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لمحة عامة
شــركة ترســت العالميــة للتأميــن (ترســت فلســطين) هــي
شــركة مســاهمة عامــة أسســها مجموعــة مــن رجــال األعمــال
الفلســطينيين والعــرب مــن ذوي الخبــرات المتميــزة والعريقــة
فــي مجــال التأميــن عالميــا وإقليميــا .وقــد بــدأت أولــى خطواتهــا
عام  1994في غزة ليمتد نشاطها الحقا لجميع مناطق الضفة
الغربيــة وقطــاع غــزة .وتتميــز بأنهــا شــركة زميلــة لمجموعــة
شــركات ترســت العالميــة للتأميــن إحــدى أهــم وأكبــر مجموعــات
التأميــن وإعــادة التأميــن فــي الشــرق األوســط والعالــم.
توفــر ترســت فلســطين الحمايــة والضمان لممتلــكات المواطنين
وترفــد الوطــن بالكــوادر والخبــرات القديــرة والموهوبــة وتســاهم
بفاعليــة نوعيــة فــي بنــاء اإلقتصــاد وإنجــاز الوعــد بالمســاهمة
فــي البنــاء والتطويــر أينمــا تواجــدت وبــكل طاقاتهــا.
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من نحن
تعتبــر ترســت العالميــة للتأميــن (ترســت فلســطين) فريــدة فــي
طبيعتهــا ومكانتهــا مقارنــة مــع الشــركات الفلســطينية األخــرى
فأعضــاء مجلــس إدارتهــا يتمتعــون بخبــرة دوليــة وعالميــة فــي
مجــال صناعــة التأميــن ،كمــا أنهــا عضــو فــي مجموعــة شــركات
«ترســت العالميــة للتأميــن» ،كبــرى الشــركات العاملــة فــي
التأميــن وإعــادة التأميــن فــي الشــرق األوســط والعالــم ،وأكثرهــا
نجاحــاً وتميــزاً فــي عالــم الخدمــات التأمينيــة ،وقــد حققــت
نقلــة نوعيــة فــي الخدمــات التأمينيــة علــى المســتوى المحلــي
والعالمــي ممــا أكســبها ثقــة الجميــع لقدرتها الفنية اإلســتيعابية
كضمــان مهــم لألخطــار المؤمنــة لديهــا معــززاً بهامــش مــاءة
وإمكانيــات ماليــة واســعة ،ضامنــاً لتســديد فــوري للمطالبــات
والحــوادث.
لتحمــل المخاطــر
تتمتــع الشــركة بقــدرة إســتيعابية كبــرى
ّ
ومجموعــة مميــزة مــن الكــوادر المؤهلة ذات الســمعة والخبرات
الفنيــة العريقــة وكوكبــة مــن الموظفيــن المنتميــن والمثابريــن
والمســتعدين للتفانــي فــي خدمــة عمالئهــم.
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الرؤيا
ترست  ...اإلختيار األول
تتطلــع شــركة ترســت فلســطين الــى أن تبقــى اإلختيــار األول
للشــركات واألفــراد ،فشــركة ترســت هــي وليــدة خبــرات متراكمــة
عبــر عقــود أسســت خاللهــا مخــزون مــن المعرفــة والتجربــة
وأعــدت لهــا كل اإلمكانيــات وحشــدت لهــا جميــع الطاقــات
وعقــدت العــزم علــى تحقيقهــا عمليــاً خــال مســيرتها ،إننــا
وبحمــد اللّ ــه قــد أصبحنــا اإلختيــار األول لشــريحة مهمــة فــي
الســوق الفلســطيني ،ووصلنــا إلــى قيــادة الســوق كأكبــر شــركة
عاملــة ،وإننــا نعمــل علــى اإلســتمرار فــي قيــادة ســوق التأميــن
الفلســطيني والبقــاء كإختيــار أول ألي مســتهلك ،لنصــل بــكل
ذلــك مــن خــال القــوة والســمعة والخدمــة النوعيــة وســرعة
تلبيــة اإلحتياجــات واإلنتشــار وتنــوع الســلع وجــودة األداء إلــى
المرتبــة األولــى فــي اإلنتــاج واألربــاح وعــدد الســلع ونوعهــا
وحقــوق المســاهمين والموجــودات ورضــا الزبائــن.

تسعى ترست فلسطين من أجل إنجاز رؤيتها إلى:
إســتمرار تعزيــز العالقــة مــع الزبائــن مــن خــال تقديــم
خدمــات فائقــة الجــودة وتوفيــر أفضــل الشــروط
لإلكتتــاب.
تطويــر خدمــات الشــركة وتوســيع شــبكة الفــروع
والــوكالء والمكاتــب لتلبيــة إحتياجــات الزبائــن الحالييــن
والوصــول إلــى كل الزبائــن المتوقعيــن.
اإلســتثمار فــي الكــوادر البشــرية وتعزيــز قدرتهــا علــى
الحــوار واإلتصــال لتمكينهــا مــن تحقيــق أهدافهــا
وإنجــاز الرؤيــة االســتراتيجية.
الوصــول بإســم ترســت للتأميــن كإســم لــه وقــع
وصــدى ونمــوذج نجــاح تتطلــع إليهــا أنظــار النــاس فــي
ا لمجتمــع .

10

11

الرسالة
توفيــر أقصــى درجــات الحمايــة والضمــان لألفــراد والشــركات،
والحفــاظ علــى ممتلكاتهــم مــن خــال تعزيــز العالقــة مــع الزبائــن
واإلســتمرار فــي بنــاء الكــوادر المؤهلــة والخبــرات القديــرة
والمســاهمة بفاعليــة فــي خدمــة المجتمــع الفلســطيني ضمــن
مســؤوليتنا المهنيــة والمجتمعيــة ،لتطويــر وبنــاء اإلقتصــاد
والمجتمــع واإلرتقــاء بالوعــي التأمينــي الفلســطيني إلــى
العالميــة مــن خــال نقــل تجربتنــا العالميــة فــي التأميــن الــى
الواقــع الفلســطيني.
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األهداف

القيم
إن نظامنــا القيمــي هــو مرجعيتنــا األخالقيــة التــي تصــف مــا نؤمــن بــه بحــق وترشــدنا فــي ســلوكنا
وأنشــطتنا ،وهــذه المرجعيــة تســاعدنا فــي عمليــة صنــع القــرار ،وفــي إختيــار نــوع أنشــطة األعمــال التــي
ننخــرط بهــا ،وتحديــد األســواق التــي نتاجــر فيهــا ،ونوعيــة النــاس الذيــن نُ عــد أنفســنا للعمــل معهــم،
وننســجم ونتفاعــل ونسترشــد قيــم المجموعــة فــي أدائنــا والتــي تتمثــل فــي:

اإلنفتاح:

نتصــرف تبعــاً ألعلــى معاييــر األمانــة والكرامــة ،نشــجع الجميــع علــى التعبيــر عــن
آرائهــم وأفكارهــم علــى نحــو إيجابــي ومتــوازن لصالــح الخيــر العــام للجميــع ،وكل
وحــدة عمــل ومهمــة للمجموعــة ســوف يتــم تحفيزهــا إلبتــكار آليــة مــن شــأنها أن
تشــجع الطاقــم بكاملــه ليأتــي باقتراحــات تطويريــة لخدماتنــا وطــرق عملنــا.

العدالة:

نعامــل الجميــع بعدالــة ومســاواة دون أي تمييــز علــى أســاس الجنــس ،الجنســية،
العــرق ،الديــن ،أو اللــون ونعامــل الجميــع باإلحتــرام الــذي يســتحقونه ونمنحهــم
الكرامــة اإلنســانية التــي يســتحقونها.

اإلمتثال:

نحتــرم لوائــح القوانيــن فــي البــاد التــي نعمــل فيهــا ونلتــزم بروحهــا وتفصيالتهــا،
ونلتــزم بعــدم التشــجيع أو الســكوت عــن أيــة أنشــطة غيــر قانونيــة يمكــن أن
ترتكــب بإســم طواقمنــا وشــركائنا فــي العمــل ،ونحتــرم كافــة حقــوق الطبــع
والملكيــة الفكريــة لآلخريــن ،ونحمــي خاصتنــا مــن تلــك الحقــوق والملكيــات عبــر
الوســائل القانونيــة المتاحــة لنــا.

روح الفريق:

نأخــذ بيــد الجميــع للعمــل لصالــح (الخيــر العــام) للمجموعــة بأكملهــا ونؤكــد لهــم
تباعــاً رغبتنــا فــي حمــل األمانــة ،ونعمــل علــى مكافــأة مخططــات العمــل الجــاد
وسياســات اإلعتــراف بــه وبمــن يقومــون بــه ،كمــا سنشــجع العامليــن للمشــاركة
بمــا لديهــم مــن معرفــة مــع أولئــك األقــل خبــرة منهم ،ونقـ ُّـر روح العمــل الجماعي
ووضعهــا فــوق اإلنجــازات الفرديــة.

التغيير:

بمــا أننــا نتــوق إلــى إنمــاء مصالحنــا التجاريــة وتوســيعها ،ونســعى دومــاً نحــو
التغييــر علــى نحــو ال منــاص منــه ،فإننــا نواصــل التأكيــد للعامليــن معنــا أن التغييــر
ينبغــي أال يكــون تهديــداً بــل فرصــة لتطويــر معاييرنــا علــى المســتويين الفــردي
والجماعــي.

المسؤولية:

نواصــل التــوازن العــادل بيــن تشــجيع العامليــن معنــا علــى تحمــل مســؤولياتهم
تجــاه المخاطــر وعــدم الســماح لآلخريــن -علــى الــدوام  -بالتصــرف بــا دافعيــة
وقــدرة علــى إنجــاز المهــام المناطــة بهــم ،فأولئــك الذيــن ليــس بمقدورهــم
اإلرتقــاء إلــى مســتوى المعاييــر المطلوبــة فــي األداء المهنــي يتــم تشــجيعهم
علــى مواصلــة تطورهــم المهنــي فــي مــكان آخــر بكرامــة وعــدل.

إن تحقيــق هــدف الشــركة بزيــادة حصتهــا فــي الســوق ،يعتمــد علــى تقديــم الخدمــات النوعيــة والمنتجــات المميــزة التــي
تدفــع بالجمهــور لإلنحيــاز للشــركة وذلــك مــن خــال:
تحقيق الموازنة المقترحة لألعوام .2019-2021
تعزيز التقدم في أداء الشركة من خالل تفعيل عملية اإلنتاج وتطوير منتجات تأمينية جديدة.
تطويــر بيئــة العمــل اإلداريــة والمعلوماتيــة واللوجســتية بمــا يضمــن توحيــد اآلليــات والمنهجيــات لزيــادة الجــودة وتقليــل
التكاليــف.
المؤمنيــن وســهولة دفــع التعويضــات
بنــاء وتفعيــل قــدرة الشــركة علــى تحمــل األخطــار المتوقعــة واإللتــزام التــام أمــام
ّ
فــي أوقاتهــا.
تطبيــق مبــادئ الحوكمــة والشــفافية والمحاســبة فــي كل مراحــل العمــل وعلــى كل المســتويات اإلداريــة ،وذلــك لضمــان
تحقيــق النتائــج المقترحــة.
اإلستمرار في تطوير موارد بشرية محترفة قادرة على العمل بكفاءة وفاعلية.
تحديــث وبنــاء أنظمــة العمــل وتوحيــد اإلجــراءات وزيــادة الكفــاءة مــن خــال اإلســتثمار المــدروس فــي تكنولوجيــا
المعلومــات.
المســاهمة فــي بنــاء منظومــة الشــمول المالــي مــن خــال محاولــة الوصــول إلــى كافــة الشــرائح فــي المجتمــع
الفلســطيني لتقديــم الخدمــات التأمينيــة لتلبــي جميــع احتياجاتــه.

العاملون معنا :نختــار بعنايــة بالغــة مــن نرغــب فــي أن يعملــوا لصالــح مجموعتنــا ،أو معهــا ،علــى
أســس مقدرتهــم علــى المشــاركة بقيمهــم وأهليتهــم المهنيــة للعمــل معنــا.
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السيد/كامل ابو نحل
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة  /المساهمين الكرام

ثالثاً – تطوير األدوات والكوادر- :
تحــرص الشــركة علــى تطويــر أدوات وبرامــج العمــل فــي الشــركة حيــث باشــرت باســتخدام برنامــج المحاســبة المتطــور SAP
والــذي يوفــر جــودة عاليــة وســهولة ودقــة أكبــر فــي العمليــات المحاســبية.

أعـــضـاء الـــجمعية الــعامة الــمــوقرين

ووفــرت الكثيــر مــن الــدورات للكــوادر لتحســين مهاراتهــم فــي كافــة المجــاالت حيــث بلــغ عــدد المشــاركين فــي الــدورات
التدريبيــة  88موظــف بنســبة  %20مــن اجمالــي موظفــي المجموعــة.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

رابعاً – نظرة مستقبلية- :

يســعدني ويشــرفني بمناســبة انعقــاد الهيئــة العامــة الرابعــة والعشــرون لجمعيتكــم الموقــرة أن أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب،
متمنيــاً لكــم ديمومــة العافيــة والصحــة وألعمــال جمعيتكــم النجــاح والتوفيــق.

ان مجلســكم الموقــر يتطلــع الــى تطويــر وتنويــع مصــادر االســتثمار لزيــادة أربــاح المســاهمين ،ويعمــل علــى دراســة العديــد
مــن الخطــط للمســاهمة فــي نشــاطات مختلفــة و /أو التوســع فــي مجــاالت أخــرى مــع الحــرص علــى دراســة الخطــوات
بمهنيــة عاليــة تحقــق إضافــة نوعيــة لوضــع الشــركة ومكانتهــا.

اســمحوا لــي أن أقــدم لكــم نتائــج أعمــال الشــركة عــن العــام المنصــرم  ،2018وعــرض ملخــص عــن األداء العــام يشــمل البيانــات
الماليــة الموحــدة وقائمــة الدخــل الموحــد ونشــاطات االســتثمار الموحــدة ومجمــل النشــاطات التشــغيلية الموحــدة للســنة
الماليــة المنتهيــة فــي .31/12/2018

نتطلــع دائمــاً الــى جمعيتكــم كمصــدر أعلــى للســلطة والتوجيــه ونحــرص علــى االلتــزام بتحويــل أمنياتكــم الــى وقائــع ملموســة
وأن نــؤدي دورنــا بــكل شــفافية ومصداقيــة ومهنيــة.

أوال -نظرة عامة- :
ً

وكل عام وأنتم بألف خير

مــا زالــت المنطقــة واالقليــم والســوق المحلــي يتخبــط فــي حالــة تــراوح بيــن عــدم االســتقرار والتراجــع للســنة الخامســة علــى
التوالــي بســبب حالــة الجمــود السياســي التــي تعصــف بالســوق الفلســطيني ومــا نتــج عنهــا مــن تراجــع اقتصــادي وانخفــاض
فــي معــدالت الدخــل وزيــادة نســبة البطالــة ،مــع تعطيــل لنصــف الوطــن ومقدراتــه وانســحابه مــن الســلة االقتصاديــة
االجماليــة ممــا خلــق حالــة انعــدام للفــرص وتراجــع فــي عمليــة االقتصــاد وتوقــف العديــد مــن المشــاريع االســتثمارية فــي
البــاد وانعكــس ذلــك بشــكل أساســي علــى قطــاع التأميــن وحجــم األقســاط والتعويضــات ومعــدل األربــاح.

ثانياً – النشاطات التشغيلية- :
تظهــر البيانــات الماليــة المعروضــة أمــام جمعيتكــم الموقــرة ،اســتمرار شــركتنا فــي قيــادة الســوق الفلســطيني للســنة
التاســعة علــى التوالــي وبــدون منــازع ،حيــث تبيــن البيانــات الموحــدة للشــركة ،تحقيــق انتــاج حوالــي  100مليــون دوالر مقارنــة
مــع  93مليــون دوالر فــي العــام  2017وبزيــادة قدرهــا .%8

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

رئيس مجلس االدارة
كامل أبو نحل

بلغــت األصــول فــي العــام  2018مبلــغ  179مليــون دوالر ،مقارنــة مــع  175مليــون دوالر فــي العــام  ،2017أمــا حقــوق
المســاهمين فقــد بلغــت  61,229مليــون دوالر فــي  ،2018مقارنــة مــع  59.985مليــون دوالر فــي .2017
كمــا حققــت الشــركة أرباحــاً قبــل الضريبــة بلغــت  8.345مليــون دوالر فــي العــام  2018مقارنــة بـــ  7.245مليــون دوالر فــي
العــام  ،2017وبلغــت األربــاح الصافيــة بعــد اقتطــاع الضرائــب  5.887مليــون دوالر مقارنــة مــع  5.436مليــون دوالر فــي
العــام .2017
أمــا التزاماتنــا تجــاه الغيــر فتظهــر مــن خــال التعويضــات المســددة فــي العــام  2018والتــي بلغــت  60مليــون دوالر نقــداً ممــا
يؤكــد قدرتنــا علــى الوفــاء بالتزاماتنــا بمصداقيــة عاليــة والحفــاظ علــى المؤمنيــن علــى رأس اهتماماتنــا.
لقــد عملــت اإلدارة وبتوجيهــات المجلــس علــى تدعيــم االحتياطيــات الفنيــة والتــي تزيــد مــن قــدرة الشــركة علــى االســتدامة
حيــث بلغــت اجمالــي االحتياطيــات الفنيــة (قبــل حصــة معيــدي التأميــن) للشــركة  91مليــون دوالر.
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أعضاء مجلس اإلدارة
تــم إنتخــاب الســادة  /أعضــاء مجلــس اإلدارة بتاريــخ  21نيســان  2015فــي إجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة ألربــع ســنوات
مقبلــة ( )2015-2018ويتكــون مــن الســادة:

السيد /كامل غازي كامل أبو نحل

السيد /جمال كامل عبد الرحمن أبو نحل

من مواليد قطر عام .1974

من مواليد عمان عام .1954

رئيس مجلس اإلدارة

بكالوريوس رياضيات وإدارة ،كلية كينغ -جامعة لندن.

رئيس مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين.

عضو مجلس إدارة

حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال ،Salem State College, Boston ،الواليــات

المتحــدة األمريكية.

المديــر التنفيــذي لشــركة ترســت القابضــة قبــرص ،رئيــس مجلــس إدارة ترســت العالميــة للتأميــن

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين.

إدارة مركــز التجــارة العالمــي قبــرص ،والقابضــة ،عضــو مجلــس إدارة ترســت اليمــن ،عضــو مجلــس

عضــو مجلــس إدارة الشــركة القطريــة للتأميــن وإعــادة التأميــن ،شــركة ترســت الصناعيــة فــي

وإعــادة التأميــن البحريــن ،عضــو مجلــس إدارة مجموعــة نســت القابضــة لإلســتثمار ،عضو مجلس
إدارة شــركة فنتــورا دل مــار المملكــة المتحــدة ،المملكــة العربيــة الســعودية.

المدير العام للشركة اإلستثمارية القابضة للمستثمرين األردنيين.

الجزائــر ،شــركة ترســت البحريــن ،شــركة ترســت ليبيــا ،شــركة قطــر للبتــرول المحــدودة.

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

السيد  /أنور محمد احمد الشنطي

من مواليد قطر عام .1961

من مواليد مدينة قلقيلية عام .1960

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة  /المدير العام

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الفنــون  ،Union College, Cincinnati -الواليــات

حاصل على درجة البكالوريوس  -كلية العلوم من الجامعة األردنية عام .1985

رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين.

المدير العام لشركة ترست العالمية للتأمين  -فلسطين منذ عام .2010

المتحــدة األمريكيــة.

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين.

أنهى العديد من مساقات المعهد القانوني البريطاني.

عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين  -فلسطين.

عضو مجلس إدارة شــركة ترســت ســوريا ،شــركة ترســت ليبيا ،بنك ترســت الجزائر ،شــركة ترســت

المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة ترست العقارية  -فلسطين.

شــركة الســري للتجارة.

رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.

الجزائــر القابضــة لإلســتثمار ،شــركة ترســت الجزائــر للتأميــن وإعــادة التأميــن ،البنــك األهلــي قطــر،

المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة ترست للسياحة والسفر  -فلسطين.

عضو مجلس ادارة جمعية رجال االعمال الفلسطينيين.

عضو مجلس ادارة المجلس التنسيقي الفلسطيني للقطاع الخاص.
عضو مجلس ادارة االتحاد العام العربي للتامين.

عضو اللجنة التنفيذية في االتحاد العام العربي للتامين.

عضــو مجلــس إدارة ســابق فــي مينــا جيوثيرمــال ،شــركة التكافــل للتأميــن ،شــركة جيريكــو للميــاه
المعدنيــة ،اإلتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن.

عضو مجلس إدارة في الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
عمل مديراً عاماً للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

عمل مديراً إقليمياً للشركة القطرية العامة  -اإلمارات العربية المتحدة.

عمل مساعداً للمدير العام في المجموعة األهلية للتأمين.
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السيد ماجد محمد عبد الحميد عقل
عضو مجلس إدارة

من مواليد غزة عام .1957
مدير عام الشركة العامة للتكافل  -قطر.
خبره أكثر من  38عاماً في التأمين وإعادة التأمين.
عضو مجلس إدارة جلف اسست البحرين.
عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين  -فلسطين.
عضو اإلتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين اإلسالمي -السودان.

السيد  /خالد كامل عبد الرحمن أبو نحل
عضو مجلس إدارة

السيد  /هيثم علي عبد الرحمن مسعود
عضو مجلس إدارة

من مواليد مدينة الكويت عام .1976
المدير المالي لشركة ترست هولدينج لدى فرعها في األردن.
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم الماليــة والمصرفيــة مــن جامعــة
فيالديلفيــا -األردن.
محاسب متقدم في مجموعة طالل ابو غزالة.
نائب المدير المالي لشركة ترست العالمية للتأمين -قبرص لدى فرعها في األردن.
شــغل ســابقا عــدة مناصــب أهمهــا :نائبــا لمديــر عــام شــركة ترســت العالميــة للتأميــن-
ســوريا.
المدير المالي لشركة ترست العالمية للتأمين -سوريا.
رئيــس قســم المحاســبة فــي شــركة ترســت العالميــة للتأميــن قبــرص لــدى فرعهــا
بــاألردن.

من مواليد مدينة غزة عام .1961
حاصل على شهادة الماجستير في التأمين وإدارة المخاطر ،جامعة سيتي ،لندن.
عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين.
عضو زميل في معهد تشارترد لإلدارة (.)MCMI
عضو في معهد إدارة المخاطر (.)MIRM
زميل في معهد التأمين القانوني (.)FCII
خبرة ( )29عاماً في قطاع التأمين وإدارة المخاطر.
شــارك وحاضــر فــي العديــد مــن البرامــج والــدورات التدريبية وورش العمــل والمؤتمرات
المحليــة والدولية.

السيد  /محيي الدين محمد حسن الجمل
عضو مجلس إدارة

من مواليد يبنا في فلسطين عام .1931
عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين.
مدير عام الشركة العالمية للسجاد والموكيت -األردن.
عضو جمعية رجال األعمال العرب.
عضو جمعية رجال األعمال األردنيين.
عضو جمعية المستثمرين األردنيين.
نائب رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة جمعية أبناء غزة هاشم الخيرية.
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دور مجلس اإلدارة وآلية عمله:

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومقدار ما يملكون من أسهم في رأس مال الشركة:

المنصب

الجنسية

عدد
األسهم
2018

عدد األسهم
2017

الشركات
المسيطر
عليها من قبل
األعضاء

رئيس مجلس
اإلدارة

أردني

199,996

215,680

ال يوجد

428,991

285,994

ال يوجد

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

قطري

90,907

60,605

ال يوجد

عضو

أردني

199,996

133,331

ال يوجد

6,214,890

4,143,260

ال يوجد

السيد  /أنور محمد احمد الشنطي

عضو

فلسطيني

12,857

36,211

ال يوجد

السيد/ماجد محمد عبد الحميد عقل

عضو

فلسطيني

--

--

ال يوجد

السيد  /خالد كامل عبد الرحمن ابو نحل

عضو

فلسطيني

9,005

126,942

ال يوجد

السيد  /هيثم علي عبد الرحمن مسعود

عضو

أردني

--

--

ال يوجد

عضو

أردني

2,236,345

1,490,897

ال يوجد

االسم

السيد  /كامل غازي كامل أبو نحل
السادة  /شركة ترست العالمية للتأمين
(البحرين) ويمثلها:
الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود ال ثاني

السيد  /جمال كامل عبد الرحمن أبو نحل

المدير العام

السيد /أنور محمد الشنطي

مدققي حسابات الشركة للعام 2018

السادة )PWC( PriceWaterHouseCoopers /
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تلتــزم الشــركة بمبــادئ الحوكمــة وذلــك مــن خــال اتخــاذ القــرارات باألغلبيــة ،ويبلــغ الحــد األدنــى لعضويــة مجلــس اإلدارة
 100,000ســهم.

جلسات مجلس اإلدارة:
أوال :عقد مجلس إدارة الشركة ست جلسات في العام  ،2018وكانت نسبة حضور األعضاء ضمن النصاب القانوني.
ً

السادة  /شركة ترست العالمية للتأمين
(قبرص) ويمثلها:

السيد  /محيي الدين محمد حسن الجمل

يتألــف مجلــس إدارة شــركة ترســت العالميــة للتأميــن (ترســت فلســطين) مــن ثمانيــة أعضــاء ،وتتمثــل مهامــه فــي متابعــة
ســير أعمــال الشــركة وإســتراتيجيتها وخططهــا المســتقبلية وإقــرار الموازنــات التقديريــة واألنظمــة والسياســات الماليــة
واإلســتثمارية وإعتمــاد البيانــات الماليــة ،وتنفــذ هــذه المهــام مــن خــال لجــان المجلــس المختلفــة.

ثانيــاً  :ال يتقاضــى رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه أي بــدالت عــن رحــات عملهــم الخارجيــة أو الداخليــة
المتعلقــة بأعمــال الشــركة ،ويقتصــر مــا يتقاضونــه علــى مكافــأة مجلــس اإلدارة المشــار إليهــا فــي إيضاح المصاريــف التفصيلي
والبالــغ قيمتهــا  160ألــف دوالر أمريكــي باإلضافــة إلــى مصاريــف الســفر الفعليــة.
ثالثاً  :تعقد اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة إجتماعاتها قبل عقد إجتماعات مجلس اإلدارة.
رابعاً  :ال يتقاضى أعضاء اللجان أي أتعاب أو بدالت حضور عن مشاركتهم في عمل هذه اللجان.

اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

لجنة التدقيق
السيد /ماجد عقل

رئيساً

السيد /خالد أبو نحل

عضواً

السيد  /هيثم مسعود

عضواً

مسؤوليات وصالحيات اللجنة:
مراجعــة ودراســة كافــة التقاريــر التــي تصــدر عــن دائــرة التدقيــق الداخلــي وتوجيــه اإلدارة التنفيذيــة لكافــة اإلجــراءات
والتعديــات المطلوبــة ومتابعــة تنفيــذ هــذه التعديــات.
دراسة عروض التدقيق الخارجي ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة إلختيار المدقق الخارجي للشركة.
متابعة وتقييم أنظمة الضبط الداخلي واجراء كافة التعديالت المطلوبة لتقوية وتدعيم كافة األنظمة واإلجراءات.
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لجنة االستثمار

لجنة المخاطر
السيد /خالد أبو نحل

رئيساً

السيد /جمال أبو نحل

رئيساً

السيد /ماجد عقل

عضواً

الشيخ ناصر بن علي آل ثاني

عضواً

السيد  /هيثم مسعود

عضواً

السيد  /أنور الشنطي

عضواً

مسؤوليات وصالحيات اللجنة:

مسؤوليات وصالحيات اللجنة:
دراســة وتوقــع المخاطــر التــي مــن الممكــن أن تتعــرض لهــا الشــركة مــن كافــة النواحــي وتقديــم الحلــول لهــا مــن خــال
رفــع توصياتهــا لمجلــس اإلدارة.

متابعــة كافــة إســتثمارات الشــركة وتحديــد أولويــات هــذه اإلســتثمارات ســواء كانــت إســتثمارات بالعمــات أو األســهم
والســندات أو العقــارات.

التنســيق مــع لجنــة التدقيــق الداخلــي فــي فحــص ودراســة كافــة مالحظاتهــم وتتبــع الحلــول الالزمــة لذلــك ورفــع
التوصيــات لمجلــس اإلدارة بهــذا الخصــوص.

التنســيق الكامــل مــع هيئــة ســوق رأس المــال بخصــوص نســب اإلســتثمار وخطــط الشــركة فــي إســتثماراتها ضمــن أفضــل
وأحــدث الطــرق.

وضع أكثر من خطة لمراجعة أية أخطاء غير متوقعة بالتنسيق الكامل مع مجلس اإلدارة.

عمل الدراسات الضرورية لتحديد افاق االستثمار المحلي والخارجي.
تقديم النصح واإلرشاد الدارة الشركة في تحديد سلة عمالتها ومحافظها االستثمارية.

لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة
الشيخ ناصر بن علي آل ثاني

رئيساً

السيد /جمال أبو نحل

عضواً

السيد  /محيي الدين الجمل

عضواً

مسؤوليات وصالحيات اللجنة:

يتــم تقييــم مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه بشــكل ســنوي مــن خــال النقــاش العــام للمجلــس فــي آخــر
إجتمــاع للســنة الماليــة.
ال توجد أي خالفات بين السادة مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق واإلدارة العليا للشركة.
مزايا ومكافآت مجلس اإلدارة- :
(المبالغ بالدوالر األمريكي)
االسم

المنصب

المكافآت
السنوية

مصاريف
السفر

المجموع

رئيس مجلس اإلدارة

20,000

1,468

21,468

20,000

3,215

23,215

1,505

21,505
56,152

إقــرار كافــة القــرارات الخاصــة بالتعيينــات للمناصــب العليــا ورفــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة بخصــوص الرواتــب والزيــادات
الســنوية والمكافــآت الخاصــة.

السيد  /كامل غازي كامل ابو نحل

دراسة الكادر الوظيفي بشكل سنوي وإجراء التعديالت عليه إن اقتضت الضرورة ذلك.

السيد  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

التنســيق مــع دائــرة المــوارد البشــرية بخصــوص أيــة مشــاكل تخــص الــكادر الوظيفــي وتحديــد اإلحتياجــات الالزمــة
للموظفيــن ســواء تدريبيــة أو لوجســتية ،ورفــع كافــة التقاريــر الســنوية لمجلــس اإلدارة ألخــذ الموافقــات الالزمــة عليهــا.

السيد  /جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل

عضو مجلس إدارة

20,000

عضو مجلس إدارة  /المدير العام

20,000

36,152

السيد  /ماجد محمد عبد الحميد عقل

عضو مجلس إدارة

20,000

11,697

31,697

السيد  /خالد كامل عبد الرحمن أبو نحل

عضو مجلس إدارة

20,000

-

20,000

السيد  /محيي الدين محمد حسن الجمل

عضو مجلس إدارة

20,000

-

20,000

السيد  /هيثم علي عبد الرحمن مسعود

عضو مجلس إدارة

20,000

-

20,000

160,000

54,037

214,037

تطبيــق قواعــد ومبــادئ حوكمــة الشــركات الفلســطينية مــن خــال اإللتــزام بالقواعــد اإللزاميــة التــي وردت فــي القوانيــن
واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه.
التطبيق التدريجي للقواعد اإلختيارية لقواعد ومبادئ حوكمة الشركات حيثما لزم األمر ذلك.
التــوازي مــع مصلحــة المســاهمين والمســتثمرين انطالقــا مــن القناعــة الراســخة بأهميــة ممارســة أقصــى درجــات الدقــة
والشــفافية.
متابعــة إلتــزام الشــركة بمبــادئ اإلفصــاح عــن أدائهــا المالــي مــن خــال تقاريرهــا الربعيــة ونصــف الســنوية وتقريرهــا
الســنوي.

السيد  /انور محمد احمد الشنطي

المجموع

ملكية أعضاء وأقارب مجلس اإلدارة وجنسياتهم (الزوجة واألوالد تحت السن القانوني)- :
ال يوجد أي ملكية ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة.
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اإلدارة الــتنفيذيــة
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السيد/أنور محمد احمد الشنطي
عضو مجلس اإلدارة  /المدير العام

السيد/عزام عبد اإلله خفش
نائب المدير العام للشؤون المالية واإلدارية

من مواليد مدينة قلقيلية عام .1960

من مواليد مدينة نابلس عام .1969

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس  -كليــة العلــوم مــن الجامعــة األردنيــة عــام
.1985

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة بتقديــر إمتيــاز
مــع مرتبــة الشــرف عــام .1995

أنهى العديد من مساقات المعهد القانوني البريطاني.

عمــل ســنوات عديــدة فــي مجــال التأميــن ولمــدة  25عامــا تــدرج خاللهــا فــي
عــدة مناصــب فــي قطــاع التأميــن.

المدير العام لشركة ترست العالمية للتأمين  -فلسطين منذ عام .2010
عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين  -فلسطين.
المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة ترست العقارية  -فلسطين.
المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة ترست للسياحة والسفر  -فلسطين.
رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.
عضو مجلس ادارة جمعية رجال االعمال الفلسطينيين.

حاصــل علــى مجموعــة مــن الــدورات وورشــات العمــل فــي مجــال التأميــن
وإعــادة التأميــن والقوانيــن الســارية مثــل قوانيــن ضريبــة الدخــل والمضافــة
وقانــون الشــركات.
حاصل على رخصة وكيل تأمين من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
التحق بالعمل في شركة ترست العالمية للتأمين في العام .2013
عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات الطبية سابقاً .

عضو مجلس ادارة المجلس التنسيقي الفلسطيني للقطاع الخاص.
عضو مجلس ادارة االتحاد العام العربي للتامين.

السيد  /عطية عبد الرحمن موسى

عضو اللجنة التنفيذية في االتحاد العام العربي للتامين.

مساعد المدير العام للتطوير والتخطيط اإلستراتيجي

عضــو مجلــس إدارة ســابق فــي مينــا جيوثيرمــال ،شــركة التكافــل للتأميــن،
شــركة جيريكــو للميــاه المعدنيــة ،اإلتحــاد الفلســطيني لشــركات التأميــن.
عضــو مجلــس إدارة فــي الصنــدوق الفلســطيني لتعويــض مصابــي حــوادث
الطــرق.
عمل مديراً عاماً للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
عمل مديراً إقليمياً للشركة القطرية العامة  -اإلمارات العربية المتحدة.
عمل مساعداً للمدير العام في المجموعة األهلية للتأمين.

من مواليد مدينة رام اللّ ه عام .1975
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــم الحاســوب مــن جامعــة بيرزيــت عــام
.1998
عمــل ســنوات عديــدة فــي مجــال التأميــن ولمــدة  20عامــا بدأهــا فــي شــركة
ترســت العالميــة للتأميــن مــن موظــف حاســوب إلــى أن أصبــح مديــراً لدائــرة
الحاســوب عــام  2004وبقــي لمــدة  10ســنوات فــي هــذا المنصــب.
تــم ترقيتــه عــام  2014إلــى منصــب مســاعد المديــر العــام للتطوير والتخطيط
اإلستراتيجي.
حاصــل علــى العديــد مــن الــدورات فــي مجــال الحاســوب ولديــة شــهادات
دوليــة منهــا .EDRP,ENSA,CEH,ITIL V3
حاصــل علــى العديــد مــن الــدورات فــي مجــال التأميــن ،منهــا دورات فــي إعــادة
التأميــن ودورات متقدمــة فــي إدارة الخطــر ودورات فــي التأميــن الصحــي
وتأمينــات الحيــاة.
ســاهم فــي بنــاء الكثيــر مــن البرامــج فــي الشــركة كمبرمــج ومحلــل نظــم منهــا
برنامــج للرواتــب والتأميــن الصحــي وغيرهــا.
عضو مجلس اإلدارة في شركة ترست للسياحة والسفر  -فلسطين.
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أهم إنجازات العام 2018

أسماء اإلدارة التنفيذية وجنسياتهم ومقدار ما يملكون من أسهم في رأس مال الشركة:

االسم

المنصب

الجنسية

عدد
األسهم
2018

عدد
األسهم
2017

الشركات المسيطر
عليها من قبل األعضاء

أوال:
ً

قامــت الشــركة فــي نهايــة العــام  2018بتأســيس شــركة ســمارت هيلــث لخدمــات التأميــن الصحــي لتكــون
شــركة ســمارت هيلــث متخصصــة فــي ادارة التاميــن الصحــي.

السيد /أنور الشنطي

المدير العام

فلسطيني

12,857

36,211

ال يوجد

ثانياً :

السيد  /عزام الخفش

نائب المدير للشؤون المالية
واإلدارية

فلسطيني

6,000

---

ال يوجد

إرتفعــت المحفظــة التأمينيــة للشــركة بالرغــم مــن المنافســة الشــديدة بيــن شــركات التأميــن وقــد بلــغ إنتــاج
الشــركة  100مليــون دوالر أمريكــي مقابــل  93مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي.

السيد  /عطية موسى

مساعد المدير العام للتطوير
والتخطيط اإلستراتيجي

فلسطيني

---

---

ال يوجد

ثالثاً :

18,857

36,211

قامــت الشــركة بزيــادة إحتياطياتهــا الفنيــة ضمــن الخطــة المعـ ّـدة والمعتمــدة مــن قبــل الســادة/مجلس إدارة
الشــركة وبالتنســيق الكامــل مــع الخبيــر اإلكتــواري للشــركة وقــد اســتمرت اإلحتياطيــات الفنيــة كافيــة وعادلــة
خــال العــام .2018

رابعاً :

رفد طاقم الشركة بالعديد من الكفاءات الوظيفية إيماناً بأن الموظفين أصل من أصول الشركة.

خامساً :

المشــاركة ورعايــة العديــد مــن المعــارض والمؤتمــرات خــال العــام  2018وتقديــم أفضــل الصــور عــن الشــركة
وخدماتهــا التأمينيــة خــال هــذه المؤتمــرات.

سادساً :

قامــت الشــركة بعقــد دورات وإرســال موظفيهــا لــدورات متقدمــة فــي الماليــة وفــي التأميــن وإعــادة التأميــن
وإدارة المخاطــر وغيرهــا مــن الــدورات التــي تســاهم فــي رفــع كفــاءة طاقــم وكادر الشــركة.

سابعاً :

وطورت من قاعدة البيانات وأنظمة العمل.
حدثت
ّ
قامت الشركة بتطوير أنظمة التكنولوجيا لديها حيث ّ

ثامناً :

أنهــت الشــركة التســوية الضريبيــة لكافــة شــركات المجموعــة مــع دائــرة كبــار المكلفيــن فــي ضريبــة الدخــل
والقيمــة المضافــة حتــى العــام .2017

تاسعاً :

قامــت الشــركة خــال العــام  2018بتطويــر منظومــة ادارة المخاطــر لكافــة دوائــر الشــركة و فروعهــا و حققــت
نتائــج مجزيــة بوضــع الخطــط و تطبيقهــا و الحصــول علــى نتائــج مميــزة بهــذا الخصــوص.

عاشراً :

تحقيــق االســتقرار المالــي للشــركة ودعــم كفــاءة راس المــال حيــث قامــت الشــركة فــي العــام  2018برفــع راس
المــال بنســبة  %50عــن طريــق توزيــع أســهم منحــة مجانيــة وكذلــك توزيــع اربــاح نقديــة بنســبة  %20مــن راس
المــال االســمي والمدفــوع.

المجموع

ملكية أقارب اإلدارة التنفيذية وجنسياتهم (الزوجة واألوالد تحت السن القانوني):
ال يوجد أي ملكية ألقارب اإلدارة التنفيذية.

مزايا ومكافآت اإلدارة التنفيذية للشركة األم:
(المبالغ بالدوالر األمريكي)
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تكاليف الرواتب
وملحقاتها

بدل سفر

المجموع 2018

المجموع 2017

662,588

69,491

732,079

652,699
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تقرير مجلس اإلدارة للعام 2018
يســر مجلــس اإلدارة أن يرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي إجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي ،ويقــدم لكــم التقريــر الســنوي الرابــع
والعشــرين والبيانــات الماليــة الختاميــة الموحــدة لشــركة ترســت العالميــة للتأميــن والشــركات التابعــة -شــركة ترســت العقاريــة
وشــركة ترســت للســياحة والســفر وشــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن عــن الســنة المنتهيــة فــي  31/12/2018مقارنــة
مــع العــام  2017و قــد تــم اعــادة تصنيــف بعــض االرقــام فــي العــام  2017نتيجــة للتغيــر الــذي قــد يحصــل فــي المعاييــر
المحاســبية و/أو بعــض متطلبــات الجهــات الرقابيــة فــي فلســطين.

مجال التأمين:

ومــن جهــة أخــرى فقــد بلغــت صافــي المطالبــات المتكبــدة خــال العــام  2018مبلــغ  55مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 52
مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام  2017بزيــادة بلغــت  3مليــون دوالر أمريكــي وبنســبة  ،%6وقــد بلغــت أربــاح التأميــن قبــل
المصاريــف اإلداريــة  21.984مليــون دوالر أمريكــي عــام  2018مقابــل  19.377مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام .2017
حققــت الشــركة أرباحــا تشــغيلية ناتجــة عــن أعمــال التأميــن بقيمــة  7.222مليــون دوالر أمريكــي مقابــل اربــاح تشــغيلية 5.985
مليــون دوالر أمريكــي عــام  2017نتيجــة للتحســن الكبيــر فــي أداء محفظــة التأميــن الصحــي وسياســة التحفــظ التــي إنتهجتهــا
الشــركة فــي مثــل هــذا النــوع مــن التأميــن ،وتنــوع المحفظــة التامينيــة لعــب دور كبيــر واساســي فــي تحقيــق االربــاح المجزيــة.

إســتمرت الشــركة هــذا العــام و كمــا فــي االعــوام الســابقة بتبنــي إســتراتيجية قائمــة علــى عــدم التنافــس علــى التأمينــات
الخطــرة التــي تســبب إرتفــاع نســبة الخســارة ،حتــى لــو أدى ذلــك إلــى إنخفــاض إنتاجهــا وحصتهــا مــن الســوق ،إدراكاً منهــا بــأن
زيــادة حجــم اإلنتــاج وســيلة لزيــادة قيمــة األربــاح وليــس هدفــاً بحــد ذاتــه ،و بلــغ إجمالــي األقســاط المكتتبــة فــي هــذا العــام
 100مليــون دوالر أمريكــي مقابــل  93مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي بزيــادة  7مليــون دوالر أمريكــي بنســبة
إرتفــاع  %8وقــد كان توزيــع اإلنتــاج علــى النحــو التالــي:
(المبالغ بالمليون دوالر)

نوع التأمين

2017

2018
األقساط

النسبة من اإلنتاج

األقساط

النسبة من اإلنتاج

المركبات

66.899

%67

61.144

%66

تأمينات العمال

9.406

%10

9.083

%10

تأمينات المسؤولية
المدنية

1.497

%1

1.617

%2

التأمين الصحي

6.863

%7

6.589

%7

التأمينات الهندسية

1.263

%1

1.235

%1

تأمينات الحريق

6.907

%7

6.763

%7

التأمين البحري

0.683

%1

0.713

%1

تأمينات الحياة

5.286

%5

4.634

%5

التأمينات العامة
األخرى

0.998

%1

0.937

%1

99.802

%100

92.715

%100

المجموع

34

35

43.676

2017

بلغــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة  17.18مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام  2018مقابــل  15.50مليــون دوالر أمريكــي
فــي العــام  2017وبذلــك أصبحــت تشــكل مــا نســبته  %17.18مــن إجمالــي اإلنتــاج مقابــل نســبة  %16.72فــي العــام .2017

40.128

المصاريف اإلدارية والعمومية:

2018

22.371

22.453

أصول الشركة:
بلــغ مجمــوع الموجــودات  /أصــول الشــركة فــي العــام  2018مبلــغ  179مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 175مليــون دوالر
أمريكــي فــي العــام  2017بزيــادة بلغــت  4مليــون دوالر أمريكــي وبنســبة .%2

المطلوبات المتداولة:
بلغــت المطلوبــات المتداولــة عــدا مطلوبــات عقــود التأميــن فــي العــام  2018مبلــغ 21مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 23
مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام  2017بانخفــاض نســبته .%9

مطلوبات عقود التأمين  /اإلحتياطيات الفنية:
تحــرص الشــركة علــى أخــذ اإلحتياطيــات الفنيــة الكافيــة وبالتنســيق المســتمر مــع الخبيــر اإلكتــواري ،وقد بلغ صافــي مطلوبات
عقــود التأميــن /اإلحتياطيات الفنية:
(المبالغ بالمليون دوالر)
2018

2017

البيان  /السنة
صافي المطالبات المبلغ عنها وغير المسددة /
االدعاءات الموقوفة

43.676

40.128

صافي اإلحتياطي الحسابي لتأمين الحياة

1.162

0.843

صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

22.371

22.453

المجـــموع

67.209

63.424

1.162

وبلغــت اإلســتثمارات الماليــة المتوفــرة للبيــع فــي العــام  2018مبلــغ  21مليــون دوالر أمريكــي مقابــل  24مليــون دوالر
أمريكــي فــي العــام  2017بإنخفــاض بلــغ  3مليــون دوالر أمريكــي نتيجــة النخفــاض القيمــة الســوقية للمحافــظ االســتثمارية فــي
األســواق العالميــة والمحليــة ،تركّ ــز معظمهــا فــي الســوق القطــري حيــث بلــغ االنخفــاض فــي المحفظــة مبلــغ  1.30مليــون
دوالر أمريكــي.

ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎط
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ

0.843

فــي حيــن بلــغ النقــد والنقــد المعــادل والشــيكات اآلجلــة فــي الموجــودات المتداولــة للعــام  2018مبلــغ  53مليــون دوالر
أمريكــي مقابــل  51مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام  2017بزيــادة بلغــت  2مليــون دوالر أمريكــي ومــا نســبته .%4

ﺻﺎﻓﻲ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎة

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ
وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺪدة  /اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ

رأس مال الشركة:
بلــغ رأس مــال الشــركة المصــرح بــه والمدفــوع بالكامــل خمســة عشــر مليــون دوالر ،موزعــة علــى خمســة عشــر مليــون ســهم،
القيمــة االســمية للســهم الواحــد دوالر أمريكــي.

نتائج اعمال الشركات التابعة:
كانت نتائج اعمال الشركات التابعة على النحو التالي:

البيان  /السنة
صافي حصتنا من أرباح شركة التكافل الفلسطينية للتأمين
صافي ربح ( /خسارة) شركة ترست العقارية قبل إستبعاد العمليات
المشتركة

2018
دوالر أمريكي

2017
دوالر أمريكي

2,243,752

1,681,537

68,746

)(90,362

إستبعاد إيجارات محملة على شركة ترست العالمية للتأمين والشركات
الشقيقة

)(149,762

)(149,762

الخسارة بعد إستبعاد العمليات المشتركة

)(81,016

)(240,124

خسارة شركة ترست للسياحة والسفر

)(11,185

)(908

2,151,551

1,440,505

مجموع األرباح للشركات التابعة

النتائج المجمعة للشركة وشركاتها التابعة:
بلغــت األربــاح الصافيــة قبــل حقــوق األقليــة وبعــد الضرائــب وتخصيــص مبلــغ  160الــف دوالر أمريكــي مكافــأة أعضــاء مجلــس
اإلدارة للعــام  2018لشــركة ترســت العالميــة للتأميــن وشــركاتها التابعــة مبلــغ  5.887مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة مــع
 5.436مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام .2017
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إستثمارات الشركة:

األرباح المدورة:
2018
دوالر أمريكي

2017
دوالر أمريكي

أرباح مدورة من سنوات سابقة

17,332,688

14,951,935

توزيعات أرباح نقدية على المساهمين و اسهم منحة مجانية

)(5,422,019

)(1,500,000

األرباح بعد مخصص الضرائب وبعد حقوق األقلية

4,537,267

4,424,338

مجموع األرباح

16,447,936

17,876,273

)(1,177,394

)(543,585

15,270,542

17,332,688

البيان  /السنة

المحول لإلحتياطي اإلختياري و اإلجباري
األرباح المدورة

وعليه يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية الموافقة على:

(المبالغ بالمليون دوالر)
2018

2017

البيان  /السنة
النقد والنقد المعادل

28.410

27.582

إستثمارات وحصص وأسهم

21.398

23.936

اإلستثمارات العقارية (األراضي(

21.782

21.057

مجموع االستثمارات

71.590

72.575

ساهمت الشركة في عدد من الشركات المحلية ومحافظ إستثمارية خارجية ،على النحو التالي:
أوال :موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
ً

محفظة شركة ترست العالمية للتأمين وشركة ترست العقارية
األسهم العقاريةنسبة
محفظة شركة ترست العالمية للتأمين عدد
وشركة ترست
اسم الشركة المدرجة محليا
المساهمة
31/12/2018

القيمة العادلة
31/12/2018

القيمة العادلة
31/12/2017
568,550

* توزيــع أربــاح نقديــة علــى مســاهمي الشــركة يــوم اجتمــاع الجمعيــة العامــة بنســبة  %15مــن القيمــة اإلســمية للســهم
وبقيمــة  2.250مليــون دوالر أمريكــي ،علــى ان يتــم توزيــع المبلــغ خــال شــهرين مــن موافقــة الجمعيــة العامــة.

شركة واصل

341,344

%2.63

سيتم توزيع المبلغ من االرباح المتحققة القابلة للتوزيع وتوفير اي فرق من االحتياطي االختياري للشركة.

باديكو

379,033

%0.13

485,162

الوطنية موبايل

309,895

%0.11

254,114

322,291

مطاحن القمح الذهبي

35,000

%0.23

30,597

39,480

---

---

---

99,000

104,601

%0.13

126,567

---

1,060,285

1,189,753

16,942,928

18,690,466

18,003,213

19,880,219

مجال اإلستثمار:
تتبــع شــركة ترســت العالميــة للتأميــن – فلســطين المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ( )IFRSلعــرض هــذه
اإلســتثمارات فــي بياناتهــا الماليــة ،وتنــص هــذه المعاييــر علــى إعــادة تقييــم هــذه اإلســتثمارات وفقــا لقيمتهــا العادلــة
كمــا هــي فــي نهايــة العــام بحيــث ينعكــس إعــادة تقييــم اإلســتثمارات المتوفــرة للبيــع علــى حقــوق المســاهمين فــي
بيــان المركــز المالــي ،وعندمــا ال يكــون باإلمــكان تحديــد قيمــة اإلســتثمارات المتوفــرة للبيــع بشــكل دقيــق فإنــه يتــم
عرضهــا بتكلفتهــا التاريخيــة.
فــي ســبيل تعزيــز قاعــدة أصولهــا بإســتثمارات قويــة وواعــدة ،لجــأت شــركة ترســت العالميــة للتأميــن إلــى اإلســتثمار خــارج
فلســطين وبشــكل رئيســي فــي كل مــن قطــر والجزائــر ،حيــث تشــكل إســتثمارات الشــركة أهــم عناصــر اإليــرادات التــي
تجنيهــا الشــركة مــن مصــادر خــارج العمليــات الرئيســية لشــركاتها.
بلغــت عوائــد وأربــاح اإلســتثمارات لألســهم المملوكــة للشــركة فــي بورصــة فلســطين واألســواق العربيــة والودائــع لــدى
البنــوك المحليــة واألجنبيــة فــي عــام  2018مبلــغ  2.274مليــون دوالر أمريكــي مقابــل  2.221مليــون دوالر أمريكــي عــام
,2017وبلغــت االيــرادات األخــرى خــال العــام مبلــغ  477الــف دوالر مقابــل  674الــف دوالر فــي العــام الماضــي.
قيمــة التغيــر المتراكــم فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات تأثــر باالنخفــاض بمبلغ  829الف دوالر أمريكــي نتيجة النخفاض
قيمتهــا العادلــة.

