
 

 

ن   ية للتأم افل الفلسطي  شركة الت
دودة   مة العامة امل  املسا
ن    فلسط
   
 املعلومات املالية املرحليةتقرر املراجعة و   
هية    سعة أشهر املن رة ال  ٢٠١٥أيلول  ٣٠ لف

 
 



 

 

ن ية للتأم افل الفلسطي دودة شركة الت مة العامة امل  املسا
   

 
 
 
 

 
ات تو  اتفحالص            امل

 

 ١   تقرر مراجعة املعلومات املالية املرحلية
 

 ٢    املوجزة قائمة املركز املا
 

 ٣   قائمة الدخل املوجزة
 

 ٤   املوجزة الدخل الشامل قائمة
 

رات  حقوق امللكيةقائمة   ٥    املوجزةالتغ
 

 ٦   دفقات النقدية املوجزةقائمة الت
 

  ٢٢ -٧   ةإيضاحات حول القوائم املالية املوجز 
 

 
 





مة العامة ن املسا ية للتأم افل الفلسطي دودة  شركة الت  ٢ امل

 

 

قائمة املركز املا املوجزة
كما  ٣٠ أيلول ٢٠١٥

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٤ أيلول ٢٠١٥
معدلة (إيضاح رقم ١٣)

ر مدققة) (مدققة)(غ
دوالردوالرإيضاحات

املوجودات
ر متداولة موجودات غ

ات ومعـدات ٥٤٫٠٨٦٫٥٥١٤٫١٧٢٫١٥٧ممتل
ة ثمارات عقار ٦٣٫٧٥٥٫٤٥٦٣٫٧٥٥٫٤٥٦اس

ثمارات مالية متوفرة للبيـع ٧٥٫٠٨٦٫٧٥٤٥٫١٢٩٫٨٤١اس
عة بنكية إلزاميـة ٨٥٠٠٫٠٠٠٥٠٠٫٠٠٠ود

ية مؤجلة ٣٧٣٫٨٦٨٣٧٧٫١٣٣موجودات ضر
عد سـنة ستحق  ات برسم التحصيل  ٢٤٩٫٢٨٨٢٧١٫٨٦٠شي

ر متداولة ١٤٫٠٥١٫٩١٧١٤٫٢٠٦٫٤٤٧مجموع موجودات غ

موجودات متداولة
افل مدينة، بالصا ٩٤٫٦٠٥٫٣٤٠٣٫٢٣٤٫٠٥١ذمم ت

افـل ن ومعيدي الت ٢٨١٫٥٥١١١٤٫٢٤٨ذمم شركات التأم
افـل ١٠٢٫٤٦٨٫٠٤٣١٫٦٦٦٫٣٣٠موجودات عقود معيدي الت

٨٨٢٫٤٢٦٧٠٣٫٨٥٩أرصدة مدينة أخرى 
ستحق خالل سنة ات برسم التحصيل  ٥٫٢٨٩٫٠٣٢            ٧٫٣٠٦٫٤٢٣شي

ثمارات مالية للمتاجرة ١١٤٢٫٩٧١٥٢٫١٧٩اس
١٢٩٦٢٫٣٣٨١٫١٢٩٫٣١٨ودائع لدى البنـوك

٩٣٠٫٨٢٣٧٩٥٫٤٣٧نقد  الصندوق ولدى البنوك
١٧٫٤٧٩٫٩١٥١٢٫٩٨٤٫٤٥٤مجموع موجودات متداولة

٣١٫٥٣١٫٨٣٢٢٧٫١٩٠٫٩٠١مجموع 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 للبيـع - مسا                              (٦٥٩٫٧٧٣)               (٧٣٠٫٤٤٩)٧احتياطي إعادة تقييم االس

افل ركي الت ثمارات املالية املتوفرة للبيـع - مش                              (٣٥٩٫٧٠٨)               (٣٥٠٫٥٧٣)٧احتياطي إعادة تقييم االس
ي                              (٥٤٤٫٩٣٤)               (٥٥٣٫٩٦٢)١٣احتياطي فروقات ترجمة القوائم املالية للدوالر األمر

٢٫٦٠٠٫٩٣٣٢٫٦٢٧٫١٥١األرباح املدورة
١٠٫٤١١٫٥٤٥١٠٫٥٠٨٫٣٣٢صا حقوق امللكية

افل ركي الت صندوق مش
افل ركي الت جز) صندوق مش )(٣٨٩٫٤٥٦)               (١٥٨٫٣٢٧)١٤                             

ن م ١٤١٥٨٫٣٢٧٣٨٩٫٤٥٦قرض حسن من املسا
افل ركي الت                                           -                            -صا صندوق مش

ر متداولة مطلوبات غ
ن دمة للمـوظف هاية ا عوض  ٨٨٩٫١٧٧٧٠٦٫١١٣مخصص 

ر متداولة: ٨٨٩٫١٧٧٧٠٦٫١١٣مجموع مطلوبات غ

مطلوبات متداولة
٩٦٤٫٣٤٥١٫١٧٣٫١٩١دائنون مختلفون 

افـل ن ومعيدي الت ٩٠٣٫٤٠٩٦٤٥٫٦٣٩ذمم شركات التأم
١٥١٫١٨١٫١٩٩١٫١٨٨٫٩٦٧مصارف مستحقة ومخصصات

افل ١٠١٧٫١٨٢٫١٥٧١٢٫٩٦٨٫٦٥٩مطلوبات عقود الت
٢٠٫٢٣١٫١١٠١٥٫٩٧٦٫٤٥٦مجموع  مطلوبات متداولة

٢١٫١٢٠٫٢٨٧١٦٫٦٨٢٫٥٦٩مجموع املطلوبات

٣١٫٥٣١٫٨٣٢٢٧٫١٩٠٫٩٠١مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

ذه القوائم املالية املوجزة ل اإليضاحات املرفقة من ١-٢٥ جزءًا ال يتجزأ من   ش



مة العامة ن املسا ية للتأم افل الفلسطي دودة  شركة الت  ٣ امل

 

 
ر مدققة) قائمة الدخل املوجزة (غ

هية  ٣٠ أيلول ٢٠١٥ سعة أشهر املن رة ال لف
ـ ٣٠ أيلول  هية  رة الثالثة أشهر املن هية  ٣٠ أيلول لف سعة أشهر املن رة ال لف

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

دوالر دوالردوالردوالرإيضاحات

افل ركي الت عائدات ا مش
افل ١٨٫٦٠٣٫٨٣٥١٥٫٢٣٧٫٨٦٤          ٤٫٩٤٢٫٥٨٨                ١٦٦٫١٧٤٫٦١٥اجما ايرادات أقساط الت

سـبة ر مك ر  مخصص أقساط غ       (١٫٥٧٥٫٤١٨)           (١٫٧٨١٫٤٤٢)             (٣٦٠٫٧٧٢)                  (٣٢٢٫٠٣٧)١٦التغ
افل ٥٫٨٥٢٫٥٧٨٤٫٥٨١٫٨١٦١٦٫٨٢٢٫٣٩٣١٣٫٦٦٢٫٤٤٦صا ايرادات أقساط الت

افـل (١٫٣٠٨٫٨٩٢)(١٫٥٨٥٫٦٢٣)             (٣٣٦٫٢٥٢)                  (٣٩٨٫٧٨١)١٦أقساط معيدي الت
سـبة ر مك ر  مخصص أقساط غ ١٩٠٫٧٠٥١٠٣٫٧٤٩                  ٣٦٫٦٧٧                     (٦٥٫٨٧٦)١٦التغ

افـل      (١٫٢٠٥٫١٤٣)          (١٫٣٩٤٫٩١٨)            (٢٩٩٫٥٧٥)                 (٤٦٤٫٦٥٧)صا أقساط معيدي الت

سبة افل املك ١٦٥٫٣٨٧٫٩٢١٤٫٢٨٢٫٢٤١١٥٫٤٢٧٫٤٧٥١٢٫٤٥٧٫٣٠٣صا أقساط الت

ادة  اجما املطالبات املتكبدة       (٧٫٩١٩٫٤٧٩)        (١٠٫٦١٧٫٨٢١)         (٢٫٥٨٩٫٧٤٧)              (٣٫٩٨١٫٨٢٥)الز
افـل         ١٫١٨٦٫٣١٣            ١٫١٢٠٫٧٩٤               ٣٥١٫٢٩٤                    ٣٣٦٫٥٦٤حصص معيدي الت

افـل العـائ سابي لعقود الت              (٦٢٫١٩٤)               (١١٥٫٢٩٥)                  ٢١٫٧٩٥                       ١٨٫٦٩٣االحتياطي ا
افـل العـائ افل لعقـود الت ٤١٫٧٤٢٤٧٫٨٨٩                         ٤٣٥                     (٢٣٫٤١٦)حصص معيدي الت

     (٦٫٧٤٧٫٤٧١)          (٩٫٥٧٠٫٥٨٠)        (٢٫٢١٦٫٢٢٣)             (٣٫٦٤٩٫٩٨٤)١٦صا املطالبات املتكبدة

سـبة ٢٤٨٫٤٨٩٢٢٣٫٤٨٨                  ٥٧٫٧٧٤                       ١٦٦٠٫٥٢٣اجما العموالت املك
          (٦٩٤٫٨٣٩)               (٩٢٩٫٤٨٦)             (٢٣٢٫٠٣٠)                  (٢٦٣٫٤٢٦)١٦يطرح : العموالت املتكبـدة
         (٤٧١٫٣٥١)              (٦٨٠٫٩٩٧)            (١٧٤٫٢٥٦)                 (٢٠٢٫٩٠٣)صا العموالت املدفوعـة

رة شغيلية للف افل ال ١٦١٫٥٣٥٫٠٣٤١٫٨٩١٫٧٦٢٥٫١٧٥٫٨٩٨٥٫٢٣٨٫٤٨١أرباح الت
(١٧٢٫٣٤٤)                            -                          -                                -٩مخصص ذمم حملة الوثائق

