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 المختصرةالمرحلية المالية  القوائمحول مراجعة تقرير 

 لمساهمة العامة المحدودةللتأمين االتكافل شركة  إدارةإلى رئيس وأعضاء مجلس 
 

التي تتكون من و  )الشركة( للتأمين المساهمة العامة المحدودة التكافلالمرحلية المختصرة المرفقة لشركة  المالية القوائملقد راجعنا 
 التغيرات في قائمةالدخل الشامل المرحلية و  قائمةالدخل المرحلية و  قائمةو  2016 أيلول 30كما في  المرحلية المركز المالي قائمة

تم اعداد  .اهأشهر المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول تسعةقات النقدية المرحلية لفترة الالتدف قائمةحقوق الملكية المرحلية و 
 (.2القوائم المالية المرفقة من قبل اإلدارة وفقًا للسياسات المحاسبية المبينة في إيضاح رقم )

 ،(2وفقًا للسياسات المحاسبية المبينة في إيضاح رقم )المالية المرحلية المختصرة  القوائمهذه  عن إعداد وعرض ةإن اإلدارة مسؤول
، باإلضافة في مثل هذه الظروف المرحلية القوائم الماليةإلعداد  مقبولةالسياسات المحاسبية  ههذ تما إذا كانفيتحديد  ويشمل ذلك

أو  سواًء الناتجة عن احتيال من األخطاء الجوهرية ةخاليقوائم مالية مرحلية  إلى تحديد نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد
 المالية المرحلية المختصرة استنادًا إلى مراجعتنا. القوائمن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه خطأ. إ

 نطاق المراجعة
من قبل مدقق  "مراجعة المعلومات المالية المرحلية 2410لقـد جرت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة 

. إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام بإستفسارات بشكل أساسي من األشخاص الحسابات المستقل للمنشأة"
جراءات مراجعة أخرى نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير إن  .المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وا 

 وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيداتللمعايير الدولية للتدقيق من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقًا 
 حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.

 نتيجةال
عدادها من كافة المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إ الماليةالقوائم سترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن يبناًء على مراجعتنا، لم 
 .(2للسياسات المحاسبية المبينة في إيضاح رقم )النواحي الجوهرية، وفقًا 

 أسس االعداد 

 (. 2داد هذه القوائم المالية وفقًا للسياسات المحاسبية المبينة في إيضاح رقم )دون ابداء التحفظ، نشير إلى أنه قد تم إع

 أمور أخرى

 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  ومراجعة القوائم المالية 2015كانون األول  31كما في  للشركة تم تدقيق القوائم المالية

  2016 آذار 9حولها بتاريخ غير متحفظة  ريراً اتق والذي أصدرمن قبل مدقق حسابات آخر،  2015 أيلول 30

 .، على التوالي2015تشرين األول 29و

 

 الشرق األوسط –إرنست ويونغ 
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 للتأمين المساهمة العامة المحدودةالتكافل شركة 
 

 المختصرة المرحلية المركز المالي قائمة
 2016 ولأيل 30 كما في

 (28ة إيضاح )معدل     

   
 أيلول 30

2016  
كانون األول  31

2015 
 الثانيكانون  1 

 2015 
 مدققة  مدققة  غير مدققة   

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح الموجودات
        الموجودات غير المتداولة

 4.172.157  5.578.061  5.438.605  3 عقارات ومعدات

 3.755.456  4.234.000  5.065.095  4 ستثمارات عقاريةا

 4.700.456  4.830.199  5.077.194  5 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 437.945  426.694  418.070   موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 377.133  386.425  456.697  6 موجودات ضريبية مؤجلة
 271.860  181.399  253.594   يكات برسم التحصيل تستحق بعد عامش

   16.709.255  15.636.778  13.715.007 

        الموجودات المتداولة
 3.234.051  4.646.469  7.619.013  7 مدينةتكافل ذمم 

 114.248  169.732  392.593   التكافل المدينة معيديذمم شركات التأمين و 
 1.666.330  2.175.368  3.017.912  8 معيدي التكافلت عقود موجودا

 688.680  496.610  1.118.175  9 موجودات متداولة أخرى
 5.289.032  7.428.164  8.361.973   سنةشيكات برسم التحصيل تستحق خالل 

 52.179  46.423  47.170   موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
 2.424.755  3.086.935  6.179.523  10 ادلوالنقد المعالنقد 

   26.736.359  18.049.701  13.469.275 

 27.184.282  33.686.479  43.445.614   مجموع الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات
 

 
        حقوق الملكية

 8.500.000  8.500.000  9.350.000  1 رأس المال المدفوع

 410.642  512.386  512.386  11 حتياطي إجباريإ

 349.952  451.696  451.696  11 اختياري حتياطيإ
 (988.866)  (877.577)  (752.703)  5 التغير المتراكم في القيمة العادلة حتياطيإ

 754.610  1.161.372  1.936.810   اإلستثمارات العقارية حتياطيإ
 114.145  122.441  (99.147)   فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 1.228.062  767.008  574.796   أرباح مدورة
 10.368.545  10.637.326  11.973.838   مجموع حقوق الملكية

        صندوق مشتركي تكافل
 (389.456)  (675.909)  (2.162.717)  12 عجز صندوق مشتركي التكافل

 389.456  675.909  2.162.717  12 قرض حسن من المساهمين

   -  -  - 
        المتداولةغير المطلوبات 

 706.113  933.420  1.173.342  13 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 -  738.882  507.190  14 تمويل مرابحة إسالميةالجزء طويل األجل ل

   1.680.532  1.672.302  706.113 
        

        المطلوبات المتداولة
 751.134  591.994  -  15 مخصص الضرائب 

 924.459  625.852  899.755  16 ذمم دائنة
 645.639  784.095  1.311.399  17 ومعيدي التكافل الدائنةذمم شركات التأمين 

 686.565  969.248  1.484.173  18 مطلوبات متداولة أخرى

 133.168  204.950  507.677   مطلوبات ضريبية مؤجلة
 12.968.659  17.914.371  25.243.020  8 د التكافلعقو  مطلوبات

 -  286.341  345.220  14 تمويل مرابحة إسالمية
   29.791.244  21.376.851  16.109.624 

 16.815.737  23.049.153  31.471.776   مجموع المطلوبات

 27.184.282  33.686.479  43.445.614   المطلوباتو  حقوق الملكية مجموع
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 للتأمين المساهمة العامة المحدودة التكافلشركة 
 

 المختصرةالمرحلية  الدخل قائمة
 2016 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةللفترة ا

