
 

 

 
 
 

نشركة ال  ية للتأم افل الفلسطي دودة ت مة العامة امل  املسا
ن    فلسط

 املراجعة واملعلومات املالية املرحليةتقرر  
رة الستة أشهر ل  هية ف  ٢٠١٥حزران  ٣٠  املن

 



 

 

 
 

 
 
 
 

دودةشركة ال  مة العامة امل ن املسا ية للتأم افل الفلسطي  ت
ن   فلسط

 
 

  
 
 
 

ات  تو  ةالصفح امل
 

 ١ مراجعة املعلومات املالية املرحليةتقرر 
 

 ٢ املوجزة املركز املا قائمة
 

 ٣ املوجزة الدخل قائمة
 

 ٤ املوجزة قائمة الدخل الشامل
 

ر  قائمة  ٥ املوجزة  حقوق امللكية اتالتغ
 

 ٦ املوجزة التدفقات النقدية قائمة
 

 ٢٦-٧ املوجزة املالية لقوائمإيضاحات حول ا
 
 





نركة اش ية للتأم افل الفلسطي د لت مة العامة امل  ٢ ودةاملسا

 

 
قائمة املركز املا املوجزة
كما  ٣٠ حزران ٢٠١٥

٣١ كانون األول ٢٠١٤
ران ٢٠١٥ معدلة (إيضاح رقم ١٤)٣٠ حز

ر مدققة) (مدققة)(غ
دوالردوالرإيضاحات

املوجودات
ر متداولة موجودات غ

ات ومعدات ٦٤٫١١٧٫٥٦٢٤٫١٧٢٫١٥٧ممتل
ة ثمارات عقار ٧٣٫٧٥٥٫٤٥٦٣٫٧٥٥٫٤٥٦اس

ثمارات مالية متوفرة للبيع ٨٤٫٩٨١٫٠٨٩٥٫١٢٩٫٨٤١اس
عة بنكية إلزامية ٩٥٠٠٫٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠ود

ية مؤجلة ٣٨٩٫١٤٠٣٧٧٫١٣٣موجودات ضر
عد سنة ستحق  ات برسم التحصيل  ٢٩٣٫٢٧٥٢٧١٫٨٦٠شي

ر متداولة ١٤٫٠٣٦٫٥٢٢١٤٫٢٠٦٫٤٤٧مجموع موجودات غ

موجودات متداولة
افل مدينة، بالصا ١٠٤٫٤٠١٫٣٠٧٣٫٢٣٤٫٠٥١ذمم ت

افل ن ومعيدي الت ١٧٢٫٢١١١١٤٫٢٤٨ذمم شركات التأم
افل ١١٢٫٣٩٥٫٩٠٠١٫٦٦٦٫٣٣٠موجودات عقود معيدي الت

٨٣٧٫٨٥٢٧٠٣٫٨٥٩أرصدة مدينة أخرى 
ستحق خالل سنة ات برسم التحصيل  ٦٫٩٦٥٫٥٩٧٥٫٢٨٩٫٠٣٢شي

ثمارات مالية للمتاجرة ١٢٤٥٫٢٧٣٥٢٫١٧٩اس
١٣١٫١٦٢٫٣٦٣١٫١٢٩٫٣١٨ودائع لدى البنوك

٨٣١٫٤١٤٧٩٥٫٤٣٧نقد  الصندوق ولدى البنوك
١٦٫٨١١٫٩١٧١٢٫٩٨٤٫٤٥٤مجموع موجودات متداولة

٣٠٫٨٤٨٫٤٣٩٢٧٫١٩٠٫٩٠١مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية

١٨٫٥٠٠٫٠٠٠٨٫٥٠٠٫٠٠٠رأس املال
٥٠٣٫١٤٣٥٠٣٫١٤٣احتياطي إجباري 

٤٤٢٫٤٥٣٤٤٢٫٤٥٣احتياطي إختياري 
ن م ثمارات املالية املتوفرة للبيع - مسا (٦٥٩٫٧٧٣)(٨٠١٫٩٩٠)٨احتياطي إعادة تقييم االس

افل ركي الت ثمارات املالية املتوفرة للبيع - مش (٣٥٩٫٧٠٨)(٣٨٤٫٦٩٧)٨احتياطي إعادة تقييم االس
ي (٥٤٤٫٩٣٤)(٣٣٦٫٦٩٧)١٤احتياطي فروقات ترجمة القوائم املالية للدوالر األمر

٢٫٢٢٥٫٢٠٢٢٫٦٢٧٫١٥١األرباح املدورة
١٠٫١٤٧٫٤١٤١٠٫٥٠٨٫٣٣٢صا حقوق امللكية

افل ركي الت صندوق مش
افل ركي الت جز) صندوق مش )(٣٨٩٫٤٥٦)(٣٠٫٨٧٣)١٥

ن م ١٥٣٠٫٨٧٣٣٨٩٫٤٥٦قرض حسن من املسا
افل ركي الت                                              -                                             -صا صندوق مش

ر متداولة مطلوبات غ
ن دمة للموظف هاية ا عوض  ٩٣٨٫٧٨٢٧٠٦٫١١٣مخصص 

ر متداولة: ٩٣٨٫٧٨٢٧٠٦٫١١٣مجموع مطلوبات غ

مطلوبات متداولة
١٫٤٣٧٫٥٤٥١٫١٧٣٫١٩١دائنون مختلفون 

افل ن ومعيدي الت ٦٤٠٫٢٣٧٦٤٥٫٦٣٩ذمم شركات التأم
١٦٩٩٢٫٤٥٦١٫١٨٨٫٩٦٧مصارف مستحقة ومخصصات

افل ١١١٦٫٦٩٢٫٠٠٥١٢٫٩٦٨٫٦٥٩مطلوبات عقود الت
١٩٫٧٦٢٫٢٤٣١٥٫٩٧٦٫٤٥٦مجموع  مطلوبات متداولة

٢٠٫٧٠١٫٠٢٥١٦٫٦٨٢٫٥٦٩مجموع املطلوبات

٣٠٫٨٤٨٫٤٣٩٢٧٫١٩٠٫٩٠١مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

ذه القوائم املالية املوجزة ل اإليضاحات املرفقة من ١-٢٦ جزءًا ال يتجزأ من  ش



نركة اش ية للتأم افل الفلسطي د لت مة العامة امل  ٣ ودةاملسا

 

 
ر مدققـة) قائمة الدخل املوجـزة (غ

ران ٢٠١٥  هية  ٣٠ حز رة الستة أشهر املن لف
ران هية  ٣٠ حز رة الستة أشهر املن لف

٢٠١٥٢٠١٤

معدلة (إيضاح رقم ١٤)

ر مدققة) ر مدققة)(غ (غ

 دوالر دوالرإيضاحات

افل ركي الت عائدات ا مش

افل ١٧١٢٫٤٢٩٫٢٢٠١٠٫٢٩٥٫٢٧٦اجما ايرادات أقساط الت

سبة ر مك ر  مخصص أقساط غ (١٫٢١٤٫٦٤٦)(١٫٤٥٩٫٤٠٥)١٧التغ

افل ١٠٫٩٦٩٫٨١٥٩٫٠٨٠٫٦٣٠صا ايرادات أقساط الت

افل (٩٧٢٫٦٤٠)(١٫١٨٦٫٨٤٢)١٧أقساط معيدي الت

سبة ر مك ر  مخصص أقساط غ ١٧٢٥٦٫٥٨١٦٧٫٠٧٢التغ

افل (٩٠٥٫٥٦٨)(٩٣٠٫٢٦١)صا أقساط معيدي الت

سبة افل املك ١٧١٠٫٠٣٩٫٥٥٤٨٫١٧٥٫٠٦٢صا أقساط الت

ادة  اجما املطالبات املتكبدة (٥٫٣٢٩٫٧٣٢)(٦٫٦٣٥٫٩٩٦)الز

افل ٧٨٤٫٢٣٠٨٣٥٫٠١٩حصص معيدي الت

افل العائ سابي لعقود الت (٨٣٫٩٨٩)(١٣٣٫٩٨٨)االحتياطي ا

افل العائ افل لعقود الت ٦٥٫١٥٨٤٧٫٤٥٤حصص معيدي الت

(٤٫٥٣١٫٢٤٨)(٥٫٩٢٠٫٥٩٦)١٧صا املطالبات املتكبدة

سبة ١٧١٨٧٫٩٦٦١٦٥٫٧١٤اجما العموالت املك

(٤٦٢٫٨٠٩)(٦٦٦٫٠٦٠)١٧يطرح : العموالت املتكبدة

(٢٩٧٫٠٩٥)(٤٧٨٫٠٩٤)صا العموالت املدفوعة

رة شغيلية للف افل ال ١٧٣٫٦٤٠٫٨٦٤٣٫٣٤٦٫٧١٩أرباح الت

(١٧٢٫٣٤٤)                               -١٠مخصص ذمم حملة الوثائق

ثمارات ١٢٢٫٦٨٠٤١٥٫٧٧٧عوائد االس

عاب مضاربة (١٦٦٫٣١١)(٤٩٫٠٧٢)١٨أ

عاب وكالة (٣٫٠٨٨٫٥٨٤)(٣٫٣٥٥٫٨٨٩)١٨أ

رة افل للف ٣٥٨٫٥٨٣٣٣٥٫٢٥٧أرباح الت

ن: م عائدات ا املسا

افل ركي الت عاب وكالة من مش ١٨٣٫٣٥٥٫٨٨٩٣٫٠٨٨٫٥٨٤أ

عاب مضاربة ١٨٤٩٫٠٧٢١٦٦٫٣١١أ

ثمارات ٢٤٩٫٢٢٦٦٠٠٫٣٥٤عوائد االس

                               -٦٠٫٢٦١أرباح أدوات تحوط

ات ومعدات ١١٫٠٦٩                               -أرباح بيع ممتل

ة وعمومية (٢٫١٩٩٫٠٢٤)(٢٫٦٩٤٫٢٦٧)١٩مصارف إدار

(٤٨٫٧٥٩)(٢٢٧٫٧٢٠)(خسائر) فروقات عملة

صص صندوق حام الوثائق رر مقابل قرض مل ٣٥٨٫٥٨٣٣٣٥٫٢٥٧امل

بة رة قبل الضر ١٫١٥١٫٠٤٤١٫٩٥٣٫٧٩٢صا أرباح الف

بة مؤجلة ١٢٫٠٠٧١٠٩٫٥٥٦انتفاعات ضر

بة قيمة مضافة ع األرباح بة دخل وضر (٥٣١٫٦٦٧)(٢٩٠٫٠٠٠)ضر

بة عد الضر رة  ٨٧٣٫٠٥١١٫٥٣١٫٦٨١صا أرباح الف

٢٠٠٫١٠٠٫١٨الربح األساس للسهم الواحد

ذه القوائم املالية املوجزة ل اإليضاحات املرفقة من ١-٢٦ جزءًا ال يتجزأ من  ش



نركة اش ية للتأم افل الفلسطي د لت مة العامة امل  ٤ ودةاملسا

 

 

ر مدققة) قائمة الدخل الشامل املوجزة (غ
هية  ٣٠ حزران ٢٠١٥ رة الستة أشهر املن رانلف هية  ٣٠ حز رة الستة أشهر املن لف

٢٠١٥٢٠١٤
معدلة (إيضاح رقم ١٤)

ر مدققة) ر مدققة)(غ (غ
دوالردوالر

رة ٨٧٣٫٠٥١١٫٥٣١٫٦٨١صا أرباح الف
بنود الدخل الشامل اآلخر

سائر يفها الحقا ضمن األرباح أو ا بنود سوف يتم إعادة تص
ثمارات املالية املتوفرة للبيع (١٫٤١٢٫٥٠٠)(١٦٧٫٢٠٦)احتياطي إعادة تقييم االس
ي (٨٥٫٣٠٥)٢٠٨٫٢٣٧احتياطي فروقات ترجمة القوائم املالية للدوالر األمر

(١٫٤٩٧٫٨٠٥)٤١٫٠٣١اجما بنود الدخل الشامل اآلخر

رة ٩١٤٫٠٨٢٣٣٫٨٧٦الدخل الشامل للف

ذه القوائم املالية املوجزة ل اإليضاحات املرفقة من ١-٢٦ جزءًا ال يتجزأ من   ش



يةشركة  افل الفلسطي دودة الت مة العامة امل ن املسا  ٥ للتأم

 

