96,373
)(811,000
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
1,327,315 433,911 4,000,071 31,877,441
)(783,009) (164,102) (3,253,977) (1,897,178
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
)90,109 (140,627
97,825
ﺣﺻﺔ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ -
)(692,900) (304,729) (3,156,152) (1,897,178
634,415 129,182
843,919 29,980,263
ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ
261,356
71,456
616,479
ﻋﻣﻭﻻﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
)(67,010
)(9,209
)(109,468) (1,431,894
ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ
828,761 191,429 1,350,930 28,548,369
)(332,927) (30,522) (1,041,308) (18,532,786
ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ
259,144
21,545
911,336
6,392
ﺣﺻﺔ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ
)(73,783
)(8,977
)(129,972) (18,526,394
)(376,308) (26,870
)(28,124
)(428,609
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ
ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ
327,624
18,693
23,072
163,281
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ
)(122,467) (17,154
)(135,024) (18,791,722
ﺻﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ
706,294 174,275 1,215,906
9,756,647
)(241,238) (49,299
ﺣﺻﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(529,351) (5,490,836
ﺻﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ )ﺧﺳﺎﺋﺭ( ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ
465,056 124,976
686,555
4,265,811
ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺑﻳﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺣﻠﻳﻔﺔ
)ﺧﺳﺎﺋﺭ( ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻣﻠﺔ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ-
ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
465,056 124,976
686,555
4,265,811
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ

ﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ

ﻋﻣﺎﻝ

ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
ﻣﺩﻧﻳﺔ

ﺻﺣﻲ

ﺣﻳﺎﺓ

15,347 7,419,255
844,356 3,061,840
1,872,502
915 1,235,531
247,694 1,391,733
294,200
16,262 8,654,786 1,092,050 4,453,573
2,166,702
)975 (552,395
9,431
)(61,867
)(46,912
17,237 8,102,391 1,101,481 4,391,706
2,119,790
)(11,037) (443,936) (327,682) (330,748) (1,600,271
559
)(4,127
)(20,774
39,798
44,327
)(10,478) (448,063) (348,456) (290,950) (1,555,944
6,759 7,654,328
753,025 4,100,756
563,846
996
46,955
200,725
)(61,849
)(39,807) (165,568
)(29,691
6,759 7,593,475
760,173 3,935,188
734,880
)- (6,573,536) (154,063) (1,620,460
)(701,566
7,705
26,934
560,551
)- (6,573,536) (146,358) (1,593,526
)(141,015
297,609
)(34,982) (3,109,077) (3,542,428
3,301,963
)(381,480

64,037
14,320
)(117,303) (4,688,283

353,400
)(308,756

)(753,095
)(717,946

642,870
)(171,262

44,644
44,644

)471,608 (1,471,041
)471,608 (1,471,041
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ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ

ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

-

-

43,103,421
11,799,291
54,902,712
)(1,531,369
53,371,343
)(8,811,940
107,090
)(8,704,850
44,666,493
1,197,967
)(1,914,496
43,949,964
)(28,987,168
1,793,607
)(27,193,561
)(7,248,789

-

-

3,912,990
)(30,529,360

1,317,548
)(520,553

6,759
)(2,737

-

-

13,420,604
)(8,031,978

796,995
796,995

4,022
4,022

120,132
30,662
156,010
)(19,125
930,409
427,926
)(169,096
)(45,395
1,431,523

2,083,440
2,724,278
)(604,557
)(1,223,702
2,979,459

5,388,626
2,203,572
30,662
156,010
2,705,153
930,409
427,926
)(773,653
)(1,269,097
9,799,608

)- (6,275,927

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020

)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻠﺧﺹ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ :2019
ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ

ﺣﺭﻳﻖ

ﺑﺣﺭﻱ

ﻫﻧﺩﺳﻲ

ﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ

ﻋﻣﺎﻝ

ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻣﺩﻧﻳﺔ ﺻﺣﻲ

6,173,445
770,799 2,849,679
1,940,243
944,471 483,247 3,107,354 23,633,318
ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ
ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ
1,007,878
238,562 1,293,987
324,426
419,707 106,740
678,255
8,074,132
7,181,323 1,009,361 4,143,666
2,264,669 1,364,178 589,987 3,785,609 31,707,450
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ
383,462
)(6,377
36,777
)(57,517
)(2,065) (73,328
)(66,728) (1,698,335
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
7,564,785 1,002,984 4,180,443
2,207,152 1,362,113 516,659 3,718,881 30,009,115
)(462,034) (265,838) (147,918) (1,560,590) (740,541) (438,728) (2,947,804) (1,956,998
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
37,936
)(13,674
)(36,598
57,253
)(3,747
73,653
58,546
ﺣﺻﺔ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ -
)(424,098) (279,512) (184,516) (1,503,337) (744,288) (365,075) (2,889,258) (1,956,998
7,140,687
723,472 3,995,927
703,815
617,825 151,584
829,623 28,052,117
ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ
2,368
38,870
248,400
235,488 183,051
596,167
ﻋﻣﻭﻻﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
)(45,908
)(35,603) (149,820
)(33,169
)(53,464) (10,229
)(93,837) (1,485,873
ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻗﺳﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ
7,097,147
726,739 3,846,107
919,046
799,849 324,406 1,331,953 26,566,244
)(6,548,942) (259,052) (2,040,575) (1,178,825) (872,884) (65,223
)(775,171) (18,677,970
ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ
66,569
44,410
927,214
699,070
45,801
641,439
11,428
ﺣﺻﺔ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ
)(6,548,942) (192,483) (1,996,165
)(251,611) (173,814) (19,422
)(133,732) (18,666,542
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ
)(94,125
)17,509 (654,503
)(804,935
84,616
29,493
)(324,411) (2,206,220
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ
ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ
)(53,427
)(972
762,206
)(60,899) (20,558
285,687
28,580
)(6,643,067) (228,401) (2,651,640
)(294,340) (150,097) (10,487
)(172,456) (20,844,182
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ
ﺻﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
454,080
498,338 1,194,467
624,706
649,752 313,919 1,159,497
5,722,062
ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ
)(388,652) (158,566) (671,604
)(348,510) (224,119) (56,892
ﺣﺻﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(496,434) (5,157,461
ﺻﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
65,428
339,772
522,863
276,196
425,633 257,027
663,063
564,601
ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ
ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ
)ﺧﺳﺎﺋﺭ( ﺑﻳﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺣﻠﻳﻔﺔ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻣﻠﺔ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ -
ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
65,428
339,772
522,863
276,196
425,633 257,027
663,063
564,601
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
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ﺣﻳﺎﺓ
24,287
1,384
25,671
3,255
28,926
)(14,716
)(6,349
)(21,065
7,861
7,861
7,861
)(4,654
3,207
3,207

ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ

ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

-

-

39,926,843
12,145,071
52,071,914
)(1,480,856
50,591,058
)(8,535,167
167,020
)(8,368,147
42,222,911
1,304,344
)(1,907,903
41,619,352
)(30,418,642
2,435,931
)(27,982,711
)(3,952,576

-

-

940,617
)(30,994,670

-

-

10,624,682
)(7,506,892

2,494,261
36,056
)(40
167,282
2,379,413
)(21,974
- 1,111,425
449,265
)(565,035
)(126,596
)(251,333
)(4,131
4,057,266 1,611,327

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

3,117,790
2,530,317
)(40
167,282
2,357,439
1,111,425
449,265
)(691,631
)(255,464
8,786,383

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 .31ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
2020
5,165,390
596,640
64,213
507,347
182,203
104,389
150,193
119,417
233,504
149,367
57,523
190,551
95,257
16,776
75,882
99,397
135,344
221,260
183,512
248,500
135,955
59,776
13,235
8,805,631