 أيلول 30للتسعة أشهر المنتهية في   أيلول 30للثالثة أشهر المنتهية في    
   2016  2015  2016  2015 
 غير مدققة  غير مدققة   
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  الر أمريكيدو   إيضاح 
 (28ة إيضاح معدل)    (28ة إيضاح معدل)     

          عائد إلى مشتركي التكافل
 18.603.835  25.911.695  6.174.615  8.647.826  19 التكافل أقساطإجمالي 

 (1.781.442)  (3.593.414)  (322.037)  (760.385)  19 التغير في أقساط غير مكتسبة
   7.887.441  5.852.578  22.318.281  16.822.393 
          

 (1.585.623)  (2.755.966)  (398.781)  (952.375)  19 التكافل أقساط معيدي
 190.705  311.227  (65.876)  (136.854)  19 التغير في أقساط غير مكتسبة
 (1.394.918)  (2.444.739)  (464.657)  (1.089.229)   صافي أقساط معيدي التكافل

 15.427.475  19.873.542  5.387.921  6.798.212   صافي أقساط التكافل المكتسبة قبل العموالت
          

 248.489  356.538  60.523  75.066  19 قبوضةالعموالت الم
 (929.486)  (1.499.869)  (263.426)  (527.203)  19 دفوعةالعموالت الم

 14.746.478  18.730.211  5.185.018  6.346.075   صافي أقساط التكافل المكتسبة قبل العموالت
          المطالبات المتكبدة
 8.147.474  11.426.486  3.110.779  3.813.312  19 المطالبات المسددة

 (529.315)  (698.702)  (75.802)  (356.634)  19 حصة معيدي التكافل من المطالبات المسددة
 7.618.159  10.727.784  3.034.977  3.456.678   صافي المطالبات المسددة

التغير في إحتياطي مطالبات مبلغ عنها 
 795.135  19 وغير مسددة 

 
852.353 

 
2.837.620  2.585.642 

التغير في حصة معيدي التكافل من 
 (155.476)  19 المطالبات المبلغ عنها وغير مسددة

 
(237.346) 

 
(423.507)  (633.221) 

 9.570.580  13.141.897  3.649.984  4.096.337   صافي المطالبات المتكبدة
 5.175.898  5.588.314  1.535.034  2.249.738   أرباح التكافل التشغيلية للفترة

 122.810  119.434  5.883  7.596   عوائد اإلستثماراتصافي 
 (49.124)  (47.774)  (2.353)  (3.039)   عاب المضاربةأت

 (5.023.035)  (6.996.158)  (1.667.146)  (2.334.913)   أتعاب وكالة 
 -  (150.624)  -  (4.185)   مصاريف أخرى

 226.549  (1.486.808)  (128.582)  (84.803)   )خسائر( أرباح التكافل للفترة
          عائدات إلى المساهمين

 5.023.035  6.996.158  1.667.146  2.334.913   أتعاب وكالة من مشتركي التكافل
 49.124  47.774  2.353  3.039   أتعاب مضاربة 

 240.713  201.129  (2.760)  12.206   عوائد اإلستثماراتصافي 
 15.697  5.832  15.697  5.832   عقارات ومعداتأرباح بيع 

 (4.004.803)  (4.532.076)  (1.310.536)  (1.467.824)  20 وعمومية اريةمصاريف إد
 106.467  (169.960)  273.926  (231.209)   فروقات عملة أرباح )خسائر(

المحرر مقابل قرض لمخصص صندوق 
 (84.803)   حاملي الوثائق

 
(128.582) 

 
(1.486.808)  226.549 

 1.656.782  1.062.049  517.244  572.154   صافي أرباح الفترة قبل الضريبة
 (423.265)  (404.261)  (145.272)  (218.801)  15 مخصص ضريبة

 1.233.517  657.788  371.972  353.353   صافي أرباح الفترة بعد الضريبة 
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح 

 0.04  0.04  21 الفترة 
 

0.07 
 

0.13 



 

 المرحلية المختصرة المالية القوائمجزءًا من هذه  29إلى  1اإليضاحات المرفقة من تعتبر 

 

3 

 
 

 للتأمين المساهمة العامة المحدودة فلالتكاشركة 
 

 المختصرة المرحلية الدخل الشامل قائمة

 2016 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةلل  أيلول 30للثالثة أشهر المنتهية في  
 2016  2015  2016  2015 
 مدققة غير  غير مدققة 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أمريكي دوالر  دوالر أمريكي 
 (28ة إيضاح معدل)    (28ة إيضاح معدل)   

 1.233.517  657.788  371.972  353.353 ربح الفترة
        بنود الدخل الشامل األخرى

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى 
 :قائمة الدخل في فترات الحقة

    
   

 ةالتغير المتراكم في القيمة العادل
 775.438 لإلستثمارات العقارية 

 
- 

 
775.438  - 

 التغير المتراكم في القيمة العادلة
 360.438 للموجودات المالية

 
109.743 

 
84.948  (55.555) 

خسائر متحققة تم قيدها في قائمة 
 957 الدخل

 
- 

 
39.926  - 

 (9.028)  (221.588)  (217.265)  315.068 فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 (64.583)  678.724  (107.522)  1.451.901 األخر الدخل الشاملبنود إجمالي 

 1.168.934  1.336.512  264.450  1.805.254 الدخل الشامل للفترة
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 للتأمين المساهمة العامة المحدودة التكافلشركة 
 

 المختصرةالمرحلية  التغيرات في حقوق الملكية قائمة
 2016 أيلول 30تهية في أشهر المن تسعةلفترة ال

     إحتياطيات   

 
 رأس المال

 إجباري  المدفوع

 

 اختياري

 في المتراكم التغير 
 القيمة العادلة

 ستثمارات إلا 

  العقارية
فروقات ترجمة القوائم 

  المالية 
 أرباح

  مدورة
مجموع حقوق 

 الملكية
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  والر أمريكيد  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 6201 أيلول 30

 10.725.411  1.167.846  122.441  754.610  (883.776)  501.800  562.490  8.500.000 قبل التعديل  )مدققة( - 2016كانون الثاني 1 في الرصيد

 (88.085)  (400.838)  -  406.762  6.199  (50.104)  (50.104)  - (28ايضاح ) -تعديالت سنوات سابقة 

 10.637.326  767.008  122.441  1.161.372  (877.577)  451.696  512.386  8.500.000 بعد التعديل –2016كانون الثاني  1 في الرصيد
 657.788  657.788  -  -  -  -  -  - ربح الفترة 

 678.724  -  (221.588)  775.438  124.874  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
 1.336.512  657.788  (221.588)  775.438  124.874  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 -  (850.000)  -  -  -  -  -  850.000 (22إيضاح ) –أسهم توزيعات 