 
رات  حقوق امللكية املوجزة قائمة التغ

هية  ٣٠ حزران ٢٠١٥ رة الستة أشهر املن لف
يم احتياطي فروقات ترجمةاحتياطي إعادة تقي

ثمارات املالية مجموع حقوق  القوائم املالية للدوالر االس
ياملتوفرة للبيع احتياطي اختياري احتياطي إجباري رأس املال راكمةاألمر امللكيةاألرباح امل

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

ي ٢٠١٥ (مدققة) ٢٫٠٨٢٫٢١٧١٠٫٥٠٨٫٣٣٢                                               -(١٫٠١٩٫٤٨١)٨٫٥٠٠٫٠٠٠٥٠٣٫١٤٣٤٤٢٫٤٥٣الرصيد كما  ١ كانون الثا
                         -                ٥٤٤٫٩٣٤(٥٤٤٫٩٣٤)                                         -                               -                             -                 -عديالت سنوات سابقة (إيضاح رقم ١٤)

ي ٢٠١٥ (مدققة) ٢٫٦٢٧٫١٥١١٠٫٥٠٨٫٣٣٢(٥٤٤٫٩٣٤)(١٫٠١٩٫٤٨١)٨٫٥٠٠٫٠٠٠٥٠٣٫١٤٣٤٤٢٫٤٥٣الرصيد املعدل كما  ١ كانون الثا
رة ٨٧٣٫٠٥١٨٧٣٫٠٥١                                               -                                         -                               -                             -                 -صا أرباح الف

رة ٤١٫٠٣١                           -٢٠٨٫٢٣٧(١٦٧٫٢٠٦)                               -                             -                 -بنود الدخل الشامل اآلخر للف
رة ٢٠٨٫٢٣٧٨٧٣٫٠٥١٩١٤٫٠٨٢(١٦٧٫٢٠٦)                               -                             -                 -اجما الدخل الشامل للف

ن عن سنة٢٠١٤ (إيضاح ٢١) م عات أرباح نقدية للمسا (١٫٢٧٥٫٠٠٠)(١٫٢٧٥٫٠٠٠)                                               -                                         -                               -                             -                 -توز
ر مدققة) ران ٢٠١٥ (غ ٢٫٢٢٥٫٢٠٢١٠٫١٤٧٫٤١٤(٣٣٦٫٦٩٧)(١٫١٨٦٫٦٨٧)٨٫٥٠٠٫٠٠٠٥٠٣٫١٤٣٤٤٢٫٤٥٣الرصيد كما  ٣٠ حز

ي ٢٠١٤ (مدققة) ١٫١٣٧٫٥٥٨١٠٫٤٤٣٫٥٥٩                                               -٨٫٥٠٠٫٠٠٠٣١٠٫٦٨٦٢٤٩٫٩٩٦٢٤٥٫٣١٩الرصيد كما  ١ كانون الثا
                         -(٦٥٩٫٠٧٩)                                   ٦٥٩٫٠٧٩                                         -                               -                             -                 -عديالت سنوات سابقة (إيضاح رقم ١٤)

ي ٢٠١٤ (مدققة) ٨٫٥٠٠٫٠٠٠٣١٠٫٦٨٦٢٤٩٫٩٩٦٢٤٥٫٣١٩٦٥٩٫٠٧٩٤٧٨٫٤٧٩١٠٫٤٤٣٫٥٥٩الرصيد املعدل كما  ١ كانون الثا
رة ١٫٥٣١٫٦٨١١٫٥٣١٫٦٨١                                               -                                         -                               -                             -                 -صا أرباح الف

رة سارة الشاملة األخرى للف (١٫٤٩٧٫٨٠٥)                           -(٨٥٫٣٠٥)(١٫٤١٢٫٥٠٠)                               -                             -                 -بنود ا
رة ١٫٥٣١٫٦٨١٣٣٫٨٧٦(٨٥٫٣٠٥)(١٫٤١٢٫٥٠٠)                               -                             -                 -اجما الدخل الشامل للف

ن عن سنة٢٠١٣ (إيضاح ٢١) م عات أرباح نقدية للمسا (٥٩٥٫٠٠٠)(٥٩٥٫٠٠٠)                                               -                                         -                               -                             -                 -توز
ر مدققة) ران ٢٠١٤ (غ ٥٧٣٫٧٧٤١٫٤١٥٫١٦٠٩٫٨٨٢٫٤٣٥(١٫١٦٧٫١٨١)٨٫٥٠٠٫٠٠٠٣١٠٫٦٨٦٢٤٩٫٩٩٦الرصيد كما  ٣٠ حز

ذه القوائم املالية املوجزة ل اإليضاحات املرفقة من ١-٢٦ جزءًا ال يتجزأ من   ش



يةشركة ال افل الفلسطي دودة ت مة العامة امل ن املسا  ٦ للتأم

 

 
ر مدققة) قائمة التدفقات النقدية املوجزة (غ
هية  ٣٠ حزران ٢٠١٥ رة الستة أشهر املن لف

ران هية  ٣٠ حز رة الستة أشهر املن لف
٢٠١٥٢٠١٤

معدلة (إيضاح رقم ١٤)
ر مدققة) ر مدققة)(غ (غ

دوالردوالر
شغيلية شطة ال األ

بة رة قبل الضر ١٫١٥١٫٠٤٤١٫٩٥٣٫٧٩٢صا أرباح الف
افل ادة)  موجودات عقود معيدي ت (٨٣٩٫٨٦٣)(٧٢٩٫٥٧٠)(الز

افل ادة  مطلوبات عقود الت ٣٫٧٢٣٫٣٤٦٢٫٨١٠٫٨٧٣الز
ات ومعدات هالكات ممتل ١٠٥٫٠٧١٨٧٫٤٨٨إس

افل ركي الت ١٧٢٫٣٤٤                                            -مخصص ذمم مش
ثمارات مالية للمتاجرة                                             -٦٫٩٠٦خسائر إعادة تقييم اس

ات ومعدات (١١٫٠٦٩)                                            -(عوائد) بيع ممتل
ن دمة  للموظف هاية ا عوض  ٢٣٧٫٣٥١١٧٥٫٥٠٩مخصص 

ر  املوجودات واملطلوبات  شغيلية قبل التغ شطة ال ٤٫٤٩٤٫١٤٨٤٫٣٤٩٫٠٧٤التدفقات النقدية من األ

ات برسم التحصيل ادة)  شي (٩٧٠٫٣٠٤)(١٫٦٩٧٫٩٨٠)(الز
افل مدينة ادة)  ذمم ت (١٫٤٤٢٫١٦٧)(١٫١٦٧٫٢٥٦)(الز

ادة)  أرصدة مدينة أخرى  (١٣٤٫٠٧٨)(١٣٣٫٩٩٣)(الز
افل ن ومعيدي الت ادة)  ذمم شركات التأم (٢٥٫٨٥٨)(٥٧٫٩٦٣)(الز

ادة (النقص)  دائنون مختلفون  (١٠٫١٤٢)٢٦٤٫٣٥٤الز
افل ن ومعيدي الت ادة   ذمم شركات التأم ٤١٠٫٢٨٤(٥٫٤٠٢)(النقص) الز

ادة  مصارف مستحقة ومخصصات ١٠٢٫٨٦١١٠١٫٣٩٩الز
١٫٧٩٨٫٧٦٩٢٫٢٧٨٫٢٠٨

(٨٣٤)(٥٨٩٫٣٧٢)ضرائب مدفوعة
ن مدفوعة (٤٢٠٫٥٢٠)(٤٫٦٨٢)إنتفاعات موظف

شغيلية شطة ال ١٫٢٠٤٫٧١٥١٫٨٥٦٫٨٥٤التدفق النقدي الناتج من األ

ة ثمار شطة االس األ
ات ومعدات ٧٨٫٤٠٠٣٩٫٣٥٢املتحصالت من بيع ممتل
ادة) النقص  ودائع لدى البنوك ١٠٨٫٥٨٥(٧٠٫٧٦٠)(الز

ثمارات مالية متوفرة للبيع (١٫٢٢٧٫٣٥٧)(١٨٫٤٥٤)صا شراء اس
ة ثمارات عقار (٧٧٫٥٠٢)                                            -إضافات إس

ات ومعدات (٧٧٦٫٥٢٨)(١٢٨٫٨٧٦)شراء ممتل
ة ثمار شطة االس ) األ (١٫٩٣٣٫٤٥٠)(١٣٩٫٦٩٠)صا التدفق النقدي (املستخدم 

لية شطة التمو األ
ن م عات أرباح نقدية مدفوعة للمسا (٥٩٥٫٠٠٠)(١٫٢٧٥٫٠٠٠)توز

لية شطة التمو ) األ (٥٩٥٫٠٠٠)(١٫٢٧٥٫٠٠٠)صا التدفق النقدي (املستخدم 

(٦٧١٫٥٩٦)(٢٠٩٫٩٧٥)صا (النقـص)  النقد وما  حكمھ
ي ر  احتياطي فروقات ترجمة القوائم املالية للدوالر األمر (٨٥٫٣٠٥)٢٠٨٫٢٣٧التغ

رة ١٫٦٦٠٫٨٩٩٢٫٢٨٢٫٢٢١النقد وما  حكمھ  بداية الف
رة هاية الف ١٫٦٥٩٫١٦١١٫٥٢٥٫٣٢٠النقد وما  حكمھ  

: ممثال فيما ي
ستحق خالل ثالثة شهور (إيضاح ١٣) ٨٢٧٫٧٤٧٩٥٥٫٩٨٧ودائع لدى البنوك 

٨٣١٫٤١٤٥٦٩٫٣٣٣نقد  الصندوق ولدى البنوك
رة هاية الف ١٫٦٥٩٫١٦١١٫٥٢٥٫٣٢٠النقد وأشباه النقد  

ذه القوائم املالية املوجزة ل اإليضاحات املرفقة من ١-٢٦ جزءًا ال يتجزأ من   ش



يةش افل الفلسطي م ركة الت ن املسا دودةللتأم  ٧ ة العامة امل
 املوجزة ت حول القوائم املاليةإيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
 التعرف واألعمال -١

 
ن بتارخ  .أ ية للتأم افل الفلسطي ي  ١٩تأسست شركة الت س  رام هللا بموجب قانون ٢٠٠٦شرن ثا ا الرئ ، ومركز

مة تحت رقم  ١٩٦٤) لسنة ١٢الشركات رقم ( جل الشركات املسا جلت   مة عامة و  .٥٦٢٦٠١١٧٩كشركة مسا
 

م غايات ال .ب  شركة :من أ
 .ن ن وإعادة التأم  ممارسة جميع أعمال التأم
  ا ع تحقيق أغراضها و/أو تندمج مع أي شركة و/أو ساعد س أي شركة قد  شارك  تأس أن تؤسس و/أو 

مة و/أو محدودة  مة عامة أو محدودة املسؤولية وأن تمتلك األسهم  الشركات املسا شركات أخرى مسا
 .املسؤولية

 

ها من خاللكة تزاول الشر   .ج ها شاطا ات هاو  فروعها وم شر  وكال ن والبالغ ناملن ا (  فلسط ) ١٧) فرعا ومكتبا و (٢٠عدد
 .٢٠١٤كانون األول  ٣١كما   ) وكيال١٣و ( مكتباو  عا) فر ١٦مقابل ( ٢٠١٥حزران  ٣٠وكيال كما  

 

 .٢٠١٤كانون األول  ٣١) موظفا كما  ١١٨، و (٢٠١٥حزران  ٣٠) موظفا كما  ١٣١بلغ عدد موظفي الشركة ( .د
 

ن برأسمال قيمتھ  .ه ية للتأم افل الفلسطي سهم بواقع واحد  ٨٫٥٠٠٫٠٠٠دوالر موزعة ع  ٨٫٥٠٠٫٠٠٠تأسست شركة الت
ل سهم ي ل امل دوالر أمر  سددت بال

 

ية / ا .و يئة سوق رأس املال الفلسطي ن بتارخ تم املوافقة ع القوائم املالية للشركة من قبل   آب ١٢إلدارة العامة للتأم
هم إشارة رقم  ٢٠١٥  .٤٠٠٣/٢٠١٥/PCMA/DIWANبموجب كتا
 

 .٢٠١٥آب  ٥تمت املوافقة ع القوائم املالية للشركة من قبل مجلس اإلدارة بتارخ  .ز
 

 



يةش افل الفلسطي دود ركة الت مة العامة امل ن املسا  ٨   للتأم
 "تتمة" املوجزة ليةت حول القوائم املاإيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
ر الدولية للتطبيق  -٢ جديدة واملعدلةاملعاي  تقارر املالية ا

 
ر امل ١-٢ جديدة واملعدلة   املالية رر التقاالدولية إلعداد   عاي ري ا ر جو  رحليةامل ع القوائم املاليةاملطبقة بدون تأث

 
ر الدولية إلعداد التقارر املالية املعدلة التالية  ذه التم تطبيق املعاي ر التـي أصبحت  ،ةوجز املاملالية  قوائم  و املعاي

ة ال تبدأ اعتبارًا من  يك ١سارة للفتـرات السنو عد ذلك التارخ، وال ع الرغم من أنھ لم يكن  ٢٠١٥ انون الثا أو 
الية أو السنوات السابقة، إال أنھ قد يؤثر ع محاسبة  رة ا ري ع املبالغ املعروضة سواء للف ر جو لتطبيقها أي تأث

 املعامالت أو التعاقدات املستقبلية.
 