ثمارات ١٣٠٫٤٤٣٤٢٠٫٦٠٣                     ٤٫٨٢٦                          ٧٫٧٦٣عوائد االس
          (١٦٨٫٢٤١)                  (٥٢٫١٧٧)                   (١٫٩٣٠)                        (٣٫١٠٥)١٧حصص مضاربة

عاب وكالـة       (٤٫٥٧١٫٣٥٩)           (٥٫٠٢٣٫٠٣٥)         (١٫٤٨٢٫٧٧٥)              (١٫٦٦٧٫١٤٦)١٧أ
رة افل للف ٤١١٫٨٨٣٢٣١٫١٢٩٧٤٧٫١٤٠                 (١٢٧٫٤٥٤)(خسائر)/أرباح الت

ن: م عائدات ا املسا
افـل ركي الت عاب وكالة من مش ٥٫٠٢٣٫٠٣٥٤٫٥٧١٫٣٥٩          ١٫٤٨٢٫٧٧٥                ١٧١٫٦٦٧٫١٤٦أ

٥٢٫١٧٧١٦٨٫٢٤١                     ١٫٩٣٠                          ١٧٣٫١٠٥حصص مضاربة
ثمارات ٢٤٨٫٣٤٥٦٠٢٫٠٠٨                     ١٫٦٥٤                             (٨٨١)عوائد االس
                        -٦٠٫٦٠٢                          -                              ٣٤١أرباح أدوات تحوط

ـات ومعـدات ١١٫٠٣٧                    ١٥٫٦٩٧                          (٣٢)                       ١٥٫٦٩٧أرباح بيع ممتل
ة وعمومية       (٣٫٣٥٠٫٧٨٧)           (٤٫٠٠٤٫٨٠٣)         (١٫١٥١٫٧٦٣)              (١٫٣١٠٫٥٣٦)١٨مصارف إدار

            ٤٥٫٨٦٥٤٤٥٫٧٧٩               ٤٩٤٫٥٣٨                    ٢٧٣٫٥٨٥أرباح/(خسائر) فروقات عملة
صص صندوق حام الوثائق رر مقابل قرض مل ٢٣١٫١٢٩٥٨٢٫٤٦٩               ٢٤٧٫٢١٢                  (١٢٧٫٤٥٤)(قرض)/امل

بة رة قبل الضر ٥٢١٫٠٠٣١٫٠٧٦٫٣١٤١٫٦٧٢٫٠٤٧٣٫٠٣٠٫١٠٦صا أرباح الف
بة مؤجلة ٨٩٫٩١٥                     (٣٫٢٦٥)                (١٩٫٦٤١)                     (١٥٫٢٧٢)انتفاعات ضر

بة قيمة مضافة ع األرباح بة دخل وضر           (٦٤٨٫٣٩٠)               (٤٢٠٫٠٠٠)             (١١٦٫٧٢٣)                  (١٣٠٫٠٠٠)ضر
بة عد الضـر رة  ٣٧٥٫٧٣١٩٣٩٫٩٥٠١٫٢٤٨٫٧٨٢٢٫٤٧١٫٦٣١صا أرباح الف

١٩٠٫١٥٠٫٢٩الربح األساس للسهم الواحد

ذه القوائم املالية املوجزة ل اإليضاحات املرفقة من ١-٢٥ جزءًا ال يتجزأ من   ش



مة العامة ن املسا ية للتأم افل الفلسطي دودة  شركة الت  ٤ امل

 

 
ر مدققة) قائمة الدخل الشامل املوجزة (غ
هية  ٣٠ أيلول ٢٠١٥ سعة أشهر املن رة ال ـ ٣٠ أيلول لف هية  رة الثالثة أشهر املن هية  ٣٠ أيلوللف سعة أشهر املن رة ال لف

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

دوالردوالردوالردوالر

رة ١٫٢٤٨٫٧٨٢٢٫٤٧١٫٦٣١             ٩٣٩٫٩٥٠                ٣٧٥٫٧٣١صا أرباح الف
بنود الدخل الشامل اآلخر

سائر يفها الحقا ضمن األرباح أو ا بنود سوف يتم إعادة تص
ثمارات املالية املتوفرة للبيـع             (١٫٣٤١٫٥٤٠)          (٦١٫٥٤١)                ٧٠٫٩٦٠                ١٠٥٫٦٦٥احتياطي إعادة تقييم االس
ي                 (٧٩٠٫٧٢٩)             (٩٫٠٢٨)           (٧٠٥٫٤٢٤)              (٢١٧٫٢٦٥)احتياطي فروقات ترجمة القوائم املالية للدوالر األمر

سارة)/الدخل الشامل اآلخر            (٢٫١٣٢٫٢٦٩)         (٧٠٫٥٦٩)(٦٣٤٫٤٦٤)             (١١١٫٦٠٠)اجما بنود (ا

رة ٢٦٤٫١٣١٣٠٥٫٤٨٦١٫١٧٨٫٢١٣٣٣٩٫٣٦٢الدخل الشامل للف

ذه القوائم املالية املوجزة ل اإليضاحات املرفقة من ١-٢٥ جزءًا ال يتجزأ من   ش



دودة  مة العامة امل ن املسا ية للتأم افل الفلسطي  ٥        شركة الت

 

 
رات  حقوق امللكية املوجزة قائمة التغ

هية  ٣٠ أيلول ٢٠١٥ سعة أشهر املن رة ال لف
احتياطي فروقات ترجمةاحتياطي إعادة تقييم
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 سـابقة (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 ١٫٢٤٨٫٧٨٢١٫٢٤٨٫٧٨٢                               -                                         -                               -                             -               -صا أرباح الف

رة (٧٠٫٥٦٩)                           -(٩٫٠٢٨)(٦١٫٥٤١)                               -                             -               -بنود الدخل الشامل اآلخر للف
رة ١٫٢٤٨٫٧٨٢١٫١٧٨٫٢١٣(٩٫٠٢٨)(٦١٫٥٤١)                              -                            -              -اجما الدخل الشامل للف

ن عن سـنة٢٠١٤ (إيضاح ٢١) م عات أرباح نقدية للمسا (١٫٢٧٥٫٠٠٠)(١٫٢٧٥٫٠٠٠)                               -                                         -                               -                             -               -توز
ر مدققة) ٢٫٦٠٠٫٩٣٣١٠٫٤١١٫٥٤٥(٥٥٣٫٩٦٢)(١٫٠٨١٫٠٢٢)٨٫٥٠٠٫٠٠٠٥٠٣٫١٤٣٤٤٢٫٤٥٣الرصيد كما  ٣٠ أيلول ٢٠١٥ (غ

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

ي ٢٠١٤ (مدققة) ٨٫٥٠٠٫٠٠٠٣١٠٫٦٨٦٢٤٩٫٩٩٦٢٤٥٫٣١٩٦٥٩٫٠٧٩٤٧٨٫٤٧٩١٠٫٤٤٣٫٥٥٩الرصيد املعدل كما  ١ كانون الثا
رة ٢٫٤٧١٫٦٣١٢٫٤٧١٫٦٣١                               -                                         -                               -                             -               -صا أرباح الف

رة سارة الشاملة األخرى للف (٢٫١٣٢٫٢٦٩)                           -(٧٩٠٫٧٢٩)(١٫٣٤١٫٥٤٠)                               -                             -               -بنود ا
رة ٢٫٤٧١٫٦٣١٣٣٩٫٣٦٢(٧٩٠٫٧٢٩)(١٫٣٤١٫٥٤٠)                              -                            -              -اجما الدخل الشامل للف

ن عن سـنة٢٠١٣ (إيضاح ٢١) م عات أرباح نقدية للمسا (٥٩٥٫٠٠٠)(٥٩٥٫٠٠٠)                               -                                         -                               -                             -               -توز
ر مدققة) ٢٫٣٥٥٫١١٠١٠٫١٨٧٫٩٢١(١٣١٫٦٥٠)(١٫٠٩٦٫٢٢١)٨٫٥٠٠٫٠٠٠٣١٠٫٦٨٦٢٤٩٫٩٩٦الرصيد كما  ٣٠ أيلول ٢٠١٤ (غ

ذه القوائم املالية املوجزة ل اإليضاحات املرفقة من ١-٢٥ جزءًا ال يتجزأ من   ش



دودة  مة العامة امل ن املسا ية للتأم افل الفلسطي  ٦ شركة الت

 

ر مدققة) قائمة التدفقات النقدية املوجزة (غ
هية  ٣٠ أيلول ٢٠١٥ سعة أشهر املن رة ال لف

هية  ٣٠ أيلول  سعة أشهر املن رة ال لف
٢٠١٥٢٠١٤

معدلة (إيضاح رقم ١٤)
دوالردوالر

شغيلية شطة ال األ
بة رة قبل الضر ١٫٦٧٢٫٠٤٧٣٫٠٣٠٫١٠٦صا أرباح الف

افـل ادة)  موجودات عقود معيدي ت (٧٢٨٫٠٤١)(٨٠١٫٧١٣)(الز
افل ادة  مطلوبات عقود الت ٤٫٢١٣٫٤٩٨٢٫٧٨٣٫٨٤٢الز

ات ومعـدات هالكات ممتل ٢٠٠٫١٠١١٤٦٫٣٤١إس
افل ركي الت ١٧٢٫٣٤٤                              -مخصص ذمم مش

ثمارات مالية للمتاجرة                                           -٩٫٢٠٨خسائر إعادة تقييم اس
ـات ومعـدات (١١٫٠٣٧)                    (١٥٫٦٩٧)(عوائد) بيع ممتل

(٧٧٫٩٥٥)                    (١٢٫٣٧٨)فروقات العملـة
ن دمة  للمـوظف هاية ا عوض  ١٩٦٫٢٤٤٢٠٣٫٢٦٢مخصص 

ر  املوجودات واملطلوبات  شغيلية قبل التغ شطة ال ٥٫٤٦١٫٣١٠٥٫٥١٨٫٨٦٢التدفقات النقدية من األ

ات برسم التحصيل ادة)  شي (١٫٤١٦٫٢٠٨)(١٫٩٩٤٫٨١٩)(الز
افل مدينة ادة)  ذمم ت (١٫٤٦٦٫٥٤٣)(١٫٣٦٦٫٨٣٢)(الز