 11.973.838  574.796  (99.147)  1.936.810  (752.703)  451.696  512.386  9.350.000 )غير مدققة( 2016 أيلول 30الرصيد في 

                5201 أيلول 30

 10.508.332  1.968.072  114.145  -  (1.019.481)  442.453  503.143  8.500.000 قبل التعديل )مدققة( -2015كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 (139.787)  (740.010)  -  754.610  30.615 - (92.501)  (92.501)  - (28ايضاح ) -تعديالت سنوات سابقة 

 10.368.545  1.228.062  114.145  754.610  (988.866)  349.952  410.642  8.500.000 بعد التعديل – 2015كانون الثاني  1 في الرصيد

 1.233.517  1.233.517  -  -  -  -  -  - المعدلةح الفترة اربصافي أ
 (64.583)  -  (9.028)  -  (55.555)  -  -  - للفترة المعدلة ل الشامل األخرىبنود الدخ

 1.168.934  1.233.517  (9.028)  -  (55.555)  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة
 (1.275.000)  (1.275.000)  -  -  -  -  -  - (22أيضاح ) –نقدية  توزيعات أرباح

 10.262.479  1.186.579  105.117  754.610  (1.044.421)  349.952  410.642  8.500.000 )غير مدققة( 2015 أيلول 30الرصيد في 
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 للتأمين المساهمة العامة المحدودة التكافلشركة 
 

 المختصرةالمرحلية التدفقات النقدية  قائمة
 2016 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةللفترة ا

 

   
 أيلول 30
 2016  

 لأيلو  30
 2015 

 غير مدققة  غير مدققة   
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   

 (28)معدلة إيضاح     إيضاح  
      أنشطة التشغيل

 1.656.782  1.062.049   ربح الفترة قبل الضرائب
      تعديالت:

 200.101  290.064   ممتكالت ومعدات ستهالكاتا
 (361.137)  (329.190)   عوائد استثمارات

 196.244  211.796   مخصص تعويض نهاية الخدمة
 (15.697)  (5.832)   معداتأرباح بيع ممتلكات و 

 6.822  8.627   إطفاء عالوة اصدار صكوك
   1.237.514  1.683.115 

      التغير في الموجودات والمطلوبات:
 (3.528.954)  (4.180.463)   ذمم تكافل مدينة

 48.924  801.207   ذمم دائنة

 (178.567)  (105.976)   موجودات متداولة أخرى
 164.941  514.925   مطلوبات متداولة أخرى

عادة التأمين  3.411.785  6.486.105   صافي مطلوبات عقود التأمين وا 
 (592.709)  (1.560.752)   ضرائب مدفوعة

 (5.259)  (15.083)   تعويض نهاية الخدمة دفعات

 1.003.276  3.177.477   طة التشغيلأنشمن  لنقدصافي ا

      
      ستثمارأنشطة اال

 201.149  197.662   ودائع تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة شهور
 94.541  46.030   ومعدات ممتلكاتبيع 

 (193.339)  (248.569)   شراء ممتلكات ومعدات

 -  71.617   ل الدخل الشاملبالقيمة العادلة من خالمالية  موجودات بيع

 (18.454)  (275.000)   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملمالية  موجودات شراء

 -  86.036   بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مالية  موجودات بيع
 -  (71.413)   بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مالية  موجودات شراء

 378.788  353.765   دية مقبوضةتوزيعات نق
 462.685  160.128   ستثمارأنشطة االمن  صافي النقد

      
      أنشطة التمويل

 -  (172.813)   تسديدات تمويالت المرابحة 
 (1.275.000)  -   نقدية مدفوعة للمساهمين توزيعات أرباح

 (1.275.000)  (172.813)   صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
      

 190.961  3.164.792   والنقد المعادلفي النقد  صافي الزيادة
 (21.406)  125.458   فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 1.660.899  2.323.652   في بداية الفترةوالنقد المعادل النقد 
 1.830.454  5.613.902  10 في نهاية الفترةوالنقد المعادل النقد 
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 للتأمين المساهمة العامة المحدودةلتكافل اشركة 

 المختصرةالمرحلية المالية  القوائمإيضاحات حول 
 2016 أيلول 30

 عام .1
ومركزها الرئيسي في رام  ،2006تشرين ثاني  19بتاريخ  المساهمة المحدودة )الشركة( تأسست شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

 (.562601179كشركة مساهمة عامة وسجلت في سجل الشركات تحت رقم ) 1964ة ( لسن12اهلل بموجب قانون الشركات رقم )
عـادة التأمين   يئةوفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره هيتركز نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين وا 

 فرعاً  (21والبالغ عددها ) المنتشرة في فلسطين ومكاتبها من خالل فروعهاتزاول الشركة نشاطاتها  للشركة.الفتوى والرقابة الشرعية 
 .2016 أيلول 30في  كما ومكتباً 

 

  كما في (22)كما بلغ عدد وكالء ومنتجي الشركة  ،2016 أيلول 30كما في موظفًا  (154) بلغ عدد موظفي الشركة
 .2016 أيلول 30

 

لكل  سهم بواقع دوالر أمريكي واحد 8.500.000ي موزعة على دوالر أمريك 8.500.000بلغ رأس المال المصرح به والمدفوع 
من رأس المال المدفوع  %10بنسبة  أسهم مجانيةتوزيع  2016آذار 31قرت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الذي عقد في أ سهم.

أمريكي موزعة على دوالر  9.350.000ليصبح رأس المال المدفوع  2015عن سنة  دوالر أمريكي 850.000بإجمالي مبلغ 
 .سهم بواقع دوالر أمريكي واحد لكل سهم 8.500.000

 

 من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  2016 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةة المرحلية المختصرة للشركة للتم إقرار القوائم المالي
 .2016 أولتشرين  26

 السياسات المحاسبية  .2

 أسس إعداد القوائم المالية  1.2

وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية  2016 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةلل ة لقوائم المالية المرحلية المختصر تم إعداد هذه ا
وطبقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية  للشركةالفتوى والرقابة الشرعية  حسبما تقرره هيئة
د االعتراف بإيرادات رسوم األقساط المكتتبة عنباستثناء ، ة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالصادرة عن هيئ

 قبضها.
 

الموجودات و  تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 واإلستثمارات العقارية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية المرحلية.لعادلة من خالل قائمة الدخل المالية بالقيمة ا

 

 تمثل عملة الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة ويتم إظهار القوائم المالية بعملة الدوالر األمريكي.
 

واإليضاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية سنوية ويجب قراءتها مع القوائم المالية  ال تتضمن القوائم المالية المرحلية كافة المعلومات
ال تمثل بالضرورة  2016 أيلول 30 أشهر المنتهية في تسعة. كذلك، فإن نتائج أعمال ال2015كانون األول  31السنوية كما في 

 .2016كانون األول  31مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي في 
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية 2.2
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة كانت متفقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد 

 .(28ما ورد في إيضاح رقم )أثر التعديالت كباستثناء  ،2015 كانون األول  31القوائم المالية كما في 
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 ومعدات عقارات .3

  سيارات  أثاث ومفروشات 

أجهزة وبرامج 
حاسوب و أجهزة 

  مكتبية

ديكورات 
 تصيناتو 

 

  مباني

تحت  مشاريع
 المجموع  التنفيذ

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

        :الكلفة
  

    

 6.427.945  1.200.723  2.600.676  896.565  721.596  501.571  506.814 2016كانون الثاني  1في كما صيد الر 

   9.786  43.845  18.831  1.528 إضافات
 174.579  248.569 

 -  (661.695)  661.695  -  -  -  - تحت التنفيذ مشاريعمحول من 

 (45.510)  -  -  -  -  (45.510)  - إستبعادات

 (63.744)  36.420  (90.216)  89.693  (101.199)  26.121  (24.563) عمالت  فروقات ترجمة

 996.044  664.242  501.013  483.779  2016أيلول  30 فيكما الرصيد 
 3.172.155 

 750.027  6.567.260 

        اإلستهالك المتراكم:
  

    

 141.248 2016كانون الثاني  1في  كما الرصيد
 199.360  356.476  104.666 

 48.134 
 - 

 849.884 

 87.276  82.640  44.192  23.641 استهالك الفترة
 52.315 

 -  290.064 

 (5.312)  -  -  -  -  (5.312)  - إستبعادات

 (5.981)  -  3.081  13.657  (18.390)  (4.289)  (40) عمالت  فروقات ترجمة

 205.599  420.726  233.951  164.849  2016أيلول  30 فيكما الرصيد 
 103.530 

 -  1.128.655 

        صافي القيمة الدفترية: 
  

    

 5.438.605  750.027  3.068.625  790.445  243.516  267.062  318.930 2016أيلول  30كما في 

 791.899  365.120  302.211  365.566 ()معدلة 5201كانون األول  31كما في 
 2.552.542  1.200.723  5.578.061 
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 إستثمارات عقارية .4
لة لهذه األراضي . تقّدر إدارة الشركة القيمة العادفي مدينتي البيرة وجنين بالقيمة العادلةيمثل هذا البند استثمارات الشركة في أراٍض 

 .وفقًا لتقارير مخمنين متخصصين

 

 :السنة/خالل الفترة مارات العقاريةعلى اإلستثفيما يلي الحركة التي تمت 
 أيلول 30 

2016  
 كانون األول 31

 2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 3.755.456  4.234.000 السنة/الرصيد في بداية الفترة
 478.544  1.062.244 أرباح إعادة تقييم اإلستثمارات العقارية

 -  (231.149) فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 4.234.000  5.065.095 السنة /د في نهاية الفترة الرصي

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل .5

 
 أيلول 30

2016  
 كانون األول 31

 2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 4.452.950  4.700.794 أسهم مدرجة في بورصة فلسطين
 377.249  376.400 أسهم غير مدرجة 

 5.077.194  4.830.199 

 

 كما يلي:السنة /خالل الفترةالقيمة العادلة التغير في لقد كانت الحركة على حساب احتياطي 

 أيلول 30 
2016  

 كانون األول 31
 2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 (988.866)  (877.577)  السنة/الفترةالرصيد في بداية 

 111.289  84.948 التغير المتراكم في القيمة العادلة
 -  39.926 خسائر متحققة تم قيدها في قائمة الدخل 

 (877.577)  (752.703) السنة/الفترةالرصيد في نهاية 
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 موجودات ضريبية مؤجلة .6
 :السنة/الفترةخالل  الضريبية فيما يلي الحركة التي تمت على الموجودات

 أيلول 30 
 2016  

كانون األول  31
2015 

 دوالر أمريكي  كيدوالر أمري 
 377.133  386.425  السنة/الفترةالرصيد في بداية 

 71.042  57.185 إضافات
 (6.087)  (4.072) إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة
 (55.663)  17.159 فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 386.425  456.697 السنة/الفترةالرصيد في نهاية 

  مدينةتكافل ذمم  .7

 أيلول 30 
 2016  

كانون األول  31
2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 4.410.305  6.501.923 مشتركي تكافلذمم 

 568.941  1.482.663 ومنتجينذمم وكالء 
 179.781  167.931 الموظفينذمم 
 8.152.517  5.159.027 

 (512.558)  (533.504) تدني ذمم مدينةمخصص 
 7.619.013  4.646.469 

 :كما يلي الفترة/ السنةخالل تدني الذمم المدينة مخصص ي تفاصيل فيما يل
 أيلول 30  

 2016  
كانون األول  31

2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 514.271  512.558 السنة /الرصيد في بداية الفترة
 (1.713)  20.946 فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 512.558  533.504 السنة /الفترةالرصيد في نهاية 
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 مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود معيدي التكافل .8

 
 أيلول 30

2016  
كانون األول  31

2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

    مطلوبات عقود التكافل:
 8.726.052  11.934.006 احتياطي مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

 333.193  346.808 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 87.012  149.870 االحتياطي الحسابي لعقود التكافل العائلي

 8.768.114  12.812.336 أقساط تكافل غير مكتسبة
 17.914.371  25.243.020 اجمالي مطلوبات عقود التكافل

    موجودات عقود معيدي التكافل:
 1.451.931  1.877.358 احتياطي مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

 37.418  107.263 صص معيدي التكافل لعقود التكافل العائليح
 686.019  1.033.291 أقساط تكافل غير مكتسبة

 2.175.368  3.017.912 إجمالي موجودات عقود معيدي التكافل

    الصافي
 7.274.121  10.056.648 احتياطي مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

 333.193  346.808 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 49.594  42.607 االحتياطي الحسابي لعقود التكافل العائلي

 8.082.095  11.779.045 أقساط تكافل غير مكتسبة

 22.225.108  15.739.003 

 أخرى موجودات متداولة .9
 أيلول 30 

 2016  
كانون األول  31

2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 305.006  419.674 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 144.272  157.446 كفاالت دخول عطاءات وتأمينات مستردة
 34.445  - مستحق من صندوق ادخار الموظفين