 

ر الدولية إلعداد التقارر املالية جديدة واملعدلة املعاي   ا

ها  معمول 
ة  رات السـنو للف
عد  ال تبدأ  أو 

  اس الدو رقم ن  ١٩عديالت ع املعيار امل حيث تو التعديالت  –منافع املوظف
ن أو من أطراف أخرى  مات من املوظف ها املسا عزى  ُ املتطلبات املتعلقة بالطرقة التـي 

دمة إ فتـرات ا   دمة.تتعلق با

 ٢٠١٤ تموز  ١

 
ر امل ٢-٢ جديدة واملعدلةلل الدولية عاي ر   ر ادصاإل  قيد تقارر املالية ا ل مسبقوغ ش ر املطبقة  عد أو غ  املفعلة 

 
ا ولم يتم الشركة لم تقم  جديدة واملعدلة التالية ال تم إصدار رات ا ر والتعديالت والتفس بالتطبيق املسبق للمعاي

عد:  تفعيلها 

جديدة واملعدلةاملعا ر الدولية إلعداد التقاير املالية ا   ي

ها  معمول 
ة  رات السـنو للف
عد  ال تبدأ  أو 

  رة (املعيار الدو  ٩تم إصدار املعيار الدو إلعداد التقارر املالية رقم تھ األخ  
تضمن املتطلبات و  ٢٠١٤ تموز ))  ٢٠١٤األدوات املالية ( ٩إلعداد التقارر املالية رقم 

راف.  يف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط العام وإلغاء االع املتعلقة بالتص
يف املوجودات املالية، كما يقدم نمط جديد  يقوم املعيار بتعديل متطلبات قياس وتص

سائر انخفاض القيمة.  متوقع 
تم تطبيق مجموعة جديدة من مجموعات قياس القيمة العادلة م ل الشامل ن خالل الدخس

ها ضمن نمط أعمال تم تحقيق الهدف املرجو من ورائھ اآل  تفظ  خر ع أدوات  الدين امل
 عن طرق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية.

سائر االئتمانية املتوقعة ع أدوات  تم تطبيق نظام جديد النخفاض القيمة ع ا وس
لفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والذمم الدين املقاس ة بالت

رمة وعقود  عهدات القروض امل عض  اإليجارة املدينة وموجودات العقود وكذلك ع 
.  الضمان املا

ي ١   ٢٠١٨ كانون الثا

 
 

 
 



يةش افل الفلسطي دود ركة الت مة العامة امل ن املسا  ٩   للتأم
 "تتمة" املوجزة ليةت حول القوائم املاإيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
ر الدولية للتطبيق  -٢ جديدة واملعدلةاملعاي  "تتمة" تقارر املالية ا

 
ر ملا ٢-٢ جديدة واملعدلةلل الدولية عاي ر   ر اصداإل  قيد تقارر املالية ا ل مسبق "تتمة"وغ ش ر املطبقة  عد أو غ  املفعلة 

 

جديدة واملعدلة ر الدولية إلعداد التقاير املالية ا   املعاي

ها  معمول 
ة  رات السـنو للف
عد  ال تبدأ  أو 

 سابات التنظيمية املؤجلة الصادر   ١٤ة رقم املعيار الدو إلعداد التقارر املالي ا
ي سابات التنظيمية  ٢٠١٤ كانون الثا والذي يحدد متطلبات التقارر املالية "ألرصدة ا

سعر يخضع لتنظيم  ها للعمالء  شأة بضائعها أو خدما شأ عند تقديم امل املؤجلة" ال ي
 األسعار.

ي  ١   ٢٠١٦كانون الثا

  رمة مع العمالء: يقدم  ١٥عداد التقارر املالية رقم املعيار الدو إل اإليرادات من العقود امل
ن  ١٥املعيار الدو إلعداد التقارر املالية رقم  نظاما وحيدا وقائما ع خمسة مبادئ يتع

رمة مع العمالء. انھ ع جميع العقود امل  سر

ي ١   ٢٠١٧ كانون الثا

 ة ع دورة املع نات السنو وال  ٢٠١٤ – ٢٠١٢ملالية ار الدولية إلعداد التقارر ايالتحس
ر الدولية إلعداد التقارر املالية أرقام  عديالت ع املعاي اس  ٧و  ٥تتضمن  واملعيار امل

 .١٩الدو رقم 

 ٢٠١٦ تموز  ١ 

  اس الدو رقم اس الدو رقم  ١٦عديالت ع املعيار امل لتوضيح  ٣٨واملعيار امل
هالك واإلطفاء املقبولة ط  .رق االس

ي ١   ٢٠١٦ كانون الثا

  اس الدو إلعداد التقارر املالية رقم اسبة  ١١عديالت ع املعيار امل إليضاح امل
ركة . صص  العمليات املش  املتعلقة با

ي ١   ٢٠١٦ كانون الثا

  اس الدو رقم  ١٠عديالت ع املعيار الدو إلعداد التقارر املالية رقم واملعيار امل
ها  ، حيث٢٨ مة  سائر ع بيع املوجودات أو املسا راف باألرباح أو ا ند االع س تو أنھ 

رك ع  ثمر وأي شركة زميلة أو مشروع مش ن املس كانت تلك املوجودات املباعة أو  اذاما ب
ل عمل تجاري. ش ها  م   املسا

ي ١   ٢٠١٦ كانون الثا

  اس الدو رقم عديال شأة ٢٧ت ع املعيار امل سمح ألي م راف، بحيث   باالع
لفة وفقا للمعيار ب ركة والشركات الزميلة بالت عة واملشارع املش ثمارات  الشركات التا االس

اس الدو رقم  ، أو باستخدام طرقة ٩أو املعيار الدو إلعداد التقارر املالية رقم  ٣٩امل
شأة ما. امللكية    البيانات املالية املنفصلة مل

ي ١   ٢٠١٦ كانون الثا

  ر الدولية إلعداد التقارر املالية أرقام اس  ١٢و  ١٠عديالت ع املعاي واملعيار امل
ناءات ٢٨الدو رقم  جوانب املتعلقة بتطبيق است عض ا ، و التعديالت ال تو 

ثمار. شآت االس  التوحيد ع م

ي ١   ٢٠١٦ كانون الثا

  اس الدو رقم عض املعوقات امللموسة ال يواجهها  ١عديالت ع املعيار امل عا 
م املالية. امهم أثناء عرض تقارر  معدو التقارر املالية خالل ممارسة أح

ي ١   ٢٠١٦ كانون الثا

  اس الدو رقم ت ال تتطلب محاسبة ، و التعديال ٤١و  ١٦عديالت ع املعيار امل
ة  عرف محصول زرا محصود من موجودات حيو ستو  ة ال  يو املوجودات ا

اس الدو رقم ات، آالت ومعدات وفقا للمعيار امل  .١٦كممتل

ي ١   ٢٠١٦ كانون الثا

 



يةش افل الفلسطي دود ركة الت مة العامة امل ن املسا  ١٠   للتأم
 "تتمة" املوجزة ليةت حول القوائم املاإيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
 
ر الدولية للتطبيق  -٢ جديدة واملعدلةاملعاي  "تتمة" تقارر املالية ا

 
ر امل ٢-٢ جديدة واملعدلةلل الدولية عاي ر   ر اصداإل  قيد تقارر املالية ا ل مسبق "تتمة"وغ ش ر املطبقة  عد أو غ  املفعلة 

 
رات والتعديالت ع  ر والتفس ذه املعاي رة التطبيق  للشركةاملالية املوجزة  القوائمتتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق  بدء من ف

. كما وتتوقع ال ون  شركةاألو ناء املعيار الدو إلعداد أنھ قد ال ي رات والتعديالت، باست ر والتفس ذه املعاي لتطبيق 
ري ع ال٩التقارر املالية رقم  ر جو رة التطبيق األو لها. للشركةاملالية املوجزة  قوائم، أي تأث   ف

هائية من املعيار الدو إلعداد التقارر املالية  ة ال ري ع  ٩رقم ع الرغم من أن تطبيق ال ر جو سفر عن تأث قد 
، إال للشركةشأن املوجودات املالية واملطلوبات املالية  للشركةاملالية املوجزة  بالقوائماملبالغ املدرجة واإلفصاحات الواردة 

عد قيام اللمأنھ ال يمكن ع رات إال  تج عن تطبيق املعيار من تأث ر تقدير معقول ملا ي  اجعة تفصيلية.بإجراء مر  شركةيا توف
 
ية -٣ اس م السياسات امل ص بأ  م
 
 أسس اإلعداد ١-٣

 

  اسـبة واملراجعـة والضـوابط للمؤسسـات املاليـة اإلسـالمية الصـادرة وفقـا ملتم إعـداد املعلومـات املاليـة املرحليـة وفقـا ر امل عـاي
ام القوان اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وطبقا ملتطلبات أح يئة امل ن رقـم (عن  لية وقانون التأم ) ٢٠ن امل

ن. يئة سوق رأس املال/ والتعليمات الصادرة عن ٢٠٠٥لسنة   اإلدارة العامة للتأم
  هـا بـالرجوع للقـوائم جـب قراء ـ القـوائم املاليـة و امـل  ال تتضمن القوائم املالية املوجزة املعلومات واإلفصـاحات املطلوبـة بال

ــ املاليــة للشــركة للســنة املن ــرة الســتة أشــهر ٢٠١٤كــانون األول  ٣١هيــة  ــ . إضــافة لــذلك، فــإن النتــائج املاليــة لف هيــة   ٣٠املن
ته  ال تد ٢٠١٥حزران  ون متوقعة للسنة ال ت  .٢٠١٥كانون األول  ٣١ل بالضرورة ع النتائج املالية ال قد ت

 ـــر منتظمـــة ومحـــددة ا الشـــركة بصـــورة غ ـــ تتكبـــد ـــ القـــوائم  إن املصـــارف ال ا أو تأجيلهـــا  ـــرة املاليـــة يـــتم تقـــدير خـــالل الف
 املالية املوجزة  إذا كان من املالئم عمل ذلك.