ادة)  أرصدة مدينة أخرى  (٤٠٧٫٦٧٩)(١٧٨٫٥٦٧)(الز
افـل ن ومعيدي الت ادة)/النقص  ذمم شركات التأم ٤٠٫٨١١(١٦٧٫٣٠٣)(الز

ادة  دائنون مختلفون  ١٧٤٫١٧٤(٢٠٨٫٨٤٦)(النقص)/الز
افـل ن ومعيدي الت ادة   ذمم شركات التأم ٢٥٧٫٧٧٠٨٦٫٦٤٧الز

افل ركي الت ادة  صندوق مش                               ١٦٤٫٦٧١                              -الز
ادة  مصارف مستحقة ومخصصات ١٦٤٫٩٤١١٥٫٠٣٧الز

١٫٩٦٧٫٦٥٤٢٫٧٠٩٫٧٧٢
(٤٢٥٫٧٣٣)(٥٩٢٫٧٠٩)ضرائب مدفوعة

ن مدفوعة (٨٫٢٨١)(٥٫٢٥٩)إنتفاعات موظف
شغيلية شطة ال ١٫٣٦٩٫٦٨٦٢٫٢٧٥٫٧٥٨التدفق النقدي الناتج من األ

ة ثمار شطة االس األ
ـات ومعـدات ٩٤٫٥٤١٣٩٫٢٣٩املتحصالت من بيع ممتل

٢٠١٫١٤٩٣١٨٫٩٧١النقص  ودائع لدى البنـوك
ثمارات مالية متوفرة للبيـع (١٫٢٢٧٫٣٥٧)(١٨٫٤٥٤)صا شراء اس

ة ثمارات عقار (٧٧٫٥٠٢)                              -إضافات إس
ات ومعـدات (٩٨٤٫٦٧٠)(١٩٣٫٣٣٩)شراء ممتل

ة ثمار شطة االس ) األ (١٫٩٣١٫٣١٩)٨٣٫٨٩٧صا التدفق النقدي املتدفق من/(املستخدم 

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

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

ادة/(النقص)  النقد وما  حكمھ (٢٥٠٫٥٦١)١٧٨٫٥٨٣صا الز
ي ر  احتياطي فروقات ترجمة القوائم املالية للدوالر األمـر (٧٩٠٫٧٢٩)(٩٫٠٢٨)التغ

رة ١٫٦٦٠٫٨٩٩٢٫٢٨٢٫٢٢١النقد وما  حكمھ  بداية الف
رة هاية الف ١٫٨٣٠٫٤٥٤١٫٢٤٠٫٩٣١النقد وما  حكمھ  

: ـ ممثال فيما ي
ستحق خالل ثالثة شهور (إيضاح ١٣) ٨٩٩٫٦٣١١٫٠٨٤٫٨١٦ودائع لدى البنوك 

٩٣٠٫٨٢٣١٥٦٫١١٥نقد  الصندوق ولدى البنوك
رة هاية الف ١٫٨٣٠٫٤٥٤١٫٢٤٠٫٩٣١النقد وأشباه النقد  

ذه القوائم املالية املوجزة ل اإليضاحات املرفقة من ١-٢٥ جزءًا ال يتجزأ من   ش
 



ية افل الفلسطي دودة  شركة الت مة العامة امل ن املسا  ٧ للتأم
 

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة
هية   سعة أشهر املن رة ال  ٢٠١٥أيلول  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 الشركة : .ب  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 خالل  .ج شاطا ها تزاول الشركة  ات شر و  فروعها وم ها املن ن والبالغ نوكال ا (  فلسط ) ١٧) فرعا ومكتبا و (٢٠عدد
 .٢٠١٤كانون األول  ٣١كما   ) وكيال١٣و ( عا ومكتبا) فر ١٦مقابل ( ٢٠١٥أيلول  ٣٠وكيال كما  

 

 .٢٠١٤كانون األول  ٣١) موظفا كما  ١١٨، و (٢٠١٥أيلول  ٣٠ ) موظفا كما ١٤١بلغ 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

 

يئة سوق ر  .و ن بتارختم املوافقة ع القوائم املالية للشركة من قبل  ية / اإلدارة العامة للتأم شرن  ٢٩ أس املال الفلسطي
هم إشارة رقم   ٢٠١٥األول   .٤٤٣٤/٢٠١٥/PCMA/DIWANبموجب كتا
 

يئة الفتوى والرقابة الشرعية  للشركة من قبل مجلس اإلدارة  املوجزة تمت املوافقة ع القوائم املالية .ز شرن  ٢٨بتارخ و
 .٢٠١٥األول 

 

م -٢ ص بأ ية م اس  السياسات امل
 

 اإلعدادأسس  ٢-١
 

 يئـة الفتـوى والرقابـة الشـرعية ا تم إعداد املعلومـات املاليـة املرحليـة وفًقـ ـام ومبـادىء الشـرعة اإلسـالمية حسـبما تقـرره  ألح
اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةطبقا ملللشركة و  يئة امل اسبة املالية الصادرة عن  ر امل ـام و   عاي ملتطلبات أح

ن رقـــــم ( ليـــــة وقـــــانون التـــــأم ن امل يئـــــة ســـــوق رأس املـــــال/ اإلدارة العامـــــة  ٢٠٠٥) لســـــنة ٢٠القــــوان والتعليمــــات الصـــــادرة عـــــن 
ن. رات  للتـــأم اســـبة الدوليـــة والتفســـ ر امل ر الدوليـــة إلعـــداد التقـــارر املاليـــة الصـــادرة عـــن مجلـــس معـــاي تطبـــق الشـــركة املعـــاي

جنة تفس ر الصادرة عن  ـ حـال عـدم وجـود معـاي اسـبة الدوليـة  ر امل ثقـة عـن مجلـس معـاي رات التقارر املاليـة الدوليـة املن
ر اسالمية تحل محلها ن صدور معاي اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية و يئة امل  .صادرة عن 

 

 هـا بـالرجوع للقـوائم ال تتضمن القوائم املالية املوجزة املعلومات واإلفصـاحات املطلوبـة با جـب قراء ـ القـوائم املاليـة و امـل  ل
ــ  هيــة  ــ ٢٠١٤كــانون األول  ٣١املاليــة للشــركة للســنة املن هيــة  ســعة أشــهر املن ــرة ال  ٣٠. إضــافة لــذلك، فــإن النتــائج املاليــة لف

ته ٢٠١٥أيلول  ون متوقعة للسنة ال ت  .٢٠١٥كانون األول  ٣١  ال تدل بالضرورة ع النتائج املالية ال قد ت
 

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

 

 خيــــة، اوفقــــا ملبــــدأ  املــــوجزة تــــم إعــــداد القــــوائم املاليــــة لفــــة التار ــــ األدوات املاليــــة املتــــوفرة لفيمــــا عــــدا اال لت ثمارات  لبيــــع ســــ
ــ ــة وال ثمارات العقار ثمارات املاليــة للمتــاجرة واالســ ــ تــارخ القــوائم املاليــة املــوجزة واالســ . إن ظهــرت بالقيمــة العادلــة كمــا 

دد املقدم مقابل تبادل املوجودات. لفة التارخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن امل  الت



ية افل الفلسطي دودة  شركة الت مة العامة امل ن املسا  ٨ للتأم
 

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة
هية   سعة أشهر املن رة ال  ٢٠١٥أيلول  ٣٠لف

 

ية املتبعة  إعداد القوائم ت اس ية املتبعة  إعداد القوائم املالية املوجزة مع السياسات امل اس تماثل السياسات امل
هية    .٢٠١٤كانون األول  ٣١املالية املدققة للسنة املن

 

  اص قائمةعرض  الشركةتقوم ل عام حسب السيولة ةاملركز املا ا ش ن ،ها  ر  وذلك بالتفرق ب جزء املتداول وغ ا
عد تارخ  ١٢املتداول إعتمادًا ع توقعات التحصيل أو السداد خالل  ر من املركز املا (املتداو  قائمةشهرًا  شهرًا  ١٢ل) وأك

ر متداول) حيث تم إظهار ذلك  اإليضاحات. عد تارخ قائمة  املركز املا (غ
 

يةاملعامالت بالعمالت  ٢-٢  األجن
 

ي كما  تارخ القوائمأسعار ا :املوجزة  املالية لصرف مقابل الدوالر األمر  فقد كانت كما ي
 

ر  ٢٠١٤  ٢٠١٥    التغي
 %  دوالر  دوالر  

 )%٥٫٨٠(  ٠٫٢٧٠٦  ٠٫٢٥٤٩  الشيقل االسرائي
ي  -  ١٫٤١٠  ١٫٤١٠  الدينار األرد

 

 احتياطي إجباري  ٢-٣
 

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

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

 احتياطي إختياري  ٢-٤
 

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

 ة.مجلس إدارة الشركما يقرره 
 

ر املؤكدة -٣ ية الهامة والتقديرات غ اس راضات امل  االف
 

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

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

 .٢٠١٤كانون األول 
 

اطر -٤  إدارة امل
 

اطر املالية  داف إدارة امل داف امل للشركةتتطابق سياسات وأ ة شركلل عروضة  القوائم املاليةمع تلك السياسات واأل
هية    .٢٠١٤كانون األول  ٣١كما  وللسنة املن

 
 



دودة  مة العامة امل ن املسا ية للتأم افل الفلسطي  ٩        شركة الت
 

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة
هية   سعة أشهر املن رة ال  ٢٠١٥أيلول  ٣٠لف

 

 

ات -٥  ومعدات ممتل
  

 مفروشاتو  اثاث 
  

 سـيارات
 ج حاسوبأجهزة وبرام 

ية  وأجهزة مكت
  

نات  ديكورات وتحس
 

ي  مبا
  

  املجموع
 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 
لفـــــة               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 ا ل من املبا  -  (٦٢٠٬٤١٧)  ٤٠٦٬٤٨٥  ٥٢٬٠٨٦  --  ١٦١٬٨٤٦ ألصول األخرىتحو
رةإ  ١٩٣٬٣٣٩  ٧٧٬٧٩٦  ٣٢٬٦٦٦  ٣٧٬٣٨١  ٤٥٬٠٣٣  ٤٦٣ ضافات خالل الف