 12.887  25.466 ايرادات مستحقة
 -  515.589 (15سلفيات ضرائب )إيضاح 

 1.118.175  496.610 
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 والنقد المعادلالنقد  .10

 أيلول 30 
 2016  

كانون األول  31
2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 16.299  30.542 نقد في الصندوق

 1.603.611  2.520.134 حسابات جارية وتحت الطلب
 1.467.025  3.628.847 لدى البنوكودائع 

 6.179.523  3.086.935 

 مما يلي: المعادل ، يتألف النقد والنقدألغراض قائمة التدفقات النقدية

 
 أيلول 30

2016  
 أيلول 30

2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 72.054  30.542 نقد في الصندوق
 858.769  2.520.134 حسابات جارية وتحت الطلب

 1.462.338  3.628.847 لدى البنوكودائع 
 6.179.523  2.393.161 

 (62.707)  (65.621) : ودائع لدى البنوك تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة شهورُينزل
 (500.000)  (500.000) ُينزل: وديعة محجوزة ألمر الهيئة *

 5.613.902  1.830.454 
 
للقرارات  ألمر هيئة سوق رأس المال وفقاً محجوزة دوالر أمريكي  500.000مبلغ بتتضمن الودائع وديعة لدى البنوك المحلية * 

، وال 2005( لسنة 20بموجب قانون التأمين رقم ) 2007/ت( لسنة 2الصادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم )
 .يمكن استخدام الوديعة إال بموافقة مسبقة من قبل الهيئة

 اتيحتياطإ .11

 حتياطي اإلجبارياإل

من األرباح السنوية لحساب اإلحتياطي اإلجباري وال يجوز وقف  %10يتم اقتطاع  لقانون الشركات المعمول به في فلسطين،وفقًا 
قبل أن يبلغ مجموع اإلحتياطي المتجمع ما يعادل ربع رأس المال، كما ال يجوز توزيع اإلحتياطي اإلجباري على  هذا اإلقتطاع
جباري كون هذه القوائم المالية تمثل معلومات مالية لم تقم الشركة باقتطاع مبالغ إضافية لحساب االحتياطي اال المساهمين.

 مرحلية.

 حتياطي االختيارياإل
حتياطي من صافي األرباح السنوية. يستخدم اال ٪20بنسبة ال تتجاوز المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله تمثل المبالغ

م تقم ل االختياري ألغراض التي يقررها مجلس اإلدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل او أي جزء منه كأرباح على المساهمين.
 ياطي االختياري كون هذه القوائم المالية تمثل معلومات مالية مرحلية.الشركة باقتطاع مبالغ إضافية لحساب االحت
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 عجز صندوق مشتركي التكافل .12
عمليات مشتركي التكافل وهو عبارة عن الرصيد المتبقي من إجمالي االشتراكات المقدمة من حملة الوثائق يمثل هذا الصندوق نتائج 

سديد المطالبات المتكبدة ومصاريف معيدي التكافل ورصد االحتياطيات الفنية تإحتساب التعويضات المستحقة لهم و خالل السنة بعد 
 كافل.عنهم في إدارة عمليات التكافل لمشتركي الت استفياء الشركة ألجرها بصفتها وكيالً لمواجهة االلتزامات المتسقبلية و الالزمة 

قرض حسن من المساهمين. أما في حالة وجود فائض  فإنه يتم تغطيته من خالل ،في حالة وجود عجز في صندوق مشتركي التكافل
فإنه يتم توزيعه على حملة الوثائق بنسبة مساهمة كل مؤمن له من إجمالي األقساط العامة للشركة بغض  ،في صندوق مشتركي التكافل

مع مراعاة أن من سددت له تعويضات أو خصصت له تعويضات تحت التسوية فإنه ال يشارك  ،نوع التكافل المشترك فيه النظر عن
 675.909مقابل  2016 أيلول 30دوالر أمريكي كما في  2.162.717في فائض تلك السنة. بلغ عجز صندوق مشتركي التكافل 

 . 2015ل كانون األو  31دوالر أمريكي كما في 

 ق مشتركي التكافل:فيما يلي تفاصيل التغير في صندو 
 أيلول 30 

 2016  
كانون األول  31

2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 (389.456)  (675.909) السنة /الرصيد في بداية الفترة

 (286.453)  (1.486.808) السنة /عجز التكافل للفترة

 (675.909)  (2.162.717) السنة /الرصيد في نهاية الفترة

 ة الخدمةمخصص تعويض نهاي .13
 أيلول 30 

 2016  
كانون األول  31

2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 706.113  933.420 فترة/ السنةرصيد بداية ال
 251.868  211.796 المخصص خالل الفترة/ السنة
 (21.139)  (15.083) المستخدم خالل الفترة/ السنة

 (3.422)  43.209 فروقات ترجمة العملة االجنبية
 933.420  1.173.342 السنةالفترة/  رصيد نهاية

 مرابحة إسالمية تمويل .14
 4.000.000بقيمة نوك اإلسالمية المحلية بعلى تمويل مرابحة إسالمية من أحد ال 2015كانون األول  23خ ير حصلت الشركة بتا

تم منح االتفاقية بضمان الكفالة  .%4.5بهامش ربح سنوي ثابت بمقدار  (أمريكيدوالر  1.025.223شيقل اسرائيلي )ما يعادل 
وسعة المقر تباالضافة إلى شراء مقر للشركة في مدينة الخليل  ن هدف االتفاقية هوإ اإلعتبارية ألعضاء مجلس إدارة الشركة.

ولى يسدد التمويل على ثالث سنوات حيث تستحق الدفعة األ من خالل شراء طابق إضافي.هاوس أبراج  ىالرئيسي للشركة في مبن
دوالر أمريكي  852.410مبلغ  2015كانون األول  31و 2016 أيلول 30 كما في التمويلبلغ رصيد  .2016خالل شهر شباط 

 دوالر أمريكي، على التوالي. 1.025.223و
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 مخصص الضرائب .15
 في والسنة المنتهية 2016 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةعلى حساب مخصص الضرائب خالل اللقد كانت الحركة 

 كما يلي: 2015كانون األول  31
 أيلول 30 

2016  
كانون األول  31

2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 751.134  591.994 رصيد بداية الفترة/السنة
 483.392  386.425 التخصيص للفترة/للسنة 

 -  70.949  سنوات سابقةالتخصيص ل
 (593.029)  (1.560.752) التسديد خالل الفترة/السنة 

 (49.503)  (4.205) فروقات ترجمة العملة االجنبية
 591.994  (515.589) (9)إيضاح  رصيد نهاية الفترة/السنة

    