 خيــــة، اوفقــــا ملبــــدأ  املــــوجزة تــــم إعــــداد القــــوائم املاليــــة لفــــة التار ــــ األدوات املاليــــة املتــــوفرة للت ثمارات  لبيــــع فيمــــا عــــدا االســــ
ثمارات املاليــة للمتــاجرة  ثمواالســ ــواالســ ــة وال ــ تــارخ القــوائم املاليــة ارات العقار . إن املــوجزة ظهــرت بالقيمــة العادلــة كمــا 

دد املقدم مقابل تبادل املوجودات. لفة التارخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن امل  الت
ية املتبعة  إعداد القوائم املالية املوجزة مع السياسات املتتماثل السياس اس ية املتبعة  إعداد القوائم ات امل اس

هية    .٢٠١٤كانون األول  ٣١املالية املدققة للسنة املن
  اص قائمةعرض  الشركةتقوم ل عام حسب السيولة ةاملركز املا ا ش ر  ،ها  جزء املتداول وغ ن ا وذلك بالتفرق ب

ر من املركز املا (املتداو  قائمةعد تارخ شهرًا  ١٢املتداول إعتمادًا ع توقعات التحصيل أو السداد خالل  شهرًا  ١٢ل) وأك
ر متداول) حيث تم إظهار ذلك  اإليضاحات. عد تارخ قائمة  املركز املا (غ

 

 
 



يةش افل الفلسطي دود ركة الت مة العامة امل ن املسا  ١١   للتأم
 "تتمة" املوجزة ليةت حول القوائم املاإيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
ية "تتمة" -٣ اس م السياسات امل ص بأ  م

 
ية ٢-٣  املعامالت بالعمالت األجن

 
يأسعار الصرف مقابل  : املوجزة املالية ئمالقواارخ  تكما  الدوالر األمر  فقد كانت كما ي

 

ر  ٢٠١٤  ٢٠١٥     التغي
  %  دوالر  دوالر  

  )%٣٫١٩(  ٠٫٢٥٧١  ٠٫٢٦٥٣  الشيقل اإلسرائي
ي   )%٠٫٠٧(  ١٫٤١٢  ١٫٤١١  الدينار األرد

 
 احتياطي إجباري  ٣-٣

 

ن االحتياطي  و تھ  اإلجباري يتم ت س ذا االحتياطي إ ربع رأس املال من ربح السنة إ أن ي %١٠باقتطاع ما  صل رصيد 
ادتھ ليصل  جوز ز تھ إ املدفوع و س ) ١٢من رأس املال املدفوع، وذلك طبقًا ملتطلبات قانون الشركات رقم ( %١٠٠ما 

ع ١٩٦٤لسنة  ر قابل للتوز ذا االحتياطي غ عديالتھ. إن  ن و م  .ع املسا
 

 احتياطي إختياري  ٤-٣
 

ة الصافية بواقع  تقوم الشركة باقتطاع ساب االحتياطي االختياري. وفقًا للقانون ال يجوز  %١٠سبة من أرباحها السنو
أن يتجاوز مجموع املبالغ املقتطعة باسم االحتياطي االختياري نصف رأس املال. يتم التصرف  االحتياطي االختياري وفق 

 .ما يقرره مجلس إدارة الشركة

 
ية اله -٤ اس راضات امل ر املؤكدةاالف  امة والتقديرات غ

 

ية  اس راضات تؤثر ع تطبيق السياسات امل يتطلب إعداد القوائم املالية املوجزة قيام اإلدارة باتخاذ تقديرات واف
 ج الفعلية عن تلك التقديرات.ئاملصارف املدرجـة. قد تختلف النتوكذلك ع قيم املوجودات واملطلوبات واإليرادات وا

ية ذه القوائم املالية املوجزةداد عند إع اس ها اإلدارة عند تطبيق السياسات امل رة التـي اتخذ جو ، كانت التقديرات ا
هية   سية للتقديرات غيـر املؤكـدة  نفس التقديرات واملصادر املطبقة  القوائم املالية للسنة املن  ٣١واملصادر الرئ

 .٢٠١٤كانون األول 
 

اطر -٥  إدارة امل
 

اطر املالية تتط داف إدارة امل داف املعروضة  القوائم املالية املوجزة  للشركةابق سياسات وأ مع تلك السياسات واأل
هية  شركلل  .٢٠١٤كانون األول  ٣١ة كما  وللسنة املن

 
 
 



يةش افل الفلسطي دودة ركة الت مة العامة امل ن املسا  ١٢  للتأم
 "تتمة" ت حول القوائم املاليةإيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
ات ومعدات -٦  ممتل
 

   
 

 أثاث ومفروشات

  
 

 سيارات

أجهزة وبرامج  
حاسوب وأجهزة 

ية  مكت

  
 

ناتديكورات   وتحس

  
 

ي  مبا

  
 

 املجموع
لفة  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  الت

ي ١كما  رصيد ال  ٤٫٩٤١٫١٤١  ٣٫١٥٤٫٩٣٨  ٣٩٢٫٨٤٢  ٥٩٠٫٩١١  ٤٦٣٫٧٢٧  ٣٣٨٫٧٢٣  (مدقق) ٢٠١٥كانون الثا
ي إ بنود األصول األخرى ل من املبا  -  )٦١٦٫٩٢٤(  ٤٠٤٫١٩٧  ٥١٫٧٩٢  -  ١٦٠٫٩٣٥  تحو

رةإضافات خالل   ١٢٨٫٨٧٦  ٧٧٫٣٥٨  ٣٢٫١٥١  ١٨٫٩٠٦  -  ٤٦١  الف
بعادات  )٢٢٥٫٦٣٢(  )١١٫٢٧٧(  )٢١٤٫٣٥٥(  -  -  -  إس

ر مدقق) ٢٠١٥حزران  ٣٠الرصيد كما    ٤٫٨٤٤٫٣٨٥  ٢٫٦٠٤٫٠٩٥  ٦١٤٫٨٣٥  ٦٦١٫٦٠٩  ٤٦٣٫٧٢٧  ٥٠٠٫١١٩  (غ
             

راكم هالك امل              االس
ي ١كما  رصيد ال  ٧٦٨٫٩٨٤  -  ١٧٦٫٤٧٣  ٢٩٣٫٦٣٠  ١٨٨٫٠١٥  ١١٠٫٨٦٦  (مدقق) ٢٠١٥كانون الثا

هالكات  ١٠٥٫٠٧١  -  ٣٢٫٠٥١  ٢٦٫٨٠٩  ٣٤٫٢٣٩  ١١٫٩٧٢  إس
بعادات  )١٤٧٫٢٣٢(  -  )١٤٧٫٢٣٢(  -  -  -  اس

ر مدقق) ٢٠١٥حزران  ٣٠الرصيد كما    ٧٢٦٫٨٢٣  -  ٦١٫٢٩٢  ٣٢٠٫٤٣٩  ٢٢٢٫٢٥٤  ١٢٢٫٨٣٨  (غ
رية              صا القيمة الدف

ر مدقق) ٢٠١٥حزران  ٣٠كما    ٤٫١١٧٫٥٦٢  ٢٫٦٠٤٫٠٩٥  ٥٥٣٫٥٤٣  ٣٤١٫١٧٠  ٢٤١٫٤٧٣  ٣٧٧٫٢٨١  (غ
             

 



يةش افل الفلسطي دودة ركة الت مة العامة امل ن املسا  ١٣  للتأم
 "تتمة" ت حول القوائم املاليةإيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
ات ومعدات "تتمة" -٦  ممتل

 
   

 
 أثاث ومفروشات

  
 

 سيارات

أجهزة وبرامج  
حاسوب وأجهزة 

يةم  كت

  
 

نات  ديكورات وتحس

  
 

ي  مبا

  
 

 املجموع
لفة  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  الت

ي ١كما  رصيد ال  ٣٫٨٩٥٫٠٥٧  ٢٫٤٦٦٫١١٧  ٢٨٥٫٩٩٧  ٥١٢٫٥٤٥  ٣١٤٫٧٦١  ٣١٥٫٦٣٧  (مدقق) ٢٠١٤كانون الثا
 ١٫١٠٢٫٨٢٠  ٦٨٨٫٨٢١  ١٠٦٫٨٤٥  ٧٨٫٣٦٦  ٢٠٥٫٧٠٢  ٢٣٫٠٨٦  سنةإضافات خالل ال

بعادات  )٥٦٫٧٣٦(  -  -  -  )٥٦٫٧٣٦(  -  إس
 ٤٫٩٤١٫١٤١  ٣٫١٥٤٫٩٣٨  ٣٩٢٫٨٤٢  ٥٩٠٫٩١١  ٤٦٣٫٧٢٧  ٣٣٨٫٧٢٣  (مدقق) ٢٠١٤كانون األول ٣١الرصيد كما  

             
راكم هالك امل              االس

ي ١كما  رصيد ال  ٦١٤٫٣٩٢  -  ١٣٤٫٥٥٤  ٢٣٥٫٧٩٧  ١٥٥٫٥٣٥  ٨٨٫٥٠٦  (مدقق) ٢٠١٤كانون الثا
هالكات  ١٨٣٫٨٠٨  -  ٤١٫٩١٩  ٥٧٫٨٣٣  ٦١٫٦٩٦  ٢٢٫٣٦٠  إس
بعادات  )٢٩٫٢١٦(  -  -  -  )٢٩٫٢١٦(  -  اس

 ٧٦٨٫٩٨٤  -  ١٧٦٫٤٧٣  ٢٩٣٫٦٣٠  ١٨٨٫٠١٥  ١١٠٫٨٦٦  (مدقق) ٢٠١٤كانون األول ٣١الرصيد كما  
رية              صا القيمة الدف

 ٤٫١٧٢٫١٥٧  ٣٫١٥٤٫٩٣٨  ٢١٦٫٣٦٩  ٢٩٧٫٢٨١  ٢٧٥٫٧١٢  ٢٢٧٫٨٥٧  (مدقق) ٢٠١٤كانون األول ٣١كما   
             

 
 



افل الش يةركة الت دودة فلسطي مة العامة امل ن املسا  ١٤  للتأم
 "تتمة" ت حول القوائم املاليةإيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
ثمارات عقارة -٧  اس

 
 كانون األول  ٣١  حزران ٣٠  
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ املساحة 
ر مدقق    )ة(مدقق  )ة(غ
ر مربع   دوالر  دوالر م

 ٧٥٧٫٩٠٠  ٧٥٧٫٩٠٠ ٢م ١٫١٦٦*رات المساهمین استثما –أرض مدینة البیرة 

 ٧٩١٫٦٦٧  ٧٩١٫٦٦٧ ٢م ١٫٢٥٠* استثمارات المساهمین –أرض مدینة البیرة 

ي التكافل –أرض مدینة البیرة   ٦٢٧٫٤٤٠  ٦٢٧٫٤٤٠ ٢م ١٫٠١٢* استثمارات مشتر

 ١٫٣٤٨٫٣٣٤  ١٫٣٤٨٫٣٣٤ ٢م ٥٠٫٠٠٠*استثمارات المساهمین  -جنین  –أرض تنین 

 ٢٣٠٫١١٥  ٢٣٠٫١١٥ ٢م ١٣٫٥٠٠*استثمارات المساهمین  -جنین  –أرض تلفیت 

  ٣٫٧٥٥٫٤٥٦  ٣٫٧٥٥٫٤٥٦ 
 

ركة ال تمت ع  ةفيما ي ا ثمارات العقار هية   االس رة الستة أشهر املن والسنة  ٢٠١٥حزران  ٣٠خالل ف
هية    :٢٠١٤كانون األول  ٣١املن

 

هية   للستة أشهر املن
 حزران ٣٠ 

هية     ٣١للسنة املن
 كانون األول 

 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدقق   )ة(مدقق  )ة(غ
 دوالر  دوالر 

رةرصيد أول ال  ٣٫٦٧٧٫٩٥٤  ٣٫٧٥٥٫٤٥٦ / السنة ف
جيل ونقل ملكية  ٧٧٫٥٠٢  - رسوم 

 ٣٫٧٥٥٫٤٥٦  ٣٫٧٥٥٫٤٥٦ 
 

ثمارات العقا * بحسب سعر السوق بناءا ع متوسط السعر لتقارر  ٢٠١٣كانون األول  ٣١كما   رةتم إعادة تقييم االس
ن معتمدين ن عن الشركة ثالث مخمن ثمارات العقارةإن القيمة العادلة  اعتقاد اإلدارة،  .ومستقل  ٣٠  كما لالس

ثمارات كما كانت عليھ   ٢٠١٥حزران   .٣٢٠١كانون األول  ٣١متقاربة مع القيمة العادلة لهذه االس
 

 
 



 
يةشركة  افل الفلسطي دودة الت مة العامة امل ن املسا  ١٥ للتأم

 "تتمة"ت حول القوائم املالية إيضاحا
 

هية  لف  ٢٠١٥حزران  ٣٠رة الستة أشهر املن

 

