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مدققةمدققةغير مدققة
دوالردوالر دوالر 

المــوجـودات
الموجودات غير المتداولة:

5,568,4805,718,3944,172,157عقارات ومعدات
3,872,0184,234,0003,755,456استثمارات عقارية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
5,158,4765,253,3855,129,841الشامل

428,614386,425377,133موجودات ضريبية مؤجلة
217,086181,399271,860شيكات برسم التحصيل تستحق بعد عام

204,844 204,844 395,751 شيكات برسم التحصيل تستحق بعد سنة
15,244,67415,773,60313,706,447مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
6,735,2024,646,4693,234,051ذمم تكافل مدينة

368,671169,732114,248ذمم شركات التأمين ومعيدي التكافل المدينة
2,923,9452,175,3681,666,330موجودات عقود معيدي التكافل

1,470,913523,040703,859موجودات متداولة أخرى
7,870,1667,428,1645,289,032شيكات برسم التحصيل تستحق خالل سنة

128,85646,42352,179موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
4,870,3363,086,9352,424,755النقد والنقد المعادل 

24,368,08918,076,13113,484,454مجموع الموجودات المتداولة
39,612,76333,849,73427,190,901 مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية:

9,350,0008,500,0008,500,000رأس المال المدفوع
518,359518,359414,365احتياطي إجباري

457,669457,669353,675احتياطي اختياري
)1,019,481()914,391()1,160,678(احتياطي التغير المتراكم في القيمة العادلة

1,161,3721,161,372754,610احتياطي اإلستثمارات العقارية
122,441114,145)414,215(فروقات ترجمة عمالت أجنبية

280,404814,7981,257,850أرباح مدورة
10,192,91110,660,24810,375,164مجموع حقوق الملكية

صندوق مشتركي التكافل
)389,456()669,158()2,067,812()عجز( صندوق مشتركي التكافل

2,067,812669,158389,456قرض حسن من المساهمين
   -    -    - 

المطلوبات غير المتداولة:
1,084,230933,420706,113مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

-623,625777,037قرض حسن من المساهمين
1,707,8551,710,457706,113

المطلوبات المتداولة:
591,994751,134-مخصص الضرائب 

1,032,021625,852924,459ذمم دائنة
1,686,667784,095645,639ذمم شركات التأمين ومعيدي التكافل الدائنة

1,340,807969,248686,565مطلوبات متداولة أخرى
204,950204,950133,168مطلوبات ضريبية مؤجلة
23,053,68417,914,37112,968,659مطلوبات عقود التكافل
-393,868388,519تمويل مرابحة إسالمية

27,711,99721,479,02916,109,624   مجموع المطلوبات المتداولة
29,419,85223,189,48616,815,737   مجموع المطلوبات

39,612,76333,849,73427,190,901   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

20162015

دوالر دوالر 

315,606873,051ربح الفترة

بنود الدخل الشامل األخرى

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:

140,194 )1,412,500(التغير المتراكم في القيمة العادلة

-38,969خسائر متحققة تم قيدها في قائمة الدخل

208,237)536,656( فروقات ترجمة عمالت أجنبية

إجمالي بنود الدخل الشامل األخر إجمالي بنود الدخل الشامل 
41,031)782,943( األخر

914,082)467,337( الدخل الشامل للفترة

20162015
 دوالر  دوالر 

عائدات الى مشتركي التكافل
17,263,86912,429,220اجمالي ايرادات أقساط التكافل

)1,459,405()2,833,029(التغير في مخصص أقساط غير مكتسبة
14,430,84010,969,815صافي ايرادات أقساط التكافل

)1,186,842()1,803,591(أقساط معيدي التكافل
448,081256,581التغير في أقساط غير مكتسبة

)930,261()1,355,510(صافي أقساط معيدي التكافل
13,075,33010,039,554صافي أقساط التكافل المكتسبة قبل العموالت

281,472187,966العموالت المقبوضة
)666,060()972,666(العموالت المدفوعة

12,384,1369,561,460صافي أقساط التكافل المكتسبة قبل العموالت

المطالبات المتكبدة
7,613,1745,036,695المطالبات المسددة

)453,513()342,068(حصة معيدي التكافل من المطالبات المسددة
7,271,1064,583,182صافي المطالبات المسددة

2,042,4851,733,289التغير في إحتياطي مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة 
التغير في حصة معيدي التكافل من المطالبات المبلغ عنها وغير 

)395,875()268,031(مسددة

9,045,5605,920,596صافي المطالبات المتكبدة
3,338,5763,640,864أرباح التكافل التشغيلية للفترة

117,424122,680صافي عوائد اإلستثمارات
)49,072()46,970(أتعاب المضاربة

)3,355,889()4,661,245(أتعاب وكالة 
-)146,439(مصروف تدني ذمم مدينة

358,583)1,398,654()خسائر( أرباح التكافل للفترة

عائدات الى المساهمين:
4,661,2453,355,889أتعاب وكالة من مشتركي التكافل

46,97049,072أتعاب مضاربة 
194,508249,226صافي عوائد اإلستثمارات
)2,694,267()3,064,252(مصاريف إدارية وعمومية

)167,459(61,249أرباح )خسائر( فروقات عملة
358,583)1,398,654(المحرر مقابل قرض لمخصص صندوق حاملي الوثائق

501,0661,151,044صافي أرباح الفترة قبل الضريبة
)277,993()185,460( مخصص ضريبة

315,606873,051صافي أرباح الفترة بعد الضريبة 

0,030,1الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة 