 ما يلي: تمثل الضرائب الظاهرة في قائمة الدخل
 أيلول 30
 2016  

 أيلول 30
 2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 420.000  386.425 التخصيص للفترة 

 -  70.949 لتخصيص لسنوات سابقةا
 3.265  (53.113) ضرائب مؤجلة

 423.265  404.261 الرصيد في نهاية الفترة

ونتج  2014 تىح إلى تسويات نهائية مع دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة عن نتائج أعمالهاخالل الفترة الشركة  تتوصل
  .الضرائب ضافي على مخصصكمخصص إ دوالر أمريكي 70.949عنها تسجيل مبلغ 

 ذمم دائنة .16
 أيلول 30 

2016  
كانون األول  31

2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 294.354  342.302 ذمم عمالء
 18.564  17.928 ذمم وكالء

 7.683  3.405 ذمم موظفين
 305.251  536.120 ذمم موردين

 899.755  625.852 
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 الدائنة لتكافلمعيدي اذمم شركات التأمين و  .17
 

 أيلول 30 
 2016  

كانون األول  31
2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 449.255  716.153 ذمم معيدي التكافل

 334.840  425.574 مبالغ محتجزة بموجب عقود التكافل
 -  169.672 ذمم شركات التأمين المحلية

 1.311.399  784.095 

  مطلوبات متداولة أخرى  .18

 يلولأ 30 
 2016  

كانون األول  31
2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 258.026  423.634  مصاريف مستحقة

 5.122  345.889 عموالت مستحقة
 166.566  173.374 وثائق وحامل –توزيعات أرباح مستحقة 

 -  135.005 صندوق اإلدخار
 146.963  112.807 الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

 74.024  87.687 شيكات آجلة
 40.857  39.294 نو مساهم –توزيعات أرباح مستحقة 
 29.805  22.608 هيئة سوق رأس المال

 5.182  4.782 االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين

 242.703  139.093 أخرى

 1.484.173  969.248 

 معلومات قطاعات األعمال  .19

 التأميناتتكافل و وادث العامة حتكافل الو  المركبات تكافلهي  عقود تكافل قطاعات عدةالشركة إلى  مإدارية يتم تنظي ألغراض
قطاع و البحري  افلكوالت والتكافل العائلي التكافل الصحيو الحريق  وتكافلالمسؤولية المدنية  وتكافلوتكافل العمال  الهندسية
 للشركة. حليليةالت للتقارير األساس القطاعات هذه تشكل .االستثمار

القطاعات. يمثل  بين معامالت توجد وال بالشركة، الخاصة النقدية واألموال االستثمارات إدارة على للشركة األخرى العمليات تشتمل
 الجدول التالي ملخص إليرادات ونتائج أعمال قطاعات أعمال الشركة.
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 2016 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةال الشركة لفترة القطاعات أعم يمثل الجدول التالي ملخص إيرادات ونتائج أعمال

 

 عقود تكافل

  مركبات

عقود تكافل الحوادث 
 العامة

عقود تكافل  
 التأمينات الهندسية

 عقود تكافل 

 العمال
عقود تكافل  

  المسؤولية المدنية

 عقود تكافل

  الحريق

 عقود تكافل

  الصحي

 عقود تكافل

  عائليال

 عقود تكافل

 بحري

  طاعق 
 المجموع  االستثمار  

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

   :كافلإيرادات أقساط الت
      

             

 25.911.695  -  262.018  606.959  4.321.125  999.854  553.998  2.511.489  336.479  399.313  15.920.460 كافلجمالي أقساط التا

 (3.593.414)  -  (16.771)  -  (746.598)  (142.369)  (123.149)  (73.617)  (30.174)  (56.619)  (2.404.117) التغير في أقساط غير مكتسبة

 22.318.281  -  245.247  606.959  3.574.527  857.485  430.849  2.437.872  306.305  342.694  13.516.343 صافي إيراد أقساط التكافل

 (2.755.966)  -  (169.788)  (331.375)  -  (704.335)  (157.665)  (52.873)  (202.924)  (202.679)  (934.327) كافلأقساط معيدي الت

 311.227  -  13.417  -  -  134.038  55.474  3.787  20.492  44.518  39.501 التغير في أقساط غير مكتسبة

 (2.444.739)  -  (156.371)  (331.375)  -  (570.297)  (102.191)  (49.086)  (182.432)  (158.161)  (894.826) كافلصافي أقساط  معيدي الت

 19.873.542  -  88.876  275.584  3.574.527  287.188  328.658  2.388.786  123.873  184.533  12.621.517 قبل العموالت ةالمكتسب كافلصافي أقساط الت

 356.538  -  53.067  -  -  215.256  11.387  -  46.823  30.005  - لعموالت المقبوضةا

 (1.499.869)  -  (3.137)  (11.369)  (30.657)  (24.475)  (6.878)  (55.399)  (10.345)  (9.772)  (1.347.837) العموالت المدفوعة

 18.730.211  -  138.806  264.215  3.543.870  477.969  333.167  2.333.387  160.351  204.766  11.273.680 صافي األقساط المكتسبة بعد العموالت

                      مصاريف األقساط المكتسبة

 11.426.486  -  61.965  165.456  2.976.266  434.310  50.237  1.108.895  51.449  90.647  6.487.261 المطالبات المسددة

 (698.702)  -  (52.908)  (129.311)  -  (417.032)  (2.034)  -  (49.272)  (48.145)  - من المطالبات المسددة تكافلحصة معيدي ال

 10.727.784  -  9.057  36.145  2.976.266  17.278  48.203  1.108.895  2.177  42.502  6.487.261 صافي المطالبات المسّددة

 (9.192.860)  -  (13.055)  (510)  (169.038)  (344.024)  (171.689)  (2.426.779)  (142.969)  (47.838)  (5.876.958) ترةفمطالبات مبلغ عنها وغير مسّددة في بداية ال 

 11.972.666  -  24.446  24.797  520.117  126.577  194.720  2.845.551  162.447  80.086  7.993.925 رةفتدة في نهاية المطالبات مبلغ عنها وغير مسدّ 

 (356.905)  -  (9.112)  (21.858)  -  199.696  (9.454)  (37.465)  (15.792)  (25.985)  (436.935) التغير في حصة معيدي التكافل

 57.814  -  -  57.814  -  -  -  -  -  -  - عائليلعقود التكافل الطي الحسابي حتيااال التغير في

التغير في حصص معيدي التكافل لعقود التكافل 
 (66.602)  -  -  (66.602)  -  -  -  -  -  -  - العائلي

 13.141.897  -  11.336  29.786  3.327.345  (473)  61.780  1.490.202  5.863  48.765  8.167.293 صافي المطالبات المتكبدة