 
ثمارات  -٨  متوفرة للبيعمالية اس

 
راكم القيمة السوقيةاحتياطي إعادة التقييم امل

٣١ كانون األول ٣٠ حزران٣١ كانون األول ٣٠ حزران
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

لفةعدد األسهم ر مدققة)سعر السوق الت ر مدققة)(مدققة)(غ (مدققة)(غ
رة بعاداتاضافاتاول الف رةاس رةآخر الف بعاداتاضافاتاول الف رةاس دوالردوالردوالردوالرالعملةالقيمةآخر الف

ثمارات  أسهم شركات محلية مدرجة إس
ية      ٣٫٠١١٫٩٨٤           ٢٫٨٢٢٫٧٦١         (٥٨٦٫٩٨٨)         (٧٧٦٫٢١١)دينار         ٥٫٣٥     ٣٫٥٩٨٫٩٧٢                     -                   -   ٣٫٥٩٨٫٩٧٢       ٣٧٤٫٠٠٠                    -                  -       ٣٧٤٫٠٠٠شركة االتصاالت الفلسطي

          ٧٣٫٠٦٣                ٤٧٫٩٦٩            (٣٧٫١٧٥)            (٦٢٫٢٦٩)دينار         ٠٫٤٨        ١١٠٫٢٣٨                     -                   -       ١١٠٫٢٣٨         ٧٠٫٨٣٨                    -                  -         ٧٠٫٨٣٨شركة املؤسسة العربية للفنادق

     ١٫٢١٠٫٠٠٠           ١٫٢٦٠٫٠٠٠         (٣٦٤٫٦٢٤)         (٣١٤٫٦٢٤)دوالر         ١٫٢٦     ١٫٥٧٤٫٦٢٤                     -                   -   ١٫٥٧٤٫٦٢٤   ١٫٠٠٠٫٠٠٠                    -                  -    ١٫٠٠٠٫٠٠٠البنك االسالمي الفلسطي

ية مدرجة ثمارات  أسهم شركات أجن إس
        ٢٢٦٫٤٢٢              ٢٢٥٫٦٦٠              (٧٫٦٧٠)              (٨٫٤٣٢)دوالر       ١١٢٫٨        ٢٣٤٫٠٩٢                     -                   -       ٢٣٤٫٠٩٢           ٢٫٠٠٠                    -                  -            ٢٫٠٠٠شركة إعمار

        ٢١٧٫٨٠٥              ٢١٥٫٦٧٨            (٢٣٫٠٢٤)            (٢٥٫١٥١)دوالر       ١٠٧٫٨        ٢٤٠٫٨٢٩                     -                   -       ٢٤٠٫٨٢٩           ٢٫٠٠٠                    -                  -            ٢٫٠٠٠مطار دبي العال

ر مدرجة ثمارات  أسهم شركات محلية غ إس
ثمار         ٢٩٠٫٥٦٧              ٣٠٩٫٠٢١                        -                        -دوالر         ٠٫٩٦        ٣٠٩٫٠٢١                     -        ١٨٫٤٥٤       ٢٩٠٫٥٦٧       ٣٢٢٫١٦٥                    -       ١٨٫٤٥٤       ٣٠٣٫٧١١شركة أبراج للتنمية واألس

نا التخص شفى ابن س         ١٠٠٫٠٠٠              ١٠٠٫٠٠٠                        -                        -دوالر         ١٫٠٠        ١٠٠٫٠٠٠                     -                   -       ١٠٠٫٠٠٠       ١٠٠٫٠٠٠                    -                  -       ١٠٠٫٠٠٠شركة مس

    ٥٫١٢٩٫٨٤١          ٤٫٩٨١٫٠٨٩     (١٫٠١٩٫٤٨١)     (١٫١٨٦٫٦٨٧)    ٦٫١٦٧٫٧٧٦                    -       ١٨٫٤٥٤   ٦٫١٤٩٫٣٢٢   ١٫٨٧١٫٠٠٣                   -      ١٨٫٤٥٤   ١٫٨٥٢٫٥٤٩املجموع

 
 
 



ية شركة افل الفلسطي دودة الت مة العامة امل ن املسا  ١٦  للتأم
 "تتمة"ت حول القوائم املالية إيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
عة بنكية إلزامية -٩  ود
 

عة الزامية لدى البنوك بمبلغ  يئة سوق رأس املال وفقا للقرارات  ٥٠٠٫٠٠٠تحتفظ الشركة بود ي مربوطة ألمر  دوالر أمر
ية رقم ( يئة سوق رأس املال الفلسطي عة املطلوبة من شركات  ٢٠٠٧/ت) لسنة ٢الصادرة عن  شأن تحديد قيمة الود

ن رقم ( ن بموجب قانون التأم  .، وال يمكن استخدامها إال بموافقة مسبقة أو بإذن مكتوب من قبل الهيئة٢٠٠٥) لسنة ٢٠التأم
 

افل ذمم  -١٠  مدينة، بالصات
 

 كانون األول  ٣١  حزران ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدقق    )ة(مدقق  )ة(غ
 دوالر  دوالر  

افلذمم  ركي الت  ٣٫٢٢٧٫٦٠٤  ٤٫٠٩٨٫٨٧٠  مش
 ٣٨٥٫٥٤٤  ٦٦١٫٢٤٣  ذمم الوكالء

ن  ١٣٥٫١٧٤  ١٧١٫٨٣٩  ذمم املوظف
  ٣٫٧٤٨٫٣٢٢  ٤٫٩٣١٫٩٥٢ 

ل: وك  تحصيلها ي  )٥١٤٫٢٧١(  )٥٣٠٫٦٤٥(  مخصص الديون املش
  ٣٫٢٣٤٫٠٥١  ٤٫٤٠١٫٣٠٧ 
 

:حركة مخصص الديون املشكوك  تحصيل  ها  كما ي
 

هية     للستة أشهر املن
 حزران ٣٠

هية     ٣١للسنة املن
 كانون األول 

  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدقق    )ة(مدقق  )ة(غ
 دوالر  دوالر  

رةال بداية  الرصيد  ٤٠٣٫٣٤٢  ٥١٤٫٢٧١  / السنة ف
رةالتخصيص لل  ١٦٧٫٦٩١  -  / السنة ف
 )٥٦٫٧٦٢(  ١٦٫٣٧٤  فروقات عملة

هاية ال رةالرصيد    ٥١٤٫٢٧١  ٥٣٠٫٦٤٥  / السنة ف
 



ية شركة افل الفلسطي دودة الت مة العامة امل ن املسا  ١٧  للتأم
 "تتمة"ت حول القوائم املالية ضاحاإي
 

هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
افلمطلوبات عقود ال -١١ افلال معيديوموجودات عقود  ت  ت

 
 كانون األول  ٣١  حزران ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدقق    )ة(مدقق  )ة(غ
 دوالر  دوالر  

:      اإلجما
     :افلمطلوبات عقود الت

ر مسدد ها وغ  ٦٫٣٩٩٫٨٨٣  ٨٫٢٦١٫٩٣٣  ةمطالبات مبلغ ع
هااملتكبدة و  مطالبات ر املبلغ ع  ٣٣٤٫٣٠٧  ٣٤٤٫٩٥٠  غ
ة املطالبات احتياطي سو  ٢٢٣٫٧٨٣  ٢٣٠٫٩٠٨  مصارف 

افل العائ سابي لعقود الت  ٣١٫٠٦١  ١٣٨٫٩٢٩  االحتياطي ا
سبة ر مك افل غ  ٥٫٩٧٩٫٦٢٥  ٧٫٧١٥٫٢٨٥  أقساط ت
 ١٢٫٩٦٨٫٦٥٩  ١٦٫٦٩٢٫٠٠٥  افلتإجما مطلوبات عقود ال

     
افل      موجودات عقود معيدي الت
ر مسددة ها وغ  ١٫١٥٨٫٤٣٤  ١٫٥٣٨٫٢٢٨  مطالبات مبلغ ع

افل العائ افل لعقود الت  ٧٫٦٨١  ٦٧٫٥٦١  حصص معيدي الت
سبة ر مك افل غ  ٥٠٠٫٢١٥  ٧٩٠٫١١١  أقساط ت

افل  ١٫٦٦٦٫٣٣٠  ٢٫٣٩٥٫٩٠٠  إجما موجودات عقود معيدي الت
     

:      الصا
ر مسددة ها وغ  ٥٫٢٤١٫٤٤٩  ٦٫٧٢٣٫٧٠٥  مطالبات مبلغ ع

هااملتكبدة و  مطالبات ر املبلغ ع  ٣٣٤٫٣٠٧  ٣٤٤٫٩٥٠  غ
ة املطالبات احتياطي سو  ٢٢٣٫٧٨٣  ٢٣٠٫٩٠٨  مصارف 

افل العائ سابي لعقود الت  ٢٣٫٣٨٠  ٧١٫٣٦٨  االحتياطي ا
سبةأقساط ت ر مك  ٥٫٤٧٩٫٤١٠  ٦٫٩٢٥٫١٧٤  افل غ

  ١١٫٣٠٢٫٣٢٩  ١٤٫٢٩٦٫١٠٥ 



ية شركة افل الفلسطي دودة الت مة العامة امل ن املسا  ١٨ للتأم
 "تتمة"ت حول القوائم املالية إيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
ثمارات مالية للمتاجرة -١٢  اس

 
القيمة السوقية

ران ٣١ كانون األول ٣٠ حز

٢٠١٥٢٠١٤(خسائر)

لفةعدد األسهم ر مدققة)التقييمسعر السوق الت (مدققة)(غ

رة بعاداتاضافاتاول الف رةاس رةآخر الف بعاداتاضافاتاول الف رةاس دوالردوالردوالرالعملةالقيمةآخر الف

ثمارات  أسهم شركات محلية مدرجة إس

ثمار ن للتنمية واالس           ٥٢٫١٧٩          ٤٥٫٢٧٣              (٣٫٠٨٢)دوالر       ١٫١٨      ٤٨٫٣٥٥                   -                -     ٤٨٫٣٥٥     ٣٨٫٣٦٧                  -               -     ٣٨٫٣٦٧شركة فلسط

          ٥٢٫١٧٩          ٤٥٫٢٧٣             (٣٫٠٨٢)      ٤٨٫٣٥٥                   -               -    ٤٨٫٣٥٥     ٣٨٫٣٦٧                  -              -    ٣٨٫٣٦٧املجموع

 
 



ية شركة افل الفلسطي دودةلل الت مة العامة امل ن املسا  ١٩ تأم
 "تتمة"ت حول القوائم املالية إيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
 ودائع لدى البنوك -١٣

 

 كانون األول  ٣١  حزران ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدقق    )ة(مدقق  )ة(غ
 دوالر  دوالر  

ستحق خالل   ٨٦٥٫٤٦٢  ٨٢٧٫٧٤٧  بالشيقل اإلسرائي –شهور ٣ودائع لدى البنوك 
  ٨٦٥٫٤٦٢  ٨٢٧٫٧٤٧ 

ر من   ١٧٢٫٤٠٩  ٢٤٣٫١٦٩  بالشيقل اإلسرائي –شهور ٣ودائع لدى البنوك مربوطة ألك
ر من  ي –شهور ٣ودائع لدى البنوك مربوطة ألك  ٩١٫٤٤٧  ٩١٫٤٤٧  بالدوالر األمر

  ١٫١٢٩٫٣١٨  ١٫١٦٢٫٣٦٣ 
 

 فروقات ترجمة القوائم املالية -١٤
 

رة بإعادة قيد فروقات العملة الناتجة عن ترجمة القوائم املالية ضمن بنود الدخل الشامل وعرضها قامت ا لشركة خالل الف
ذا ولم تقم اإلدارة بإعادة عرض فروقات  ر الدولية للتقارر املالية،  ضمن حقوق امللكية بما يتوافق مع متطلبات املعاي

عة نظرًا ألن التعديل لم يؤثر سوى ع حساب فروقات ترجمة القوائم العملة  قائمة املركز املا املوجزة ل ثالث سنوات متتا
راكمة ضمن حقوق امللكية ولم يكن لھ  سائر امل رة. إن األثر لهذا أي املالية وحساب ا ر ع صا حقوق امللكية للف تأث