شركة العربية الفلسطينية لالستثمار  -ايبك
بنك االستثمار الفلسطيني
مجموع األسهم المدرجة محليا
المحفظة الخارجية
مجموع المحفظة محليا و خارجيا

محفظة شركة التكافل الفلسطينية للـتأمين

شركة االتصاالت الفلسطينية

عدد األسهم
31/12/2018
266,000

نسبة
المساهمة

القيمة العادلة
31/12/2018

القيمة العادلة
31/12/2017

البنك االسالمي الفلسطيني

546,103

%0.73

1,010,291

1,524,791

2,632,122

3,240,032

أسهم محلية (غير مدرجة)

322,165

309,021

309,021

المحفظة الخارجية

185,000

453,367

506,430

3,394,510

4,055,483

21,397,723

23,935,702

اسم الشركة المدرجة محليا

مجموع االسهم المدرجة محليا

مجموع المحفظة محليا وخارجيا
اجمالي االستثمارات
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1,280,044

163,845

160,432

%0.20

1,621,831

1,715,241
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رابعا :االستثمارات العقارية (األراضي):

ثانياً  :موجودات مالية بالكلفة المطفاة و/أو محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق :
عدد األسهم

القيمة العادلة 2018

القيمة العادلة 2017

اسم الشركة
شركة ميناء دبي الدولي

2000

201,673

206,514

المجموع

2000

201,673

206,514

ثالثا :موجودات مالية من خالل الدخل:
اسم الشركة المساهم فيها

عدد األسهم
31/12/2018

نسبة المساهمة

القيمة العادلة
31/12/2018

القيمة العادلة
31/12/2017

شركة فلسطين للتنمية واالستثمار

200,000

%0.08

256,000

300,000

الشركة العربية الفلسطينية
لالستثمار (أيبك)

200,000

%0.24

470,000

495,000

البنك االسالمي العربي

100,001

%0.13

157,003

-

5,000

%0.004

30,463

-

913,466

795,000

شركة االتصاالت الفلسطينية
المجموع

505,001

المساحة (متر مربع(

2018
دوالر أمريكي

2017
دوالر أمريكي

أرض نابلس  -شارع الروضة

2,033

1,041,350

1,097,820

أرض نابلس  -شارع فيصل

2,779

1,973,090

1,843,403

أرض نابلس سالم ()1

20,000

185,000

175,000

أرض نابلس سالم ()2

15,485

112,266

104,523

أرض غزة  -النصيرات

2,305

1,810,703

1,678,705

أرض غزة  -شارع الرشيد

3,301

9,715,943

9,776,271

أراضي البيرة

2,416

1,873,491

1,923,944

أرض جنين – تنين

50,039

3,705,204

3,193,453

أرض جنين – تلفيت

12,081

613,408

492,516

البيان  /السنة

إستثمارات مشتركي التكافل
1,012

ارض البيرة
المجموع

751,410

771,245

21,781,865

21,056,880

سياسة ومخاطر اإلستثمار:
بالرغــم مــن الظــروف التــي عصفــت باالقتصــاد الفلســطيني خــال العــام المنصــرم ،وباألســواق الخارجيــة نتيجــة ارتفــاع أســعار
الفائــدة علــى الــدوالر األمريكــي اال ان الشــركة عملــت علــى المحافظــة علــى التنويــع والتوزيــع فــي اســتثماراتها لتتجنــب هــذه
الظــروف وتحقيــق أفضــل العوائــد االســتثمارية.

الشركات التابعة:
الطبيعة القانونية

النشاط الرئيسي

رأس مال الشركة

البيان  /السنة

مساهمة عامة

التأمين التكافلي

 10مليون دوالر أمريكي

شركة ترست العقارية

مساهمة خصوصية

اإلستثمار العقاري

 1.5مليون دينار أردني

شركة ترست للسياحة والسفر

مساهمة خصوصية

سياحة وسفر

 100ألف دوالر أمريكي

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

40

41

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين:
تأسست شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة بتاريخ  19تشرين الثاني  2006وسجلت لدى
مراقب الشركات في مدينة رام اللّ ه تحت رقم (.)562601179

إيضاحات إضافية

تهدف الشركة إلى ممارسة أعمال التأمين وجميع األعمال اإلستثمارية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء.
قامت شركة ترست العالمية للتأمين في الربع األخير للعام  2016باإلستحواذ على شركة التكافل وأصبحت حصتها
 %62.44من رأس مال الشركة ،لتكون شركة التكافل الذراع التأميني التكافلي لشركة ترست العالمية للتأمين.
وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة  %62.44لشركة ترست العالمية للتأمين وشركاتها التابعة (شركة ترست العقارية).

شركة ترست العقارية:
تأسســت شــركة ترســت العقارية المســاهمة الخصوصية المحدودة بتاريخ  30نيســان  1995وســجلت لدى مراقب الشــركات
فــي مدينــة رام اللّ ــه تحــت رقــم (.)562420703
تهــدف الشــركة إلــى اإلســتثمار وبيــع وشــراء العقــارات واألراضــي وإدارتهــا والقيــام بالنشــاطات اإلنشــائية فــي مختلــف
مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة  %100لشركة ترست العالمية للتأمين  -فلسطين.

شركة ترست للسياحة والسفر:
تأسســت الشــركة بتاريــخ  22كانــون االول عــام  1994وســجلت لــدى مراقــب الشــركات فــي مدينــة غــزة كشــركة مســاهمة
خصوصيــة.
خالل العام  2011تم نقل مقر الشركة وتسجيلها لدى مراقب الشركات في مدينة رام اللّ ه تحت رقم (.)563107895
تهدف الشركة إلى بيع تذاكر السفر في مختلف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة  %100لشركة ترست العالمية للتأمين  -فلسطين.
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تنفيــذاً لقــرار مجلــس اإلدارة بتطبيــق مبــادئ الحوكمــة فيمــا يتعلــق بأعمــال الشــركة ومنهــا اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة
واإلداريــة بشــفافية ،نبيــن أدنــاه بعــض اإليضاحــات عــن مســاهمي الشــركة ومجلــس إدارتهــا وإدارتهــا التنفيذيــة وموظفيهــا.

السيطرة على الشركة:
تنتمي شركة ترست العالمية للتأمين – فلسطين إلى مجموعة شركات ترست العالمية ومن هذه الشركات:

نشاط التداول على سهم شركة ترست العالمية للتأمين:
البيان  /السنة

البيان

2018

2017

 112مساهم

 92مساهم

عدد األسهم المتداولة

 1,767,854سهم

 37,906سهم

قيمة األسهم المتداولة

 5,960,240دوالر أمريكي

 170,577دوالر امريكي

 55عقد

 8عقود

أعلى سعر تداول خالل العام

 4.58دوالر أمريكي

 4,50دوالر امريكي

أدنى سعر تداول خالل العام

 3.01دوالر أمريكي

 4,50دوالر امريكي

سعر اإلفتتاح في بداية العام

 4.50دوالر أمريكي

 4,50دوالر امريكي

سعر اإلغالق في نهاية العام

 3.72دوالر أمريكي

 4,50دوالر امريكي

15مليون سهم

 10مليون سهم

القيمة السوقية للشركة

 55.8مليون دوالر أمريكي

 45مليون دوالر أمريكي

معدل دوران السهم %

%17.68

%0.38

%30

%29

عدد المساهمين

عدد العقود المنفذة

عدد األسهم المصدرة

العائد على السهم للشركة األم

السادة /شركة ترست العالمية للتأمين -قبرص
السادة  /شركة ترست العالمية للتأمين  -البحرين

عدد األسهم

النسبة

6,214,890

%41.43

428,991

%2.86

شكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين:
توجيه دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة لكافة المساهمين قبل أسبوعين على األقل من تاريخ إنعقاد الهيئة.
وضــع التقريــر الســنوي لــدى دائــرة اإلســتثمار وشــؤون المســاهمين فــي المركــز الرئيســي للشــركة وكذلــك فــي جميــع
الفــروع.
نشر إعالن دعوة إنعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلية قبل أسبوع من إنعقاد الهيئة.
نشــر كل مــا ذكــر أعــاه علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي ( )www.trustpalestine.comضمــن زاويــة المســتثمر وكافــة
مواقــع التواصــل اإلجتماعــي الرســمية الخاصــة بالشــركة.

مساهمون يملكون  %5فأكثر من رأس مال الشركة:
أسهم المساهم

2017

2018
عدد األسهم

النسبة المئوية

عدد األسهم

النسبة المئوية

السادة  /شركة ترست العالمية للتأمين – قبرص

6,214,890

%41.43

4,143,260

%41.43

السيد  /محيي الدين الجمل

2,236,345

%14.91

1,490,897

%14.91
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الموظفين:
نضــع فــي شــركة ترســت للتأميــن رأس مالنــا البشــري فــي أعلــى قائمــة إهتماماتنــا ،وتتبنــى شــركتنا رؤيــة
هامــة هــي أن الثــروة الحقيقيــة للشــركة تكمــن فــي جــذب وإســتقطاب نخبــة النخبــة من خبــراء التأمين في
الســوق الفلســطيني والحفــاظ عليهــم بمــا يضمــن إســتمرار قيــادة شــركتنا لقطــاع التأميــن الفلســطيني.

الموظفين الرئيسيين ومدراء الدوائر:
اســتمرارا لرؤيــة شــركة ترســت العالميــة للتأميــن بــأن الثــروة الحقيقيــة لريادتهــا قطــاع التأميــن الفلســطيني تكمــن فــي
اســتقطاب الخبــراء فــي المجــال اإلداري ،المهنــي واالستشــاري ،نضــع بيــن ايديكــم اإلدارة التنفيذيــة التــي تقــوم بتوجيــه
جميــع األعضــاء المهنييــن والعامليــن علــى تحقيــق اهــداف الشــركة واســتدامة جــودة خدماتهــا.
السيد  /تيسير رواجبة
مدير دائرة تعويضات
التأمينات العامة

السيد  /جعفر الخواجا
مدير تسويق دائرة
الحياة

السيد /انور الشنطي
المدير العام
السيدة  /رزان يامين
مدير الدائرة القانونية
والتعويضات الجسدية
(المركبات والعمال)

السيد  /عزام الخفش
نائب المدير العام للشؤون
المالية واإلدارية

السيد  /عطية موسى

السيد  /سليمان ريحان
مدير دائرة تعويضات
حوادث المركبات المادية

السيد  /عبد اللّ ه صادق
مدير دائرة التسويق
واإلنتاج المباشر

مساعد المدير العام للتطوير
والتخطيط اإلستراتيجي
السيدة  /رانيا األشقر
مدير دائرة إكتتاب
التأمينات العامة
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السيد  /بركات ميادمة
المدير المالي

السيد /هاشم حجاوي
مدير دائرة التأمين
الصحي

47

48

السيد  /شادي العبادي
مدير دائرة إنتاج المركبات

السيد  /عبد اللّ ه داود
مدير شؤون الوكالء

السيد  /مصطفى سالمة
مدير اإلستثمار وشؤون
المساهمين

السيد  /رياض أبو رحمة
مدير دائرة التحصيل
والذمم

السيد  /نضال خليل
مدير دائرة تأمينات
الحياة

السيدة /ساميةعلوان
مدير دائرة الموارد البشرية

السيد  /هايل حسونة
مدير التدقيق الداخلي

السيدة  /راوية بدوان
مدير العالقات العامة
وخدمة الجمهور

السيد  /ابراهيم حشايكة
مدير الشؤون اإلدارية

السيد  /عزام عياش
مدير إعادة التأمين

السيد  /مظفر منصور
القائم بأعمال مدير
دائرة إدارة المخاطر
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المستشارين:

المكاتب:
اﻟﺴﻴﺪ
اﻟﺴﻤﻴﺪع ﻋﺒﺎس

اﻷﺳﺘﺎذ
ﻧﻀﺎل ﻃﻪ

ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺆون
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

اﻷﺳﺘﺎذ
ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ اﻟﺰﻋﻴﻢ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

اﻟﺪﻛﺘﻮر
أﺷﺮف ﺳﻼﻣﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻄﺒﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ أرﻳﺤﺎ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺴﻼم

اﻟﺴﻴﺪ/
ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﻔﺎرس

اﻟﺴﻴﺪ/
ﺳﺎﺋﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ

ﻣﻜﺘﺐ رﻓﻴﺪﻳﺎ

اﻟﺴﻴﺪ/
ﻋﺮﻓﺎت أﺑﻮ ﺷﻠﻬﻮب

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﺪق

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﻧﻴﻮﻧﺲ

اﻟﺴﻴﺪ/
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻨﻄﻲ

اﻟﺴﻴﺪ/
ﻧﻀﺎل اﻟﺴﻌﺎﻓﻴﻦ

مدراء الفروع:
اﻟﺴﻴﺪ  /ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺎﻳﺶ

اﻟﺴﻴﺪ  /زﻳﺎد ﻟﺒﺎدة
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﻧﺎﺑﻠﺲ

اﻟﺴﻴﺪ  /رﻳﺎض أﺑﻮ ﺣﻤﺪة

ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

اﻟﺴﻴﺪ  /ﺳﺎﺋﺪ اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ

ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﻏﺰة

اﻟﺴﻴﺪ  /ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع اﻟﺨﻠﻴﻞ

ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﺟﻨﻴﻦ

اﻟﺴﻴﺪ  /ﺳﺎﻣﻲ ﺳﻼﻣﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﻃﻮﻟﻜﺮم

قدم السيد  /سائد سيد احمد استقالته من الشركة في شهر  3/2019وتم تعيين السيد  /بدر فطافطة مديراً للفرع.
قدم السيد /سامي سالمة استقالته من الشركة في شهر  ،2/2019وسيتم تعيين مدير للفرع بدال من السيد/سالمة قريباً .
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اﻟﺴﻴﺪ/
ﻋﻤﺮ ﻃﻪ

اﻟﺴﻴﺪ/
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﺎﺳﻴﻦ

اﻟﺴﻴﺪ/
ﺳﻬﻴﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ

اﻟﺴﻴﺪ/
ﻳﻮﺳﻒ دراﻏﻤﺔ

اﻟﺴﻴﺪ/
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﻮان

قدم السيد  /سائد سيد احمد استقالته من الشركة في شهر  3/2019وتم تعيين السيد  /بدر فطافطة مديراً للفرع.

اﻟﺴﻴﺪ  /ﻳﻮﻧﺲ أﺑﻮ ﻣﺮﺷﻮد
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺪﻳﺎ

ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻠﻔﻴﺖ

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻴﺖ ﺟﺎﻻ

ﻣﻜﺘﺐ ﻃﻮﺑﺎس

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﻴﺮة

توزيع موظفي شركة ترست العالمية للتأمين على الفروع
الفرع

عدد الموظفين

المكاتب

عدد الموظفين

رام الله

119

بديا

7

نابلس

35

رفيديا

1

الخليل

21

السالم

-

خان يونس

3

غزة

18

طوباس

4

طولكرم

11

بيت جاال

2

بيت لحم

9

سلفيت

2

جنين

10

الفندق

2

قلقيلية

8

البيرة

2

أريحا

3

المجموع

231

المجموع

26
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توزيع موظفي الشركات التابعة:
عدد الموظفين

الشركة التابعة
شركة ترست العقارية

4

شركة ترست للسياحة والسفر

4

شركة التكافل للتأمين

190

المجموع

198

اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺎت
واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

عدد موظفي شركه ترست العالمية للتأمين والشركات التابعة:
31-12-2018

31-12-2017

اسم الشركة

257

240

ترست للسياحة والسفر

4

3

ترست العقارية

4

3

التكافل للتأمين

190

174

المجموع

455

420

ترست للتأمين

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ترست للتأمين

ترست العقارية

ترست للسياحة
والسفر

شركة التكافل

8

0

1

4

13

بكالوريوس

154

1

2

137

294

دبلوم

54

1

0

20

75

أقل من دبلوم

41

2

1

29

73

المجموع

257

4

4

190

455
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اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻹﻧﺘﺎج

المجموع

ماجستير

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

مؤهالت موظفي شركة ترست العالمية للتأمين وشركاتها التابعة كما في 31/12/2018
المؤهل العلمي

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺸﺆون اﻻدارﻳﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻟﺬﻣﻢ

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ
اﻛﺘﺘﺎب

ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت

ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺤﻴﺎة
اﻛﺘﺘﺎب

اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻧﻨﺘﺎج

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

اﻻﻛﺘﻮاري

اﻟﻔﺮوع
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت

إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻟﻮﻛﻼء

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت

ﺣﻮادث اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺣﻮادث اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
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الحوكمة الرشيدة:
تنفيــذاً لرؤيــة مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة العليــا ،فــإن الشــركة تعمــل باســتمرار لتطبيــق قواعــد الحوكمــة الرشــيدة لتحقيــق
المصلحــة العليــا للشــركة بالتــوازي مــع مصلحــة المســاهمين والمســتثمرين وذلــك انطالقــا مــن القناعــة الراســخة بأهميــة
ممارســة أقصــى درجــات الدقــة والشــفافية ،ومــن هنــا كان االهتمــام باإلفصــاح عــن بيانــات الشــركة الماليــة ونتائــج األعمــال
والنشــاطات وكافــة النواحــي الجوهريــة لكافــة فئــات المســتثمرين.
تقــوم الشــركة باعتمــاد المبــدأ الديمقراطــي فــي طــرح كافــة المواضيــع ،حيــث تجــرى انتخابــات تتــم بحريــة مطلقــة فــي
اجتماعــات مجلــس اإلدارة والهيئــة العامــة وتشــكيل اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،وتــم اعتمــاد مدونــة
حوكمــة الشــركات.
ســتواصل الشــركة االلتــزام بالمعاييــر التــي تحــدد مجــاالت عمــل كل فــرد مــن أســرة شــركة ترســت العالميــة للتأميــن -فلســطين
مــن مجلــس اإلدارة الــذي يتابــع ســير أعمــال الشــركة وإســتراتيجياتها وخططهــا المســتقبلية وإقــرار الموازنــات التقديريــة
واألنظمــة والسياســات االســتثمارية والماليــة إلــى اإلدارة التنفيذيــة التــي تدعــم ســير أعمــال الشــركة الحاليــة وتبحــث عــن
الفــرص الجديــدة فــي ســبيل التوســع واالنتشــار فــي طــرح المنتجــات التأمينيــة الجديــدة إلــى الســوق الفلســطيني ،وحتــى
ان ينفــذ كل فــرد مــن هــذه العائلــة مهامــه مدفوعــاً بــروح الفريــق الواحــد مــن خــال هيــكل تنظيمــي يوضــح بســهولة ويســر
التراتبيــة الوظيفيــة والمهمــات والمســؤوليات والواجبــات.

كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
تولــي الشــركة اهتمامــاً عاليــاً فــي تطويــر أنظمــة الضبــط الداخلــي وتحديــث وتطبيــق إجــراءات العمــل المتبعــة والمصممــة
وفــق أعلــى المعاييــر المهنيــة بمــا يضمــن تحقيــق الحــد األقصــى مــن الشــفافية ،ممــا أدى بشــكل مباشــر لرفــع الكفــاءة
اإلنتاجيــة وتحســين مســتوى الجــودة المقدمــة للمواطــن مــن ســرعة فــي األداء ودقــة فــي العمــل واإللتــزام بالتعويــض.
وتقــوم الشــركة مــن خــال دائــرة التدقيــق الداخلــي وبالتنســيق الكامــل مــع اإلدارة التنفيذيــة بمتابعــة كافــة إجــراءات العمــل
والتأكــد مــن ســير جميــع العمليــات اإلنتاجيــة والتشــغيلية وفــق أحــدث المعاييــر العالميــة فــي كافة فروع الشــركة على امتداد
ـا عــن التحديــث والتطويــر المســتمر علــى هــذه األنظمــة ،ممــا مكننــا مــن مواجهــة التحديــات المتجــددة
الوطــن ،هــذا فضـ ً
والمتناميــة والتغلــب عليهــا بنجــاح كبيــر ،األمــر الــذي كان ســبباً مباشــراً فــي رفــع مســتوى جــودة الخدمــات التأمينيــة المقدمــة
بالتــوازي مــع ســرعة إنجــاز العمليــات.
مــع العلــم بأنــه ال يوجــد أي مواطــن ضعــف جوهريــة فــي أنظمــة الضبــط الداخليــة والتــي قــد ينتــج عنهــا احتمــال عــدم إمكانيــة
منــع أو الكشــف عــن أي بيــان غيــر صحيــح وذو أثــر جوهــري.

تلتــزم شــركة ترســت العالميــة للتأميــن  -فلســطين باإلفصــاح عــن أدائهــا المالــي مــن خــال تقاريرهــا الربعيــة ونصــف الســنوية
وتقريرهــا الســنوي وخــال اجتماعــات هيئاتهــا العامــة ،وتتواصــل مــع المســاهمين بشــفافية مــن خــال دائــرة االســتثمار
وشــؤون المســاهمين التــي تســتجيب الستفســارات المســاهمين والمســتثمرين فــي الشــركة.

الوضع التنافسي للشركة:
قامــت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية واإلدارة العامــة للتأميــن فــي بدايــة العــام  2016بتطبيــق التعرفــة ومنــع
الخصومــات التــي كانــت تعطــى بــدون أي منطــق مهنــي ،وقامــت الهيئــة فــي تثبيــت حصــص الشــركات فــي التأميــن اإللزامــي
للمركبــات مقابــل أن تقــوم شــركات التأميــن التــي تتجــاوز الحصــة الســوقية المعتمــدة لهــا مــن قبــل الهيئــة فــي دفــع عمولــة
لشــركات التأميــن التــي لــم تحقــق تلــك الحصــة ،وممــا ال شــك فيــه أن شــركتنا كانــت صاحبــة حصــة األســد فــي تســديد هــذه
العمــوالت فــي العــام  2017حيــث حققــت نتائــج كبيــرة فــي محفظتهــا التأمينيــة لثقــة المجتمــع الفلســطيني بهــا وأدائهــا
المميــز ،وقــد ســددت شــركتنا نقــداً مبلــغ  1.045مليــون دوالر أمريكــي عمولــة لشــركات التأميــن التــي لــم تحقــق تلــك الحصــة.
وســددت شــركة التكافــل الفلســطيني للتأميــن  214ألــف دوالر أمريكــي عمولــة لشــركات التأميــن أيضــا فــي العــام . 2017
قــررت هيئــة ســوق راس المــال الفلســطيني فــي العــام  2018وقــف دفــع تلك العموالت بعد ان اســتقر الســوق الفلســطيني
و تــم تثبيــت التعرفــة و اصبحــت المنافســة بيــن شــركات التاميــن قائمــة علــى جــودة الخدمــة و قوة الشــركة الماليــة و الفنية.
لقــد كانــت شــركة ترســت  -فلســطين ومنــذ البدايــة مــع تنظيــم قطــاع التأميــن ووقــف الفوضــى الســابقة التــي كانــت فــي
أوال وللشــركة ثانياً وللمســاهمين
الســوق الفلســطيني ومــا زلنــا نؤمــن بهــذه الفكــرة للنهــوض بالقطــاع لمــا هــو خيــر للمواطــن ً
ثالثــاً .
وعليــه فإننــا نأمــل أن يســتمر تطبيــق تثبيــت التعرفــة ،ونشــكر هيئــة ســوق راس المــال علــى قرارهــا بوقــف العمــوالت
المســددة لشــركات التاميــن ونأمــل عــدم اللجــوء إلــى الخصومــات التــي ّأدت إلــى منافســة غيــر مدروســة ونتائــج كارثيــة
لقطــاع التأميــن حتــى تبقــى المنافســة قائمــة علــى الخدمــة وتحســين األداء وليــس علــى الســعر دون أي منطــق علمــي أو
مهنــي فــي تحديــده.
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تدريب وتأهيل موظفي الشركة:

البحث والطوير:

ايمانــا مــن إدارة شــركة ترســت العالميــة للتأميــن بأهميــة تأهيــل وتدريــب كافــة كوادرهــا البشــرية بمختلــف مســتوياتهم
اإلداريــة ،تــم التســجيل والمشــاركة بعــدد مــن البرامــج التدريبيــة بلغــت لهــذا العــام ثمانيــة عشــرة برنامجــاً منهــا الدوليــة
وأخــرى محليــة لتشــمل جميــع النواحــي التقنيــة ،المهنيــة ،الســلوكية والمهــارات اإلداريــة.

انطالقــا مــن الثقــة التــي أوالهــا المواطــن الفلســطيني للشــركة فــي حمايــة حاضــره ومســتقبله ،واعتمــادا علــى الرؤيــة
اإلســتراتيجية التــي تعتمدهــا الشــركة ،فقــد تبنّ ــت الشــركة ومنــذ تأسيســها مبــدأ البحــث والتطويــر بهــدف ضمــان أعلــى جــودة
تقــدم للمواطــن.

وبلــغ عــدد المشــاركين ثمانيــة وثمانــون متدربــة ومتــدرب لــكل موظفــي المجموعــة ،والذيــن قامــوا بدورهــم اتبــاع نهــج نقــل
المعرفــة للطاقــم مــا بعــد التدريــب لتوحيــد المســتوى المعلوماتــي والمعرفــي لالرتقــاء بالمنظومــة إداريــا وتقنيــا وضمــان
اســتمرار تميزهــا بشــكل ملحــوظ فــي قطــاع التأميــن.

وفــي ظــل التنافــس الشــرس بيــن شــركات التأميــن فــي قطــاع األعمــال الفلســطيني ،وتأهــب االحتــال االســرائيلي لتدميــر
اقتصادنــا الوطنــي ،ارتــأت الشــركة أن مبــدأ البحــث والتطويــر هــو الســبيل األنســب لمواجهــة كافــة التحديــات ،وبالتالــي العمــل
علــى التطويــر المســتمر لكافــة العمليــات لزيــادة الكفــاءة اإلنتاجيــة وتطويــر المنتجــات المقدمــة واســتحداث خدمــات جديــدة
نقدمهــا للمواطــن الفلســطيني.