 5.588.314  -  127.470  234.429  216.525  478.442  271.387  843.185  154.488  156.001  3.106.387 فترةارباح التكافل التشغيلية لل

 320.563  320.563  -  -  -  -  -  -  -  -  - ستثماراتعوائد اال

 5.832  5.832  -  -  -  -  -  -  -  -  - أرباح بيع عقارات ومعدات
 (169.960)  (169.960)  -  -  -  -  -  -  -  -  - أرباح فروقات عملة

 5.744.749  156.435  127.470  234.429  216.525  478.442  271.387  843.185  154.488  156.001  3.106.387 نتائج أعمال القطاع 

                      

 (4.532.076)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - موميةدارية وعمصاريف إ

 (150.624)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مصاريف أخرى

 1.062.049  156.435  127.470  234.429  216.525  478.442  271.387  843.185  154.488  156.001  3.106.387 يبةقبل الضر الفترة ربح 
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 2015 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةقطاعات أعمال الشركة لفترة ال ملخص إيرادات ونتائج أعمال يمثل الجدول التالي

 

 

 عقود تكافل

  مركبات

عقود تكافل الحوادث 
 العامة

عقود تكافل  
 التأمينات الهندسية

 عقود تكافل 

 العمال
عقود تكافل المسؤولية  

  المدنية

 عقود تكافل

  الحريق

 عقود تكافل

  الصحي

 عقود تكافل

  عائليال

 عقود تكافل

 بحري

 قطاع 
 المجموع  االستثمار  

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

   :كافلإيرادات أقساط الت
      

             

 18.603.835  -  132.121  425.803  2.589.494  703.055  314.585  2.036.160  331.923  281.814  11.788.880 كافلجمالي أقساط التا

 (1.781.442)  -  (10.395)  31.085  (598.555)  (107.752)  (34.350)  (70.975)  (19.776)  (41.580)  (929.144) التغير في أقساط غير مكتسبة

 16.822.393  -  121.726  456.888  1.990.939  595.303  280.235  1.965.185  312.147  240.234  10.859.736 صافي إيراد أقساط التكافل

 (1.585.623)  -  (89.131)  (224.865)  -  (458.502)  (34.859)  (56.631)  (202.668)  (168.066)  (350.901) كافلأقساط معيدي التلي ااجم

 190.705  -  8.316  (7.687)  -  97.175  5.249  5.985  16.234  38.675  26.758 أقساط غير مكتسبة التغير في

 (1.394.918)  -  (80.815)  (232.552)  -  (361.327)  (29.610)  (50.646)  (186.434)  (129.391)  (324.143) كافلصافي أقساط  معيدي الت

 15.427.475  -  40.911  224.336  1.990.939  233.976  250.625  1.914.539  125.713  110.843  10.535.593 ة قبل العموالتالمكتسب كافلط التصافي أقسا

 248.489  -  25.959  -  -  158.296  4.351  -  46.554  13.329  - العموالت المقبوضة

 (929.486)  -  (5.195)  (115)  (4.142)  (24.500)  (6.002)  (42.748)  (10.260)  (6.296)  (830.228) العموالت المدفوعة

 14.746.478  -  61.675  224.221  1.986.797  367.772  248.974  1.871.791  162.007  117.876  9.705.365 صافي األقساط المكتسبة بعد العموالت

                      مصاريف األقساط المكتسبة

 8.147.474  -  2.120  94.036  1.381.159  289.704  56.616  982.468  137.499  22.694  5.181.178 المطالبات المسددة

 (529.315)  -  (1.679)  (84.632)  -  (262.979)  (8.992)  -  (120.626)  (7.505)  (42.902) من المطالبات المسددة تكافلحصة معيدي ال

 7.618.159  -  441  9.404  1.381.159  26.725  47.624  982.468  16.873  15.189  5.138.276 المسّددة صافي المطالبات

 (6.963.344)  -  (515)  -  (77.200)  (138.785)  (136.751)  (1.863.733)  (199.037)  (3.007)  (4.544.316) فترةمطالبات مبلغ عنها وغير مسّددة في بداية ال 

 9.433.691  -  12.146  24.789  141.534  360.516  165.306  2.305.556  148.549  32.971  6.242.324 فترةت مبلغ عنها وغير مسّددة في نهاية المطالبا

 (591.479)  -  (9.305)  (22.310)  -  (201.689)  (16.236)  (28.732)  41.571  (23.043)  (331.735) التغير في حصة معيدي التكافل

 115.295  -  -  115.295  -  -  -  -  -  -  - لعقود التكافل العائليحتياطي الحسابي اال التغير في

 (41.742)  -  -  (41.742)  -  -  -  -  -  -  - التغير في حصص معيدي التكافل لعقود التكافل العائلي

 9.570.580  -  2.767  85.436  1.445.493  46.767  59.943  1.395.559  7.956  22.110  6.504.549 صافي المطالبات المتكبدة

 5.175.898  -  58.908  138.785  541.304  321.005  189.031  476.232  154.051  95.766  3.200.816 فترةارباح التكافل التشغيلية لل

 363.523  363.523  -  -  -  -  -  -  -  -  - ستثماراتعوائد اال

 15.697  15.697  -  -  -  -  -  -  -  -  - ممتلكات و معداتأرباح بيع 
 106.467  106.467  -  -  -  -  -  -  -  -  - قات عملةو خسائر فر 

 5.661.585  485.687  58.908  138.785  541.304  321.005  189.031  476.232  154.051  95.766  3.200.816 نتائج أعمال القطاع

                      
 (4.004.803)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - موميةمصاريف إدارية وع

 1.656.782  485.687  58.908  138.785  541.304  321.005  189.031  476.232  154.051  95.766  3.200.816 يبةقبل الضر الفترة  )خسارة( ربح
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 المصاريف اإلدارية والعامة .20

 أيلول 30 
 2016  

 ولأيل 30
2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 2.653.273  2.992.235 الرواتب والمنافع المتعلقة بها
 200.101  290.065 استهالك عقارات ومعدات

 184.854  185.461 اإليجارات
عالن  218.909  148.556 مصاريف دعاية وا 

 118.801  133.312 مواصالت
 114.717  125.805 فاكسبريد وهاتف و 

 49.537  113.690 نفقات أعضاء مجلس اإلدارة
 117.073  83.005 قرطاسية وطبوعات
 48.550  72.758 رسوم واشتراكات