بعادات  (٢٨٣٬٥٢٩)  (١١٬٣٤١)  (٢١٥٬٥٦٩)  --  (٥٦٬٦١٩)  -- إس
ر مدقق) ٢٠١٥أيلول ٣٠الرصيد كما    ٤٫٨٥٠٫٩٥١  ٢٫٦٠٠٫٩٧٦  ٦١٦٫٤٢٤  ٦٨٠٫٣٧٨  ٤٥٢٫١٤١  ٥٠١٫٠٣٢ (غ

 
راكم هالك امل   اإلس

           

ي ١كما  رصيد ال  ٧٦٨٬٩٨٤  --  ١٧٦٬٤٧٣  ٢٩٣٬٦٣٠  ١٨٨٬٠١٥  ١١٠٬٨٦٦ (مدقق) ٢٠١٥كانون الثا
هالكات إ  ٢٠٠٬١٠١  ٣٦٬٠٨١  ٤٨٬٧٤٥  ٤٣٬٥٩٥  ٥٠٬٣١٩  ٢١٬٣٦١ س
بعادات إ  (٢٠٤٬٦٨٥)  --  (١٤٨٬٠٦٦)  --  (٥٦٬٦١٩)  -- س

ر مدقق) ٢٠١٥أيلول ٣٠الرصيد كما    ٧٦٤٬٤٠٠  ٣٦٬٠٨١  ٧٧٫١٥٢  ٣٣٧٬٢٢٥  ١٨١٬٧١٥  ١٣٢٬٢٢٧ (غ
رية             صا القيمة الدف

ر مدقق) ٢٠١٥أيلول ٣٠كما    ٤٬٠٨٦٬٥٥١  ٢٬٥٦٤٬٨٩٥  ٥٣٩٬٢٧٢  ٣٤٣٬١٥٣  ٢٧٠٬٤٢٦  ٣٦٨٬٨٠٥ (غ
 
 



دودة  مة العامة امل ن املسا ية للتأم افل الفلسطي  ١٠        شركة الت
 

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة
هية   سعة أشهر املن رة ال  ٢٠١٥أيلول  ٣٠لف

 

 

ات -٥  "تتمة" ومعدات ممتل
 

   
 

 أثاث ومفروشات

  
 

 سيارات

أجهزة وبرامج  
حاسوب وأجهزة 

ية  مكت

  
 

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   



دودة  مة العامة امل ن املسا ية للتأم افل الفلسطي  ١١ شركة الت
 

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة
هية   سعة أشهر املن رة ال  ٢٠١٥أيلول  ٣٠لف

 

 

ثمارات عقارة -٦  اس
 كانون األول  ٣١  أيلول   ٣٠   
   ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدقق  املساحة    )ة(مدقق  )  ة( غ
ر مربع    دوالر  دوالر  م

رة  ن –أرض مدينة الب م ثمارات املسا  ٧٥٧٬٩٠٠  ٧٥٧٬٩٠٠  ٢م١٬١٦٦ اس
رة  ن –أرض مدينة الب م ثمارات املسا  ٧٩١٬٦٦٧  ٧٩١٬٦٦٧  ٢م١٬٢٥٠ اس
رة  افل –أرض مدينة الب ركي الت ثمارات مش  ٦٢٧٬٤٤٠  ٦٢٧٬٤٤٠  ٢م١٬٠١٢ اس

ن  ن  –أرض تن ثما -جن ناس م  ١٬٣٤٨٬٣٣٤  ١٬٣٤٨٬٣٣٤  ٢م٥٠٬٠٠٠ رات املسا
ن  –أرض تلفيت  ن -جن م ثمارات املسا  ٢٣٠٬١١٥  ٢٣٠٬١١٥  ٢م١٣٬٥٠٠ اس

   ٣٬٧٥٥٬٤٥٦  ٣٬٧٥٥٬٤٥٦ 
 

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

هية   سعة أشهر املن هية   لل  للسنة املن
 ٢٠١٤كانون األول  ٣١  ٢٠١٥أيلول  ٣٠ 
ر مدقق   )ة(مدقق  )ة(غ
 دوالر  دوالر 

رة / السنة  ٣٬٦٧٧٬٩٥٤  ٣٬٧٥٥٬٤٥٦ رصيد أول الف
را جيل ونقل ملكية / أرا مش  ٧٧٬٥٠٢  -  ةرسوم 

رة  هايةرصيد   ٣٬٧٥٥٬٤٥٦  ٣٬٧٥٥٬٤٥٦ / السنةالف
 

ثمارات العقارة ـ متوسـط السـعر لتقـارر ثـالث  بحسب سعر السوق بنـاءاً  ٢٠١٣كانون األول  ٣١كما   تم إعادة تقييم االس ع
ن معتمــدين ــ اعتقــاد اإلدارة،  مخمنــ ن عــن الشــركة.  ــةإن القيمــة العادلــة ومســتقل ثمارات العقار  ٢٠١٥أيلــول  ٣٠ــ  اكمــ لالســ

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

 



دودة  مة العامة امل ن املسا ية للتأم افل الفلسطي  ١٢        شركة الت
 

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة
هية   سعة أشهر املن رة ال  ٢٠١٥أيلول  ٣٠لف

 

 

ثمارات مالية متوفرة للبيع -٧  اس
راكم القيمة السوقيةاحتياطي إعادة التقييم امل

٣١ كانون األول ٣٠ أيلول ٣١ كانون األول ٣٠ أيلول 
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        ٢٬٨٦٨٬٥٥٨      (٥٨٦٬٩٨٨)      (٧٣٠٬٤١٤)دينار       ٥٫٤٤   ٣٬٥٩٨٬٩٧٢                    -                  -  ٣٬٥٩٨٬٩٧٢     ٣٧٤٬٠٠٠                   -                 -     ٣٧٤٬٠٠٠شركة االتصاالت الفلسطي

            ٧٣٬٠٦٣              ٨٠٬٨٩٩         (٣٧٬١٧٥)         (٢٩٬٣٣٩)دينار       ٠٫٨١      ١١٠٬٢٣٨                    -                  -     ١١٠٬٢٣٨        ٧٠٬٨٣٨                   -                 -        ٧٠٬٨٣٨شركة املؤسسة العربية للفنادق
     ١٬٢١٠٬٠٠٠        ١٬٢٩٠٬٠٠٠      (٣٦٤٬٦٢٤)      (٢٨٤٬٦٢٤)دوالر       ١٫٢٩   ١٬٥٧٤٬٦٢٤                    -                  -  ١٬٥٧٤٬٦٢٤  ١٬٠٠٠٬٠٠٠                   -                 -  ١٬٠٠٠٬٠٠٠البنك االسالمي الفلسطي

ية مدرجة ثمارات  أسهم شركات أجن إس
         ٢٢٦٬٤٢٢            ٢٢٤٬٨١٠            (٧٬٦٧٠)            (٩٬٢٨٢)دوالر     ١١٢٫٤      ٢٣٤٬٠٩٢                    -                  -     ٢٣٤٬٠٩٢           ٢٬٠٠٠                   -                 -           ٢٬٠٠٠شركة إعمار

         ٢١٧٬٨٠٥            ٢١٣٬٤٦٦         (٢٣٬٠٢٤)         (٢٧٬٣٦٣)دوالر     ١٠٦٫٧      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

٦٬١٦٧٬٧٧٦                   -     ١٬٨٧١٬٠٠٣٦٬١٤٩٬٣٢٢١٨٬٤٥٤                  -   ١٬٨٥٢٬٥٤٩١٨٬٤٥٤املجمـوع  (١٬٠٨١٬٠٢٢)  (١٬٠١٩٬٤٨١)  ٥٬١٢٩٬٨٤١       ٥٬٠٨٦٬٧٥٤    
 

 



دودة  مة العامة امل ن املسا ية للتأم افل الفلسطي  ١٣ شركة الت
 

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة
هية   سعة أشهر املن رة ال  ٢٠١٥أيلول  ٣٠لف

 

 

عة بنكية إلزامية -٨  ود
 

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

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

 
 

افل مدينة -٩   بالصا ،ذمم ت
 

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

افل ركي الت  ٣٬٢٠٨٬١٥٩  ٤٬٢٣٩٬٥٣٤  ذمم مش
 ٤٠٤٬٩٨٩  ٦٦٢٫٧٠٨  وكالءذمم 
نذمم   ١٣٥٬١٧٤  ٢١٢٬٩١٢  موظف

  ٣٬٧٤٨٬٣٢٢  ٥٫١١٥٫١٥٤ 
ل: مخصص ذمم حملة الوثائق  (٥١٤٬٢٧١)  (٥٠٩٬٨١٤)  ي

  ٣٬٢٣٤٬٠٥١  ٤٫٦٠٥٫٣٤٠ 
 

:  حركة مخصص الديون املشكوك  تحصيلها  كما ي
 

هية    سعة أشهر املن هية   لل  للسنة املن
 ٢٠١٤كانون األول  ٣١  ٢٠١٥أيلول  ٣٠  
ر مدقق    )ة(مدقق  )ة(غ
 دوالر  دوالر  

رة / السنة  ٤٠٣٬٣٤٢  ٥١٤٬٢٧١  الرصيد أول الف
رة / السنة  ١٦٧٬٦٩١  -  اضافات خالل الف

ي  (٥٦٬٧٦٢)  )٤٫٤٥٧(  فروقات ترجمة الرصيد االفتتا للدوالر األمر
رة / السنة هاية الف  ٥١٤٬٢٧١  ٥٠٩٫٨١٤  الرصيد  

 



دودة  مة العامة امل ن املسا ية للتأم افل الفلسطي  ١٤ شركة الت
 

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة
هية   سعة أشهر املن رة ال  ٢٠١٥أيلول  ٣٠لف