: ٢٠١٤و ٢٠١٣كانون األول  ٣١التعديل ع قائمة املركز املا كما    كان كما ي
 

 : ٢٠١٣كانون األول  ٣١
 عد التعديل  التعديل  قبل التعديل  
 دوالر  دوالر  دوالر  

 ٦٥٩٫٠٧٩  ٦٥٩٫٠٧٩  -  فروقات ترجمة القوائم املالية
 ٤٧٨٫٤٧٩  )٦٥٩٫٠٧٩(  ١٫١٣٧٫٥٥٨  األرباح املدورة

  ١٫١٣٧٫٥٥٨  -  ١٫١٣٧٫٥٥٨ 
 

 :٢٠١٤كانون األول  ٣١
 

 عد التعديل  التعديل  ديلقبل التع  
 دوالر  دوالر  دوالر  

 )٥٤٤٫٩٣٤(  )٥٤٤٫٩٣٤(  -  فروقات ترجمة القوائم املالية
 ٢٫٦٢٧٫١٥١  ٥٤٤٫٩٣٤  ٢٫٠٨٢٫٢١٧  األرباح املدورة

  ٢٫٠٨٢٫٢١٧  -  ٢٫٠٨٢٫٢١٧ 
 

ه إن أثر التعديل املذكور اعاله ع قائمة الدخل املوجزة  رة املالية املن : ٢٠١٤حزران  ٣٠ية  للف  قد كان كما ي
 

 

 عد التعديل  التعديل  قبل التعديل  
 دوالر  دوالر  دوالر  

 )٨٥٫٣٠٥(  )٨٥٫٣٠٥(  -  فروقات ترجمة القوائم املالية
 )٤٨٫٧٥٩(  ٨٥٫٣٠٥  )١٣٤٫٠٦٤(  (خسائر) فروقات العملة

  )١٣٤٫٠٦٤(  -  )١٣٤٫٠٦٤( 
 



ية شركة افل الفلسطي دودة الت مة العامة امل ن املسا  ٢٠ للتأم
 "تتمة"ت حول القوائم املالية إيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
ركي الت -١٥ جز) صندوق مش  افل(

 

راكات  و عبارة عن الرصيد املتبقي من إجما االش افل، و ركي الت ذا الصندوق الفائض الناتج عن عمليات مش يمثل 
رةاملقدمة من حملة الوثائق خالل ال سديد املطالبات املتكبدة ومصارف  ف ساب التعوضات املستحقة لهم و عد اح

افل ورصد االحتياطيات الفنية ال هم معيدي الت ها وكيال ع ا بصف يفاء الشركة ألجر امات املستقبلية واس الزمة ملواجهة االل
افل ركي الت افل ملش  . إدارة عمليات الت

ن، أما  حالة وجود  م غطيتھ من خالل قرض حسن من املسا افل، فيتم  ركي الت جز  صندوق مش  حالة وجود 
افل، فإنھ يت ركي الت مة كل مؤّمن لھ من إجما األقساط فائض  صندوق مش سبة مسا عھ ع حملة الوثائق ب م توز

غض النظر عن عدد دوائر ال افلالعامة للشركة  ر أقسام ال ت عت ها حيث  رك ف افلال اش وحدة واحدة، مع مراعاة أن  ت
ذا الفائض شارك   ة فإنھ ال  سو عوضات تحت ال عوضات أو خصصت لھ   .لتلك السنة فقط من سددت لھ 

افل كما   ركي الت جز) صندوق مش مبلغ  : ٢٠١٤ كانون األول  ٣١كما  ) دوالر (٣٠٫٨٧٣مبلغ ( ٢٠١٥حزران  ٣٠بلغ (
افل: .)) دوالر٣٨٩٫٤٥٦( ركي الت ر  صندوق مش  فيما ي تفاصيل التغ

 

هية     للستة أشهر املن
 حزران ٣٠

هية     ٣١للسنة املن
 ألول كانون ا

  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدقق    )ة(مدقق  )ة(غ
 دوالر  دوالر  

رةالرصيد  بداية ال  )٥٨٢٫٤٦٩(  )٣٨٩٫٤٥٦(  / السنة ف
رة افل للف  ١٩٣٫٠١٣  ٣٥٨٫٥٨٣  / السنة فائض الت
هاية ال رةالرصيد    )٣٨٩٫٤٥٦(  )٣٠٫٨٧٣(  / السنة ف

 
 مصارف مستحقة ومخصصات -١٦

 

 نون األول كا ٣١  حزران ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدقق    )ة(مدقق  )ة(غ
 دوالر  دوالر  

 ٨٩٫٣٨٧  ١٤٧٫٦٩١  مصارف مستحقة
ايا حوادث الطرق  ١٢٦٫٦٧٣  ١١٤٫٦٧١  مستحقات الصندوق الفلسطي لتعوض 

يئة سوق رأس املال الفلسطي  ٢٥٫٦٦٣  ٢٣٫٢١٧  مستحقات 
نمستحقات االتحاد الفلسطي لشركات ال  ٤٫٥٥٠  ٤٫٣٨٧  تأم

 ٧٥١٫١٣٤  ٤٦٤٫٦٣٧  مخصصات الضرائب
 ١٩١٫٥٦٠  ٢٣٧٫٨٥٣  مطلوبات أخرى 

  ١٫١٨٨٫٩٦٧  ٩٩٢٫٤٥٦ 
 



ية شركة افل الفلسطي دودة الت مة العامة امل ن املسا  ٢١ للتأم
 "تتمة"ت حول القوائم املالية إيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 

رةأرباح الصا  -١٧ شغيليةحسب القطاعات  ف  ال
 

ص إيرادات ونتائج األعمال حسب قطاع الت جدول التا م رة الستة أشل افليمثل ا هية  ف  :٢٠١٥ حزران ٣٠هر املن
هية  رة املن للف

بة راكات املكت ايرادات االش
افل  عقود ت

السيارات

افل  عقود ت

وادث العامة ا

افل التأمينات  عقود ت

الهندسية

افل  عقود ت

العمال

افل  عقود ت

املسؤولية املدنية

افل  عقود ت

رق ا

افل  عقود ت

الص
افل عائ عقود ت

افل  عقود ت

البحري 

قطاع 

ثمار االس

٣٠ حزران ٢٠١٥

ر مدققة) (غ

افل ١٢٫٤٢٩٫٢٢٠                 -٧٫٩٣٧٫٤٥١٢٥٢٫٦٢٢٢٤١٫٩٣٥١٫٤٤٤٫٤٨٩٢٥٣٫٥٣٢٥٣٤٫٩٤١١٫٣٦١٫١٦٥٣٠٢٫٥٩٢١٠٠٫٤٩٣اجما ايرادات أقساط الت

سبة ر مك ر  مخصص أقساط غ (١٫٤٥٩٫٤٠٥)                 -(٩٫٠٥٤)٣٠٫٩١٠(٢٣٤٫٥٩١)(١٣٤٫١٠٢)(٥٦٫٤٣٥)(٩١٫٤٥١)(٣٠٫٢٧٧)(٦١٫٤٦٧)(٨٧٢٫٩٣٨)التغ

افل ١٠٫٩٦٩٫٨١٥                 -٧٫٠٦٤٫٥١٣١٩١٫١٥٥٢١١٫٦٥٨١٫٣٥٣٫٠٣٨١٩٧٫٠٩٧٤٠٠٫٨٣٩١٫١٢٦٫٥٧٤٣٣٣٫٥٠٢٩١٫٤٣٩صا ايرادات أقساط الت

افل (١٫١٨٦٫٨٤٢)                 -(٦٦٫٨٨٥)(١٦٠٫٠٩٤)               -(٣٥٣٫٦٣٨)(٣٢٫٠٢٦)(٣٧٫٣٤١)(١٥١٫١٠٤)(١٥٢٫٠١٠)(٢٣٣٫٧٤٤)أقساط معيدي الت

سبة ر مك ر  مخصص أقساط غ ٢٥٦٫٥٨١                 -٧٫٢٤٣(٧٫٦٤٤)               -٢٦٫٦٠٦٦٣٫٥١٨٢٧٫٣٥٨٥٫٩٥٠١٢٫٥٣١١٢١٫٠١٩التغ

افل (٩٣٠٫٢٦١)                 -(٥٩٫٦٤٢)(١٦٧٫٧٣٨)               -(٢٣٢٫٦١٩)(١٩٫٤٩٥)(٣١٫٣٩١)(١٢٣٫٧٤٦)(٨٨٫٤٩٢)(٢٠٧٫١٣٨)صا أقساط معيدي الت

سبة افل املك ١٠٫٠٣٩٫٥٥٤                 -٦٫٨٥٧٫٣٧٥١٠٢٫٦٦٣٨٧٫٩١٢١٫٣٢١٫٦٤٧١٧٧٫٦٠٢١٦٨٫٢٢٠١٫١٢٦٫٥٧٤١٦٥٫٧٦٤٣١٫٧٩٧صا أقساط الت

سبة ١٨٧٫٩٦٦                 -٢٠٫٢٤٠                           -               -٤٫١٩٩١١٩٫٤١٨               -١٠٫٠٦٦٣٤٫٠٤٣               -إجما العموالت املك

(٦٦٦٫٠٦٠)                 -(٤٫٠٥٢)(١١٥)(٤٫١٢١)(١٨٫٠٦٢)(٥٫١٠٥)(٣٢٫٤٠٢)(٩٫١١٥)(٥٫٥١٩)(٥٨٧٫٥٦٩)يطرح: العموالت املتكبدة

عد العموالت سبة  ٩٫٥٦١٫٤٦٠                 -٦٫٢٦٩٫٨٠٦١٠٧٫٢١٠١١٢٫٨٤٠١٫٢٨٩٫٢٤٥١٧٦٫٦٩٦٢٦٩٫٥٧٦١٫١٢٢٫٤٥٣١٦٥٫٦٤٩٤٧٫٩٨٥صا األقساط املك

بة مصارف االقساط املكت

٥٫٠٣٦٫٦٩٥                 -٢٫٩٢٧٫٦٥٢١٢٫٣٣٣٩٨٫٣٨٨٧١٤٫٢٢٢٣٤٫٦٢٥٢٥٣٫٥٦٦٩٠٠٫٨٥٦٩٣٫٥٠٧١٫٥٤٦املطالبات املسددة

افل من املطالبات املسددة ل : حصة معيدي الت (٤٥٣٫٥١٣)                 -(١٫٢٢٤)(٨٤٫١٥٦)               -(٢٢٣٫٤٠١)(٨٫٥٥٧)               -(٨٧٫١٨٤)(٦٫٣٣١)(٤٢٫٦٦٠)ي

٤٫٥٨٣٫١٨٢                 -٢٫٨٨٤٫٩٩٢٦٫٠٠٢١١٫٢٠٤٧١٤٫٢٢٢٢٦٫٠٦٨٣٠٫١٦٥٩٠٠٫٨٥٦٩٫٣٥١٣٢٢صا املطالبات املسددة

رة ر املسددة  بداية الف ها وغ (٦٫٩٢٤٫١٤٤)                 -(٥١٢)                           -(٧٦٫٧٦٦)(١٣٨٫٠٠٤)(١٣٥٫٩٨١)(١٫٨٥٣٫٢٤١)(١٩٧٫٩١٦)(٢٫٩٩٠)(٤٫٥١٨٫٧٣٤)املطالبات املبلغ ع

رة هاية الف ر املسددة   ها وغ ٨٫٥٢٣٫٤٤٥                 -٨٫١٨٨                           -٥٫٦٤٤٫٨١٧١٧٫٣٧٦١٣٦٫٤٣٥٢٫١٢٨٫١٧٢١٦٧٫٢٨٨٣٠٨٫٥٧٩١١٢٫٥٩٠املطالبات املبلغ ع

افل ر  حصة معيدي الت (٣٣٠٫٧١٧)                 -(٦٫١٤٢)                           -               -(١٥٥٫٩٩٧)(١٢٫٨٥٤)(٢٩٫٨٥٦)٧٨٥٧٫٤٧١(١٨٣٫٤١٧)التغ

افل العائ سابي لعقود الت ١٣٣٫٩٨٨                 -             -١٣٣٫٩٨٨               -             -                        -               -                              -                   -               -االحتياطي ا