العدد

تقــوم الشــركة بدراســة مســتمرة ومتابعــة حثيثــة لمؤشــرات أدائهــا علــى مــدار العــام ،ومقارنتهــا بمؤشــرات األداء العــام
لقطــاع التأميــن الفلســطيني ووضــع التوصيــات للمســاهمة فــي تطويــر وتعزيــز قيادتهــا لســوق التأميــن الفلســطيني عــن
طريــق العمــل وبشــكل دؤوب علــى زيــادة معرفتهــا باحتياجــات الزبائــن والســوق الفلســطيني عــن طريــق األبحــاث المســتمرة
فــي تطويــر قواعــد البيانــات المختلفــة وتحليــل البيانــات والمعلومــات المتوفــرة وإجــراء المقارنــات بيــن الدراســات المنفــذة
علــى فتــرات مختلفــة ،ووضــع الخطــط العمليــة الحتياجــات الشــركة علــى المــدى القصيــر والطويــل مــن مختلــف المــوارد
ووضــع المواصفــات الفنيــة الالزمــة لذلــك.
خــال العــام  2018احتــل ملــف تطويــر أنظمــة وبرامــج الشــركة صــدارة المشــهد للســنة الخامســة ،حيــث تركــزت الجهــود
لتحديــث آليــات العمــل المحوســب ،فقــد قامــت الشــركة بإرفــاد دوائرهــا بأحــدث البرامــج العالميــة فــي مجــال التاميــن وإدارة
البيانــات الماليــة مــن كبــرى الشــركات العالميــة وهــي شــركة ســاب  SABاألمــر الــذي أدى إلــى رفــع جــودة كافــة الخدمــات
اإلنتاجيــة للشــركة ممــا انعكــس بشــكل مباشــر علــى تســهيل تقديــم تلــك الخدمــات للمواطنيــن وبالتالي رفع الحصة الســوقية
للشــركة.
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إن تصميــم مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا علــى مواصلــة رحلــة التميــز والنجــاح ينعكــس فــي إصرارنــا علــى التمســك بإنجازاتنــا
وبنــاء المزيــد مــن الثقــة لــدى زبائننــا ومســتثمرينا وفتــح المزيــد مــن اآلفــاق التأمينيــة والخدمــات المقدمــة للمواطــن،
معتمديــن فــي ذلــك علــى إيمــان القاعــدة األكبــر مــن المؤمنيــن بمقومــات النجــاح والتطــور التــي نمتلكهــا والمتمثلــة فــي
كوادرنــا البشــرية والثقــة الممتــدة والســمعة الطيبــة القائمــة علــى تقديــم أعلــى مســتوى مــن الخدمــات واإليفــاء التــام
أوال بــأول دون أي تأخيــر أو مماطلــة.
بالتزاماتنــا المســتحقة ً

المجموع

56

تــم خــال العــام ذاتــه مواصلــة التركيــز علــى رأس المــال البشــري ورفــد الشــركة بكافــة الكفــاءات مــن جميــع أنحــاء الوطــن،
واعتمــاد خطــة إســتراتيجية لتطويــر وتأهيــل الــكادر البشــري ورفــع كفاءتــه اإلداريــة واإلنتاجيــة ،حيــث تــم عقــد العديــد مــن
الــدورات التدريبيــة وورش العمــل والمشــاركة فــي المؤتمــرات المحليــة والدوليــة ممــا رفــع مــن قــدرة الــكادر علــى مواجهــة
التحديــات بــل والتغلــب عليهــا بامتيــاز وذلــك عبــر تطبيــق هــذه الخطــة اإلســتراتيجية المبنيــة علــى إيماننــا المطلــق بــأن العنصــر
البشــري هــو أغلــى مــا تملكــه الشــركة.
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الخطة المستقبلية:
العمــل علــى تطبيــق الخطــة اإلســتراتيجية للشــركة فــي كافــة المجــاالت الفنيــة ،اإلداريــة ،الماليــة ،والتســويقية وفــق
أعلــى المســتويات المهنيــة بمــا يضمــن اإلســتمرار فــي ريــادة وقيــادة الشــركة لقطــاع التأميــن الفلســطيني وإســتمرار
قصــة النجــاح التــي تحققهــا الشــركة منــذ تأسيســها.
اإلســتمرار فــي تحقيــق رؤيــة مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة العليــا فيمــا يخــص إمــداد الشــركة بأفضــل الكفــاءات الفنيــة،
اإلداريــة ،الماليــة ،والتســويقية ضمــن إســتراتيجية توظيــف متميــزة مبنيــة علــى أحــدث األســس العلميــة ،وتعتمــد علــى
إختيــار الخريجيــن المتميزيــن وأصحــاب الخبــرات الطويلــة فــي مجــال صناعــة التأميــن.

المخاطر المادية التي تواجه الشركة في المستقبل:
المنافســة الشــديدة بيــن الشــركات العاملــة داخــل الســوق الفلســطيني قــد تدفــع البعــض إلــى عــدم اإللتــزام بالحــدود
الدنيــا لألســعار وتمديــد التغطيــات التأمينيــة المعروضــة دون مراعــاة لمبــادئ التأميــن األساســية.
اإلنكمــاش اإلقتصــادي واألزمــة الماليــة التــي تعانــي منهــا الحكومــة ســترفع مــن إحتماليــات المطالبــات اإلحتياليــة حجمــاً
وعــدداً إضافـ ًـة إلــى أنهــا ســتؤثر بطريقــة غيــر مباشــرة علــى ميــول أصحــاب الوثائــق وأهوائهــم.
ـتقبال حيــث أن هنــاك
الحفــاظ علــى مســتوى األداء المتميــز والســمعة الجيــدة مــن األخطــار التــي قــد تواجــه الشــركة مسـ
ً
الكثيــر مــن التحديــات والمعوقــات التــي ســوف يضعهــا اآلخــرون أمــام نجاحاتنــا.

اإلســتمرار فــي تطويــر وتحديــث أنظمــة وبرامــج العمــل ومواصلــة رفــع جــودة األداء لكافــة الموظفيــن وذلــك لتعزيــز
ثقافــة اإلمتثــال فــي كافــة دوائــر الشــركة مــن خــال رفــع كفــاءة نظــام الرقابــة والضبــط الداخلــي وتطبيــق تعليمــات هيئــة
ســوق رأس المــال بمــا فيهــا ســبل مكافحــة جريمــة غســل األمــوال.

مواجهــة بعــض األخطــار غيــر المتوقعــة بســبب التغيــرات المناخيــة أو الطبيعيــة مثــل العواصــف غيــر اإلعتياديــة أو الــزالزل
وإمكانياتنــا المحــدودة جــداً لمعالجــة األضــرار التــي قــد تنشــأ عنهــا.

العمــل علــى تغطيــة كافــة مســاحات الوطــن مــن خــال توســيع وتأهيــل شــبكة فــروع ومكاتــب الشــركة ووكالئهــا لتقديــم
كافــة الخدمــات التأمينيــة بجــودة عاليــة وكفــاءة متميــزة.

التذبــذب الكبيــر فــي أســعار العمــات وأثــر ذلــك علــى البيانــات الماليــة ،وقــد قامــت الشــركة بعمــل ســلة عمــات مناســبة
تســاعد بشــكل كبيــر علــى مواجهــة هــذا الخطــر فــي المســتقبل.

العمــل علــى خلــق ثقافــة تأمينيــة فــي الوطــن مــن خــال المشــاركة فــي المؤتمــرات والمعــارض باإلضافــة للمســاهمة
فــي دعــم النشــاطات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة وتنفيــذ حمــات توعيــة وتثقيــف للمجتمــع.

تقلــب األوضــاع السياســية للمنطقــة العربيــة وخاصــة فلســطين حيــث ان وجــود االحتــال اإلســرائيلي ســبب رئيســي فــي
خلــق أزمــات نتيجــة انعــدام األفــق للوصــول الــى تســوية للقضيــة الفلســطينية.

اإلســتثمار فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات وتطويــر أنظمــة الحاســوب وأتمتــه كافــة العمليــات الفنيــة والعمــل
المســتمر علــى تحديــث النظــام المحوســب لضمــان جــودة كافــة عمليــات الشــركة وإنجازهــا بأعلــى مســتوى مــن الدقــة.
العمل على مواصلة السياسات المتحفظة تجاه التأمين الصحي وكافة التأمينات العامة الخطرة.
تطبيق أعلى المعايير فيما يخص تحسين نسبة التوازن بين كافة فروع التأمين.
البحــث عــن أســواق جديــدة فــي األردن وبعــض الــدول العربيــة و االجنبيــة مــن خــال أخــذ حصــص مــن الشــركات المحليــة
أو غيــر المحليــة حيــث أن اتفاقيــات إعــادة التأميــن لدينــا تســمح باإلكتتــاب فــي المناطــق العربيــة و االجنبيــة.
طرح برامج ومنتجات تأمين جديدة بما ال يقل عن منتج جديد واحد سنوياً .
تنويع المحفظة اإلستثمارية وزيادة حصة اإلستثمارات المحلية والخارجية من خالل تنفيذ توجيهات مجلس اإلدارة.
تشــغيل شــركة ســمارت هيلــث لخدمــات التأميــن الصحــي لتكــون هــذه الشــركة الــذراع إلدارة التأميــن الصحــي لشــركة
ترســت للتأميــن وغيرهــا مــن الشــركات  ،وستباشــر الشــركة اعمالهــا فــي العــام .2019

المسؤولية اإلجتماعية:
إيمانــاً منــا بالمســؤولية اإلجتماعيــة وتطبيقــاً لرؤيتنــا فــي بنــاء وطــن قــوي ومتماســك ،سـ ّ
ـتكثف الشــركة مــن دورهــا فــي
مجــال المســؤولية اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة والبيئيــة خــال العــام  2019وقــد أعــدت موازنــة لذلــك وقامــت خــال العــام
 2018بدعــم ورعايــة بعــض البرامــج الرياضيــة والثقافيــة والخدماتيــة ،ورعــت عــدة برامــج إجتماعيــة فــي وســائل اإلعــام خــال
شــهر رمضــان المبــارك ،وتنــوي الشــركة خــال العــام  2019بإنتهــاج سياســة وأســلوب جديــد لتقويــة وتفعيــل مســؤوليتها
اإلجتماعيــة.

اإلجراءات القانونية والقضايا المرفوعة من وعلى الشركة:
ال توجــد أي قضايــا جوهريــة تؤثــر علــى نتائــج أعمــال الشــركة ،وال تتوقــع اإلدارة حــدوث مثــل هــذه القضايــا ،وتقــوم الشــركة
برفــع قضايــا علــى اآلخريــن إلســترداد حقوقهــا وتحصيــل ذمــم بعــض الزبائــن المتعثريــن عــن التســديد ،ويمكــن تفصيلهــا علــى
النحــو التالــي :
شركة ترست العالمية للتأمين
قضايا ذمم على األشخاص المتعثرين عن السداد وشيكات مرتجعة لصالح الشركة  1062قضية.
قضايا استرداد شخصي وشركات  364قضية
القضايا المرفوعه ضد الشركة  457قضية
شركة التكافل للتأمين
قضايا ذمم على األشخاص المتعثرين عن السداد وشيكات مرتجعة لصالح الشركة  223قضية.
قضايا استرداد شخصي وشركات  455قضية
القضايا المرفوعه ضد الشركة  472قضية
علماً بأنه تم أخذ كافة اإلحتياطيات والمخصصات الفنية لهذه القضايا المرفوعة من وعلى الشركة.

يوجــد سياســة ثابتــة وواضحــة باإلهتمــام ورعايــة المســؤولية اإلجتماعيــة ويتــم تحديــد مخصــص ســنوي ضمــن الموازنــة
التقديريــة للشــركة ،وهــذا المخصــص غيــر ثابــت ويتــم تحديــده حســب سياســة اإلدارة التنفيذيــة وخططهــا كل ســنة علــى حــدا.
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المسائل التي أحيلت للتصويت عليها من قبل حملة األسهم:
رفــع رأســمال الشــركة مــن  10مليــون ســهم الــى  15مليــون ســهم ،القيمــة االســمية للســهم دوالر امريكــي واحــد عــن
طريــق توزيــع أســهم منحــة مجانيــة وذلــك بتاريــخ  10نيســان .2018
توزيع ارباح نقدية على المساهمين  %20من راس المال االسمي والمدفوع بتاريخ  10نيسان .2018

العمليات غير المتكررة:

الملكية الفكرية:
ال يوجد أي إمتياز و/أو ملكية فكرية ألحد وخاصة بنشاط وأعمال الشركة.

القوانين الجديدة:

ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال الســنة الماليــة  2018وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة
الرئيسي.

ال توجــد أيــة قوانيــن جديــدة أقـ ّـرت خــال العــام  ،2018ســتؤثر علــى الوضــع المالــي للشــركة ونشــاطاتها خــال الفتــرة
القادمــة .مــع العلــم بأنــه تــم إقــرار قانــون الضمــان اإلجتماعــي خــال عــام  2016وكذلــك قانــون غســل األمــوال ،وقامــت
الشــركة بإتخــاذ التدابيــر الالزمــة والمطلوبــة لتطبيــق هــذه القوانيــن.

الصفقات الرئيسية واألطراف ذات العالقة:

تــم فــي بدايــة العــام  2019وقــف نفــاذ قانــون الضمــان االجتماعــي بموجــب قــرار مــن الســيد رئيــس دولــة فلســطين
لحيــن القيــام بعمــل التعديــات الخاصــة بذلــك القانــون.

ال توجــد صفقــات رئيســية جوهريــة مــع أطــراف ذات عالقــة جــاوزت  5000دينــار أردنــي أو أكثــر ،عــدا مــا هــو موضــح فــي
اإليضاحــات ضمــن البيانــات الماليــة .مــع العلــم بــأن األطــراف ذات العالقــة هــم المســاهمين والشــركات ذات العالقــة
وموظفــي اإلدارة العليــا للشــركة وشــركاتها التابعــة.
إن شــروط تســعير المعامــات التــي تتــم مــع أطــراف ذات العالقــة تتــم المصادقــة عليهــا مــن قبــل إدارة الشــركة ومجلس
إدارتها.
تعمــل شــركة ترســت العالميــة للتأميــن (قبــرص) وكذلــك شــركة ترســت العالميــة للتأميــن (البحريــن) كمشــغل إلعــادة
التأميــن ،والتــي يتــم مــن خاللهــا توجيــه المعامــات إلــى العديــد مــن مقدمــي خدمــات إعــادة التأميــن.

الموردين والزبائن الرئيسين:
ال يوجــد مورديــن محدديــن أو زبائــن رئيســين محليــاً وخارجيــاً يشــكلون  %10فأعلــى مــن إجمالــي المشــتريات و/أو المبيعــات
للشــركة.

إنقطاع األعمال:
لم يحدث خالل الفترة السابقة وال الفترة الحالية أي إنقطاع ألعمال ونشاط الشركة.

العمليات خارج دولة فلسطين:
ال توجــد أيــة عمليــات ونشــاطات تأمينيــة خــارج دولــة فلســطين عــدا قيــام الشــركة بشــراء أســهم فــي الســوق القطــري
والجزائــري ضمــن سياســة اإلســتثمار المتبعــة والقائمــة علــى تنويــع إســتثماراتها.

معايير اإلفصاح:
وضعــت الشــركة نصــب أعينهــا اإللتــزام الكامــل بكافــة القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا داخــل دولــة فلســطين وقــد قامــت
الشــركة خــال الفتــرة الســابقة باإللتــزام الكامــل بالقوانيــن التاليــة:

التغيرات التي طرأت على أعمال الشركة:

قانون الشركات.

لم يطرأ أي تغير جوهري يؤثر بشكل كبير على أعمال ونتائج الشركة.

نظام اإلفصاح في بورصة فلسطين.

المنتجات الجديدة:
تمــارس الشــركة أعمالهــا مــن خــال تقديــم باقــة مــن الخدمــات التأمينيــة لزبائنهــا ،ومــا زالــت الشــركة تقــدم هــذه التأمينــات
وتخطــط الشــركة خــال العــام  2019تقديــم باقــات تأمينيــة جديــدة وذلــك مــن أجــل خدمــة زبائــن
ّ
بشــكل ســنوي ومنتظــم،
الشــركة وتقديــم األفضــل دائمــاً .

اإللتزام بقوانين وتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
قانون ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
اإللتزام بتعليمات ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
اإللتزام الكامل بمعايير التقارير المالية الدولية.

األعمال الموسمية:

اإللتزام الكامل بقرار قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( )20لسنة .2015

ال توجد أية أعمال موسمية خاصة بنشاط الشركة العام وتؤثر على نتائج أعمالها.

اإللتزام بقانون الضمان اإلجتماعي حال البدء في تطبيقه.

أسعار العمالت:
يتــم تحديــد أســعار العمــات بالنســبة للــدوالر األمريكــي بالرجــوع إلــى األســعار الصــادرة عن ســلطة النقد الفلســطينية وكذلك
أســعار البنــوك المتداولــة يوميــاً ويتــم أخــذ المتوســط الحســابي لهــذه األســعار وإدخالهــا علــى النظام بشــكل يومي.
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عالقة القرابة والمصاهرة مع أعضاء مجلس اإلدارة:

المؤشرات الرئيسية لبيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الموحد:

ال توجــد أي قرابــة أو مصاهــرة مــا بيــن اإلدارة التنفيذيــة وأي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وال توجــد أي أعمــال بيــن أعضــاء
مجلــس اإلدارة مــع بعضهــم البعض.

(المبالغ بالمليون دوالر)

المراكز القيادية التي يشغلها مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في الشركات األخرى والشقيقة:
ال تشــغل اإلدارة التنفيذيــة أيــة أعمــال فــي الشــركات األخــرى و/أو الشــركات الشــقيقة ،أمــا بخصــوص أعمــال مجلــس اإلدارة
فقــد تــم إيضــاح ذلــك ضمــن الســيرة الذاتيــة ألعضــاء المجلــس.

اإلفالس:
لــم يتــم إشــهار إفــاس أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة خــال الفتــرة الســابقة ،وال توجــد أيــة بــوادر
و/أو معلومــات إلفــاس أي عضــو مــن األعضــاء أو أي موظــف مــن اإلدارة التنفيذيــة.

االختالفات بين البيانات النهائية والبيانات األولية المفصح عنها.:
يوجــد بعــض التعديــات علــى بيــان المركــز المالــي الموحــد  ،حيــث تــم اعــادة تقييــم الموجــودات الثابتــة لشــركة التكافــل
اســوة بالشــركة االم شــركة ترســت العالميــة للتاميــن  .وذلــك لمقتضيــات البيانــات الماليــة المجمعــة حيــث تقيــد شــركة
التكافــل الموجــودات الثابتــة بالتكلفــة .وكان أثــر ذلــك علــى البيانــات الماليــة المجمعــة بقيمــة  581ألــف دوالر فــي
العقــارات والمعــدات ايضــاح رقــم ( )5و كان الطــرف االخــر جانــب المطلوبــات فــي حســاب التغيــر فــي القيمــة العادلــة و
حقــوق غيــر المســيطرة.

البيان /السنة

2014

2015

2016

2017

2018

مجموع الموجودات المالية

30.078

32.582

25.448

24.937

22.513

مجموع األصول

94.255

109.436

145.947

174.541

179.109

مجموع المطلوبات

58.379

61.671

95.864

114.556

117.880

مجموع حقوق المساهمين

35.876

47.765

50.083

59.985

61.229

صافي اإلحتياطيات الفنية

28.887

29.019

53.020

63.424

67.209

إجمالي أقساط التأمين

44.297

42.909

58.704

92.715

99.802

صافي األرباح قبل حقوق األقلية

2.362

2.649

3.656

5.436

5.887

العــام  2016يظهــر بيانــات شــركة التكافــل للتأميــن بعــد أن تــم اإلســتحواذ عليهــا فــي نهايــة الربــع األخيــر مــن العــام ،2016
واألرقــام أعــاه تعكــس نتائــج ثالثــة شــهور فقــط منــذ تاريــخ اإلســتحواذ مــع بيانــات شــركة ترســت للتأميــن عــن العــام بالكامــل.
امــا العــام  2017والعــام  2018فالبيانــات الماليــة تعكــس كامــل نتائــج شــركة ترســت للتاميــن والشــركات الشــقيقة والتابعــة
مــن ضمنهــا شــركة التكافــل للتأميــن.

179.109

2017

المجمعــة وأثــر
تــم احتســاب ضرائــب مؤجلــة علــى اإللتزامــات لشــركة التكافــل للتأميــن وذلــك لمقتضيــات البيانــات الماليــة
ّ
ذلــك علــى حســاب الضرائــب المؤجلــة وعلــى التغيــر فــي القيمــة العادلــة بمبلــغ  154ألــف دوالر امريكــي.

2018

99.802

92.715

117.880

ال توجد أي إمتيازات ألي طرف داخلي أو خارجي.

67.209

63.424
61.229

ال توجــد أي قــرارات جوهريــة لهــا أثــر مــادي أو معنــوي ،وتســعى الشــركة خــال خطتهــا لألعــوام القادمــة إلــى تطبيــق معايــر
الجــودة الدوليــة.

22.513

5.887

5.436
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24.937

بلغــت أتعــاب التدقيــق الخارجــي واإلستشــارات الضريبيــة للعــام  2018مبلــغ  56,840دوالر أمريكــي مقابــل مبلــغ 56,840
دوالر أمريكــي للعــام الماضــي .فيمــا بلغــت أتعــاب التدقيــق الخارجــي واإلستشــارات الضريبيــة لشــركة التكافــل الفلســطينية
للتأميــن للعــام  2018مبلــغ  45,140دوالر أمريكــي مقابــل مبلــغ  45,140دوالر أمريكــي للعــام الماضــي.

59.985

قرارات ذات أثر مادي ومعايير الجودة الدولية:

114.556

اإلمتيازات:

أتعاب التدقيق واإلستشارات الضريبية:

174.541

بنــاء علــى تعليمــات هيئــة ســوق رأس المــال الفســطينية بتاريــخ  10آذار  2019تــم تعديــل تعليمــات عــرض حســاب
المشــاركات والمســتردات ضمــن احتياطــي اإلدعــاءات تحــت التســوية ،بحيــث تظهــر موجــودات ومطلوبات عقــود التأمين
بالصافــي وكان أثــر ذلــك علــى البيانــات الماليــة بانخفــاض موجــودات ومطلوبــات عقــود التأميــن بقيمــة المســتردات.

ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح

ﻗﺒﻞ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ

أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

ﺻﺎﻓﻲ

اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﻣﺠﻤــــــــﻮع

اﻟﻤﻄﻠـــــــﻮﺑﺎت

ﻣﺠﻤــــــــﻮع

اﻷﺻـــــــــﻮل

ﻣﺠﻤﻮع

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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أهم المؤشرات المالية للشركة للعام :2018

األرباح والخسائر مع حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية والتوزيعات:
(المبالغ بالمليون دوالر)

الوضع المالي للشركة:

البيان  /السنة

2014

2015

2016

2017

2018

األرباح قبل الضرائب

3.872

2.862

4.744

7.245

8.345

قيمة األرباح الموزعة نقداً

1

1

-

1.5

2

أسهم منح مجانية

-

-

-

-

5

35.876

47.765

50.083

59.985

61.229

2.5

2.67

4.5

4.5

3.72

مجموع حقوق المساهمين
أسعار إغالق األوراق المالية (سهم الشركة  /دوالر امريكي(

قامــت الشــركة بدعــم وتحســين وضعهــا المالــي والمحافظــة علــى إحتياطياتهــا الفنيــة وأخــذت كافــة المخصصــات المطلوبــة
منهــا بموجــب الدراســة اإلكتواريــة التــي اعتمــدت مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال  -اإلدارة العامــة للتأميــن ،وقــد إرتفعــت
أصــول الشــركة إلــى  179مليــون دوالر أمريكــي مقابــل  175مليــون دوالر أمريكــي بزيــادة  %2عــن العــام الماضــي.
أوال
تــم المحافظــة علــى ســيولة عاليــة مــن أجــل دعــم الشــركة مــن الناحيــة الماليــة وإلظهــار قدرتهــا علــى تســديد إلتزاماتهــا ً
بــأول دون أي تأخيــر أو مماطلــة ،وقــد بلغــت الودائــع والنقــد لــدى البنــوك مــا يقــارب  28.410مليــون دوالر أمريكــي مقابــل
 27.58مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي.
بلــغ رأس مــال الشــركة العامــل بعــد طــرح مطلوبــات وموجــودات عقــود التأميــن مبلــغ  56مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 51
مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي ،وممــا ال شــك فيــه أن هــذا المبلــغ يظهــر مــدى قــوة وقــدرة الشــركة علــى تســديد
إلتزاماتهــا المتداولــة.
قامــت الشــركة خــال العــام  2018بتوزيــع إســتثمارها ومحفظتهــا اإلســتثمارية ووزعــت هــذه اإلســتثمارات علــى أكثــر مــن
قطــاع لحمايــة الشــركة مــن أي هــزات عالميــة أو تذبــذب فــي األســعار ولحمايــة الشــركة مــن التضخــم ،وقــد قامــت الشــركة
بتوزيــع إســتثماراتها فــي الســوق المحلــي والخارجــي.

أهم النسب المالية:

61.229

59.985

2017
2018

البيان /السنة

2018

2017

العائد على الموجودات

%3.29

%3.11

العائد على حقوق المساهمين

%9.61

%9.06

العائد على السهم

%30

%29

معدل الملكية

%34

%34

نسبة التداول

 3.63مرة

 3.20مرة

القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

 0.91مرة

 0.75مرة

القيمة السوقية إلى العائد للشركة األم

 19.12مرة

 16.41مرة
34%

30%

4.5

5
2

1.5

3.72

8.345

7.245

9.61%

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

9.06%

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق

أﺳﻬﻢ

ﻣﻨﺢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ اﻷرﺑﺎح

اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻧﻘﺪاً

اﻷرﺑﺎح

ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ

3.29%

3.11%

اﻟﻌـــــــﺎﺋﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

64

29%

أﺳﻌﺎر إﻏﻼق اﻷوراق

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ  /دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ(

2018

34%

2017

اﻟﻌـــــــﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

اﻟﻌـــــــﺎﺋﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻢ

ﻣﻌـــــــﺪل
اﻟﻤﻠﻜﻴــــــــﺔ

65

اإلقرارات:

نشاطات وفعاليات الشركة خالل العام 2018

يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية عمل الشركة خالل عام .2019
يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال:

االسم

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

السيد  /كامل ابو نحل

الشيخ  /ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

السيد  /جمال أبو نحل

السيد  /ماجد عقل

التوقيع

نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي:

االسم

رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام

نائب المدير العام للشؤون المالية و اإلدارية

السيد  /كامل ابو نحل

السيد  /أنور الشنطي

السيد  /عزام الخفش

المدير العام في مؤتمر الحوكمة 2018

التوقيع

توقيع اتفاقية تأمينات جامعة النجاح الوطنية

66

67

68

زيارة الشركة لقرى االطفال  SOSبمناسبة عيد األم

موظفات الشركة في احتفالية يوم المرأة العالمي

توزيع المظالت على المواطنين

الهيية العامة للعام 2017
اجتماع
ٔ

69

70

محاضرة توعوية عن سرطان الثدي في اليوم الوردي

اإلفطار الرمضاني لموظفي شركة ترست العالمية للتأمين

معرض الصناعات اإلنشائية

النسايية الصغيرة
استضافة منتدى سيدات االعمال دعما لتمكين المشاريع
ٔ

71

شركة ترست العالمية للتأمين
المساهمة العامة المحدودة
البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة
المنتهيــة فــي  31كانــون االول 2018

مع تقرير مدقق الحسابات المستقل

72

73
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
2017
2018

إﯾﻀﺎح
إﯾﺮادات أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﯾﺔ

)(27
)(27

99,802,246
)(761,331
99,040,915

92,714,736
)(1,176,353
91,538,383

اﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺴﺎط ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎط ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت

)(27
)(27

)(15,468,331
)(175,911
)(15,644,242
83,396,673

)(13,829,415
327,904
)(13,501,511
78,036,872

اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺪدة
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺪدة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺪّدة
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ إﺣﺘﯿﺎطﻲ إدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻹدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ
اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ
واﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣﺼﺔ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ
واﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ واﻻﯾﺮادات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ
أرﺑﺎح )ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
أرﺑﺎح ﺗﻘﯿﯿﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
إﯾﺮادات أﺧﺮى ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﺼﺮوف ذﻣﻢ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻣﺼﺮوف اﻟﻀﺮاﺋﺐ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

)(27
)(27

1,261,369
)(7,353,489
77,304,553

1,096,449
)(7,540,005
71,593,316

)(27
)(27
)(27
)(27

)(60,139,212
10,129,932
)(50,009,280
)(6,514,471

)(52,964,444
7,774,434
)(45,190,010
)(12,117,994

)(27

1,203,646
)(55,320,105

5,091,313
)(52,216,691

21,984,448
)(14,762,061

19,376,625
)(13,391,335

7,222,387

5,985,290

130,156
2,273,583
981,983
477,364
)(318,668

)(290,655
2,221,029
766,290
673,664
-

)(2,422,002
8,344,803
)(2,457,835
5,886,968

)(2,111,103
7,244,515
)(1,808,670
5,435,845

4,537,267
1,349,701
5,886,968

4,424,338
1,011,507
5,435,845

0.30

0.29

)(28

)(29
)(30
)(12
)(28
)(19

اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ:
ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮة
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﮭﻢ
اﻟﺤﺼﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻷم ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

)(31

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
2017
2018
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى
ﺑﻨﻮد ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ اﻟﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات
ﻻﺣﻘﺔ:
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻼت اﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺑﻨﻮد ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ اﻟﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات
ﻻﺣﻘﺔ:
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
وﯾﻌﻮد إﻟﻰ:
ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮة

5,886,968

5,435,845

)(1,852,293
)(1,454,193

)(186,771
1,431,331

1,038,667
)(2,267,819
3,619,149

4,355,085
5,599,645
11,035,490

2,800,521
818,628
3,619,149

9,387,846
1,647,644
11,035,490

 -إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ إﯾﻀﺎح  1إﻟﻰ  35ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮭﺎ.

 إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ إﯾﻀﺎح  1إﻟﻰ  35ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮭﺎ.80

81

6,324,775
1,349,701
)(531,073
818,628
)(375,600
6,767,803

4,310,921
1,011,507
636,137
1,647,644
366,210
6,324,775

53,660,326
4,537,267
)(1,736,746
2,800,521
)(2,000,000
54,460,847

45,772,480
4,424,338
4,963,508
9,387,846
)(1,500,000
53,660,326

17,332,688
4,537,267
4,537,267
)(1,177,394
)(2,000,000
)(3,422,019
15,270,542

14,951,935
4,424,338
4,424,338
)(543,585
)(1,500,000
17,332,688

ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻼت
اﺟﻨﺒﯿﺔ

692,910
)(907,998
)(907,998
)(215,088

)(200,813
893,723
893,723
692,910

اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

18,782,900
)(828,748
)(828,748
17,954,152

14,713,115
4,069,785
4,069,785
18,782,900

اﺧﺘﯿﺎري

4,351,828
588,697
)(1,577,981
3,362,544

3,808,243
543,585
4,351,828

إﺟﺒﺎري

2,500,000
588,697
3,088,697

2,500,000
2,500,000

رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺪﻓﻮع

10,000,000
5,000,000
15,000,000

10,000,000
10,000,000

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018

اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة اﻟﻰ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم

ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪ
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

 31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻮل ﻟﻼﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت  -إﯾﻀﺎح )(17
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ  -إﯾﻀﺎح )(16
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أﺳﮭﻢ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ إﯾﻀﺎح )(16
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
 31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2017
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻮل ﻟﻼﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت  -إﯾﻀﺎح )(17
ﺗﺴﺪﯾﺪات راس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ  -إﯾﻀﺎح )(16
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

أرﺑﺎح ﻣﺪورة

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻰ ﻣﺴﺎھﻤﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻم

ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﯿﻄﺮة

59,985,101
5,886,968
)(2,267,819
3,619,149
)(2,375,600
61,228,650

50,083,401
5,435,845
5,599,645
11,035,490
366,210
)(1,500,000
59,985,101

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﺗﻌﺪﯾﻼت:
اﺳﺘﮭﻼك ﻋﻘﺎرات وﻣﻌﺪات
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
أرﺑﺎح ﺗﻘﯿﯿﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
أرﺑﺎح اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﻘﺎرات وﻣﻌﺪات
ﻓﻮاﺋﺪ وداﺋﻊ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
)أرﺑﺎح( ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
أرﺑﺎح ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﻮزﯾﻌﺎت أﺳﮭﻢ
ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﺮوض ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﺼﺮوف ذﻣﻢ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ
ﺑﻨﻮد اﺧﺮى ظﺎھﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت:
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ وذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ وذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻨﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﻮﺟﻮدات إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
دﻓﻌﺎت ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ

 -إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ إﯾﻀﺎح  1إﻟﻰ  35ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮭﺎ.

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪ
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
وداﺋﻊ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭﻮر
ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات وﻣﻌﺪات
اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻋﻘﺎرات وﻣﻌﺪات
ﺷﺮاء ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
ﺷﺮاء ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ
ﻓﻮاﺋﺪ وداﺋﻊ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ
ﺗﺴﺪﯾﺪات ﺟﮭﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ راس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﺮوض ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
اﻟﺠﺰء طﻮﯾﻞ اﻻﻣﺪ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻗﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻻﺟﻞ
ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻘﯿﺪ اﻟﺴﺤﺐ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻨﻘﺺ( اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
2017
2018

إﯾﻀﺎح

)(5
)(18
)(30
)(29
)(29
)(29
)(29
)(29

)(14
)(22
)(26
)(19
)(18

)(15
)(5
)(5

)(23
)(16

)(15

8,344,803

7,244,515

995,743
1,327,206
)(981,983
)(21,596
)(842,482
57,762
)(80,696
)(256,952
)(1,151,215
26,648
318,668
10,191
7,746,097

1,028,755
814,074
)(766,290
)(129,602
)(504,099
4,407
1,479
)(885,058
)(837,758
105,304
47,493
6,123,220

)(3,071,846
)(919,785
74,341
)(373,643
3,785,287

)(4,733,500
)(570,908
)(758,169
839,031
10,404,138

7,240,451
)(2,216,782
)(419,456
4,604,213

11,303,812
)(1,593,934
)(130,099
9,579,779

)(1,559,635
)(2,246,768
149,557
)(1,579,323
2,502,865
555,779
)(651,311
1,151,215
885,012
)(792,609

)(5,531,790
)(2,384,719
159,229
)(2,548,860
4,299,955
43,359
)(799,634
1,046,342
450,276
366,210
)(4,899,632

)(26,648
)(36,085
)(718,595
)(363,136
)(2,375,600
)(452,431
)(3,972,495

)(105,304
)(369,392
)(2,091,487
3,353,953
)(1,500,000
)(404,963
)(1,117,193

)(570,909
)(160,891
15,077,826
14,346,026

373,672
3,562,954
11,141,200
15,077,826

 -إن اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ إﯾﻀﺎح  1إﻟﻰ  35ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮭﺎ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

إﯾﻀﺎح ) (1ﻋﺎم
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة )اﻟﺸﺮﻛﺔ( ﻓﻲ ﻋﺎم  1994ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻣﺤﺪودة.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  20ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول  1995ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻣﺤﺪودة إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪودة وﺳﺠﻠﺖ ﺗﺤﺖ رﻗﻢ ) (563200914ﻟﺪى ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻏﺰة.

ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول :2018

ﯾﺘﺮﻛﺰ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋـﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺟﻤﯿﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻀﻤﺎن واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﮭﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻓﺮوﻋﮭﺎ وﻣﻜﺎﺗﺒﮭﺎ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﺎ ) (18ﻓﺮﻋﺎ ً ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
و 31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول .2017
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ) (265و) (246ﻣﻮظﻔﺎ ً ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد وﻛﻼء وﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ) (60و) (59ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2018و 31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ،2017ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﺑﻠﻎ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ واﻟﻤﺪﻓﻮع  10,000,000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  10,000,000ﺳﮭﻢ ﺑﻮاﻗﻊ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول  .2017أﻗﺮت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ  10ﻧﯿﺴﺎن
 2018ﺗﻮزﯾﻊ أﺳﮭﻢ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %50ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ  5,000,000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﻮﯾﻞ
 1,577,981دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺒﻠﻎ  3,422,019دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻦ
اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺪورة ﻟﯿﺼﺒﺢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع  15,000,000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  15,000,000ﺳﮭﻢ ﺑﻮاﻗﻊ دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول .2018

اﺳﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﺴﻔﺮ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻟﻠﺘﺎﻣﯿﻦ

راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع
)دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ(
2,107,143
100,000
10,325,000

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ
100%
100%
62.44%

طﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎط
اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر وادارة ﻋﻘﺎرات
ﺑﯿﻊ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ
اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻻﺳﻼﻣﻲ

ﻣﻘﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺔ
رام ﷲ
رام ﷲ
رام ﷲ

ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺘﻤﻠﻚ
1995
1994
2016

ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎﻟﻚ ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ أو اﻟﻈﺮوف ﺗﺪل ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼث ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة .ﯾﺒﺪأ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة
وﯾﻨﺘﮭﻲ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪاﻧﮭﺎ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .ﯾﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻨﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﺪاﻧﮭﺎ .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )دون ﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ( ﻛﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ.

إن ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ وأﺳﮭﻤﮭﺎ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
ﺗﻢ إﻗﺮار اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﮫ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  27ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ .2019
ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ  -اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  2019/03/14ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎﺑﮭﻢ إﺷﺎرة رﻗﻢ .PCMA/ DIWAN13119/ 2019
إﯾﻀﺎح ) (2ﻣﻠﺨﺺ أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة:
 2.1أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2018وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻻراﺿﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة.
إن اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ھﻮ ﻋﻤﻠﺔ إظﮭﺎر اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﯾﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
إن إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻘﺪﯾﺮات واﺟﺘﮭﺎدات ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﻛﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﺟﺘﮭﺎدات ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻹﯾﺮادات
واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ إﺻﺪار أﺣﻜﺎم واﺟﺘﮭﺎدات ھﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وأوﻗﺎﺗﮭﺎ .إن اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة
ﻣﺒﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﯿﺎت وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﮭﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ وﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ،وإن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أوﺿﺎع وظﺮوف ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﯾﻀﺎح رﻗﻢ ).(4
 2.2اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ،وﺗﺘﺤﻘﻖ
اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﺿﺔً ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أو ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻮاﺋﺪ .وﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة واﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(
 2.3اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
إن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ،2017ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ورد أدﻧﺎه.
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺻﺪرت وﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ
)(1
 1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2018ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺴﺮﯾﺎن
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة
 ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )" (12ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ" اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻮل 1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 2018
ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ.
 1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 2018
 ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ )" (7ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ". ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ )" (40اﻟﻌﻘﺎرات اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ" ﺗﺤﻮﯾﻼت ﻟﻌﻘﺎرات 1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 2018
اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.
 1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 2018
 اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪورة .2014-2012اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ " ،15اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء"
طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ :أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻺﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮاد .ﯾﺤﻞ ھﺬا
اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (18واﻟﺬي ﯾﻐﻄﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻨﺎء .ﺑﻨﺎءا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﺠﺪﯾﺪ ،ﯾﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ .ﯾﺴﻤﺢ اﻟﻤﻌﯿﺎر
ﺑﺎن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻛﺎﻣﻞ أو ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻣﻌﺪل.
اﻷﺛﺮ :ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﺟﺮاء ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ً ﻟﻜﻮن
ﻣﻌﻈﻢ إﯾﺮاداﺗﮭﺎ ﺗﺘﺂﺗﻰ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﮭﺪا اﻟﻤﻌﯿﺎر.
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ " ،4ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ" ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ " 9اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ"
ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ  12أﯾﻠﻮل  2016ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ " ،4ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ" ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ 9
"اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ".
ﺗﺘﻄﺮق ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻟﻠﻤﺨﺎوف ﺣﯿﺎل ﺗﻮارﯾﺦ اﻟﺴﺮﯾﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
رﻗﻢ ) 9اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  (2018وﻣﻌﯿﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪ،
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) 17اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
.(2021
ﺗﻘﺪم ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺣﻠﯿﻦ ﻣﺤﺘﻤﻠﯿﻦ :إﻋﻔﺎء ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  9ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻗﺒﻞ  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  2021و"أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ" ،وﯾﻤﻜﻦ
اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻦ ﻛﻼ اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﻦ.
وﺑﻤﻮﺟﺐ "أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ" ﺗﻌﯿﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ أي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻷي ﻧﺸﺎط ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد
ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  ،4وذﻟﻚ إذا ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺬه اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (9وﻟﯿﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ .39
وﺑﻤﻮﺟﺐ "اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﻗﺖ" ﯾُﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )(39
"اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﯿﺎس" ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ " 9اﻷدوات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ" ،إذا اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

 1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 2018

 .1إذا ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أي ﻣﻦ إﺻﺪارات اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ .9
 .2اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﯾﺴﺒﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ً
 1ﻧﯿﺴﺎن  .2016وﯾﺠﺐ ﺗﺨﻄﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  4ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮭﺎ.
 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت:
 إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  ،%90ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
 إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ أو ﺗﺴﺎوي  ،%90ﻟﻜﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  %80وﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﺰاول أﻧﺸﻄﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 2018
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ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .وﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ،ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
 إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ أو ﺗﺴﺎوي  ،%80ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
أﺟﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎ ً ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻼت وﺧﻠﺼﺖ إﻟﻰ أن أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة إﻗﺮارھﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ .2018
) (2اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺻﺪرت إﻻ أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ 1
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  2018وﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻷي ﻣﻨﮭﺎ:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺴﺮﯾﺎن

اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ " ،16ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر"
ﯾﺤﻞ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  ،17وﯾﻌﺪ اﻟﻤﻌﯿﺎر
ﺗﻌﺪﯾﻼ ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﯾﺠﺐ
ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  17اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ )اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ( وﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ )ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ( .أﻣﺎ
اﻵن ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  16اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﯾﺠﺎر ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ و "ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ" ﻟﺠﻤﯿﻊ
ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ .ﻛﻤﺎ أدرج ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ إﻋﻔﺎء اﺧﺘﯿﺎرﯾﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻘﻮد
اﻹﯾﺠﺎر ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ذات اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ،إﻻ أن ھﺬا اﻹﻋﻔﺎء ﻻ
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ إﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ.
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺟﺮﯾﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ .وﻣﻊ ذﻟﻚ وﻧﻈﺮا ً ﻟﻘﯿﺎم ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺚ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر )وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت ﺣﻮل
اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮد( ،ﻓﺴﻮف ﯾﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﺆﺟﺮون أﯾﻀﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪ .وﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ،
ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺆﺛﺮ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮﯾﻦ
واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ .وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  ،16ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻌﺪ ،أو ﯾﺘﻀﻤﻦ ،إﯾﺠﺎرا ً إذا ﻛﺎن
اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻨﻘﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺎ.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪ واﻟﻐﯿﺮ ﺳﺎري ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
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اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )) - (9اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(
ﺗﺴﺮي اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  2018ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح
ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ .و ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪدة.
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮز  ،2014اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )" (9اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ" ﻟﯿﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )(39
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "اﻻﻋﺘﺮاف و اﻟﻘﯿﺎس" و ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺼﯿﻎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) .(9ﯾﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (9ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻟﻘﯿﺎس واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط.
ﯾﺴﺮي اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (9ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ 1
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  2018ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ .ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ،ﻓﺈن اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﺄﺛﺮ
رﺟﻌﻲ ﻣﻄﻠﻮب وﻟﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﯿﺲ إﻟﺰاﻣﯿﺎ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﺤﺪودة.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺄﺟﯿﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (9إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻷﺳﺒﻖ
ﻟﺴﺮﯾﺎن ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪ )اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (17ﻓﻲ 1
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2021وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﻗﺖ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ " ،4ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ" ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ 9
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"اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ".
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ " ،17ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ"
ﻓﻲ  18أﯾﺎر  ،2017أﻧﮭﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﺸﺮوﻋﮫ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﺣﻮل ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وأﺻﺪر اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ " 17ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ".
ﯾﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  17ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  4واﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً
ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت .ﺳﯿﺆدي اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  17إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪى ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ وﻋﻘﻮد اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺸﻤﻞ ﻣﯿﺰة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(
ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  2021وﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ
اﻟﻤﺒﻜﺮ إذا ﻛﺎن ﻣﺘﺰاﻣﻨﺎ ً ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ " 15اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد
ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء" واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ " 9اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ".
ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  17ﻧﻤﻮذج ﻗﯿﺎس ﺣﺎﻟﻲ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺎد ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺗﻘﺮﯾﺮ.
وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ وﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ وھﺎﻣﺶ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ أرﺑﺎح اﻟﻌﻘﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ .وھﻨﺎك أﺳﻠﻮب ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺒﺴّﻂ
ﻟﻸﻗﺴﺎط ﯾُﺴﻤﺢ ﺑﮫ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ إذا أﺗﺎح ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب طﺮﯾﻘﺔ ﻗﯿﺎس
ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺎ ً ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﺎم أو إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺴﻨﺔ أو أﻗﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ،
ﯾﺠﺐ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ.
وﻟﻐﺮض اﻟﻌﺮض واﻟﻘﯿﺎس ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻓﺼﻞ أي ﻣﺤﻔﻈﺔ )ﺗﺸﻤﻞ
ﻋﻘﻮدا ً ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ وﺗﺪار ﻣﻌﺎ ً ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻔﻈﺔ واﺣﺪة( إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد وھﻲ :اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸﺎﻗﺔ ،واﻟﻌﻘﻮد ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ﺟﻮھﺮي ﺑﺄن ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻘﻮدا ً ﺷﺎﻗﺔ،
واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ .وﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺼﺪرة ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (17ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻟﯿﺲ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ أي ﺧﻄﻂ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (17ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻹﺟﺒﺎري اﻋﺘﺒﺎرا
ﻣﻦ  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ .2021
ﺗﺤﻘﻖ اﻹﯾﺮادات
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﺈﯾﺮادات ﻟﻠﺴﻨﺔ )أﻗﺴﺎط ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻓﺘﺮة ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻛﺄﻗﺴﺎط ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ اﻻدﻋﺎءات وﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺗﺴﻮﯾﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯿﻤﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ
اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو إﻟﻰ أطﺮاف أﺧﺮى ﻣﺘﻀﺮرة.
إﯾﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت إﯾﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﺨﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ.
إﯾﺮادات أرﺑﺎح أﺳﮭﻢ
ﺗﺘﺤﻘﻖ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺪاول اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪاول ،وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄرﺑﺎح ﺗﻮزﯾﻌﺎت
اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮء ﺣﻖ ﻻﺳﺘﻼﻣﮭﺎ.
إﯾﺮادات اﻹﯾﺠﺎرات واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺎطﺮ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻛﻌﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ .ﯾﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻛﺈﯾﺮادات إﯾﺠﺎر ﻋﻠﻰ
ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر.
ﺗﺘﺤﻘﻖ إﯾﺮادات اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ طﻮل ﻓﺘﺮة اﻹﯾﺠﺎر .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻹﯾﺠﺎرات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻟﻔﺘﺮات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﺈﯾﺮادات ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻹﯾﺠﺎرات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﯾﺘﻢ دﻓﻌﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﺈﯾﺮادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ.
ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ
ﯾﺘﻢ إطﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪة أو اﻟﻤﺠﺪدة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ
ﺣﺪوﺛﮭﺎ .وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻷﺧﺮى ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺮض اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻤﺘﺪاوﻟﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.
ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ أو ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺑﯿﻌﮭﺎ أو اﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ً ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺷﮭﻮر واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺒﺎدل أواﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻘﺴﯿﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﺘﺮة اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ً ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ﻓﯿﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.
ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
-

ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﺪﯾﺪھﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮة اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ً ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻗﯿﻮد أو ﺷﺮوط ﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ً ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﯿﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻛﻤﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.
ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺗﺘﻜﻮن ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ اﻻدﻋﺎءات.
ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺺ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﺗﻤﺜﻞ اﻻدﻋﺎءات
ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﺣﺼﻠﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ وﻟﻜﻦ
ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻓﻀﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻼدﻋﺎءات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ ،إن وﺟﺪت.
ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وذﻟﻚ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة:
-

ﯾﺤﻤﻞ  %10ﻣﻨﮭﺎ ﻟﺒﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ.
ﯾﺤﻤﻞ  %90ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮع إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ.

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
ھﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﮫ ﻧﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً اﻟﯿﮭﺎ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء وﯾﻌﺎد ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾﻈﮭﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﯿﻊ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ أو
ﺣﺼﻮل ﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات .ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ اذا
ﻣﺎ ﺗﺒﯿﻦ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ أن اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺪﻧﻲ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻻدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اي ﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ.
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
ھﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﺮاؤھﺎ ﺑﻐﺮض ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ وﺟﻨﻲ اﻷرﺑﺎح ﻗﺼﯿﺮة اﻻﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء )ﺗﻘﯿﺪ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء(،
وﯾﻌﺎد ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻓﺘﺮة ﺣﺪوث اﻟﺘﻐﯿﺮ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ أو اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ.

89

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ھﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺎ دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﺤﺪدة اﻟﻘﯿﻤﺔ واﻷﺟﻞ وﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﯿﺔ واﻟﻘﺪرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
ﯾﺘـﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ )اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ( ﻣﻀﺎﻓﺎ ً اﻟﯿﮭﺎ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻻﻗﺘﻨﺎء ،وﺗﻄﻔﺄ اﻟﻌﻼوة  /اﻟﺨﺼﻢ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ،ﻗﯿﺪا ً ﻋﻠﻰ أو ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﯾﻨﺰل أﯾﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم
اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﺮداد اﻻﺻﻞ او ﺟﺰء ﻣﻨﮫ .وﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أي ﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ.

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض اﻹﯾﺠﺎر أو ﻷﻏﺮاض اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ أو ﻟﻜﻠﯿﮭﻤﺎ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ .ﺗﺪرج
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر .ﺑﻌﺪ اﻹﺛﺒﺎت
اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ .ﻓﻲ
ﺣﺎل وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻟﻌﻘﺎرات ﯾﺘﻢ أﺧﺬ ﻣﺨﺼﺺ ﺑﻘﯿﻤﺔ ذﻟﻚ اﻻﻧﺨﻔﺎض وﯾﺤﻤﻞ إﻟﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ اﻻﻧﺨﻔﺎض.

ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺒﯿﻊ أﺻﻞ أو ﺳﺪاد اﻟﺘﺰام وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻘﯿﺎس .ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﯿﺔ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات او ﺳﺪاد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻣﺎ ﻓﻲ:
 ﺳﻮق رﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت. أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯿﺎب اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ،ﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ.ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ،ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ان اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ھﺪﻓﮭﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل زﯾﺎدة
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻄﯿﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ.
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺗﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ ھﺮم اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ أدﻧﺎه:
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻول :ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺪاول ﻷدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﺸﻄﺔ.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻏﯿﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺪاول وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺳﻮق ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ.
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺤﺪد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ
اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ )اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻟﮫ أﺛﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻜﻞ( ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻜﺮر.
ﻟﻐﺮض اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺨﺎطﺮ
وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت.
ﺗﺪﻧﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﯾﺜﺒﺖ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪدة.
إذا وﺟﺪ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت أﯾﺔ ﺧﺴﺎرة ﺗﺪﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ.
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق  -ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ.
أدوات اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ  -ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ أو طﻮﯾﻞ اﻷﻣﺪ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﺟﻮھﺮﯾﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس طﻮل أﻣﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ .ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﯾﻞ أﯾﺔ ﺧﺴﺎرة
ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ.
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ )اﻟﺸﮭﺮة(
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺸﮭﺮة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻣﺘﻼك او ﺷﺮاء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻻﻣﺘﻼك .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺸﮭﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ
ﺑﻨﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺸﮭﺮة ﻋﻠﻰ وﺣﺪة/وﺣﺪات ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﻷﻏﺮاض اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺸﮭﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة وﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺸﮭﺮة إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﺸﮭﺮة ﻗﺪ ﺗﺪﻧﺖ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻮﺣﺪة  /ﻟﻮﺣﺪات ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﮭﺎ اﻟﺸﮭﺮة أﻗﻞ ﻣﻦ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻟﻮﺣﺪة/وﺣﺪات ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ وﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ.

ﻋﻘﺎرات وﻣﻌﺪات
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻟﺘﺪﻧﻲ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ،إن وﺟﺪت .ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻻﺳﺘﺒﺪال أي ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﻌﺪات وﻣﺼﺎرﯾﻒ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺷﺮوط اﻻﻋﺘﺮاف .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ
ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ .ﻻ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼك اﻷراﺿﻲ.
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﺒﺎﻧﻲ
أﺛﺎث وﻣﻔﺮوﺷﺎت ودﯾﻜﻮرات وﻣﻌﺪات
أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ
ﺳﯿﺎرات
ﺧﻠﻮ طﺮف

اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ )ﺳﻨﻮات(
42-40
11-5
5
6-7
42-40

ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ أي ﺑﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﻌﺪات وأي أﺟﺰاء ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ أو ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨﺪ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ أي رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺷﻄﺐ اﻟﺒﻨﺪ ،واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ
وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ.
ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وطﺮق اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ،
إن ﻟﺰم اﻷﻣﺮ.
ﯾﺘﻢ اظﮭﺎر اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺘﻢ اﺟﺮاء ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻛﺎفٍ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮھﺮﯾﺎ ً ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺬه اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪ
وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض ،اﻟﺬي ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﻦ أﯾﺔ زﯾﺎدة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ .وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮق اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺪورة.
إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻗﺪات إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﻣﺨﺼﺺ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﺴﺪدة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪدة ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻘﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ.
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﻣﺆﺷﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ .ﯾﺤﺪث اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻋﻨﺪ ظﮭﻮر دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﯾﺒﯿﻦ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﺮد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺸﺮوط
ﻋﻘﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻋﻨﺪ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺴﻠﻤﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ،ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ
ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ.
إن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻻ ﺗﻌﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ ﺗﺠﺎه ﺣﻤﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
ﺗﻈﮭﺮ أﻗﺴﺎط وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺄﻣﯿﻨﮭﺎ.
ذﻣﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﺗﺪرج ذﻣﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﺗﺴﺠﻞ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
وﺛﺎﺋﻖ اﻟـﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺪرة .ﯾﺘﻢ دراﺳﺔ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أدﻟﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ
اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ،وﯾﺘﻢ أﺧﺬ ﻣﺨﺼﺺ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺪﻧﻲ وﯾﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﺪﻧﻲ .ﺗُﺸﻄﺐ اﻟﺪﯾﻮن
اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ.
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﻟﻐﺮض إﻋﺪاد ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪ ،ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة
اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭﻮر أو أﻗﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻘﯿﺪة اﻟﺴﺤﺐ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺗﺤﻤﯿﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
ﺗﻤﺜﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺎرﯾﺔ
وﺗﺴﺠﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻛﺄﻗﺴﺎط ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ )اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﯾﺔ( ،وﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد اﻷﯾﺎم اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ
ﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺒﺾ أو اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ .ﺗﻈﮭﺮ ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ
ﻣﻦ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ.

ﺗﻤﺜﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ادﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ( اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪدة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎن
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺳﻮاء ﺗﻢ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻨﮭﺎ أم ﻟﻢ ﯾﺘﻢ وذﻟﻚ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وأطﺮاف أﺧﺮى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارة
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻼدﻋﺎءات اﻟﻤﺒّﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪدة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ
ﺑﻤﻔﺮدھﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﯿﻦ وﺧﺒﺮة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻘﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ وﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻻدﻋﺎءات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﻘﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ ﻟﺴﺪاد ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺤﻮادث
اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ وﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ أﻛﺘﻮارﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ أﻛﺘﻮاري ﻣﺨﺘﺺ
وﻣﺴﺘﻘﻞ.

ﺑﻠﻐﺖ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2017
2018
3.481
3.766
ﺷﯿﻘﻞ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
0.709
0.709
دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ
0.833
0.873
وﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪ اﻷوروﺑﯿﺔ )ﯾﻮرو(
3.640
3.639
ِ﷼ ﻗﻄﺮي

اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ أن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ،ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ.
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﻮظﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ رﻗﻢ ) (7ﻟﺴﻨﺔ .2000
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ وﻣﺴﺘﺤﻘﺎت
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺳﻮاء ﺗﻤﺖ أو ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮرد.
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت )ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو ﺿﻤﻨﯿﺔ( ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻧﺸﻮء ھﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺗﻮاﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ.
اﻟﺘﻘﺎص
ﻻ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﺎص ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺎص أو ﯾﻜﻮن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺰاﻣﻨﺎ.
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎع ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (12واﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﻤﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ.
إن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ھﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ أو اﺳﺘﺮدادھﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ .وﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ أو ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ.
ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ،وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻦ اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻷن اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺗﺸﻤﻞ إﯾﺮادات ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ أو ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺰﯾﻞ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﻻﺣﻘﺔ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺿﺮﯾﺒﯿﺎ ً أو ﺑﻨﻮد ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ أو ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ ﻷﻏﺮاض
ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮك ﻣﻌﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻋﻮاﺋﺪ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم وﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار
ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺤﺪدة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻋﻮاﺋﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أﺧﺮى.
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اﻟﺤﺼﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺤﺼﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺴﻤﺔ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻻم ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺴﻤﺔ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ )ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻟﻔﻮاﺋﺪ وأﯾﺔ إﯾﺮادات أو ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺨﺺ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
ﻣﻀﺎﻓﺎ ً إﻟﯿﮫ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ إﺻﺪارھﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻋﺎدﯾﺔ.
إﯾﻀﺎح ) (3إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﺳﺒﻞ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ وﺗﺨﻔﯿﻔﮭﺎ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﺗﺒﻨﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ واﻟﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ان ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎطﮭﺎ ووﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ .ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ھﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺨﺎطﺮ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
إن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ وإدارﺗﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،ھﺬه اﻟﺤﺪود ﺗﻌﻜﺲ
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ .ﯾﺘﻢ ﻋﺮض
وﺷﺮح ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق وﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ أﺛﺎر ھﺬه
اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﮭﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ھﻮ ﺧﻄﺮ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت وﻣﻮاﻋﯿﺪ دﻓﻌﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻋﻦ
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ،واﻟﺬي ﯾﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت أو زﯾﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﮭﺎ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ھﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ھﻮ ﺿﻤﺎن وﺟﻮد اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت.
ﺴِﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﯿﺎر
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺘﻨﻮﯾﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﺎ ،وﻛﻤﺎ ان ھﺬا اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﯾُ َﺤ ّ
اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﻣﻮﺟﮭﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ،وأﯾﻀﺎ ً ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ھﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺿﺪ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت واﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ
واﻟﺤﺮﯾﻖ واﻟﺒﺤﺮي واﻟﺤﯿﺎة واﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى .ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﺬه ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﯾﺘﻢ ﺳﺪادھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﺆﻣﻦ ،وھﺬا ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
ﯾﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺴﻌﺮ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎب وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﻛﻞ داﺋﺮة ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻹرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﺑﺼﻮرة ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺗﺤﺪﯾﺜﮭﺎ ﻷﺧﺬ ﺗﻄﻮرات اﻟﺴﻮق واﻷداء
واﻟﻔﺮص ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر .ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ﺣﺪود ﺗﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸﺧﻄﺎر واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺪود
اﻻﻛﺘﺘﺎب واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺨﺎطﺮ .ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻔﺮدﯾﺔ وﻣﻦ
اﻷﺣﺪاث اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺈن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺗﺠﺎه ﺣﺎﻣﻠﻲ وﺛﺎﺋﻘﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﮭﺎ ﻛﺎﻟﺘﺰام وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﺈﻧﮫ وإﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻓﯿﮫ ﻣﻌﯿﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ،ﯾﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﺗﻀﻤﻦ
اﻹدارة ﺑﺄن ﻣﺤﻔﻈﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻻ ﺗﺘﺮﻛﺰ أو ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ واﺣﺪ أو ﻓﺮدي.

ﺗﻜﺮار ودرﺟﺔ ﺷﺪة اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت:
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻜﺮار ودرﺟﺔ ﺷﺪة اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻌﺪ وﺿﻊ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
-

اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﺠﻤﮭﻮر

ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺪوث اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ .اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﺪ ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﺪ .ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﻠﻖ ﻣﻜﻮن ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺳﺪادھﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات زﻣﻨﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ .ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺒﻠﻎ وﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد .ﯾﺘﻌﻠﻖ ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﺰاوﻟﺘﮭﺎ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮدﯾﯿﻦ وإﺟﺮاءات إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ .اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ھﻲ ﺣﻮاﻓﺰ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﯾﺘﻢ
ﻣﻨﺤﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻷطﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ(.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻠﻮل ﻓﻲ
اﻻﻟﺘﺰام واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺮدة اﻷﺧﺮى .ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت .ﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻜﻮك ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع .ﯾﺸﺘﻤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺗﺠﺎه ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة وﻟﻢ
ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮭﺎ وﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪ وﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ.
ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ )ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ أم ﻻ( ﺗﻜﻮن ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺰﯾﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎرة )ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وأﻗﺴﺎط
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت( وﺗﻘﺪﯾﺮ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺻﯿﻐﺔ ﻣﺤﺪدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻮزن اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﺨﺒﺮة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ .ﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻛﺘﻮاري ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺳﻨﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت.

ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت:
ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻗﻮي ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب وﺗﻄﻮرات اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﺣﻞ اﻟﺸﻜﻮك ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ وﺗﻮﻗﯿﺖ دﻓﻌﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.
ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺠﺪول ادﻧﺎه اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ )ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻻدارة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻻرﺑﻌﺔ
اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﯿﻦ
ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻺدﻋﺎءات
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻹﻟﺘﺰام ﻛﻤﺎ ظﮭﺮ
ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ:
اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ

ﺗﺎﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﻤﺎل:
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 2014وﻣﺎ ﻗﺒﻠﮭﺎ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﯿﻦ
ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺدﻋﺎءات
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻹﻟﺘﺰام ﻛﻤﺎ ظﮭﺮ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ:
اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻷوﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ

22,728,279
24,148,671
24,771,995
25,529,350
25,920,014

3,853,309
4,483,371
4,726,475
4,740,029
-

4,167,105
4,719,143
5,007,786
-

3,791,430
4,545,909
-

3,740,125
-

3,740,125
4,545,909
5,007,786
4,740,029
25,920,014

25,920,014
23,933,942

4,740,029
3,673,080

5,007,786
3,525,627

4,545,909
2,918,918

3,740,125
1,470,210

43,953,863
35,521,777

1,986,072

1,066,949

1,482,159

1,626,991

2,269,915

8,432,086

)(3,191,735

)(886,720

)(840,681

)(754,479

-

اﻟﺘﺎﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺧﺮى:

ﻣﺼﺎدر اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ:

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت:

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﺎدث
2016
2015

2017

2018

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﺎدث

 2014وﻣﺎ
ﻗﺒﻠﮭﺎ

2015

2016

2017

2018

اﻟﻤﺠﻤﻮع

171,433,850
170,160,090
170,737,769
172,409,151
172,656,956

27,204,076
28,704,107
29,515,414
29,494,647
-

36,411,321
39,734,804
39,919,349
-

40,333,280
41,688,862
-

43,679,036
-

43,679,036
41,688,862
39,919,349
29,494,647
172,656,956

172,656,956
164,440,401

29,494,647
26,749,118

39,919,349
34,669,466

41,688,862
35,321,498

43,679,036
25,109,229

327,438,850
286,289,712

8,216,555

2,745,529

5,249,883

6,367,364

18,569,807

41,149,138

)(1,223,106

)(2,290,571

)(3,508,028

)(1,355,582

-

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﺎدث
2016
2015

 2014وﻣﺎ ﻗﺒﻠﮭﺎ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﯿﻦ
ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺدﻋﺎءات
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻹﻟﺘﺰام ﻛﻤﺎ ظﮭﺮ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ:
اﻟﻔﺎﺋﺾ )اﻟﻌﺠﺰ( ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ

2017

2018

1,904,392
2,044,005
1,858,551
1,839,706
1,829,457

314,477
354,788
444,324
466,450
-

112,222
145,263
182,949
-

785,392
793,045
-

464,540
-

464,540
793,045
182,949
466,450
1,829,457

1,829,457
1,637,472

466,450
285,651

182,949
109,051

793,045
730,748

464,540
74,084

3,736,441
2,837,006

191,985

180,799

73,898

62,297

390,456

899,435

74,935

)(151,973

)(70,727

)(7,653

-

ﺗﺎﻣﯿﻨﺎت اﻟﺤﺮﯾﻖ:

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﯿﻦ
ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻺدﻋﺎءات اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻹﻟﺘﺰام ﻛﻤﺎ ظﮭﺮ ﻓﻲ
ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺣﺪ:
اﻟﻔﺎﺋﺾ )اﻟﻌﺠﺰ( ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻷوﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﺎدث

 2014وﻣﺎ
ﻗﺒﻠﮭﺎ

2015

2016

2017

2018

اﻟﻤﺠﻤﻮع

11,946,275
12,043,145
12,063,917
12,123,960
11,882,293

2,967,835
2,959,784
2,934,277
2,941,394
-

2,657,430
2,748,254
2,665,095
-

3,407,036
3,184,494
-

3,958,198
-

3,958,198
3,184,494
2,665,095
2,941,394
11,882,293

11,882,293
11,198,479

2,941,394
2,750,347

2,665,095
2,618,488

3,184,494
2,559,765

3,958,198
1,561,418

24,631,474
20,688,497

683,814

191,047

46,607

624,729

2,396,780

3,942,977

63,982

26,441

)(7,665

222,542

-

اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ:

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﯿﻦ
ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺدﻋﺎءات
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻹﻟﺘﺰام ﻛﻤﺎ ظﮭﺮ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ:
اﻟﻔﺎﺋﺾ )اﻟﻌﺠﺰ( ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﺎدث

 2014وﻣﺎ
ﻗﺒﻠﮭﺎ

2015

4,253,394
4,014,831
4,013,853
4,001,826
4,004,353

558,174
569,567
525,370
522,447
-

894,670
999,544
1,147,102
-

4,004,353
3,767,974

522,447
466,052

1,147,102
799,535

766,257
614,585

236,379

56,395

347,567

151,672

319,357

249,041

35,727

)(252,432

)(47,278

-

2016

2018

اﻟﻤﺠﻤﻮع

718,979
766,257
-

733,266
-

733,266
766,257
1,147,102
522,447
4,004,353

733,266
413,909

7,173,425
6,062,055
1,111,370

2017

95

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي:

ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﺎدث

 2014وﻣﺎ
ﻗﺒﻠﮭﺎ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﯿﻦ
ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺدﻋﺎءات
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻹﻟﺘﺰام ﻛﻤﺎ ظﮭﺮ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ:
)اﻟﻌﺠﺰ( اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

2015

2016

2017

2018

اﻟﻤﺠﻤﻮع

811,945
876,104
877,389
914,512
910,115

96,415
96,011
95,519
93,559
-

175,561
168,755
166,904
-

109,537
133,367
-

103,123
-

103,123
133,367
166,904
93,559
910,115

910,115
892,326

93,559
88,780

166,904
147,046

133,367
104,622

103,123
28,047

1,407,068
1,260,821

17,789

4,779

19,858

28,745

75,076

146,247

)(98,170

2,856

8,657

)(23,830

-

ﺗﺎﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ:
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﺎدث
 2014وﻣﺎ ﻗﺒﻠﮭﺎ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﯿﻦ
ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻺدﻋﺎءات اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻹﻟﺘﺰام ﻛﻤﺎ ظﮭﺮ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ:
)اﻟﻌﺠﺰ( اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ

2015

اﻟﻤﺠﻤﻮع

2016

2017

2018

1,762,051
1,732,878
1,750,468
1,817,182
1,831,140

311,813
313,002
340,763
342,468
-

354,139
365,704
407,119
-

464,694
457,677
-

445,058
-

445,058
457,677
407,119
342,468
1,831,140

1,831,140
1,579,190

342,468
237,006

407,119
280,076

457,677
300,815

445,058
175,795

3,483,462
2,572,882

251,950

105,462

127,043

156,862

269,263

910,580

)(69,089

)(30,655

)(52,980

7,017

-

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﺎدث

 2014وﻣﺎ
ﻗﺒﻠﮭﺎ

2015

2016

2017

2018

اﻟﻤﺠﻤﻮع

3,213,596

671,570

956,567

1,342,124

2,690,958

8,874,815

3,213,596
3,213,596

671,570
670,611

956,567
853,276

1,342,124
1,257,721

2,690,958
2,429,004

8,874,815
8,424,208

-

959

103,291

84,403

261,954

450,607

-

-

-

-

-

اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ:

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻺدﻋﺎءات
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻹﻟﺘﺰام ﻛﻤﺎ ظﮭﺮ
ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ:
)اﻟﻌﺠﺰ( اﻟﻔﺎﺋﺾ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻷوﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ

96

95,031

23,322,866
23,417,897

750,573

89,876,360
90,626,933

704,363

123,855

85,457,534
86,161,897

22,614,293
22,738,148

اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺣﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺎت:
اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺗﻌﻘﯿﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻷﻛﺘﻮارﯾﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم .ﯾﺘﻢ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺎﻧﺎت داﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﺤﺺ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺧﻼل
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺮدﯾﺔ وﺗﻌﺮﺿﮭﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت.
ﻣﺨﺎطﺮ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ،ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺧﻼل ﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻻﻋﺘﯿﺎدي
ﻣﻊ أطﺮاف أﺧﺮى ﻷﻏﺮاض إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .إن ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﻠﻚ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ً أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻤﻜﻦ اﻹدارة ﻣﻦ
اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮة وﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎ ً إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ .إن ﺟﺰءا ً ﻛﺒﯿﺮا ً ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﯾﺘﻢ إﻧﺠﺎزھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت وﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻟﺸﺮﻛﺔ.
إن ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻻ ﺗﻌﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﺎ ،وﺗﻈﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻣﺎم
ﺣﺎﻣﻠﻲ وﺛﺎﺋﻘﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻌﺎد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻘﺪر ﻋﺠﺰ ﺷﺮﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﯿﺮة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﻣﻼءة ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻷوﺿﺎع
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة:

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺدﻋﺎءات
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻹﻟﺘﺰام ﻛﻤﺎ ظﮭﺮ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ:
)اﻟﻌﺠﺰ( اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت واﻓﺮاد

ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

2018

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت
ﻋﻘود اﻟﺗﺎﻣﯾن

ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

2017

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت
ﻋﻘود اﻟﺗﺎﻣﯾن

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﺎدث

 2014وﻣﺎ
ﻗﺒﻠﮭﺎ

2015

2016

2017

2018

اﻟﻤﺠﻤﻮع

36,476,583

12,786,004

12,668,193

10,303,244

6,333,373

78,567,397

36,476,583
36,051,908

12,786,004
12,336,924

12,668,193
12,751,712

10,303,244
9,935,592

6,333,373
6,117,922

78,567,397
77,194,058

424,675

449,080

)(83,519

367,652

215,451

1,373,339

-

-

-

-

-

ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺟﺪول ﯾﻮﺿﺢ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻓﻲ أﺳﻌﺎر أﻗﺴﺎط اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻣﻊ ﺑﻘﺎء
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ .إن أﺛﺮ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر أﻗﺴﺎط اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻣﺴﺎ ٍو وﻣﻌﺎﻛﺲ ﻷﺛﺮ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ
أدﻧﺎه:

ﻧﻮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﻤﺎل
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻷﺧﺮى

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ

2018
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ
اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ

2017

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺴﺎط
اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ
اﻟﻌﻤﻮﻻت

10%
10%

6,689,931
940,580

5,506,316
842,305

6,114,411
908,253

4,907,073
775,486

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

149,729
686,293
126,259
690,732
68,336
528,630

119,137
699,921
67,347
230,843
37,873
172,324

161,727
658,878
123,528
676,253
71,346
463,372

112,008
830,459
69,302
215,538
43,752
162,941

10%

99,736
9,980,226

54,391
7,730,457

93,706
9,271,474

42,773
7,159,332

97

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺟﺪول ﯾﻮﺿﺢ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات
اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ .إن أﺛﺮ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺴﺎ ٍو وﻣﻌﺎﻛﺲ ﻷﺛﺮ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه:

ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﻐﯿﺮ .ﯾﻮﺿﺢ
اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ،2018ﻣﻊ
ﺑﻘﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺄﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة ،وﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة
ﻣﺘﻐﯿﺮة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2018إن أﺛﺮ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ھﻮ ﻣﺴﺎ ٍو وﻣﻌﺎﻛﺲ ﻷﺛﺮ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه:

ﻧﻮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﻤﺎل
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻷﺧﺮى

2018
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة
اﻟﻤﺴﺪدة
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ

2017
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻤﺴﺪدة

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة

10%
10%

3,928,835
549,320

4,264,831
542,236

3,273,572
487,008

3,640,568
592,277

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

47,042
611,792
112,515
322,605
6,804
359,831

49,108
537,450
15,007
27,578
)(266
84,053

41,475
993,559
50,841
238,822
17,083
178,822

58,055
763,817
32,702
78,181
6,056
27,418

دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ
ِ﷼ ﻗﻄﺮي
ﺷﯿﻘﻞ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

10%

75,179
6,013,923

12,014
5,532,011

15,262
5,296,444

22,595
5,221,669

2017

اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺪة )ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس(

دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ
ِ﷼ ﻗﻄﺮي
ﺷﯿﻘﻞ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ

10%
10%
10%
10%

ﺗﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺟﺪول ﯾﺒﯿﻦ ﺗﺮﻛﺰات اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﻮاع اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ:

ﻧﻮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﻤﺎل
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻷﺧﺮى

2018
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺎد
ﺗﺄﻣﯿﻨﮭﺎ
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

اﻟﺼﺎﻓﻲ

2017
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺎد
ﺗﺄﻣﯿﻨﮭﺎ
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

اﻟﺼﺎﻓﻲ

61,919,242
13,358,366

13,110,905
1,837,064

48,808,337
11,521,302

56,142,341
13,364,531

12,435,822
1,614,325

43,706,519
11,750,206

1,725,889
2,552,596
1,521,155
5,980,148
209,440
2,433,607

213,800
1,223,529
5,137,015
169,168
1,152,489

1,512,089
2,552,596
297,626
843,133
40,272
1,281,118

1,732,646
3,582,158
1,759,703
5,584,510
210,586
2,497,766

262,773
1,295,954
4,597,982
143,972
1,505,873

1,469,873
3,582,158
463,749
986,528
66,614
991,893

926,490
90,626,933

573,927
23,417,897

352,563
67,209,036

1,287,656
86,161,897

881,447
22,738,148

406,209
63,423,749

اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ
ﺗﮭﺘﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ أﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﺣﺎﻣﻠﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺗﻘﻮم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻀﻤﺎن أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺈدارة
أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﻜﻔﺎءة ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﻢ .وﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺗﮭﺘﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ھﺬه اﻟﻨﻈﻢ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻨﺺ أﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﯿﺪة )ﻣﺜﻞ ،ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻲ( وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮﺋﮭﺎ.
اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺤﺪدة وﺗﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ رﻗﺎﺑﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
وإﺟﺮاء اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ :ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق )ﻣﺨﺎطﺮ
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ( وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق
ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﺬﺑﺬب اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وأﺳﻌﺎر
اﻷﺳﮭﻢ ،وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ،وﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ﻧﺘﯿﺠﺔ وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﮭﻢ،
واﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ.
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اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺪة )ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس(
10%
10%
10%
10%

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ
84,248
120,865
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ
17,011
282
2,746

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ .إن أﺛﺮ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﺴﺎوي وﻣﻌﺎﻛﺲ ﻷﺛﺮ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه:
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻮﺣﺪ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ
2018
91,347
369,142
10%
ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
1,534,366
10%
أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ

2017
ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ

اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ
10%
10%

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪ
442,979
1,714,327

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪ
79,500
-

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺟﺪول ﯾﻮﺿﺢ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ .إن أﺛﺮ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺴﺎ ٍو
وﻣﻌﺎﻛﺲ ﻷﺛﺮ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه.
إن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻷردﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺴﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻊ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ) 0.709دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﻜﻞ دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ( ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﺈن أﺛﺮ ﻣﺨﺎطﺮ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻷردﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

2018
ﺷﯿﻘﻞ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ِ﷼ ﻗﻄﺮي
أﺧﺮى

اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف
اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ
10%
10%
10%

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ
1,790,590
99

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(
اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف
اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ

2017

10%
10%
10%

ﺷﯿﻘﻞ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
ِ﷼ ﻗﻄﺮي
أﺧﺮى

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ
776,799
-

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﺘﺄدﯾﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ،وﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ھﺬه
اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺘﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وإدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت و ُﻣﻮاﺋﻤﺔ آﺟﺎﻟﮭﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺮﺻﯿﺪ ﻛﺎفٍ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ
واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل.
ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻮﻣﻲ وﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ أﻣﻮال ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ أي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮﺋﮭﺎ.
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ
ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

 31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﻧﻘﺪ ﻣﻘﯿﺪ اﻟﺴﺤﺐ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻨﺔ
ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻗﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻓﺠﻮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ
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ﺧﻼل ﺳﻨﺔ

ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

ﺑﺪون اﺳﺘﺤﻘﺎق

اﻟﻤﺠﻤﻮع

28,289,512
-

1,857,519

24,286,077
18,265,137

1,054,914
-

120,732
21,397,723
913,466
-

28,410,244
1,857,519
21,397,723
25,340,991
913,466
18,265,137

2,724,365
23,417,897
1,196,046

-

-

2,724,365
23,417,897
1,196,046

201,673
98,380,707

2,912,433

22,431,921

201,673
123,725,061

6,256,264

-

-

6,256,264

4,257,837
3,534,931
33,201
90,626,933
3,714,244.00
108,423,410
)(10,042,703
)(10,042,703

2,912,433
)(7,130,270

22,431,921
15,301,651

4,257,837
3,534,931
33,201
90,626,933
3,714,244
108,423,410
15,301,651
-

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ

 31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2017
27,492,041
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﻧﻘﺪ ﻣﻘﯿﺪ اﻟﺴﺤﺐ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ -
23,641,625
ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
17,959,112
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة
1,252,780
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ 22,738,148
1,024,098
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ
206,514
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 94,314,318
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻨﺔ
ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻗﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻓﺠﻮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ

ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

ﺑﺪون اﺳﺘﺤﻘﺎق

اﻟﻤﺠﻤﻮع

1,405,088
723,798
-

90,368
23,935,702
795,000
-

27,582,409
1,405,088
23,935,702
24,365,423
795,000
17,959,112

-

-

1,252,780
22,738,148
1,024,098

2,128,886

24,821,070

206,514
121,264,274

6,694,502

-

-

6,694,502

4,739,384
3,898,067
751,796
86,161,897
4,255,638
106,501,284
)(12,186,966
)(12,186,966

36,085
36,085
2,092,801
)(10,094,165

24,821,070
14,726,905

4,739,384
3,898,067
751,796
86,161,897
4,255,638
36,085
106,537,369
14,726,905
-

ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺠﺰ ﻓﯿﮭﺎ أﺣﺪ طﺮﻓﻲ أداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﺘﺰام وﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎرة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ.
ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﺈن أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻟﺘﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ.
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ:
ﺟﻮدة
اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻷﺻﻮل
2017
2018
اﻟﺒﯿﺎن
ﻋﺎﻟﻲ
27,582,409
28,410,244
اﻟﻤﻌﺎدل
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ
ﻋﺎﻟﻲ
1,405,088
1,857,519
ﻧﻘﺪ ﻣﻘﯿﺪ اﻟﺴﺤﺐ
ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
23,641,625
24,286,077
ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﻋﺎم
ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
723,798
1,054,914
ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻋﺎﻟﻲ
206,514
201,673
ﺷﯿﻜﺎت ﺿﻤﺎن
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻘﻒ اﻟﺬﻣﺔ
ﻋﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻮﻛﻼء
17,959,112
18,265,137
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﺣﺠﺰ -%25
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة
ﻋﺎﻟﻲ
 %40ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط
1,252,780
2,724,365
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة
ﻋﺎﻟﻲ
22,738,148
23,417,897
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻋﺎﻟﻲ
1,024,098
1,196,046
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
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ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﻗﺴﺎط اﻟﺒﺤﺮي ﺣﯿﺚ أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺤﺠﺰ ﺗﻤﺜﻞ  %25ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط وﯾﺘﻢ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺪﯾﻦ.
إدارة رأس اﻟﻤﺎل
ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ رأﺳﻤﺎل ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺪﻋﻢ ﻧﺸﺎط
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﯾﻌﻈﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدارة ھﯿﻜﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل وإﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻐﯿﺮات اﻟﻈﺮوف
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ .ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺟﺮاء أﯾﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻷھﺪاف واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﯿﻜﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﮭﻢ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %50ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ  5,000,000دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ.ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺗﺘﻤﺜﻞ31
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
2018واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺪورة واﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ
اﻷولاﻟﻤﺪﻓﻮع
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎل
ﻓﻲ رأس
رأس اﻟﻤﺎل
ھﯿﻜﻠﺔ
اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ
إن
 31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2018ﻣﻘﺎﺑﻞ  59,985,101دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت أﻣﺮﯾﻜﻲ
 61,228,650دوﻻر
اﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وأﻧﻈﻤﺔ ھﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ
اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ أﻧﺸﻄﺔ
)ﺟﻤﯿﻊ .ﺗﺨﻀﻊ
2017
اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(
ﺑﺎﻟﺪوﻻر

إﺟﺮاءات اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻔﺮض ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺜﻞ ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﻼءة وﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﺪم اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻈﮭﺮ.
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟ
108,423,410
106,597,369
108,423,410

ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

106,597,369

اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ووداﺋﻊ ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ:
)(1
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮﺑﻂ وداﺋﻌﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ذات اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻟﻔﺘﺮات ﻗﺼﯿﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ وﺑﻌﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ھﺬا اﻟﺨﻄﺮ.
ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ:
)(2
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﻼم ﺷﯿﻜﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ وﺗﻘﻮم ﺑﺈﯾﺪاﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة وﺗﺤﺎول
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﻓﺮاد ذوي اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺠﯿﺪة
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ان ﺟﺰء ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺬﻣﻢ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى .وﻗﺪ وﻓﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ طﺎﻗﻢ ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن وﺿﻤﻦ إﺟﺮاءاﺗﮭﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق:
)(3
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺳﻨﺪات ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻻ ﯾﻘﻞ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻦ ) (BBBﺣﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻛﺎﻓﺔ أﻣﻮاﻟﮭﺎ وﺣﻘﻮﻗﮭﺎ
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .ﻛﻤﺎ وﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ذات اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺠﯿﺪة.
) (4ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ:
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺗﺒﻘﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﺳﻮاء ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻌﯿﺪو اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ ﺗﺠﺎھﮭﺎ أو ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻨﻮا.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻻ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺤﺠﺰ  %40ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺄﻣﯿﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﻗﺴﺎط اﻟﺒﺤﺮي ﺣﯿﺚ أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺤﺠﺰ ﺗﻤﺜﻞ  %25ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط وﯾﺘﻢ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺪﯾﻦ.
إدارة رأس اﻟﻤﺎل
ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ رأﺳﻤﺎل ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺪﻋﻢ ﻧﺸﺎط
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﯾﻌﻈﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدارة ھﯿﻜﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل وإﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻐﯿﺮات اﻟﻈﺮوف
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ .ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺟﺮاء أﯾﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻷھﺪاف واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﯿﻜﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﮭﻢ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %50ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ  5,000,000دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ.