ﺭﻭﺍﺗﺏ ﻭﺃﺟﻭﺭ
ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺗﺏ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﻳﺟﺎﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺗﻬﻼﻛﺎﺕ
ﺩﻋﺎﻳﺔ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻭﺗﺳﻭﻳﻖ
ﻓﻭﺍﺋﺩ ﻭﻋﻣﻭﻻﺕ ﺑﻧﻛﻳﺔ
ﻣﺎء ﻭﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﻣﺣﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺻﻳﺎﻧﺔ ﻭﺗﺻﻠﻳﺣﺎﺕ
ﺍﺗﺻﺎﻻﺕ
ﺗﻧﻘﻼﺕ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺿﻳﺎﻓﺔ ﻭﺗﻧﻅﻳﻑ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻣﻬﻧﻳﺔ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺗﺩﺭﻳﺏ
ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻷﻣﻼﻙ
ﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﺷﺗﺭﺍﻛﺎﺕ
ﻗﺭﻁﺎﺳﻳﺔ ﻭﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺗﺑﺭﻋﺎﺕ
ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﻭ ﺑﺩﻝ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺻﺭﻭﻑ ﺍﺳﺗﻬﻼﻛﺎﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺃﺧﺭﻯ

2019
4,654,138
557,432
61,785
464,387
167,150
67,923
149,818
138,204
258,283
201,535
74,772
230,374
108,719
79,041
70,465
110,649
126,556
210,141
58,571
213,350
131,522
56,748
6,960
8,198,523

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ:
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﻖ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻳﺔ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ
ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ
ﻓﺭﻉ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

5,490,836
529,351
717,946
171,262
308,756
241,238
49,299
520,553
2,737
8,031,978
773,653
8,805,631

5,157,461
496,434
671,604
158,566
348,510
224,119
56,892
388,652
4,654
7,506,892
691,631
8,198,523

 .32ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺑﻳﻊ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺳﻬﻡ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻝ
ﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ
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2020
76,061
122,827
406,661
571,102
1,026,921
2,203,572

2019
190,786
179,560
367,900
859,487
932,584
2,530,317

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 .33ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﺩ –
2020
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ  -ﺍﻳﺿﺎﺡ 15
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻳﻛﺎﺕ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ  -ﺍﻳﺿﺎﺡ 12
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﺫﻣﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ  -ﺇﻳﺿﺎﺡ 17
ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ  -ﺍﻳﺿﺎﺡ 19
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ  -ﺍﻳﺿﺎﺡ 10

)(948,451
)(206,128
)(53,130
64,025
)(125,413
)(1,269,097

2019
)(100,385
)(129,093
2,658
)(28,644
)(255,464

 .34ﺣﺻﺔ ﺍﻟﺳﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻋﺎﺋﺩ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺳﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻟﻸﺳﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
2020
7,719,585
15,000,000
0.515

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻟﻸﺳﻬﻡ ﺍﻟﻣﻛﺗﺗﺏ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ

2019
6,989,086
15,000,000
0.466

 .35ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
ﻳﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﻠﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﻳﻥ ﻭﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ
ﻭﺃﻳﺔ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻳﺳﻳﻁﺭﻭﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺑﻬﺎ .ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.

ﺃ(

ﺑﻳﻊ ﻋﻘﻭﺩ ﺗﺄﻣﻳﻥ:
ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻧﺧﺑﺔ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺑﻳﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺭﻭﺟﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺃﺧﺭﻯ

ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺷﺭﻛﺔ ﺷﻘﻳﻘﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﺣﻠﻳﻔﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﺷﻘﻳﻘﺔ
ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ

2020
227,742
96,624
35,588
3,962
363,916

2019
196,138
73,943
19,688
32,134
160,983
4,449
487,335

ﺏ( ﻋﻘﻭﺩ ﺧﺩﻣﺎﺕ:
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺑﻳﺔ

ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

2020

2019

ﺷﺭﻛﺔ ﺣﻠﻳﻔﺔ

746,943

673,288
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
.36
ﺝ(

ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ:

ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻧﺧﺑﺔ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺭﻭﺟﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺃﺧﺭﻯ

ﺩ(

ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

2020

ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺷﺭﻛﺔ ﺷﻘﻳﻘﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﺷﻘﻳﻘﺔ
ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ

4,078
36,771
12,345
53,194

16,125
1,524
25,319
8,409
51,377

ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

2020

2019

ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ:

ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺑﻳﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ

ﻩ(

2019

ﺷﺭﻛﺔ ﺣﻠﻳﻔﺔ
ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ

1,975,499
992,645
2,968,144

1,561,210
173,654
824,476
2,559,340

ﻗﺭﻭﺽ ﻟﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ:

ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻟﻠﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

2020

2019

ﺷﺭﻛﺔ ﺣﻠﻳﻔﺔ

148,960

148,960

ﻭ( ﺭﻭﺍﺗﺏ ﻭﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ
ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﺟﻝ
ﺣﺻﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻣﻥ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﻭﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻳﺎ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻳﺎ
ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ

2020
737,142
134,636
248,500

2019
778,216
194,800
213,350

 .36ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﻳﻭﺟﺩ ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻛﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺩﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺑﻧﻭﻙ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻛﻔﺎﻻﺕ ﺩﺧﻭﻝ
ﻋﻁﺎءﺍﺕ ﻟﻠﻣﺅﻣﻥ ﻟﻬﻡ .ﺑﻠﻐﺕ ﻗﻳﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ  551,660ﻭ 641,354ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2020ﻭ 2019ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ.

 .37ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﻳﻭﺟﺩ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿﺩ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻟﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﺇﻋﺗﻘﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ،ﻭﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ
ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻳﺱ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ.

 .38ﺗﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ
ﺗﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﻧﺷﻁﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ .ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻳﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺧﻁﺭ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻷﻧﺷﻁﺗﻬﺎ ﻭﻳﺅﺛﺭ ﺳﻠﺑﺎ ً
ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ.