 

 

افلمطلوبات عقود الت -١٠  افل وموجودات عقود معيدي الت
 

 كانون األول  ٣١  أيلول   ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدقق (     )ة(مدقق  )  ةغ
  دوالر  دوالر  

:      االجما
افل      مطلوبات عقود الت

ر مسددة ها وغ  ٦٬٣٩٩٬٨٨٣  ٨٬٧٩١٬٤٦٧  مطالبات مبلغ ع
ها ر مبلغ ع  ٣٣٤٬٣٠٧  ٣٣١٬٤٠٨  مطالبات متكبدة وغ

ة املطالبات سو  ٢٢٣٫٧٨٣  ٢٢١٬٨٤٣  احتياطي مصارف 
سابي لعقو  افل العائاالحتياطي ا  ٣١٬٠٦١  ١١٤٫٢٠٧  د الت

سبة ر مك افل غ  ٥٬٩٧٩٬٦٢٥  ٧٫٧٢٣٫٢٣٢  أقساط ت
افل  ١٢٬٩٦٨٬٦٥٩  ١٧٫١٨٢٫١٥٧  إجما مطلوبات عقود الت

     
افل      :موجودات عقود معيدي الت
ر مسددة ها وغ  ١٬١٥٨٬٤٣٤  ١٬٧٣٤٬٢٩٦  مطالبات مبلغ ع

افل العائ افل لعقود الت  ٧٬٦٨١  ٤١٫٣٤٨  حصص معيدي الت
سبة ر مك افل غ  ٥٠٠٬٢١٥  ٦٩٢٫٣٩٩  أقساط ت

  ١٬٦٦٦٬٣٣٠  ٢٫٤٦٨٫٠٤٣ 
     :الصا

ر مسددة ها وغ  ٥٬٤٢١٬٤٤٩  ٧٬٠٥٧٬١٧١  مطالبات مبلغ ع
ها ر مبلغ ع  ٣٣٤٬٣٠٧  ٣٣١٬٤٠٨  مطالبات متكبدة وغ

ة سو  ٢٢٣٬٧٨٣  ٢٢١٬٨٤٣  املطالبات احتياطي مصارف 
افل العائ سابي لعقود الت  ٢٣٬٣٨٠  ٧٢٫٨٥٩   االحتياطي ا

سبة ر مك افل غ  ٥٬٤٧٩٬٤١٠  ٧٬٠٣٠٬٨٣٣  أقساط ت
  ١١٬٣٠٢٬٣٢٩  ١٤٫٧١٤٫١١٤ 



دودة  مة العامة امل ن املسا ية للتأم افل الفلسطي  ١٥ شركة الت
 

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة
هية   سعة أشهر املن رة ال  ٢٠١٥أيلول  ٣٠لف

 

 

ثمارات مالية للمتاجرة -١١  اس
 أيلول   ٣٠  عدد  

٢٠١٥ 
 كانون األول  ٣١ 

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

ثمار ن للتنمية واالس  ٥٢٫١٧٩  ٤٢٫٩٧١ ٣٨٫٣٦٧  شركة فلسط
    ٥٢٫١٧٩  ٤٢٫٩٧١ 

 

 ودائع لدى البنوك -١٢
 كانون األول  ٣١  أيلول  ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدققة)    (مدققة)  (غ
 دوالر  دوالر  

ستحق خالل   ٨٦٥٫٤٦٢  ٨٩٩٫٦٣١  ائيبالشيقل اإلسر  –شهور ٣ودائع لدى البنوك 
  ٨٦٥٫٤٦٢  ٨٩٩٫٦٣١ 

ر من   ١٧٢٫٤٠٩  ٦٢٫٧٠٧  بالشيقل اإلسرائي –شهور ٣ودائع لدى البنوك مربوطة ألك
ر من  ي –شهور ٣ودائع لدى البنوك مربوطة ألك  ٩١٫٤٤٧  -  بالدوالر األمر

  ١٫١٢٩٫٣١٨  ٩٦٢٫٣٣٨ 
 

 فروقات ترجمة القوائم املالية -١٣
 

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

عة نظرًا ألن التعديل لم يؤثر سوى ع حساب فروقات فروقات العملة  قائمة املركز املا امل وجزة لثالث سنوات متتا
رة. إن أي ضمن حقوق امللكية ولم يكن لھ  األرباح املدورةترجمة القوائم املالية وحساب  ر ع صا حقوق امللكية للف تأث

: ٢٠١٤و ٢٠١٣كانون األول  ٣١األثر لهذا التعديل 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  التعديل قبل  
 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 



دودة  مة العامة امل ن املسا ية للتأم افل الفلسطي  ١٦ شركة الت
 

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة
هية   سعة أشهر املن رة ال  ٢٠١٥أيلول  ٣٠لف

 

 

 "تتمة" فروقات ترجمة القوائم املالية -١٣
 

هية   قائمة الدخل املوجزة  عاله عأإن أثر التعديل املذكور  رة املالية املن : ٢٠١٤ أيلول  ٣٠للف  قد كان كما ي
 

 

 عد التعديل  التعديل  قبل التعديل  
 دوالر  دوالر  دوالر  

 )٧٩٠٫٧٢٩(  )٧٩٠٫٧٢٩(  -  فروقات ترجمة القوائم املالية
 ٤٤٥٫٧٧٩  ٧٩٠٫٧٢٩  )٣٤٤٫٩٥٠(  فروقات العملة/أرباح (خسائر) 

  )٣٤٤٫٩٥٠(  -  )٣٤٤٫٩٥٠( 
 

افل -١٤ ركي الت جز) صندوق مش )   
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 املتكبد ف ساب التعوضات املستحقة لهم و ة ومصارف عد اح
ها وكيال  ا بصف يفاء الشركة ألجر امات املستقبلية واس افل ورصد االحتياطيات الفنية الالزمة ملواجهة االل معيدي الت

افل ركي الت افل ملش هم  إدارة عمليات الت  .ع
ن، أما  م غطيتھ من خالل قرض حسن من املسا افل، فيتم  ركي الت جز  صندوق مش  حالة وجود  حالة وجود 

مة كل مؤّمن لھ من إجما األقساط  سبة مسا عھ ع حملة الوثائق ب افل، فإنھ يتم توز ركي الت فائض  صندوق مش
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

عوضات أو خصصت  ذا الفائض لتلك السنة فقطمن سددت لھ  شارك   ة فإنھ ال  سو عوضات تحت ال  .لھ 
افل كما   ركي الت جز) صندوق مش مبلغ  : ٢٠١٤كانون األول  ٣١كما  ) دوالر (١٥٨٫٣٢٧مبلغ ( ٢٠١٥أيلول  ٣٠بلغ (

افل: .)دوالر ٣٨٩٫٤٥٦ ركي الت ر  صندوق مش  فيما ي تفاصيل التغ
 

 

سعة أشهر ا   هية  لل ملن
 ٢٠١٥أيلول  ٣٠

هية     ٣١للسنة املن
 ٢٠١٤كانون األول 

ر مدققة)    (مدققة)  (غ
 دوالر  دوالر  

رة / السنةالرصيد  بداية ال  )٥٨٢٫٤٦٩(  )٣٨٩٫٤٥٦(  ف
رة / السنة افل للف  ١٩٣٫٠١٣  ٢٣١٫١٢٩  فائض الت

هاية ال رة / السنةالرصيد    )٣٨٩٫٤٥٦(  )١٥٨٫٣٢٧(  ف
 

 مصارف مستحقة ومخصصات -١٥
 ٢٠١٤ كانون األول  ٣١  ٢٠١٥ أيلول   ٣٠  
ر مدقق     )ة(مدقق  )  ة( غ
  دوالر  دوالر  

 ٨٩٬٣٨٧  ٢١٢٬٣٩١  مصارف مستحقة
ايا مستحقات الصندوق الفلسطي لتعوض 

 حوادث الطرق 
  

٩٦٬٦٥٠ 
  

١٢٦٬٦٧٣ 
يئة سوق رأس املال  ٢٥٬٦٦٣  ١٩٬٣٥٩  مستحقات 

ن  ٤٬٥٥٠  ٣٬٨٩٢  مستحقات االتحاد الفلسطي لشركات التأم
 ٧٥١٬١٣٤  ٥٧٣٫٥٤٥  مخصصات الضرائب

 ١٩١٬٥٦٠  ٢٧٥٬٣٦٢  مخصصات أخرى 
  ١٬١٨٨٬٩٦٧  ١٫١٨١٫١٩٩ 

 



دودة  مة العامة امل ن املسا ية للتأم افل الفلسطي  ١٧        شركة الت
 

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة
هية   سعة أشهر املن رة ال  ٢٠١٥أيلول  ٣٠لف

 

 

ر مدقق -١٦ شغيلية (غ افل ال  )ةأرباح الت
 

ص إيرادات ونتائج األعمال حسب قطاع  جدول التا م افليمثل ا رة الت هية   لف سعة أشهر املن  :٢٠١٥أيلول  ٣٠ال
 

سعة أشهر رة ال لف
هية  املن

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

ق ر ا
افل  عقود ت

الص
افل عائ عقود ت

افل  عقود ت
البحري 

قطاع 
ثمار االس

٣٠ أيلول ٢٠١٥
ر مدققة) (غ

افل ١٨٫٦٠٣٫٨٣٥                      -١١٫٧٨٨٫٨٨٠٢٨١٫٨١٤٣٣١٫٩٢٣٢٫٠٣٦٫١٦٠٣١٤٫٥٨٥٧٠٣٫٠٥٥٢٫٥٨٩٫٤٩٤٤٢٥٫٨٠٣١٣٢٫١٢١اجما ايرادات أقساط الت
سـبة ر مك ر  مخصص أقساط غ (١٫٧٨١٫٤٤٢)                      -(١٠٫٣٩٥)٣١٫٠٨٥(٥٩٨٫٥٥٥)(١٠٧٫٧٥٢)(٣٤٫٣٥٠)(٧٠٫٩٧٥)(١٩٫٧٧٦)(٤١٫٥٨٠)(٩٢٩٫١٤٤)التغ