افل العائ افل لعقود الت (٦٥٫١٥٨)                 -             -(٦٥٫١٥٨)               -             -                        -               -                              -                   -               -حصص معيدي الت

٥٫٩٢٠٫٥٩٦                 -٣٫٨٢٧٫٦٥٨٢٠٫٤٦٦٧٫١٩٤٩٥٩٫٢٩٧٤٤٫٥٢١٤٤٫٧٤٣٩٣٦٫٦٨٠٧٨٫١٨١١٫٨٥٦صا املطالبات املتكبدة

بة راكات املكت ٥٫٩٢٠٫٥٩٦                 -٣٫٨٢٧٫٦٥٨٢٠٫٤٦٦٧٫١٩٤٩٥٩٫٢٩٧٤٤٫٥٢١٤٤٫٧٤٣٩٣٦٫٦٨٠٧٨٫١٨١١٫٨٥٦اجما مصارف االش

رة شغيلية للف افل ال ٣٫٦٤٠٫٨٦٤                 -٢٫٤٤٢٫١٤٨٨٦٫٧٤٤١٠٥٫٦٤٦٣٢٩٫٩٤٨١٣٢٫١٧٥٢٢٤٫٨٣٣١٨٥٫٧٧٣٨٧٫٤٦٨٤٦٫١٢٩أرباح الت

ر املوزعة: املصارف وااليرادات غ

ثمارات ٣٧١٫٩٠٦٣٧١٫٩٠٦             -                           -               -             -                        -               -                              -                   -               -عوائد االس

٦٠٫٢٦١٦٠٫٢٦١أرباح أدوات تحوط

ة وعمومية (٢٫٦٩٤٫٢٦٧)(٢٫٦٩٤٫٢٦٧)             -                           -               -             -                        -               -                              -                   -               -مصارف إدار

(٢٢٧٫٧٢٠)(٢٢٧٫٧٢٠)             -                           -               -             -                        -               -                              -                   -               -(خسائر) فروقات عملة

بة رة قبل الضر ١٫١٥١٫٠٤٤(٢٫٤٨٩٫٨٢٠)٢٫٤٤٢٫١٤٨٨٦٫٧٤٤١٠٥٫٦٤٦٣٢٩٫٩٤٨١٣٢٫١٧٥٢٢٤٫٨٣٣١٨٥٫٧٧٣٨٧٫٤٦٨٤٦٫١٢٩صا أرباح الف

 
 
 



ية شركة افل الفلسطي دودة الت مة العامة امل ن املسا  ٢٢ للتأم
 "تتمة"ت حول القوائم املالية إيضاحا

 
رة ا هية  لف  ٢٠١٥حزران  ٣٠لستة أشهر املن

 

 

رةصا  -١٧ شغيلية "تتمة"حسب القطاعات  أرباح الف  ال
 

ص إيرادات ونتائج األعمال حسب قطاع الت جدول التا م هية  ل افليمثل ا رة الستة أشهر املن  :٢٠١٤حزران  ٣٠ف
هية  رة املن للف

بة راكات املكت ايرادات االش
افل  عقود ت

السيارات

افل  عقود ت

وادث العامة ا

افل التأمينات  عقود ت

الهندسية

افل  عقود ت

العمال

افل  عقود ت

املسؤولية املدنية

افل  عقود ت

رق ا

افل  عقود ت

الص

افل  عقود ت

عائ

افل  عقود ت

البحري 

قطاع 

ثمار االس

٣٠ حزران ٢٠١٤

ر مدققة) (غ

افل ١٠٫٢٩٥٫٢٧٦                 -٦٫٢٠١٫٥٧٨٣٠٤٫٠٣٥٢٢١٫٥٥٦١٫٥٥٤٫٣٩٦٢٠٧٫٨٥٩٤١٣٫٥٥٢١٫١٢٧٫٠٧٥٢٠١٫٧٢٦٦٣٫٤٩٩اجما ايرادات أقساط الت

سبة ر مك ر  مخصص أقساط غ (١٫٢١٤٫٦٤٦)                 -(٧٫٧٤٨)١٦٫١٢٥(٢٦٣٫٩٨٥)(٧٠٫٠٦٦)(٢٩٫١١٦)(١٥١٫٤٦٨)(٥٫٥٩٤)(١١٣٫٢٦٥)(٥٨٩٫٥٢٩)التغ

افل ٩٫٠٨٠٫٦٣٠                 -٥٫٦١٢٫٠٤٩١٩٠٫٧٧٠٢١٥٫٩٦٢١٫٤٠٢٫٩٢٨١٧٨٫٧٤٣٣٤٣٫٤٨٦٨٦٣٫٠٩٠٢١٧٫٨٥١٥٥٫٧٥١صا ايرادات أقساط الت

افل (٩٧٢٫٦٤٠)                 -(٣١٫٠١٥)(٩٨٫٧٤٥)                  -(٢٦١٫٨٧٩)(٣٢٫٩٤٣)(٣١٫٠٤٥)(١٢٩٫٨٤٢)(٢٠١٫١١٥)(١٨٦٫٠٥٦)أقساط معيدي الت

سبة ر مك ر  مخصص أقساط غ ٦٧٫٠٧٢                 -٦٫١٩٩(٨٫٠٦٢)                  -٧٦٫٩٦٦(٢٤٫٩٤٨)(١٠٫٨٩٠)١٠٨٫١٧٠٥٫٧٧٢(٨٦٫١٣٥)التغ

افل (٩٠٥٫٥٦٨)                 -(٢٤٫٨١٦)(١٠٦٫٨٠٧)                  -(١٨٤٫٩١٣)(٥٧٫٨٩١)(٤١٫٩٣٥)(١٢٤٫٠٧٠)(٩٢٫٩٤٥)(٢٧٢٫١٩١)صا أقساط معيدي الت

سبة افل املك ٨٫١٧٥٫٠٦٢                 -٥٫٣٣٩٫٨٥٨٩٧٫٨٢٥٩١٫٨٩٢١٫٣٦٠٫٩٩٣١٢٠٫٨٥٢١٥٨٫٥٧٣٨٦٣٫٠٩٠١١١٫٠٤٤٣٠٫٩٣٥صا أقساط الت

سبة ١٦٥٫٧١٤                 -١٦٫٣٢٤١٢٫٣٥٠                  -٤٫٤٨٥٨٥٫٧١٣                -١٥٫٩٦٦٣٠٫٨٧٦                 -إجما العموالت املك

(٤٦٢٫٨٠٩)                 -(٣٫٣٢٧)                     -                  -(١٢٫٧٨٥)(٥٫٠٥١)(٢٩٫٥٣١)(٦٫٥٤٠)(٢١٫٧١٨)(٣٨٣٫٨٥٧)يطرح: العموالت املتكبدة

عد العموالت سبة  ٧٫٨٧٧٫٩٦٧                 -٤٫٩٥٦٫٠٠١٩٢٫٠٧٣١١٦٫٢٢٨١٫٣٣١٫٤٦٢١٢٠٫٢٨٦٢٣١٫٥٠١٨٦٣٫٠٩٠١٢٧٫٣٦٨٣٩٫٩٥٨صا األقساط املك

بة مصارف االقساط املكت

٤٫٠٧٢٫٩٠٥                 -٢٫٨٥١٫٠٤٦١٢٫٢٧٤٦٠٫٤٠٦٤٥٧٫٣٦٥٤٩٫٩٤٤٨٨٫٣٦١٥٥٠٫٥١٢٥٧٢٫٩٤٠املطالبات املسددة

افل من املطالبات املسددة ل : حصة معيدي الت (١٤٣٫١٦٠)                 -(٢٫٣٤٦)                     -                  -(٧٧٫٤١٧)                             -                -(٥٧٫١٢٣)(٦٫٢٧٤)                 -ي

٣٫٩٢٩٫٧٤٥                 -٢٫٨٥١٫٠٤٦٦٫٠٠٠٣٫٢٨٣٤٥٧٫٣٦٥٤٩٫٩٤٤١٠٫٩٤٤٥٥٠٫٥١٢٥٧٥٩٤صا املطالبات املسددة

رة ر املسددة  بداية الف ها وغ (٥٫٩٢٢٫٢٧٦)                 -(١٫٤٣٧)         -٢٣٫٠٥٢٫٠٠(٣٧٫٣٤١)(١٥٨٫٧٧٣)(١٢٤٫٧٥١)(١٫٥٨٢٫٢١٩)(١٦٥٫٦٠٦)(٨٫٤٢٦)(٣٫٨٢٠٫٦٧١)املطالبات املبلغ ع

رة هاية الف ر املسددة   ها وغ ٧٫١٧٩٫١٠٣                 -٤٫٣٥٨٫٠٩٢٨٫٩٤٤١٤٨٫٦٩١١٫٨٥٦٫٩٤١١٥٨٫٥٩١٢٩٤٫٣٣١٨٠٫٤٢٧٢٦٩٫٦٣٨٣٫٤٤٨املطالبات املبلغ ع

افل ر  حصة معيدي الت (٦٩١٫٨٥٩)                 -(١٫٦٠٨)(١٨٥٫١٧٠)                  -(١٣٤٫٨٩٨)                             -(١٧١٫٥٠٢)٦٨١٧٫١٧٥(٢١٥٫٩٢٤)التغ

افل العائ سابي لعقود الت ٨٣٫٩٨٩                 -                   -٨٣٫٩٨٩                  -                     -                             -                -                              -                      -                 -االحتياطي ا

افل العائ افل لعقود الت (٤٧٫٤٥٤)                 -                   -(٤٧٫٤٥٤)                  -                     -                             -                -                              -                      -                 -حصص معيدي الت

٤٫٥٣١٫٢٤٨                 -٣٫١٧٢٫٥٤٣٦٫٥٨٦٣٫٥٤٣٥٦٠٫٥٨٥٨٣٫٧٨٤١١٫٦٠٤٥٩٣٫٥٩٨٩٨٫٠٠٨٩٩٧صا املطالبات املتكبدة

رة شغيلية للف افل ال ٣٫٣٤٦٫٧١٩                 -١٫٧٨٣٫٤٥٨٨٥٫٤٨٧١١٢٫٦٨٥٧٧٠٫٨٧٧٣٦٫٥٠٢٢١٩٫٨٩٧٢٦٩٫٤٩٢٢٩٫٣٦٠٣٨٫٩٦١أرباح الت

(١٧٢٫٣٤٤)(١٧٢٫٣٤٤)مخصص ذمم حملة الوثائق

ر املوزعة: املصارف وااليرادات غ

ثمارات ١٫٠١٦٫١٣١١٫٠١٦٫١٣١                   -                     -                  -                     -                             -                -                              -                      -                 -عوائد االس

ات وآالت ومعدات ١١٫٠٦٩١١٫٠٦٩                   -                     -                  -                     -                             -                -                              -                      -                 - أرباح بيع ممتل

ة وعمومية (٢٫١٩٩٫٠٢٤)(٢٫١٩٩٫٠٢٤)                   -                     -                  -                     -                             -                -                              -                      -                 -مصارف إدار

(٤٨٫٧٥٩)(٤٨٫٧٥٩)                   -                     -                  -                     -                             -                -                              -                      -                 -(خسائر) فروقات عملة

بة رة قبل الضر ١٫٩٥٣٫٧٩٢(١٫٣٩٢٫٩٢٧)١٫٧٨٣٫٤٥٨٨٥٫٤٨٧١١٢٫٦٨٥٧٧٠٫٨٧٧٣٦٫٥٠٢٢١٩٫٨٩٧٢٦٩٫٤٩٢٢٩٫٣٦٠٣٨٫٩٦١صا أرباح الف

 
 



ية شركة افل الفلسطي دودة الت مة العامة امل ن املسا  ٢٣ للتأم
 "تتمة"ت حول القوائم املالية إيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
عاب وكالة وحصص مضاربة -١٨   أ

 

  ،افل ركي الت افل ملش مون بإدارة عمليات الت تحملوا جميع املصارف اإلدارة والعمومية للشركة مقابل يقوم املسا و
جهد  عاب وكالة عن ا ها قبل بداية كل سنة مالية كأ تم اإلعالن ع بة و افل املكت راكات الت سبة معلومة من إجما اش