52

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
 .39ﻅﻬﻭﺭ ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻓﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ )" - ("Covid-19ﺍﻷﺛﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟـ Covid-19
ﺃﻋﻠﻧﺕ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺃﻥ ﻓﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ) (Covid-19ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ  11ﺁﺫﺍﺭ  2020ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺗﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺻﺣﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ 30
ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  .2020ﻛﺎﻥ ﻟـ  Covid-19ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﻕ .ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ
ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ،ﻳﻌﻣﻝ  Covid-19ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻣﺗﺿﺭﺭﺓ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
ﻗﺩ ﺗﺗﺄﺛﺭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺋﺢ ﻗﺩ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻭﻳﻁﻠﺏ ﺑﻣﻭﺟﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺃﻭ ﺗﺿﻁﺭ ﻟﺗﺄﺟﻳﻝ ﺃﻗﺳﺎﻁ
ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﻓﻳﺭﻭﺱ  Covid-19ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻹﻋﺗﻳﺎﺩﻱ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ .ﺇﻥ ﻣﺩﻯ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻔﻳﺭﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺧﺫﺓ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ ً ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ.
ﺗﺭﺍﻗﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﻋﻥ ﻛﺛﺏ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻁﻭﺭﻩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻭﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ  /ﺍﻟﺗﺳﻌﻳﺭ
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ  ،ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺗﺣﺩﻳﺙ ﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ .ﺳﺗﺳﺗﻣﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻭﺗﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺑﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﻣﻊ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺗﻁﻭﺭﻩ .ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻭﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻳﺗﻡ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻧﺗﻅﺎﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ،ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﺍﻟﺗﺳﻌﻳﺭ ﺗﺳﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ
ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻫﺎﻣﺷﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ  .Covid-19ﻻ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﻧﺗ ًﺟﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼً
ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ .ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ،ﺃﻛﺩﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﻗﺩ ﺗﻣﺕ ﺗﺳﻭﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺩﻋﻣﻬﻡ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ
ﻭﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء.
ﻳﻭﺍﺻﻝ ﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﻧﺻﻳﺑﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ .ﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﺟﺭﺍء
ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ ﻟﻣﻌﻳﺩﻱ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﻳﻔﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻭﺍﻻﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﻗﺩ ﺗﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺎﻛﻠﻬﻡ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ.
ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺗﺳﻘًﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  ،2019ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺄﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ
ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ .2020
ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ
ﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻅﻔﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺗﺏ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ .ﺯﺍﺩﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﺛﻝ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﺗﻭﺳﻳﻊ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺑﺎﻋﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺑﻳﺋﺔ ﺁﻣﻧﺔ ﻷﻭﻟﺋﻙ
ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ .ﺗﻡ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺟﺯﺋﻳًﺎ ﻣﻊ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻔﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻱ.
ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻭﺍﺻﻠﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ،ﻁﺑﻘﺕ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺫﻣﻡ ﻭﺫﻣﻡ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ،ﺗﺭﺍﻗﺏ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻋﻥ ﻛﺛﺏ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﻭﺷﺭﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺙ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ
ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ .ﺇﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻓﻳﺭﻭﺱ Covid-19ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻗﺩ ﻛﺎﻥ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻟﺑﻌﺽ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻹﻋﺗﺭﺍﻑ
ﺑﻣﺧﺻﺹ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﺣﺗﻰ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  2020ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺇﻳﺿﺎﺡ  15ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ .ﺗﻌﺗﻘﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻛﺎﻓﻲ
ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺗﺩﺍﻋﻳﺎﺕ ﻓﻳﺭﻭﺱ .Covid-19
ﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ً ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻭﺑﺎء ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ  ،2020ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﺎﻓﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  .2020ﺇﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻳﺄﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻼﺣﻅﺗﻬﺎ ،ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ
ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻧﺷﻁﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻧﺷﻁﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﺷﻁﺔ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻅﻣﺔ )ﺃﻱ ﻗﺳﺭﻱ ﺃﻭ ﻣﺗﻌﺛﺭ( ،ﻣﻊ ﻋﺩﻡ
ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻱ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺗﻔﺷﻲ ﻓﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ  .Covid-19ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺭﺓ ﻭﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺎﻡ  .2020ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﺗﻔﺷﻲ ﺍﻟﻣﺭﺽ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﺳﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻭﺿﻊ
ﻋﻥ ﻛﺛﺏ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍء.
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ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2020
)ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ
ﺗﺄﺛﺭﺕ ﺟﻣﻳﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﺎﻟﺿﻐﻭﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺑﺳﺑﺏ ﺃﺯﻣﺔ ﻓﻳﺭﻭﺱ  Covid-19ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ .ﻭﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ،ﺍﺗﺧﺫﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ .ﻭﺗﺭﺍﻗﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﻛﺛﺏ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ.
ﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﻋﻥ ﻛﺛﺏ ،ﻭﻗﺩ ﺩﺷﻥ ﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺳﺗﺟﺩﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺃﻣﻥ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺧﺩﻣﺔ
ﺩﻭﻥ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ .ﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﻟﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺑﺎﻋﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ )ﻣﺗﻰ ﻣﺎﻟﺯﻡ ﺍﻟﺣﺎﻝ(.
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ،ﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺟﻭﻫﺭﻱ .ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﻧﻬﺞ ﺛﺎﺑﺕ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻣﻊ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﺳﺗﺳﺗﻣﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ.
ﺗﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻼءﺓ ﺟﻳﺩﺓ ﻭﻭﺿﻊ ﺳﻳﻭﻟﺔ ﺳﻠﻳﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺭﺃﺳﻣﺎﻝ ﻛﺎﻑ ﻭﺗﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ
ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ،ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
ﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ .ﻣﻊ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ،ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺗﺣﺩﻳﺙ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻭﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﻭﺍء ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ.
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