افل ١٦٫٨٢٢٫٣٩٣                     -١٠٫٨٥٩٫٧٣٦٢٤٠٫٢٣٤٣١٢٫١٤٧١٫٩٦٥٫١٨٥٢٨٠٫٢٣٥٥٩٥٫٣٠٣١٫٩٩٠٫٩٣٩٤٥٦٫٨٨٨١٢١٫٧٢٦صا ايرادات أقساط الت

افـل (١٫٥٨٥٫٦٢٣)                      -(٨٩٫١٣١)(٢٢٤٫٨٦٥)                   -(٤٥٨٫٥٠٢)(٣٤٫٨٥٩)(٥٦٫٦٣١)(٢٠٢٫٦٦٨)(١٦٨٫٠٦٦)(٣٥٠٫٩٠١)أقساط معيدي الت
سـبة ر مك ر  مخصص أقساط غ ١٩٠٫٧٠٥                      -٨٫٣١٦(٧٫٦٨٧)                   -٢٦٫٧٥٨٣٨٫٦٧٥١٦٫٢٣٤٥٫٩٨٥٥٫٢٤٩٩٧٫١٧٥التغ

افل (١٫٣٩٤٫٩١٨)                     -(٨٠٫٨١٥)(٢٣٢٫٥٥٢)                  -(٣٦١٫٣٢٧)(٢٩٫٦١٠)(٥٠٫٦٤٦)(١٨٦٫٤٣٤)(١٢٩٫٣٩١)(٣٢٤٫١٤٣)صا أقساط معيدي الت

سبة افل املك ١٥٫٤٢٧٫٤٧٥                     -١٠٫٥٣٥٫٥٩٣١١٠٫٨٤٣١٢٥٫٧١٣١٫٩١٤٫٥٣٩٢٥٠٫٦٢٥٢٣٣٫٩٧٦١٫٩٩٠٫٩٣٩٢٢٤٫٣٣٦٤٠٫٩١١صا أقساط الت

سـبة ٢٤٨٫٤٨٩                      -٢٥٫٩٥٩                                  -                   -٤٫٣٥١١٥٨٫٢٩٦                   -١٣٫٣٢٩٤٦٫٥٥٤                   -إجما العموالت املك
(٩٢٩٫٤٨٦)                      -(٥٫١٩٥)(١١٥)(٤٫١٤٢)(٢٤٫٥٠٠)(٦٫٠٠٢)(٤٢٫٧٤٨)(١٠٫٢٦٠)(٦٫٢٩٦)(٨٣٠٫٢٢٨)يطرح: العموالت املتكبـدة

عد العموالت سبة  ١٤٫٧٤٦٫٤٧٨                     -٩٫٧٠٥٫٣٦٥١١٧٫٨٧٦١٦٢٫٠٠٧١٫٨٧١٫٧٩١٢٤٨٫٩٧٤٣٦٧٫٧٧٢١٫٩٨٦٫٧٩٧٢٢٤٫٢٢١٦١٫٦٧٥صا األقساط املك

بـة مصارف االقساط املكت
٨٫١٤٧٫٤٧٤                      -٥٫١٨١٫١٧٨٢٢٫٦٩٤١٣٧٫٤٩٩٩٨٢٫٤٦٨٥٦٫٦١٦٢٨٩٫٧٠٤١٫٣٨١٫١٥٩٩٤٫٠٣٦٢٫١٢٠املطالبات املسددة

افل من املطالبات املسـددة ل : حصة معيدي الت (٥٢٩٫٣١٥)                      -(١٫٦٧٩)(٨٤٫٦٣٢)                   -(٢٦٢٫٩٧٩)(٨٫٩٩٢)                   -(١٢٠٫٦٢٦)(٧٫٥٠٥)(٤٢٫٩٠٢)ي
٧٫٦١٨٫١٥٩                     -٥٫١٣٨٫٢٧٦١٥٫١٨٩١٦٫٨٧٣٩٨٢٫٤٦٨٤٧٫٦٢٤٢٦٫٧٢٥١٫٣٨١٫١٥٩٩٫٤٠٤٤٤١صا املطالبات املسددة

رة ر املسددة  بداية الفـ ها وغ (٦٫٩٦٣٫٣٤٤)                      -(٥١٥)                                  -(٧٧٫٢٠٠)(١٣٨٫٧٨٥)(١٣٦٫٧٥١)(١٫٨٦٣٫٧٣٣)(١٩٩٫٠٣٧)(٣٫٠٠٧)(٤٫٥٤٤٫٣١٦)املطالبات املبلغ ع
رة هاية الفـ ر املسددة   ها وغ ٩٫٤٣٣٫٦٩١                      -١٢٫١٤٦                          ٦٫٢٤٢٫٣٢٤٣٢٫٩٧١١٤٨٫٥٤٩٢٫٣٠٥٫٥٥٦١٦٥٫٣٠٦٣٦٠٫٥١٦١٤١٫٥٣٤٢٤٫٧٨٩املطالبات املبلغ ع

افـل ر  حصة معيـدي الت (٥٩١٫٤٧٩)                      -(٩٫٣٠٥)                        (٢٢٫٣١٠)                   -(٢٠١٫٦٨٩)(١٦٫٢٣٦)(٢٨٫٧٣٢)٤١٫٥٧١(٢٣٫٠٤٣)(٣٣١٫٧٣٥)التغ
افـل العـائ سابي لعقود الت ١١٥٫٢٩٥                      -                 -١١٥٫٢٩٥                   -                 -                              -                   -                                       -                        -                   -االحتياطي ا

افـل العـائ افل لعقـود الت (٤١٫٧٤٢)                      -                 -(٤١٫٧٤٢)                   -                 -                              -                   -                                       -                        -                   -حصص معيدي الت
٩٫٥٧٠٫٥٨٠                     -٦٫٥٠٤٫٥٤٩٢٢٫١١٠٧٫٩٥٦١٫٣٩٥٫٥٥٩٥٩٫٩٤٣٤٦٫٧٦٧١٫٤٤٥٫٤٩٣٨٥٫٤٣٦٢٫٧٦٧صا املطالبات املتكبدة

بـة راكات املكت ٩٫٥٧٠٫٥٨٠                     -٦٫٥٠٤٫٥٤٩٢٢٫١١٠٧٫٩٥٦١٫٣٩٥٫٥٥٩٥٩٫٩٤٣٤٦٫٧٦٧١٫٤٤٥٫٤٩٣٨٥٫٤٣٦٢٫٧٦٧اجما مصارف االشـ

رة شغيلية للف افل ال ٥٫١٧٥٫٨٩٨                     -٣٫٢٠٠٫٨١٦٩٥٫٧٦٦١٥٤٫٠٥١٤٧٦٫٢٣٢١٨٩٫٠٣١٣٢١٫٠٠٥٥٤١٫٣٠٤١٣٨٫٧٨٥٥٨٫٩٠٨أرباح الت
ر املوزعـة: املصارف وااليرادات غ

ثمارات ٣٧٨٫٧٨٨٣٧٨٫٧٨٨                 -                                  -                   -                 -                              -                   -                                       -                        -                   -عوائد االس
٦٠٫٦٠٢٦٠٫٦٠٢                 -                                  -                   -                 -                              -                   -                                       -                        -                   -أرباح أدوات تحوط

ـات ومعـدات ١٥٫٦٩٧١٥٫٦٩٧                 -                                  -                   -                 -                              -                   -                                       -                        -                   -أرباح بيع ممتل
ة وعمومية (٤٫٠٠٤٫٨٠٣)(٤٫٠٠٤٫٨٠٣)                 -                                  -                   -                 -                              -                   -                                       -                        -                   -مصارف إدار

٤٥٫٨٦٥٤٥٫٨٦٥                 -                                  -                   -                 -                              -                   -                                       -                        -                   -أرباح فروقات عملة
بة رة قبل الضر  ١٫٦٧٢٫٠٤٧(٣٫٥٠٣٫٨٥١)٣٫٢٠٠٫٨١٦٩٥٫٧٦٦١٥٤٫٠٥١٤٧٦٫٢٣٢١٨٩٫٠٣١٣٢١٫٠٠٥٥٤١٫٣٠٤١٣٨٫٧٨٥٥٨٫٩٠٨صا أرباح الف



دودة  مة العامة امل ن املسا ية للتأم افل الفلسطي  ١٨        شركة الت
 

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة
هية   سعة أشهر املن رة ال  ٢٠١٥أيلول  ٣٠لف

 

 

ر مدقق -١٦ شغيلية (غ افل ال  تتمة - )ةأرباح الت
 

ص إيرادات ونتائج األعمال حسب قطاع  جدول التا م افليمثل ا هية   الت سعة أشهر املن رة ال  :٢٠١٤أيلول  ٣٠لف
 

سعة أشهر  رة ال لف
هية  املن

بة راكات املكت ايرادات االش
افل  عقود ت

السيارات
افل  عقود ت

وادث العامة ا

افل  عقود ت
التأمينات 
الهندسية

افل  عقود ت
العمال

افل  عقود ت
املسؤولية املدنية

افل  عقود ت
ق ر ا

افل  عقود ت
الص

افل عائ عقود ت
افل  عقود ت

البحري 
قطاع 

ثمار االس
٣٠ أيلول ٢٠١٤

ر مدققة) (غ

افل ١٥٫٢٣٧٫٨٦٤                        -٩٫٥٢٨٫٩٤٨٣٢٧٫١٥٥٣٤٩٫٤٨٢٢٫١٥٢٫٣٤٧٢٧٢٫٥٤٣٥٦٤٫٩٧٤١٫٧٠٤٫٩٩٤٢٤٦٫٧١٨٩٠٫٧٠٣اجما ايرادات أقساط الت
سـبة ر مك ر  مخصص أقساط غ            (١٫٥٧٥٫٤١٨)                        -                 (٤٫٢١٣)                    ١٦٫٠٧٨       (٣٨٧٫٤٨٠)         (٦٧٫٢٩١)                  (١٨٫٤٠٣)        (١٥٤٫١٩٧)                  (٢١٫٤٤٠)             (٦٣٫٠٤٠)        (٨٧٥٫٤٣٢)التغ