سبة تحدد من قبل مجلس اإلدارة بموا ذه ال افل، و ركي الت افل ملش يئة الرقابة املبذول  إدارة عمليات الت فقة 
 .الشرعية

  ،ن هم مضارب ثمار بصف افل مقابل حصة شائعة من عوائد االس ركي الت ثمارات مش مون بإدارة إيرادات اس يقوم املسا
يئة الرقابة الشرعية. لسنة  سبة من قبل مجلس اإلدارة وبموافقة  ذه ال سبة بدل ٢٠١٣وسنة  ٢٠١٤وتحدد  ، تم تحديد 

ثمارات بواقع إدارة إيرادات اال  افل. %٤٠س ركي الت ثمارات مش  من عوائد اس
عاب الوكالة  ن من أ م سبة عائدات املسا افلإجما من  %٢٧بلغت  بة أقساط الت رة  دوالر ٣٫٣٥٥٫٨٨٩بواقع  املكت لف

هية  الست ها  ٢٠١٥حزران  ٣٠ة أشهر املن سب نما بلغت  بة ب %٣٠(ب افل املكت  ٣٫٠٨٨٫٥٨٤ واقعمن صا أقساط الت
رة الستدوالر  هية  لف جهد املبذول  إدارة العمليات ال )٢٠١٤حزران  ٣٠ة أشهر املن افلكأجرة معلومة عن ا ية لتغطية ت

ة ها اإلدار  .نفقا
 

  عمومية مصارف إدارة و  -١٩
 

هية      حزران ٣٠للستة أشهر املن
  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدقق   ر مدقق  )ة(غ  )ة(غ
 دوالر  والرد  

ها قا  ١٫٣٢١٫٢١٧  ١٫٥٨٦٫٢٦٧  الرواتب واألجور وم
ن ر املوظف دمة وصندوق توف هاية ا  ٢٠٤٫٤٣٥  ٢٦٠٫٧٢٨  عوض 

 ٥٩٫٩٣٨  ٥٩٫١٥٢  قرطاسيھ ومطبوعات
 ٦٥٫٨١٨  ٧٢٫٤٣٦  سفرات وتنقالت

 ٧٣٫٢٩٥  ١٢٠٫٨١٣  اإليجارات
اتف  ٦٢٫٥٣٣  ٦٥٫٠٩٢  برد وبرق و

 ٣٥٫٣٣٧  ٢٤٫٥٢٦  السياراتمصارف 
 ٤١٫٦٨٨  ٣٢٫٨٩٦  صيانة وتصليحات وأدوات

هالكات  ٨٧٫٤٨٧  ١٠٥٫٠٧١  اس
شارة عاب مهنية واس  ٥١٫٢٩٠  ٤٤٫٩٦٨  أ

راكات  ٣٣٫٥٧٦  ٣٧٫٣٣٩  رسوم واش
 ٧٠٫٢٠٠  ١٦١٫٩٨٧  دعاية واعالنات

 ٢٢٫٤٨٠  ٣٢٫٨٧٦  مصارف أعضاء مجلس اإلدارة
 ٦٩٫٧٣٠  ٩٠٫١١٦  مصارف أخرى 

  ٢٫١٩٩٫٠٢٤  ٢٫٦٩٤٫٢٦٧ 



ية شركة افل الفلسطي دودة الت مة العامة امل ن املسا  ٢٤ للتأم
 "تتمة"ول القوائم املالية ت حإيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
 الواحد الربح األساس للسهم -٢٠

 
ساب الربح األساس للسهم الواحد ع أساس قسمة الربح لل رةتم اح ع املعدل املرج لعدد األسهم العادية املتداولة  ف

رةخالل ال : ف  ع النحو التا
 

هية     حزران ٣٠للستة أشهر املن
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدقق  ر مدقق  )ة(غ  )ة(غ

 دوالر  دوالر 
رةربح ال  ١٫٥٣١٫٦٨١  ٨٧٣٫٠٥١ (دوالر) العائد ملسا الشركة ف

    
 ٨٫٥٠٠٫٠٠٠  ٨٫٥٠٠٫٠٠٠ (سهم) املعدل املرج لعدد األسهم

ل سهم) الربح األساس للسهم الواحد  ٠٫١٨  ٠٫١٠ (دوالر ل
 

عات أرباح نقدية -٢١  توز
 

ـــ اجتماعهـــا الـــذي عقـــد بتـــارخ أقـــرت الهيئـــة الع ســـان  ٢٣امـــة للشـــركة  ســـبة  ٢٠١٥ن ـــع اربـــاح نقديـــة ب مـــن رأس املـــال  %١٥توز
ــي عــن ســنة  دوالر ١٫٢٧٥٫٠٠٠ واقــعاملــدفوع ب ســبة ٢٠١٤أمر ن ب م ــ املســا ــع أربــاح نقديــة ع نمــا أقــرت الهيئــة العامــة توز ، ب

 .٢٠١٣ي عن سنة دوالر أمر  ٥٩٥٫٠٠٠من رأس املال املدفوع وبواقع   %٧
 
 يئة الرقابة الشرعية -٢٢

 
س  يئة الرقابة الشرعية ال تتألف من حضرة الدكتور ع محمد مص السرطاوي (رئ شطة الشركة ملراقبة  تخضع أ

ة كل من الدكتور حسام الدين عفانة واألستاذ يئة الرقابة الشرعية بمراقبة اعمال  .مصطفى شاور  الهيئة) وعضو تقوم 
شمل ذلك قيامها باالطالع ع  الشركة ام الشرعة اإلسالمية الغراء و ام بأح افلوالتأكد من االل وحسابات  عقود الت

ها واتفاقيات اإلعادة. ثمارا  الشركة واس
 

 قضايا الشركة -٢٣
 

اعات القانونية ع وذلك ع ناك قضايا مقامة ضد الشركة  افلخلفية ال أن بمع العلم ، االدعاءات القائمة لعقود الت
افي صصات املالية ال ذه القضايا وضعت لها امل  ة حسب األصول الفنية والقانونية.جميع 



ية شركة افل الفلسطي دودة الت مة العامة امل ن املسا  ٢٥ للتأم
 "تتمة"ت حول القوائم املالية إيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة -٢٤

 

ن، سي ن الرئ م ذا البند العمليات ال تمت مع أطراف ذات عالقة وال تتضمن املسا وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  يمثل 
ها. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط املتعلقة باملعامالت العليا وأية شركات  ر ف ها أو تتواجد القدرة ع التأث مسيطر عل

 .الشركةمع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة 
 

رة، كانت املبالغ املطلوبة من هاية الف :/كما   سابات التالية كما ي  إ األطراف ذات العالقة مدرجة ضمن ا
 

 ٢٠١٤كانون األول  ٣١  ٢٠١٥حزران  ٣٠ 
ر مدقق   )ة(مدقق  )ة(غ
 دوالر  دوالر 

ة سو  ١٤٠٫٦٨٤  ١١٠٫٢٧٩ مطالبات تحت ال
 ٥٥٨٫٨٠٨  ٣٣٣٫٩٢٢ ذمم مدينة

 
جهات ذات العالقة:  كما تتضمن قائمة الدخل املوجزة املعامالت التالية مع ا

 

هية    رة الستة أشهر املن  حزران ٣٠لف
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدقق  ر مدقق  )ة(غ  )ة(غ
 دوالر  دوالر 

ن  ٧٥٢٫٦٦٠  ٧٥٨٫٩٩١ أقساط تأم
 ١٤٦٫٦٧٧  ٢٣٠٫٢٤١ ادعاءات مدفوعة
شارة عاب اس  ٣٦٫٧٥٦  ٣٢٫٠٢٠ أ

عاب مجلس اإلدارة  ٢٢٫٤٨٠  ٣٢٫٨٧٦ أ
 ١٨١٫٨٩٤  ٣٠٣٫٧٩٩ شركةرواتب اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية لل

 
 
 مية النتائجموس -٢٥

 

ن   هيت ري الستة أشهر املن جيل دخل ذو طبيعة موسمية  القوائم املالية املوجزة املرفقة لف و  ٢٠١٥حزران  ٣٠لم يتم 
٢٠١٤. 



ية شركة افل الفلسطي ن امل الت دودةللتأم مة العامة امل  ٢٦ سا
 "تتمة"ت حول القوائم املالية إيضاحا

 
هية   رة الستة أشهر املن  ٢٠١٥حزران  ٣٠لف

 

 

 األدوات املالية -٢٦
 

 قياس القيمة العادلة
 

:  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية كما ي
 

 شطة  يتم تحديد القيمة تم تداولها  أسواق مالية  شروط معينة و العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املرتبطة 
 بناء ع اسعار التداول بالسوق  ختام األعمال  تارخ قائمة املركز املا املوجزة املوحدة.

 

 ها واملعتمدة ع يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية األخرى وفقًا لنما ر املتعارف عل سع ذج ال
هة. ها  حركات األسواق املالية ألدوات مالية مشا الية واملعمول   تحليل التدفق النقدي بإستخدام األسعار ا

 

ل متكرر: ش  القيمة العادلة للموجودات املالية للشركة وال يتم قياسها بالقيمة العادلة 
 

جدول التا تحليل  ن ا األدوات املالية ال يتم قياسها الحقًا ع القياس املبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إ ثالثة يب
ات من  انية قياس القيمة العادلة ٣إ  ١مستو  ع أساس ام

 

   شطة للموجودات ر املعدلة)  األسواق ال املستوى األول: قياسات القيمة العادلة املستقاة من األسعار املدرجة (غ
 واملطلوبات املتطابقة.

  ي: قياسات القيمة العادلة املستقاة من مدخالت بخالف األسعار املدرجة وال تم ادراجها  املستوى األول املستوى الثا
ر مباشرة (املستقاة من األسعار). ها لألصول واملطلوبات إما مباشرة (كاألسعار مثال) أو بطرقة غ  وال يمكن مالحظ

 لث: قياسات القيمة العادلة املستقاة من "أساليب التقييم" وال تتضمن مدخالت لألصول أو املطلوبات املستوى الثا
ر املالحظة). ند ا بيانات السوق املالحظة (املدخالت غ س  وال ال 

 
القيمة العادلة كما 

ران ٢٠١٥ ٣٠ حز
ر مدققة) (غ

٣١ كانون األول ٢٠١٤
(مدققة)

دوالردوالر

ر املاليـة بالقيمـة العادلـة املوجودات غـ

ـة ثمارات عقار اسـ

٣٫٧٥٥٫٤٥٦                            ٣٫٧٥٥٫٤٥٦                             

املستوى الثالث

متوسط السعر لتقـارر 

ن معتمدين  ثالثة مخمن

ن ومستقل

ال ينطبقال ينطبق

املوجـودات املاليـة بالقيمـة العادلـة
ثمارات مالية متوفرة للبيع اس

املستوى االول                              ٤٫٧٣٩٫٢٧٤                            ٤٫٥٧٢٫٠٦٨أسهم شركات مدرجـة
ـ  أسعار العرض 

شطة السوق ال
ال ينطبقال ينطبق

ر مدرجـة صا املوجـوداتاملستوى الثالث                                  ٣٩٠٫٥٦٧                                 ٤٠٩٫٠٢١أسهم شركات غ
صا قيمـة 

املوجودات

كلما زاد صا قيمـة املوجـودات 

هـا إرتفعـت  ثمر  للشركات املس

القيمة العادلـة

ثمارات مالية للمتاجرة اس

املستوى االول                                      ٥٢٫١٧٩                                    ٤٥٫٢٧٣أسهم شركات مدرجـة
ـ  أسعار العرض 

شطة السوق ال
ال ينطبقال ينطبق

                             ٨٫٩٣٧٫٤٧٦                            ٨٫٧٨١٫٨١٨املجموع

مستوى القيمة  
العادلة

طـرقة التقييم 
واملدخالت املستخدمة

امة   مدخالت 
ر ملموسة غ

ن املدخالت الهامة   العالقة ب
ر امللموسة والقيمة العادلة غ

 
 

رة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها ب ات خالل الف ن املستو نالك أية تحوالت ب القيمة العادلة وبالتا لم يتم لم تكن 
رات ع القيمة العادلة املدرجة ضمن مستوى  غ جدول أعاله. لم تطرأ أي   .٣إدراج أية ايضاحات ل