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻔﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2018و:2017
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﻧﻘﺪ ﻣﻘﯿﺪ اﻟﺴﺤﺐ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ :
ﻣﺪرﺟﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى

2018

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ

2017

2018

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

2017

28,410,244
1,857,519

27,582,409
1,405,088

28,410,244
1,857,519

27,582,409
1,405,088

19,035,078
2,362,645
913,466
25,340,991
18,265,137

21,573,057
2,362,645
795,000
24,365,423
17,959,112

19,035,078
2,362,645
913,466
25,340,991
18,265,137

21,573,057
2,362,645
795,000
24,365,423
17,959,112

201,673
2,724,365
23,417,897
1,196,046
123,725,061

206,514
1,252,780
22,738,148
1,024,098
121,264,274

201,673
2,724,365
23,417,897
1,196,046
123,725,061

206,514
1,252,780
22,738,148
1,024,098
121,264,274

6,256,264
4,257,837
3,534,931
90,626,933
3,714,244
33,201
-

6,694,502
4,739,384
3,898,067
86,161,897
4,315,638
751,796
36,085

108,423,410

106,597,369

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
6,694,502
6,256,264
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
4,739,384
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة
ﺷﺮﻛﺎت
ذﻣﻢ
4,257,837اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ
ﺗﺮﺳﺖ
ﺷﺮﻛﺔ
3,898,067
3,534,931
ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
2018
اﻷول
ﻛﺎﻧﻮن
31
ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
86,161,897
90,626,933
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت
4,315,638
3,714,244
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت
751,796
ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(33,201
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎاﻷﺟﻞ
ﻗﺮوض ﻗﺼﯿﺮة
)ﺟﻤﯿﻊ
36,085
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ
108,423,410

106,597,369

إن اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ھﯿﻜﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺪورة واﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ
 61,228,650دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2018ﻣﻘﺎﺑﻞ  59,985,101دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
 .2017ﺗﺨﻀﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وأﻧﻈﻤﺔ ھﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ
إﺟﺮاءات اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻔﺮض ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺜﻞ ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﻼءة وﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﺪم اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻈﮭﺮ.
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻔﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2018و:2017
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﻧﻘﺪ ﻣﻘﯿﺪ اﻟﺴﺤﺐ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ :
ﻣﺪرﺟﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻗﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ
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2018

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ

2017

2018

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

2017

28,410,244
1,857,519

27,582,409
1,405,088

28,410,244
1,857,519

27,582,409
1,405,088

19,035,078
2,362,645
913,466
25,340,991
18,265,137

21,573,057
2,362,645
795,000
24,365,423
17,959,112

19,035,078
2,362,645
913,466
25,340,991
18,265,137

21,573,057
2,362,645
795,000
24,365,423
17,959,112

201,673
2,724,365
23,417,897
1,196,046
123,725,061

206,514
1,252,780
22,738,148
1,024,098
121,264,274

201,673
2,724,365
23,417,897
1,196,046
123,725,061

206,514
1,252,780
22,738,148
1,024,098
121,264,274

6,256,264
4,257,837
3,534,931
90,626,933
3,714,244
33,201
-

6,694,502
4,739,384
3,898,067
86,161,897
4,315,638
751,796
36,085

6,256,264
4,257,837
3,534,931
90,626,933
3,714,244
33,201
-

6,694,502
4,739,384
3,898,067
86,161,897
4,315,638
751,796
36,085
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺗﻢ إظﮭﺎر اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﺑﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ ﺟﮭﺎت ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ أو اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ.
إن اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل وﺑﻌﺾ اﻟﺸﯿﻜﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ واﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ وﻣﻮﺟﻮدات
ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ وذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻷﺧﺮى ھﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻘﯿﻤﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ وذﻟﻚ ﻟﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻷدوات
ذات ﻓﺘﺮات ﺳﺪاد أو ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ.
 ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أﺳﻌﺎر ﺳﻮﻗﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﻌﺎر ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦاﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
 ﺗﻢ إظﮭﺎر اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﮭﺎ أﺳﻌﺎر ﺳﻮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎاﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ھﺬا وﺗﻌﺘﻘﺪ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي
ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ.

إﯾﻀﺎح ) (4اﻷﺳﺲ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات
إن إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻘﺪﯾﺮات واﺟﺘﮭﺎدات ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﻛﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﺟﺘﮭﺎدات ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ
اﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ إﺻﺪار أﺣﻜﺎم واﺟﺘﮭﺎدات ھﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وأوﻗﺎﺗﮭﺎ .إن اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة
ﻣﺒﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﯿﺎت وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﮭﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ وﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ وإن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أوﺿﺎع وظﺮوف ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
ً
 اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول :ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺪاول )ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( ﻷدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻸدواتاﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
 اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻏﯿﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺪاول وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ. اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺳﻮق ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ.ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ وﻟﻼﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أﺳﻌﺎر ﺳﻮﻗﯿﺔ.
ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ وﻟﻼﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أﺳﻌﺎر ﺳﻮﻗﯿﺔ.
ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ وﻟﻼﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ أﺳﻌﺎر
ﺳﻮﻗﯿﺔ.
ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.
ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ.
2018
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
)إﯾﻀﺎح (9
أﺳﮭﻢ ﻣﺪرﺟﺔ
أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
أﺳﮭﻢ ﻣﺪرﺟﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ )إﯾﻀﺎح (6
2017
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
)إﯾﻀﺎح (9
أﺳﮭﻢ ﻣﺪرﺟﺔ
أﺳﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
أﺳﮭﻢ ﻣﺪرﺟﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ )إﯾﻀﺎح (6

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

19,035,078
2,362,645
21,397,723

19,035,078
19,035,078

-

2,362,645
2,362,645

913,466

913,466

-

-

21,781,865
44,093,054

19,948,544

-

21,781,865
24,144,510

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

21,573,057
2,362,645
23,935,702

21,573,057
21,573,057

-

2,362,645
2,362,645

795,000

795,000

-

-

21,056,880
45,787,582

22,368,057

-

21,056,880
23,419,525

ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم إﺟﺮاء ﺗﺤﻮﯾﻼت ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء أﯾﺔ ﺗﺤﻮﯾﻼت ﻣﻦ وإﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ.
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ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻻﺟﺘﮭﺎدات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ:
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻈﺎھﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻨﺸﻄﺔ ،ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮذج ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ.
ً
إن اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻤﺎذج ﺗﻜﻮن ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ ،ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات
واﻷﺣﻜﺎم ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .إن ھﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
وﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻷﺧﺮى.
إن اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺗﺪﻧﻲ ھﺎم أو
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ أو ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أدﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻧﻲ.
ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ
ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ أي ﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ وﯾﺘﻢ أﺧﺬ ھﺬا اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ
ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺴﻨﺔ.
اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ
ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﻐﺎﯾﺎت اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻋﺘﻤﺎدا
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﻘﺪﯾﺮات اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﯾﺘﻢ أﺧﺬ ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﺪﻧﻲ )إن وﺟﺪت(
إﻟﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ.
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وأطﺮاف
أﺧﺮى واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻘﺎء اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤـﻞ ﺣﺪوﺛﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﯾﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺸﻜـﻞ دوري.
ﯾﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺒﻠّﻎ ﻋﻨﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ،
ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒّﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﺗﺤﺘﺴﺐ ھﺬه
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪﯾﺪة وﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ وﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ .ھﺬا وﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﯿﻢ
اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺼﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوف اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﻌﯿﻨﺔ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أدﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺑﺄن
ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﺪﯾﻮن ﻟﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ،ﻓﺈن إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻣﻌﯿﻨﺔ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﯾﻮن
اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ.
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺨﻤﻨﯿﻦ ﻋﻘﺎرات ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق راس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻘﯿﻢ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ .واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮي
اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺣﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي ﯾﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ اﻷطﺮاف ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ واطﻼع.
اﻟﺸﮭﺮة
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺪﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ.
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أﺛﺎث وﻣﻔﺮوﺷﺎت
ودﯾﻜﻮرات وﻣﻌﺪات
3,341,631
338,571
)(147,609
3,532,593
1,522,597
286,130
)(54,713
1,754,014

19,392,170
800,056
774,716
)(363,025
20,603,917
3,681,666
330,966
)(21,936
3,990,696
16,613,221

3,491,069
)(15,919
3,475,150
3,475,150

أراﺿﻲ

أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﺐ
اﻵﻟﻲ
2,004,769
379,496
)(66,706
2,317,559
1,760,723
126,905
)(50,278
1,837,350
1,778,579

ﺳﯿﺎرات
1,625,039
728,645
)(198,720
)(66,541
2,088,423
818,694
249,960
)(70,759
)(27,941
969,954
480,209

ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺤﺖ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
1,118,469

ﺧﻠﻮ طﺮف
59,408
59,408
1,238
1,782
3,020
-

اﻟﻤﺠﻤﻮع
29,914,086
2,246,768
)(198,720
758,797
)(643,881
32,077,050
7,784,918
995,743
)(70,759
)(154,868
8,555,034
56,388

ﻣﺒﺎﻧﻲ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(
إﯾﻀﺎح ) (5ﻋﻘﺎرات وﻣﻌﺪات
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ -
2018
اﻟﻜﻠﻔﺔ او ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﺻﻮل
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻼت
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻻﺳﺘﮭﻼك
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻼت
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018

23,522,016

ﺑﻠﻎ ﻓﺎﺋﺾ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺒﻠﻎ  758,797و 4,355,085دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2018و 2017ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .

أﺛﺎث وﻣﻔﺮوﺷﺎت
ودﯾﻜﻮرات وﻣﻌﺪات

14,802,741
563,202
730,540
2,870,880
424,807
19,392,170
3,305,148
359,549
16,969
3,681,666

1,149,400
857,464
1,484,205
3,491,069
3,491,069

أراﺿﻲ

أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﺐ
اﻵﻟﻲ

2,831,667
347,994
)(932
162,902
3,341,631
1,164,444
310,507
)(610
48,256
1,522,597

15,710,504

ﺳﯿﺎرات

1,880,541
66,244
)(15,377
73,361
2,004,769
1,572,496
151,655
)(13,492
50,064
1,760,723

1,819,034

ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺤﺖ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
1,399,487
490,407
)(323,318
58,463
1,625,039
880,518
205,806
)(295,898
28,268
818,694

244,046

ﺧﻠﻮ طﺮف

)(730,540
-

806,345

اﻟﻤﺠﻤﻮع
59,408
59,408
1,238
1,238

-

730,540

22,794,376
2,384,719
)(339,627
4,355,085
719,533
29,914,086
6,922,606
1,028,755
)(310,000
143,557
7,784,918
58,170

ﻣﺒﺎﻧﻲ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(
إﯾﻀﺎح ) (5ﻋﻘﺎرات وﻣﻌﺪات )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ
2017
اﻟﻜﻠﻔﺔ او ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﻣﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﺻﻮل
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻼت
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻻﺳﺘﮭﻼك
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻼت
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2017

22,129,168

)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(
إﯾﻀﺎح ) (9ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ -
2018

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(
إﯾﻀﺎح ) (6اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ -
أرض ﻧﺎﺑﻠﺲ  -ﺷﺎرع اﻟﺮوﺿﺔ
أرض ﻧﺎﺑﻠﺲ  -ﺷﺎرع ﻓﯿﺼﻞ
أرض ﻧﺎﺑﻠﺲ  -ﺳﺎﻟﻢ )(1
أرض ﻧﺎﺑﻠﺲ  -ﺳﺎﻟﻢ )(2
أرض ﻏﺰة  -اﻟﻨﺼﯿﺮات
أرض ﻏﺰة  -ﺷﺎرع اﻟﺮﺷﯿﺪ
أراﺿﻲ اﻟﺒﯿﺮة
أرض ﺟﻨﯿﻦ  -ﺗﻨﯿﻦ
أرض ﺟﻨﯿﻦ  -ﺗﻠﻔﯿﺖ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺗﻜﺎﻓﻞ
أراﺿﻲ اﻟﺒﯿﺮة

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
2,033
2,779
20,000
15,485
2,305
3,301
2,416
50,039
12,081

2018
1,041,350
1,973,090
185,000
112,266
1,810,703
9,715,943
1,873,491
3,705,204
613,408

2017
1,097,820
1,843,403
175,000
104,523
1,678,705
9,776,271
1,923,944
3,193,453
492,516

1,012

751,410
21,781,865

771,245
21,056,880

إﯾﻀﺎح ) (7ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺎﺋﺪ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  %6.25و%6.40
وﻓﺘﺮاة اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .2019

ودﯾﻌﺔ ﻣﺤﺠﻮزة ﻷﻣﺮ اﻟﮭﯿﺌﺔ *
ﻧﻘﺪ ﻣﻘﯿﺪ اﻟﺴﺤﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﺠﻮزات ﻣﺤﺎﻛﻢ **

ﻣﺪرﺟﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎتﻓﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
20183,691,423
ﻣﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ
أﺳﮭﻢاﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
15,343,655
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
19,035,078
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺨﻤﻨﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ،وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺗﺨﻤﯿﻨﺎت ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ھﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .ﺗﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﮭﺎت ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺆھﻼت ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ وﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ .وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻢ
اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ،ﻓﺈن ﺟﮭﺎت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﺣﻜﻤﮭﺎ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ.

إﯾﻀﺎح ) (8ﻧﻘﺪ ﻣﻘﯿﺪ اﻟﺴﺤﺐ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ -

ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ

2018
1,000,125
857,394
1,857,519

2017
1,000,125
404,963
1,405,088

)*( ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ وداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  1,000,125دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮطﺔ ﻷﻣﺮ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ رﻗﻢ )/2ت( ﻟﺴﻨﺔ  2007ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ رﻗﻢ ) (20ﻟﺴﻨﺔ 2005
وﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮدﯾﻌﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ.
)**( ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻘﯿﺪ اﻟﺴﺤﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارت ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ وذﻟﻚ
ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

2017
إﯾﻀﺎح ) (9ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻓﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺒﻨﺪ -
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ
2018

309,021
2,053,624
2,362,645
ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ

ﻣﺪرﺟﺔ

4,000,444
17,397,279
21,397,723
اﻟﻤﺠﻤﻮع

309,021
4,429,785
4,738,806
17,143,272
2,053,624ﻣﺪرﺟﺔ 19,196,896
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻏﯿﺮ
ﻣﺪرﺟﺔ
23,935,702
2,362,645
21,573,057
309,021
3,691,423
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ
4,000,444
2,053,624
15,343,655
ﺗﻈﮭﺮاﺳﺘﺜﻤﺎرات
17,397,279
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
أﺟﻨﺒﯿﺔﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺪرة
ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻠﺒﯿﻊ
أﺳﮭﻢ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
اﻟﻤﻮﺟﻮداتﻓﻲاﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
21,397,723
2,362,645
19,035,078
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .ﺗﻌﺘﻘﺪ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻋﻦ
ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ.
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ
ﻣﺪرﺟﺔ
2017
إﯾﻀﺎح ) (10اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
309,021
4,429,785
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ
4,738,806
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
2,053,624
17,143,272
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ
19,196,896
2016
2018
23,935,702
2,362,645
21,573,057
14,713,115
18,782,900
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
)(285,300
(
1,706,964
)
ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﺗﻈﮭﺮاﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ
اﻟﺘﻐﯿﺮ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
4,355,085
878,216
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻟﻼراﺿﻲ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﻓﻲ
اﻟﺘﻐﯿﺮ
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .ﺗﻌﺘﻘﺪ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻋﻦ
اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ .اﻟﺴﻨﺔ
ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ
18,782,900
17,954,152
 (10()11اﻟﺘﻐﯿﺮ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ
إﯾﻀﺎح
ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ
إﯾﻀﺎح )
اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔاﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮ
ﻣﻠﺨﺺ
ﯾﻠﻲ ﯾﻠﻲ
ﻓﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ:
اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﺤﺮﻛﺔﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ
اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔاﻟﺴﻨﺔ
ﺑﺪاﯾﺔ ﺑﺪاﯾﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻋﻤﻼت
ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﻓﺮوﻗﺎت
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔاﻟﺴﻨﺔ
ﻧﮭﺎﯾﺔﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ

2018
2018
1,666,595
18,782,900
305,039
(1,706,964
)
)(31,809
878,216
1,939,825
17,954,152

ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
إﯾﻀﺎح )
ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ
(11()12
إﯾﻀﺎح
اﻟﺒﻨﺪ -
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ:
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ

2018
2018
1,666,595
15,277,527
305,039
5,653,042
)(31,809
290,494
21,221,063
1,939,825
)(2,955,926
18,265,137

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء
إﺿﺎﻓﺎتوﻣﻨﺘﺠﯿﻦ
ذﻣﻢ وﻛﻼء
ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
ذﻣﻢ ﻓﺮوﻗﺎت
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
إﯾﻀﺎح ) (12ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ -
:2017
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2018و
2018
2018
15,277,527
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء
2,852,034
ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ
5,653,042
وﻣﻨﺘﺠﯿﻦ
وﻛﻼء
ذﻣﻢ
318,668
إﺿﺎﻓﺎت
290,494
ذﻣﻢ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
)(160,796
ﺷﻄﺐ ذﻣﻢ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ
21,221,063
(53,980
أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻓﺮوﻗﺎت
(2,955,926
) )
ﻋﻤﻼت ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﺗﺮﺟﻤﺔﺗﺪﻧﻲ ذﻣﻢ
ﻣﺨﺼﺺ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
2,955,926
18,265,137
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2018و:2017
2018
2,852,034
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
318,668
إﺿﺎﻓﺎت
)(160,796
ﺷﻄﺐ ذﻣﻢ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ
)(53,980
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
2,955,926

108

اﻟﻤﺠﻤﻮع

2017
2016
1,429,683
14,713,115
205,997
)(285,300
30,915
4,355,085
1,666,595
18,782,900

2017
2017
1,429,683
15,764,673
205,997
4,736,152
30,915
310,321
20,811,146
1,666,595
)(2,852,034
17,959,112
2017
2017
15,764,673
2,794,642
4,736,152
 310,321 20,811,14657,392
(2,852,034
)
2,852,034
17,959,112
2017
2,794,642
57,392
2,852,034
109

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻷﻋﻤﺎر ذﻣﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2018و:2017
اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 360
360- 271
270- 181
180 –91
أﻗﻞ ﻣﻦ 90
ﯾﻮم
ﯾﻮم
ﯾﻮم
ﯾﻮم
ﯾﻮم
1,136,724
484,955
1,412,995
3,613,806
11,616,657
2018
3,720,422
1,313,924
769,034
3,011,532
9,144,200
2017

ﻷﻏﺮاض ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪ ،ﯾﺘﺄﻟﻒ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻤﺠﻤﻮع
18,265,137
17,959,112

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﺗﺴﮭﯿﻞ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ
ھﺬه اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻹدارة ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺬﻣﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن ﺟﺰء ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺬﻣﻢ ﻣﻀﻤﻮن
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻛﻤﺎ وﯾﻮﺟﺪ ﺷﯿﻜﺎت ﺿﻤﺎن ﻣﻦ وﻛﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ .ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺟﺪ
ﺑﻮﻟﯿﺼﺔ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﺞ ووﻛﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
إﯾﻀﺎح ) (13ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ -
ذﻣﻢ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
إﯾﻀﺎح ) (14ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ -
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺸﺮاء ﺑﺮاﻣﺞ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
ﻛﻔﺎﻻت دﺧﻮل ﻋﻄﺎءات وﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻣﺴﺘﺮدة
دﻓﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎرات
إﯾﺮادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ذﻣﻢ ﻣﻮظﻔﯿﻦ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ
أﺧﺮى
إﯾﻀﺎح ) (15اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ -
ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
أرﺻﺪة ووداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
أرﺻﺪة ووداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﯾُﻨﺰل :وداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ

2018
120,732
28,289,512
28,410,244
)(14,064,218
14,346,026

2017
90,368
27,492,041
27,582,409
)(12,504,583
15,077,826

ﺗﺸﻤﻞ وداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺠﻮز ﺑﻘﯿﻤﺔ  3,534,931دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎري
اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ )إﯾﻀﺎح .(23
إﯾﻀﺎح ) (16ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ واﺳﮭﻢ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ

2018
2,160,026
564,339
2,724,365

2018
325,000
874,581
347,705
102,171
206,788
325,503
105,847
314,820
2,602,415

2018
120,732
28,289,512
28,410,244

2017
664,525
588,255
1,252,780

2017
425,000
1,078,793
299,678
100,000
186,554
180,106
143,536
300,778
2,714,445

2017
90,368
27,492,041
27,582,409

أﻗﺮت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ  12ﻧﯿﺴﺎن  2017ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %15ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع
واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  1,500,000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
ΔϴϤѧѧѧѧγϻΔϤϴϘϟϦϣ20ΔΒѧѧѧѧδϨΑΔϳΪϘϧΡΎΑέϊϳίϮΗ 2018ϥΎѧѧѧѧδϴϧ 10ϲϓΪϘϋϱάϟΎϬϋΎϤΘΟϲϓΔϛήѧѧѧѧθϠϟΔϣΎόϟΔΌϴϬϟΕήϗ
 2,000,000ΖϐϠΑϲΘϟϭϢϬѧѧѧѧѧδϠϟدوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ .ﻛﻤﺎ وأﻗﺮت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ 10ϲϓΪϘϋϱάϟΎϬϋΎϤΘΟϲϓΔϛήѧѧѧѧѧθϠϟ
 %50ΔΒѧѧδϨΑΔϴϧΎΠϣϢϬѧѧγϊϳίϮΗ 2018ϥΎѧѧδϴϧﻣﻦ ϢϬѧѧδϠϟΔϴϤѧѧγϻΔϤϴϘϟﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ  5,000,000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
ﺗﺤﻮﯾﻞ  3,422,019ώϠΒϣϊϳίϮΗϰϟΔϓΎѧѧѧѧοϻΎΑΔϛήѧѧѧѧθϠϟϱέΎϴΘΧϻϲρΎϴΘΣϻϦϣϲϜϳήϣέϻϭΩ 1,577,981دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ
 15,000,000ωϮϓΪϤϟϝΎϤϟαέΒѧѧѧѧμϴϟΓέϭΪϤϟΡΎΑέϻϦϣدوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ έϻϭΩϊϗϮΑϢϬѧѧѧѧγ 15,000,000
أﻣﺮﯾﻜﻲ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ.
 ϞϓΎϜΘϟΔϛήѧѧθϟΔϣΎόϟΔΌϴϬϟΕήϗﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ %10ΔΒѧѧδϨΑϦϴϤϫΎѧѧδϤϟϰϠϋΔϳΪϘϧΡΎΑέϊϳίϮΗ 2018 ϥΎѧѧδϴϧ 3
ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ  1,000,000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻗﻠﯿﺔ  375,600دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ.
 ϰѧѧλϭﻣﺠﻠﺲ إدارة  Δϛήѧѧθϟﺑﺘﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ  15% ΔΒѧѧδϨΑﻣﻦ  ΔϨѧѧδϠϟ ϢϬѧѧδϠϟΔϴϤѧѧγϻΔϤϴϘϟاﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
 . 2018ﺗﺨﻀﻊ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
إﯾﻀﺎح ) (17اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت
اﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺟﺒﺎري
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ،ﯾﺘﻢ اﻗﺘﻄﺎع  %10ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري وﻻ ﯾﺠﻮز وﻗﻒ ھﺬا
اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻗﺒﻞ أن ﯾﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺘﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل رﺑﻊ رأس اﻟﻤﺎل ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﺧﺘﯿﺎري
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮫ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  %20ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺔ ﻧﺼﻒ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﺘﯿﺎري ﻷﻏﺮاض
ﯾﻘﺮرھﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﯾﺤﻖ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻮزﯾﻌﮫ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أو أي ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ﻛﺄرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.

ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﻋﻠﻰ أرﺻﺪة اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  %3.10و  %4.4ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ واﻟﺪﯾﻨﺎر
اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

إﯾﻀﺎح ) (18ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2018و:2017
2018
3,160,815
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
1,327,206
إﺿﺎﻓﺎت
)(419,456
ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
)(134,754
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
3,933,811
)(23,790
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺪﯾﺪات ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل*
3,910,021

إﯾﻀﺎح ) (21ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻨﺔ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ -

2017
2,410,558
814,074
)(130,099
66,282
3,160,815
)(23,790
3,137,025

* ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  1ﻧﯿﺴﺎن  2006وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  12آذار ،2006
ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ  220,000ﺳﮭﻢ ﺑﻘﯿﻤﺔ إﺳﻤﯿﺔ )دوﻻر واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ( ﻟﯿﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه
اﻷﺳﮭﻢ ﻧﻘﺪا ً أو ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺔ ھﺬه اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻋﻨﺪ
ﺗﺮﻛﮭﻢ اﻟﻌﻤﻞ.
إﯾﻀﺎح ) (19ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2018واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ 31
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2017ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2017
2018
367,115
835,341
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
2,804,257
2,033,070
اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻟﻠﺴﻨﺔ
)(1,074,351
)(717,914
اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
)(1,142,431
)(876,020
اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ
)(31,192
29,090
ﻓﺮوﻗﺎت ﻋﻤﻠﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
835,341
1,391,624
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻈﺎھﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﺧﺼﻢ ﺗﺸﺠﯿﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ

2018
2,804,257
)(305,039
)(41,383
2,457,835

2017
2,033,070
)(205,997
)(18,403
1,808,670

ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﯾﺎت ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻊ داﺋﺮﺗﻲ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم .2017
إﯾﻀﺎح ) (20ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ -
ذﻣﻢ ﻣﻮردﯾﻦ
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء
ذﻣﻢ وﻛﻼء
ذﻣﻢ ﻣﻮظﻔﯿﻦ
أﺧرى
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2018
2,055,419
3,602,985
412,063
17,933
167,864
6,256,264

2017
1,708,346
4,398,490
311,892
17,613
258,161
6,694,502

ذﻣﻢ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺤﺘﺠﺰة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
إﯾﻀﺎح ) (22ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ -
ﺷﯿﻜﺎت آﺟﻠﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ  -ﺣﺎﻣﻠﻮا وﺛﺎﺋﻖ
ﺻﻨﺪوق اﻻدﺧﺎر
ﻋﻤﻮﻻت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ  -ﻣﺴﺎھﻤﻮن
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﺼﺎﺑﻲ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق*
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
إﯾﺠﺎرات ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
إﺟﺎزات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
أﺧﺮى

2018
2,045,664
351,184
1,860,989
4,257,837

2018
819,415
172,390
532,650
43,979
1,225,691
864,747
152,202
420,599
160,000
62,337
27,883
1,362,549
5,844,442

2017
2,257,201
395,872
2,086,311
4,739,384

2017
649,592
187,377
424,326
67,611
39,710
1,313,810
1,054,208
198,631
390,006
60,000
70,757
80,368
1,681,689
6,218,085

 ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﺼﺎﺑﻲ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2017
2018
1,117,720
1,313,810
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
4,041,756
4,028,553
إﺿﺎﻓﺎت
)(4,035,902
)(3,855,172
اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
)(93,973
22,709
ﻓﺮق ﻋﻤﻠﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
1,313,810
1,225,691
ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ رﺻﯿﺪ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﺼﺎﺑﻲ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق )اﻟﺼﻨﺪوق( واﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 31
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2018ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﺮﺻﯿﺪ أﻋﻼه ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﻠﻔﺎت ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻘﯿﻤﺔ  7.96ﻣﻠﯿﻮن ﺷﯿﻜﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﯾﺎت ﺑﺨﺼﻮﺻﮭﺎ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺨﮫ.
إﯾﻀﺎح ) (23ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﻣﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺑﺴﻘﻒ  16ﻣﻠﯿﻮن ﺷﯿﻘﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ) 4,596,380دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ( ،ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ) 4%و  .(5.5%ﺑﻠﻎ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﺴﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻣﺪﯾﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻻول
 2018ﻣﺒﻠﻎ  3,534,931دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ .ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﺑﻀﻤﺎﻧﺔ ﺣﺠﺰ ﻣﺒﻠﻎ  3,534,931دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻦ
اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻮاﺋﺪ داﺋﻨﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﯾﻀﺎح ).(15
إﯾﻀﺎح ) (24اﻟﻘﺮوض
ﺣﺼﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺑﺘﺎرﯾﺦ  23ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2015ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ  4,000,000ﺷﯿﻜﻞ إﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  1,025,223دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ( ﺑﮭﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﺳﻨﻮي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻘﺪاره  .%4.5ﺗﻢ
ﻣﻨﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ .إن ھﺪف اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ھﻮ ﺷﺮاء ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ أﺑﺮاج ھﺎوس ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاء طﺎﺑﻖ إﺿﺎﻓﻲ .ﯾﺴﺪد اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات .ﺑﻠﻎ رﺻﯿﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2018ﻣﺒﻠﻎ  33,201دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ.
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41,852,792
1,823,747
1,161,844
22,370,653
67,209,036

38,155,368
1,972,899
843,008
22,452,474
63,423,749

)*( ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق راس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﮭﻢ رﻗﻢ  PCMA/ DIWAN/13087/2019ﺑﺘﺎرﯾﺦ  10آذار
 2019واﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة رﻗﻢ  PCMA /DIWAN11210/2018ﺑﺘﺎرﯾﺦ  3ﺣﺰﯾﺮان  ،2018ﻟﯿﺘﻢ
ﻋﺮض اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت واﻟﻤﺴﺘﺮدات ﺿﻤﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ اﻋﻼه.
* ﯾﻤﺜﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت واﻻﺳﺘﺮدادات ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت واﻟﻤﺴﺘﺮدات ﻣﻦ اﻓﺮاد و ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺮدات ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﺼﺎﺑﻲ ﺣﻮادث
اﻟﻄﺮق
اﻟﻤﺴﺘﺮدات ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﺧﺮى
ﯾﻨﺰل) :اﻟﻤﺨﺼﺺ(
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺮدات واﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
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2018
7,751,421

2017
6,942,304

2,113,140
215,182
10,079,743
10,079,743

2,289,465
306,940
9,538,709
9,538,709

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

19,077,615
280,175
821,156
3,238,951
23,417,897

18,005,261
263,118
985,311
3,484,458
22,738,148

 إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ )ﻣﺒﻠﻎ وﻏﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ(ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ادﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
2017
2018
25,657,547
30,286,199
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
9,536,796
9,537,025
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﻤﺎل
1,147,000
1,219,976
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
2,109,637
1,296,650
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ
389,276
217,167
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ
763,391
673,058
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ
46,080
25,705
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي
148,885
119,274
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة
329,655
301,485
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى
40,128,267
43,676,539

71,010,150
)(10,079,743
60,930,407
2,103,922
1,983,000
25,609,604
90,626,933

65,699,338
)(9,538,709
56,160,629
2,236,017
1,828,319
25,936,932
86,161,897

ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
2017
2018
10,912,383
11,654,627
1,347,423
1,614,820
145,418
152,801
1,056,999
998,237
3,397,785
4,001,255
81,489
119,316
520,562
331,333
806,320
485,401
18,268,379
19,357,790

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ:
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎﺋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
ﯾﻨﺰل )ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت واﻻﺳﺘﺮدادات( *
ﺻﺎﻓﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات ﻏﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ )(Pure
اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة
إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﯾﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ:
إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات ﻏﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ )(Pure
اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة
إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﯾﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ:
إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات ﻏﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ )(Pure
اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة
إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﯾﺔ

2018

2017

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
2017
2018
36,569,930
41,940,826
10,884,219
11,151,845
1,292,418
1,372,777
2,109,637
1,296,650
1,446,275
1,215,404
4,161,176
4,674,313
127,569
145,021
669,447
450,607
1,135,975
786,886
58,396,646
63,034,329

إﯾﻀﺎح ) (26ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ -

 اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﯾﺔﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
2017
2018
18,048,972
18,522,138
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
2,213,410
1,984,277
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﻤﺎل
322,873
292,113
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
1,472,521
1,255,946
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ
74,473
80,459
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ
223,137
170,075
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ
20,534
14,567
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي
76,554
51,078
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى
22,452,474
22,370,653

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﺿﺎﻓﺎت
إﺳﺘﺮدادات
ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

2018
2,083,507
432,818
)(433,889
)(57,677
2,024,759

2017
1,931,674
89,115
62,718
2,083,507

ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
2017
2018
1,523,439
1,456,278
266,902
222,244
117,355
60,999
238,955
225,292
1,200,197
1,135,760
62,483
49,852
75,127
88,526
3,484,458
3,238,951

إﯾﻀﺎح ) (25ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
2017
2018
19,572,411
19,978,416
2,480,312
2,206,521
440,228
353,112
1,472,521
1,255,946
313,428
305,751
1,423,334
1,305,835
83,017
64,419
151,681
139,604
25,936,932
25,609,604

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

115
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة
5,286,294
5,286,294
)(3,504,398
)(3,504,398
1,781,896
3,946
)(62,602
1,723,240
)(3,598,306
3,049,951
)(548,355
215,379
)(186,088
)(165,257
)(156,208
)(840,529
882,711
)(786,748
95,963
-

اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي
683,359
15,516
698,875
)(436,081
)(10,310
)(446,391
252,484
141,501
)(15,262
378,723
)(68,040
51,078
)(16,962
)(45,348
14,972
7,653
42,336
2,651
381,374
)(101,283
280,091
-

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ
6,907,324
89,568
6,996,892
)(5,307,455
)(43,446
)(5,350,901
1,645,991
853,576
)(191,143
2,308,424
)(3,226,046
2,875,922
)(350,124
)(542,671
)(16,072
)(17,347
650,436
)(275,778
2,032,646
)(1,029,102
1,003,544
1,003,544

اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ
1,262,590
)(2,959
1,259,631
)(723,082
)(6,092
)(729,174
530,457
201,744
)(58,733
673,468
)(1,125,142
804,736
)(320,406
154,252
40,929
18,800
)(43,643
)(150,068
523,400
)(187,059
336,341
336,341

اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ
6,862,920
163,612
7,026,532
7,026,532
)(27,325
6,999,207
)(6,117,922
)(6,117,922
768,450
)(25,022
)(5,374,494
1,624,713
)(1,013,360
611,353
611,353

ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
1,497,290
71,012
1,568,302
)(271,747
)(52,227
)(323,974
1,244,328
15,596
)(68,557
1,191,367
)(470,427
86,877
)(383,550
)(121,519
)(261
)(2,683
16,932
)(491,081
700,286
)(221,289
478,997
478,997

9,405,800
189,290
9,595,090
)(681,332
)(41,118
)(722,450
8,872,640
11,150
)(460,740
8,423,050
)(5,493,198
341,756
)(5,151,442
)(595,592
3,550
24,888
296,241
)(5,422,355
3,000,695
)(1,392,831
1,607,864
1,607,864

66,899,306
)(1,285,115
65,614,191
)(4,067,915
)(39,056
)(4,106,971
61,507,220
)(6,444,059
55,063,161
)(39,288,346
2,310,131
)(36,978,215
)(7,407,553
497,916
350,934
888,608
)(42,648,310
12,414,851
)(9,882,736
2,532,115
2,532,115

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻷﺧﺮى
997,363
)(2,255
995,108
)(476,321
16,338
)(459,983
535,125
33,856
)(25,068
543,913
)(751,785
609,481
)(142,304
319,523
7,608
)(304,968
)(120,141
423,772
)(147,653
276,119
-

280,091

ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﻤﺎل

ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﺨﺰﯾﻨﺔ
130,156
477,364
2,273,583
981,983
)(318,668

95,963

ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺨﺺ إﯾﺮادات وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :2018

إﯾﺮادات أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ:
اﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﯾﺔ
اﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺴﺎط ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎط ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺪّدة
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺪّدة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺪّدة
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ
اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت واﻻﺳﺘﺮدادات
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻدﻋﺎءات ﻏﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ
)(Pure
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ إﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﻻدﻋﺎءات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ
اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣﺼﺔ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ
واﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ
اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ واﻹﯾﺮادات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ:
أرﺑﺎح ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
إﯾﺮادات أﺧﺮى ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻋﻮاﺋﺪ إﺳﺘﺜﻤﺎرات
أرﺑﺎح ﺗﻘﯿﯿﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﺼﺮوف ذﻣﻢ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ

276,119

إﯾﻀﺎح ) (27ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل
ﻷﻏﺮاض إدارﯾﺔ وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ )اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ( ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت
أﻋﻤﺎل ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﻤﺎل وﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ وﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺤﺮﯾﻖ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى .ﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻷﻣﻮال اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻹﯾﺮادات وﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل ﻗﻄﺎﻋﺎت أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.
)(2,422,002
1,122,416

)(2,422,002
8,344,803

130,156
477,364
2,273,583
981,983
)(318,668

7,222,387

)(14,762,061

21,984,448

)(156,208
)(55,320,105

1,359,854
)(165,257

364,831

)(7,255,079
541,034

)(60,139,212
10,129,932
)(50,009,280

99,802,246
)(761,331
99,040,915
)(15,468,331
)(175,911
)(15,644,242
83,396,673
1,261,369
)(7,353,489
77,304,553

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

117

118

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة

4,633,715
4,633,715
)(2,909,753
)(2,909,753
1,723,962
)(36,887
)(57,667
1,629,408
)(1,788,215
1,454,859
)(333,356
486,033
)(243,892
)(667,169
334,798
149,405
)(274,181
1,355,227
)(669,275
685,952
-

اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي

713,459
)(10,858
702,601
)(422,793
10,558
)(412,235
290,366
161,215
)(14,063
437,518
)(170,834
121,788
)(49,046
112,341
)(125,916
2,064
)(60,557
376,961
)(103,049
273,912
273,912

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ

6,762,526
)(286,268
6,476,258
)(5,150,700
253,804
)(4,896,896
1,579,362
755,790
)(179,771
2,155,381
)(2,388,217
2,075,619
)(312,598
2,469,058
)(4,124,741
1,186,468
)(781,813
1,373,568
)(976,750
396,818
396,818

اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ

1,235,286
45,708
1,280,994
)(657,368
)(28,178
)(685,546
595,448
152,194
)(54,612
693,030
)(508,413
408,401
)(100,012
928,432
)(1,438,610
283,164
)(327,026
366,004
)(178,420
187,584
187,584

اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ

6,588,781
1,763,297
8,352,078
8,352,078
)(47,491
8,304,587
)(9,935,592
)(9,935,592
4,364,744
)(2,067,317
)(7,638,165
666,422
)(951,656
)(285,234
)(285,234

ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

1,617,270
)(78,376
1,538,894
)(409,494
41,702
)(367,792
1,171,102
8,958
)(59,981
1,120,079
)(414,753
206,585
)(208,168
1,008,734
)(1,275,723
)(105,397
)(580,554
539,525
)(233,592
305,933
305,933

9,082,529
)(158,077
8,924,452
)(795,573
51,184
)(744,389
8,180,063
10,034
)(435,241
7,754,856
)(4,870,080
436,000
)(4,434,080
9,280,944
)(10,748,730
)(20,900
)(5,922,766
1,832,090
)(1,311,843
520,247
520,247

61,144,106
)(2,501,574
58,642,532
)(2,971,688
61,872
)(2,909,816
55,732,716
)(6,661,985
49,070,731
)(32,735,724
3,005,132
)(29,730,592
26,835,939
)(36,136,275
2,625,250
)(36,405,678
12,665,053
)(8,831,404
3,833,649
3,833,649

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻷﺧﺮى

937,064
49,795
986,859
)(512,046
)(63,038
)(575,084
411,775
45,145
)(29,194
427,726
)(152,616
66,050
)(86,566
352,736
)(1,128,582
636,461
)(225,951
201,775
)(135,346
66,429
685,952

ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﻤﺎل

ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﺨﺰﯾﻨﺔ

)(290,655
2,221,029
766,290
673,664
66,429

اﻟﻤﺠﻤﻮع

92,714,736
)(1,176,353
91,538,383
)(13,829,415
327,904
)(13,501,511
78,036,872
1,096,449
)(7,540,005
71,593,316
)(52,964,444
7,774,434
)(45,190,010
45,838,961
)(243,892
)(57,713,063
334,798
4,756,515
)(52,216,691
19,376,625
)(13,391,335
5,985,290
)(290,655
2,221,029
766,290
673,664
)(2,111,103
1,259,225

ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﺨﺺ إﯾﺮادات وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول :2017
إﯾﺮادات أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ:
إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ إﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﯾﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺴﺎط ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ أﻗﺴﺎط ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ
ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎط ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺎﻓﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺪدة
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻤﺴﺪدة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺪّدة
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ وﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺪّدة ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺤﯿﺎة
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ وﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺪّدة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺪدة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة
ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣﺼﺔ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ
اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ارﺑﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ واﻹﯾﺮادات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ:
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
أرﺑﺎح ﺗﻘﯿﯿﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
إﯾﺮادات أﺧﺮى ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
رﺑﺢ )ﺧﺴﺎﺋﺮ( اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ

)(2,111,103
7,244,515

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

إﯾﻀﺎح ) (28اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ -
اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ
اﺳﺘﮭﻼك ﻋﻘﺎرات وﻣﻌﺪات
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ
دﻋﺎﯾﺔ وإﻋﻼن وﺗﺴﻮﯾﻖ
ﻣﻮاﺻﻼت
ﺑﺮﯾﺪ وھﺎﺗﻒ وﻓﺎﻛﺲ
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻨﯿﺔ
ﻓﻮاﺋﺪ وﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﻜﯿﺔ
ﺿﺮاﺋﺐ ورﺳﻮم واﺷﺘﺮاﻛﺎت
ﻛﮭﺮﺑﺎء وﻣﺎء
ﻗﺮطﺎﺳﯿﺔ وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺣﺎﺳﻮب
ﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﺼﻠﯿﺤﺎت
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺳﻔﺮ واﻗﺎﻣﺔ ﻋﻤﻞ
إﯾﺠﺎرات
ﻣﻜﺎﻓﺂت وﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺳﻔﺮ اﻻدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ
ﺿﯿﺎﻓﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺿﺮﯾﺒﺔ أﻣﻼك
ﺗﺪرﯾﺐ ﻣﻮظﻔﯿﻦ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ
اﺧﺮى

ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎل
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﻖ
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي
ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة
ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى

ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزﻋﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ

2018
9,800,862
995,743
1,081,875
532,984
483,067
358,559
535,702
337,929
203,936
182,210
328,293
325,784
435,232
150,637
462,862
243,636
75,306
160,000
63,475
16,948
53,392
355,631
17,184,063

2018
9,882,736
1,392,831
221,289
1,013,360
187,059
1,029,102
101,283
786,748
147,653
14,762,061
2,422,002
17,184,063

2017
8,589,554
1,028,755
1,077,855
531,968
522,822
329,448
276,382
365,443
318,080
187,505
463,497
117,434
340,662
106,824
507,360
138,525
97,101
60,000
56,212
30,834
70,435
285,742
15,502,438

2017
8,831,404
1,311,843
233,592
951,656
178,420
976,750
103,049
669,275
135,346
13,391,335
2,111,103
15,502,438
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ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ(

إﯾﻀﺎح ) (29ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ -

إﯾﻀﺎح ) (33اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
ﯾﻮﺟﺪ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﮭﺎ .وﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎد إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﺮأي
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ.

ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﻮزﯾﻌﺎت أﺳﮭﻢ وﺻﻜﻮك
ﻋﻮاﺋﺪ وداﺋﻊ ﺑﻨﻜﯿﺔ
أرﺑﺎح ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
أرﺑﺎح )ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة
إﯾﻀﺎح ) (30إﯾﺮادات أﺧﺮى ،ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻨﺪ -
إﯾﺮادات إﯾﺠﺎرات ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
إﯾﺮادات ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ
إﯾﺮادات إﯾﺠﺎرات
أرﺑﺎح ﺑﯿﻊ ﻋﻘﺎرات وﻣﻌﺪات
أﺧﺮى

2018
1,151,215
842,482
256,952
80,696
)(57,762
2,273,583

2018
383,387
102,308
22,500
21,596
)(52,427
477,364

2017
837,758
504,099
885,058
)(1,479
)(4,407
2,221,029

2017
402,015
97,184
90,000
129,602
)(45,137
673,664

إﯾﻀﺎح ) (34ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
ﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .إن ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻷﻧﺸﻄﺘﮭﺎ وﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ أداﺋﮭﺎ.
إﯾﻀﺎح ) (35أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺒﻮﯾﺐ ﺑﻌﺾ أرﻗﺎم اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2017ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .إن ھﺬه اﻟﺘﺒﻮﯾﺒﺎت ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.

إﯾﻀﺎح ) (31اﻟﺤﺼﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺮﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻸﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
2017
2018
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
4,424,338
4,537,267
ﺳﮭﻢ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻸﺳﮭﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
15,000,000
15,000,000
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺤﺼﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻣﻦ رﺑﺢ
0.29
0.30
إﯾﻀﺎح ) (32ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ وأﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ وأﯾﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﯾﺴﯿﻄﺮون ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﻟﮭﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺑﮭﺎ .ﯾﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺸﺮوط
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ﯾﺸﻤﻞ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻷرﺻﺪة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ:
طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﻮن رﺋﯿﺴﯿﻮن
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﻮن رﺋﯿﺴﯿﻮن
ذﻣﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻨﺔ
ﻣﺴﺎھﻢ رﺋﯿﺴﻲ
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﻣﺴﺎھﻢ رﺋﯿﺴﻲ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ
ﻣﺴﺎھﻢ رﺋﯿﺴﻲ
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻣﺴﺎھﻢ رﺋﯿﺴﻲ
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺂة
ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:
طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﺴﺎھﻢ رﺋﯿﺴﻲ
اﻗﺴﺎط ﻣﻜﺘﺘﺒﺔ
ﻣﺴﺎھﻢ رﺋﯿﺴﻲ
ادﻋﺎءات ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﺴﺎھﻢ رﺋﯿﺴﻲ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ وﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﻜﯿﺔ
ﻣﺴﺎھﻢ رﺋﯿﺴﻲ
ﻋﻮاﺋﺪ وداﺋﻊ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
إدارة ﻋﻠﯿﺎ
رواﺗﺐ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ
120

2018
2,160,026
1,860,989
418,282
33,201
8,784,298
160,000
2018
2,647,957
1,417,141
56,276
315,644
234,135
1,119,844

2017
549,679
1,618,059
112,200
287,076
450,265
10,171,774
60,000
2017
2,162,330
897,526
89,670
137,555
198,998
1,191,818
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فروع ومكاتب شركة ترست العالمية للتأمين

الشركات التابعة

الفروع
االدارة العامة -رام الله

البيرة – شارع القدس – عمارة ترست رام الله
رام الله – ص.ب 1860
هاتف 022425735 / 022978550
فاكس 022425734 :

فرع نابلس

نابلس – أول شارع عمان – عمارة ترست
ص.ب 1560
هاتف 092331330 /092331321
فاكس 092383766 :

فرع غزه

شارع جمال عبد الناصر مقابل االنوروا
ص.ب 1038
هاتف 082823446
فاكس 082823447 :

فرع قلقيليه

قلقيلية – شارع أبو عمشة – مول عزام جاموس
هاتف092942610 :
فاكس092948791

المكاتب

مكتب بيت جاال

بيت جاال-الشارع الرئيسي – بجانب بنك القدس
تلفاكس 022760416:

مكتب رفيديا  -نابلس

شــارغ رفيديــا الرئيســي -عمــارة الزيتونــة بجانــب بنــك
فلســطين
تلفاكس 092386052 :

مكتب الفندق

الخليل – عمارة النور – شارع عين سارة
ص.ب 128
هاتف 022221608 / 022224236
فاكس 022225708 :

شركة ترست العقارية – رام الله

فرع بيت لحم

البيرة – شارع القدس – عمارة ترست رام الله

بيت لحم – شارع القدس الخليل بجانب بنك األردن
هاتف 022760415/022742476
فاكس 022742477 :

جنين – شارع المحكمة مقابل محكمة الصلح
هاتف 042503550 / 042503557
فاكس 042436378 :

فرع طولكرم

طولكرم – شارع نابلس – مقابل مدارس الوكاله
هاتف 092674171:
فاكس092674172 :

مكتب سلفيت

سلفيت -شارع الداخلية -بجانب بنك القدس
هاتف 092517373 :
فاكس 092517337

مكتب طوباس

طوباس -الشارع الرئيسي -مقابل بنك فلسطين
تلفاكس 092571110 :

مكتب خانيونس

الفندق – شارع نابلس – قلقيلية
تلفاكس 092998756 :

بديا -عمارة االمير طه غوق البنك العربي
هاتف 092991610 :
فاكس092991611:

أريحا -شارع المنتزهات -عمارة الحسيني
هاتف022322387:
فاكس022327172

البيرة – شارع نابلس -بجانب مخبز الصرفندي
هاتف2414895 :
فاكس 2414897:

الخليل – شارع السالم – بالقرب من البنك العربي
هاتف022294741 :
فاكس022294740 :

مكتب البيرة – رام الله

رام الله – ص.ب 1860
هاتف022978550 / 022425735 :

فرع جنين

خانيونس -دوار ابو حميد /بناية االغا -غزة
هاتف082062240:
فاكس082064430

مكتب بديا
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فرع الخليل

شركة ترست للسياحة والسفر – رام الله
البيرة – شارع نابلس – مقابل الوطنية موبايل
هاتف022414895 :
فاكس022414897 :
فاكس022425734 :

شركة التكافل للتأمين – اإلدارة العامة
رام الله – عين منجد ،مبنى أبراج هاوس
رام الله – ص.ب 1444
هاتف 022947070 :

مكتب أريحا

مكتب السالم  -الخليل
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