افل ١٣٫٦٦٢٫٤٤٦                        -٨٫٦٥٣٫٥١٦٢٦٤٫١١٥٣٢٨٫٠٤٢١٫٩٩٨٫١٥٠٢٥٤٫١٤٠٤٩٧٫٦٨٣١٫٣١٧٫٥١٤٢٦٢٫٧٩٦٨٦٫٤٩٠صا ايرادات أقساط الت

افـل            (١٫٣٠٨٫٨٩٢)                        -              (٤٩٫٠٩٠)                (١٢٥٫٩٢٣)                     -      (٣٥٧٫٦٧٧)                  (٣٧٫٥٥٤)           (٤٦٫٠٧٩)               (٢٠٥٫٢٥٣)          (٢١١٫١٥٧)        (٢٧٦٫١٥٩)أقساط معيدي الت
سـبة ر مك ر  مخصص أقساط غ                  ١٠٣٫٧٤٩                        -                   ٣٫٣٧٠                      (٨٫٠٣٩)                     -          ٧٤٫٤٥٣                     (٤٫٣٤٨)              (٣٫٣٨٤)                    ٢٢٫٩٥٦               ٥٨٫٨٣٧           (٤٠٫٠٩٦)التغ

افل           (١٫٢٠٥٫١٤٣)                        -             (٤٥٫٧٢٠)               (١٣٣٫٩٦٢)                    -     (٢٨٣٫٢٢٤)                 (٤١٫٩٠٢)          (٤٩٫٤٦٣)              (١٨٢٫٢٩٧)         (١٥٢٫٣٢٠)       (٣١٦٫٢٥٥)صا أقساط معيدي الت

سبة افل املك ١٢٫٤٥٧٫٣٠٣                        -٨٫٣٣٧٫٢٦١١١١٫٧٩٥١٤٥٫٧٤٥١٫٩٤٨٫٦٨٧٢١٢٫٢٣٨٢١٤٫٤٥٩١٫٣١٧٫٥١٤١٢٨٫٨٣٤٤٠٫٧٧٠صا أقساط الت

سـبة ٢٢٣٫٤٨٨                        -١٦٫٨٥٢١٧٫٣٣٣                     -٤٫٤٧٢١١٧٫٧٩٥                     -١٨٫١١٥٤٨٫٩٢١                     -إجما العموالت املك
                (٦٩٤٫٨٣٩)                        -                 (٤٫٧٤٨)                             -                     -         (١٨٫٧٢٧)                     (٧٫٠٣٦)           (٤١٫٤٤٠)                     (٨٫٣١٢)             (٢٢٫٣٥٦)        (٥٩٢٫٢٢٠)يطرح: العموالت املتكبـدة

عد العموالت سبة  ١١٫٩٨٥٫٩٥٢                        -٧٫٧٤٥٫٠٤١١٠٧٫٥٥٤١٨٦٫٣٥٤١٫٩٠٧٫٢٤٧٢٠٩٫٦٧٤٣١٣٫٥٢٧١٫٣١٧٫٥١٤١٤٥٫٦٨٦٥٣٫٣٥٥صا األقساط املك

بة مصارف االقساط املكت
٦٫٤٩٨٫٢٢٣                        -٤٫٢٩٨٫٦١٨٣٣٫٧٠٦٨٢٫٩١٧٦٨٠٫٥٢٦٥٧٫٦٤٣٢٧٢٫٧٨٥٨٥٠٫٠٠٥٢١٩٫٠٩٠٢٫٩٣٣املطالبات املسددة

افل من املطالبات املسـددة ل : حصة معيدي الت                 (٥٤٨٫٣٦٦)                        -                 (٢٫٣٣٩)                (٢٠٠٫٤٧٢)                     -      (٢٥٨٫٨٨٠)                            -                     -                  (٧٩٫٩١٧)                (٦٫٧٥٨)                     -ي
٥٫٩٤٩٫٨٥٧                        -٤٫٢٩٨٫٦١٨٢٦٫٩٤٨٣٫٠٠٠٦٨٠٫٥٢٦٥٧٫٦٤٣١٣٫٩٠٥٨٥٠٫٠٠٥١٨٫٦١٨٥٩٤صا املطالبات املسددة

رة ر املسددة  بداية الفـ ها وغ            (٥٫٩٠٥٫٣١٣)                        -                 (١٫٤٣٣)                   (٢٢٫٩٨٦)          (٣٧٫٢٣٤)      (١٥٨٫٣١٨)               (١٢٤٫٣٩٤)   (١٫٥٧٧٫٦٨٧)               (١٦٥٫١٣١)                (٨٫٤٠٢)   (٣٫٨٠٩٫٧٢٨)املطالبات املبلغ ع
رة هاية الفـ ر املسددة   ها وغ              ٧٫٣٢٦٫٥٦٩                        -                   ٤٫٠١٠                    ٦٩٫٣٢٢            ٨٠٫١٩٧       ١٥٦٫٠٣٢                 ١٥٧٫٨٨٨     ١٫٩٦٨٫٩٨٩                 ١٥٧٫٧٩٢                  ٦٫٢١٢     ٤٫٧٢٦٫١٢٧املطالبات املبلغ ع

افـل ر  حصة معيـدي الت                 (٦٣٧٫٩٤٧)                        -                 (٢٫٠٦١)                      (٥٫٠٣٢)                     -             ٢٫١٢٦                            -        (١٨٥٫٤٢٦)                       ٨٫٨٦٢                  ٢٫٢١٦        (٤٥٨٫٦٣٢)التغ
افـل العـائ سابي لعقود الت ٦٢٫١٩٤                        -                         -٦٢٫١٩٤                     -                   -                            -                     -                             -                       -                     -االحتياطي ا

افـل العـائ افل لعقـود الت                    (٤٧٫٨٨٩)                        -                         -                   (٤٧٫٨٨٩)                     -                   -                            -                     -                             -                       -                     -حصص معيدي الت
٦٫٧٤٧٫٤٧١                        -٤٫٧٥٦٫٣٨٥٢٦٫٩٧٤٤٫٥٢٣٨٨٦٫٤٠٢٩١٫١٣٧١٣٫٧٤٥٨٩٢٫٩٦٨٧٤٫٢٢٧١٫١١٠صا املطالبات املتكبدة

بة راكات املكت ٦٫٧٤٧٫٤٧١                        -٤٫٧٥٦٫٣٨٥٢٦٫٩٧٤٤٫٥٢٣٨٨٦٫٤٠٢٩١٫١٣٧١٣٫٧٤٥٨٩٢٫٩٦٨٧٤٫٢٢٧١٫١١٠اجما مصارف االش

رة شغيلية للف افل ال ٥٫٢٣٨٫٤٨١                        -٢٫٩٨٨٫٦٥٦٨٠٫٥٨٠١٨١٫٨٣١١٫٠٢٠٫٨٤٥١١٨٫٥٣٧٢٩٩٫٧٨٢٤٢٤٫٥٤٦٧١٫٤٥٩٥٢٫٢٤٥أرباح الت
ر املوزعة: املصارف وااليرادات غ

                (١٧٢٫٣٤٤)           (١٧٢٫٣٤٤)مخصص ذمم حملة الوثائق
ثمارات ١٫٠٢٢٫٦١١١٫٠٢٢٫٦١١                         -                             -                     -                   -                            -                     -                             -                       -                     -عوائد (خسائر) االس

ـات وآالت ومعـدات ١١٫٠٣٧١١٫٠٣٧                         -                             -                     -                   -                            -                     -                             -                       -                     - أرباح بيع ممتل
ة وعمومية            (٣٫٣٥٠٫٧٨٧)       (٣٫٣٥٠٫٧٨٧)                         -                             -                     -                   -                            -                     -                             -                       -                     -مصارف إدار

                 ٤٤٥٫٧٧٩             ٤٤٥٫٧٧٩                         -                             -                     -                   -                            -                     -                             -                       -                     -أرباح فروقات عملة
افل ركي الت                 (١٦٤٫٦٧١)           (١٦٤٫٦٧١)                         -                             -                     -                   -                            -                     -                             -                       -                     -مخصص صندوق مش

 ٣٫٠٣٠٫١٠٦      (٢٫٢٠٨٫٣٧٥)٢٫٩٨٨٫٦٥٦٨٠٫٥٨٠١٨١٫٨٣١١٫٠٢٠٫٨٤٥١١٨٫٥٣٧٢٩٩٫٧٨٢٤٢٤٫٥٤٦٧١٫٤٥٩٥٢٫٢٤٥صافي أرباح/(خسارة) الفترة قبل الضریبة
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 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة
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عاب وكالة وحصص مضاربة -١٧   أ
 

 مون بإدارة عملي تحملوا جميع املصارف اإلدارة والعمومية للشركة مقابل يقوم املسا افل، و ركي الت افل ملش ات الت
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 ت ذه ال افل، و ركي الت افل ملش يئة الرقابة املبذول  إدارة عمليات الت حدد من قبل مجلس اإلدارة بموافقة 
 .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 ، تم تحدي٢٠١٣وسنة  ٢٠١٤وتحدد  د 

ثمارات بواقع  افل. %٤٠بدل إدارة إيرادات االس ركي الت ثمارات مش  من عوائد اس
عاب الوكالة  ن من أ م سبة عائدات املسا افلإجما من  %٢٧بلغت  بة أقساط الت رة  دوالر ٥٫٠٢٣٫٠٣٥بواقع  املكت لف

هية   سعة أشهر املن ها  ٢٠١٥أيلول  ٣٠ال سب نما بلغت  بة بواقعمن ص %٣٠(ب افل املكت  ٤٫٥٧١٫٣٥٩ ا أقساط الت
هية  دوالر  سعة أشهر املن رة ال جهد املبذول  إدارة العمليات ال )٢٠١٤أيلول  ٣٠لف افلكأجرة معلومة عن ا ية لتغطية ت

ة ها اإلدار  .نفقا
 

  عمومية مصارف إدارة و  -١٨
هية    رة الثالثة أشهر املن سعة  أيلول  ٣٠لف رة ال هية   لف  أيلول  ٣٠أشهر املن
 ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدققة)  ر مدققة)  (غ ر مدققة)  (غ ر مدققة)  (غ  (غ
 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

ها قا  ١٫٩٨٥٫٠١٨  ٢٫٣٧٥٫٢١٨  ٦٦٣٫٨٠١  ٧٨٨٫٩٥١ الرواتب واألجور وم
ر دمة وصندوق توف هاية ا عوض 

ن  املوظف
٢٥٩٫٨١٣  ٢٧٨٫٠٥٥  ٥٥٫٣٧٨  ١٧٫٣٢٧ 

 ٨٠٫٧٨٥  ١١٧٫٠٧٣  ٢٠٫٨٤٧  ٥٧٫٩٢١ قرطاسيھ ومطبوعات
 ١١٢٫٠٢٧  ١١٨٫٨٠١  ٤٦٫٢٠٩  ٤٦٫٣٦٥ سفرات وتنقالت

 ١٢٩٫٢٣٣  ١٨٤٫٨٥٤  ٥٥٫٩٣٨  ٦٤٫٠٤١ اإليجارات
اتف  ٨٣٫١٨٣  ١١٤٫٧١٧  ٢٠٫٦٥٠  ٤٩٫٦٢٥ برد وبرق و

 ٤٥٫٤٢٨  ٣٨٫٦١١  ١٠٫٠٩١  ١٤٫٠٨٥ مصارف السيارات
 ٧٤٫١٨٦  ٥٨٫٩١٢  ٣٢٫٤٩٨  ٢٦٫٠١٦ صيانة وتصليحات وأدوات

هالكات  ١٤٦٫٣٤١  ٢٠٠٫١٠١  ٥٨٫٨٥٤  ٩٥٫٠٣٠ اس
شارة عاب مهنية واس  ٨٠٫٦٢١  ٦٤٫٥٥٢  ٢٩٫٣٣١  ١٩٫٥٨٤ أ

راكات  ٤٤٫٢٠٣  ٤٨٫٥٥٠  ١٠٫٦٢٧  ١١٫٢١١ رسوم واش
 ١٣٥٫٧٧٢  ٢١٨٫٩٠٩  ٦٥٫٥٧٢  ٥٦٫٩٢٢ دعاية واعالنات

 ٣٥٫٠٤١  ٤٩٫٥٣٧  ١٢٫٥٦١  ١٦٫٦٦١ ف أعضاء مجلس اإلدارةمصار 
 ١٣٩٫١٣٦  ١٣٦٫٩١٣  ٦٩٫٤٠٦  ٤٦٫٧٩٧ مصارف أخرى 

 ٣٫٣٥٠٫٧٨٧  ٤٫٠٠٤٫٨٠٣  ١٫١٥١٫٧٦٣  ١٫٣١٠٫٥٣٦ 
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 الربح األساس للسهم الواحد -١٩

 

ساب الربح األساس للسهم الواحد ع أساس قسمة الربح لل رةتم اح  لعدد األسهم العادية املتداولة ع املعدل املرج ف
رةخالل ال : ف  ع النحو التا

 

هية    سعة أشهر املن  أيلول  ٣٠لل
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدققة)  ر مدققة)  (غ  (غ

 دوالر  دوالر 
رةربح ال  ٢٫٤٧١٫٦٣١  ١٫٢٤٨٫٧٨٢ (دوالر) العائد ملسا الشركة ف

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

ل سهم) الربح األساس للسهم الواحد  ٠٫٢٩  ٠٫١٥ (دوالر ل
 

عات أرباح نقدية  -٢٠  توز
 

ــ اجتماعهــا الــذي عقــد بتــارخ  ســان  ٢٣أقــرت الهيئــة العامــة للشــركة  ســبة  ٢٠١٥ن ــع اربــاح نقديــة ب مــن رأس املــال  %١٥توز
ي عن سنة  دوالر ١٫٢٧٥٫٠٠٠ واقعاملدفوع ب سـبة ، ٢٠١٤أمر ن ب م ـ املسـا ـع أربـاح نقديـة ع نما أقرت الهيئـة العامـة توز ب

ي عن سنة  ٥٩٥٫٠٠٠من رأس املال املدفوع وبواقع   %٧  .٢٠١٣دوالر أمر
 

 يئة الرقابة الشرعية -٢١
 

س  يئة الرقابة الشرعية ال تتألف من حضرة الدكتور ع محمد مص السرطاوي (رئ شطة الشركة ملراقبة  تخضع أ
ة كل ما يئة الرقابة الشرعية بمراقبة  .ن الدكتور حسام الدين عفانة والدكتور إسماعيل محمد شنديلهيئة) وعضو تقوم 
شمل ذلك قيامها باإل أ ام الشرعة اإلسالمية الغراء و ام بأح افلطالع ع عمال الشركة والتأكد من االل  عقود الت

ها واتفاقيات اإل  ثمارا  عادة.وحسابات الشركة واس
 

 قضايا الشركة -٢٢
 

اعات القانونية ع وذلك ع ناك قضايا مقامة ضد الشركة  افلاإل خلفية ال أن ب، مع العلم دعاءات القائمة لعقود الت
افي صصات املالية ال ذه القضايا وضعت لها امل  ة حسب األصول الفنية والقانونية.جميع 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة -٢٣
 

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

 .الشركةإدارة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس 
 

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

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

ة سو  ١٢١٫٠٠٤  ١٦٢٫٣١٤ مطالبات تحت ال
 ٣٥٨٫٧٧٠  ١٧٥٫٢٦٥ ذمم مدينة

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

 

رة ال  هية  سعلف  أيلول  ٣٠ة أشهر املن
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
ر مدقق  ر مدقق  )ة(غ  )ة(غ
 دوالر  دوالر 

ن  ٧٨٠٫٩٩٨  ٨١١٫٨٩٣ أقساط تأم
 ٣١٦٫٩٨٥  ٣٤٤٫٥٣٦ ادعاءات مدفوعة
شارة عاب اس  ٥٨٫٨٨٢  ٤٥.٠٢١ أ

عاب مجلس اإلدارة  ٣٣٫٧٥٠  ٤٩٫٥٣٧ أ
 ٣٧٤٫٦٤٤  ٥٢١٫٢١٥ شركةرواتب اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية لل

 
 موسمية النتائج -٢٤

 

ري ال جيل دخل ذو طبيعة موسمية  القوائم املالية املوجزة املرفقة لف ن  سعلم يتم  هيت  ٢٠١٥ أيلول  ٣٠ة أشهر املن
 .٢٠١٤و 



دودة  مة العامة امل ن املسا ية للتأم افل الفلسطي  ٢٢ شركة الت
 

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة
هية   سعة أشهر املن رة ال  ٢٠١٥أيلول  ٣٠لف

 

 

 قياس القيمة العادلة -٢٥
 

ل أي من املطلوبات ضمن  تم استالمها عند بيع أحد املوجودات، أو دفعها لتحو إن القيمة العادلة  القيمة ال س
رية  ن القيم الدف شأ الفروقات ب ذا النحو، يمكن أن ت ن بالسوق  تارخ القياس. وع  ن املتعامل معامالت منتظمة ب

راض ان الشركة مستمرة  اعمالها دون أي نية أو حاجة وتقديرات القيمة ال عرف القيمة العادلة ع اف عادلة. يقوم 
فة. شروط م ها أو إلجراء صفقة  جم عمليا  لتقليص 

 

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

جدول التا تحليل األدو  ن ا ات املالية ال يتم قياسها الحقا ع القياس املبدئي بالقيمة العادلة مقسمة ا ثالثة يب
ات من  انية تحديد القيمة العادلة. ٣ا  ١مستو  ع أساس ام

 
شطة للموجودات •  ر املعدلة)  األسواق ال املستوى األول : قياسات القيمة العادلة املستقاة من األسعار املدرجة ( غ
 ملطلوبات املتطابقة.وا
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
لثالث : قياسات القيمة العادلة املستقاة من "أساليب التقييم" وال تتضمن مدخالت لألصول أو املطلوبات املستوى ا• 

ر املالحظة). ند ا بيانات السوق املالحظة ( املدخالت غ س  وال ال 
 

القيمة العادلة كما 
٣٠ أيلول ٢٠١٥

ر مدققة) (غ
٣١ كانون األول ٢٠١٤

(مدققة)
دوالردوالر

ر املالية بالقيمة العادلة املوجودات غ

ة ثمارات عقار                         ٣٫٧٥٥٫٤٥٦                        ٣٫٧٥٥٫٤٥٦اس
املستوى الثالث

متوسط السعر لتقارر ثالثة 
ن ن معتمدين ومستقل مخمن

ال ينطبقال ينطبق

املوجودات املالية بالقيمة العادلة
ثمارات مالية متوفرة للبيع اس

املستوى االول                           ٤٫٧٣٩٫٢٧٤                         ٤٫٦٧٧٫٧٣٣أسهم شركات مدرجة
أسعار العرض  السوق 

شطة ال
ال ينطبقال ينطبق

ر مدرجة صا املوجوداتاملستوى الثالث                             ٣٩٠٫٥٦٧                            ٤٠٩٫٠٢١أسهم شركات غ
صا قيمة 
املوجودات

كلما زاد صا قيمة املوجودات 
ها إرتفعت  ثمر  للشركات املس

القيمة العادلة

ثمارات مالية للمتاجرة اس

املستوى االول                                 ٥٢٫١٧٩                               ٤٢٫٩٧١أسهم شركات مدرجة
أسعار العرض  السوق 

شطة ال
ال ينطبقال ينطبق

                         ٨٫٩٣٧٫٤٧٦                        ٨٫٨٨٥٫١٨١املجموع

مستوى القيمة  
العادلة

قة التقييم واملدخالت  طـر
املستخدمة

امة   مدخالت 
ر ملموسة غ

ن املدخالت الهامة   العالقة ب
ر امللموسة والقيمة العادلة غ

 
 

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

 