 58.912  59.822  صيانة وتصليحات
 -  57.912 مصاريف تمويل

 64.552  54.619 اتعاب مهنية واستشارية
 38.611  43.424 السياراتمصاريف 

 136.913  171.412 أخرى
 4.532.076  4.004.803 

 من ربح الفترة للسهم الحصة األساسية والمخفضة  .21

 حو التالي:على الن الفترةتم احتساب عائد الربح األساسي للسهم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة خالل 

 لأيلو  30للتسعة أشهر المنتهية في   أيلول 30للثالثة أشهر المنتهية في  
 2016  2015  2016  2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 1.233.517  657.788  371.972  353.353 ربح الفترة

 سهم  سهم 
 9.350.000  9.350.000  9.350.000  9.350.000 المتوسط المرجح لألسهم المتداولة خالل الفترة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 0.13  0.07  0.04  0.04 ة للسهم من ربح الفترةالحصة األساسية والمخفض

 توزيعات أرباح .22
بإجمالي من رأس المال المدفوع  %10بنسبة  أسهم مجانيةتوزيع  2016آذار 31قرت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الذي عقد في أ

 .2015عن سنة  دوالر أمريكي 850.000مبلغ 

من رأس المال المدفوع  %15بنسبة توزيع أرباح نقدية  2015 نيسان 23الذي عقد في قرت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها أ
 .2014عن سنة  دوالر أمريكي 1.275.000بإجمالي مبلغ 
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 ذات عالقة جهاتمعامالت مع  .23
اء مجلس اإلدارة عضيمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين وأ

 .كةالشر واإلدارة العليا. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة 
 :األرصدة التالية مع جهات ذات العالقةالمرحلية  تتضمن قائمة المركز المالي –

 
 

 أيلول 30 
كانون األول  31  2016

2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  لعالقةطبيعة ا 

 192.232  361.634  نو ن رئيسيو مساهم مدينةذمم 
 24.003  85.091  مساهمون رئيسيون مطالبات تحت التسوية

 

 المعامالت التالية مع جهات ذات العالقة:المرحلية تتضمن قائمة الدخل  –
 

 
 أيلول 30 

 2016 
 أيلول 30 

 2015 
 دوالر أمريكي  ر أمريكيدوال  طبيعة العالقة 

 786.942  1.046.866  مساهمون رئيسيون مكتتبة اقساط
 371.403  516.865  مساهمون رئيسيون ادعاءات مدفوعة

 75.600  113.733  مجلس إدارة مجلس اإلدارةمصاريف 
 454.447  463.471  إدارة عليا رواتب ومنافع اإلدارة العليا

 قياس القيمة العادلة .24

ياس القيمة العادلة قلاإلفصاحات الكمية فيما يلي  .شركةالقيمة العادلة لموجودات ومطلوبات ال قياسلالجدول التالي التسلسل الهرمي يمثل 
 :2016 أيلول 30 كما فيموجودات التسلسل الهرمي للو 

 

 قياس القيمة العادلة بإستخدام     
 

  المجموع  متاريخ التقيي

أسعار التداول في 
الية نشطة اسواق م

  )المستوى األول(

معطيات جوهرية 
 يمكن مالحظتها
  )المستوى الثاني(

معطيات جوهرية ال 
 يمكن مالحظتها
 )المستوى الثالث(

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   
           :موجودات مالية بالقيمة العادلة

خالل موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
       (:5)ايضاح  الدخل الشامل

  

 
 -  -  4.700.794  4.700.794  2016 أيلول 30 مدرجة

 376.400  -  -  376.400  2016 أيلول 30 غير مدرجة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

       :قائمة الدخل
  

 
 -  -  47.170  47.170  2016 أيلول 30 مدرجة

 
         

 5.065.095  -  -  5.065.095  2016 أيلول 30 مارات عقاريةستثإ
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 :2015 كانون األول 31كما في  موجودات والمطلوباتالتسلسل الهرمي للو قياس القيمة العادلة لاإلفصاحات الكمية فيما يلي 

 
لى المستوى الثالث.  لم يتم خالل العام إجراء تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويالت من وا 

  

 قياس القيمة العادلة بإستخدام     
 

  المجموع  متاريخ التقيي

أسعار التداول في 
ية نشطة اسواق مال

  )المستوى األول(

معطيات يمكن 
 مالحظتها

  )المستوى الثاني(

معطيات ال يمكن 
 مالحظتها

 )المستوى الثالث(
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   

           :موجودات مالية بالقيمة العادلة
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من

 الشامل  خالل قائمة الدخل
       (:5)ايضاح 

  

 
 -  -  4.452.950  4.452.950  2015ول األكانون  31 مدرجة

 377.249  -  -  377.249  2015ول األكانون  31 غير مدرجة
موجودات مالية بالقيمة العادلة 

       :من خالل قائمة الدخل
  

 
 -  -  46.423  46.423  2015ول األكانون  31 مدرجة

 

         
 4.234.000  -  -  4.234.000  2015كانون األول  31 ستثمارات عقاريةا
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 القيمة العادلة لألدوات المالية .25
 :والتي تحتفظ بها الشركة ت الماليةألدوااالجدول التالي  يبين

ت والمطلوبات القيم العادلة للموجودا تحديدتم  .العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية ةالقيمإن 
 و التصفية.أ المالية وفقًا للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك، باستثناء عمليات البيع اإلجبارية

الية والموجودات الم التكافلللذمم المدينة وموجودات عقود إعادة و  وبعض شيكات برسم التحصيل لنقد ونقد المعادلل إن القيم العادلة
لمطلوبات او  التكافلومطلوبات عقود ومعيدي التكافل وذمم شركات التأمين تمويالت المرابحة االسالمية و  األخرى والذمم الدائنة

 هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل. لية األخرىالما

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل التي لها أسعار سوقية وفقًا ألسعار تداولها في 
 تاريخ القوائم المالية.

إظهار الموجودات المالية المتوفرة للبيع التي ال يوجد لها أسعار سوقية بالكلفة لعدم القدرة على تحديد قيمتها العادلة بشكل تم 
 .تعتقد إدارة الشركة بأن القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفتريةهذا و  موثوق

 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 
 أيلول 30

2016  
كانون  31
  2015األول 

 الثانيكانون  1
2015  

 أيلول 30
2016  

كانون األول  31
2015  

 الثانيكانون  1
2015 

 الر أمريكيدو   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
            موجودات مالية

 2.424.755  3.086.935  6.179.523  2.424.755  3.086.935  6.179.523 النقد والنقد المعادل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 4.830.199  5.077.194 خالل الدخل الشامل

 
4.700.456  5.077.194  4.830.199 

 
4.700.456 

 429.385  423.186  429.327  437.945  426.694  418.070 بالكلفة المطفأةموجودات مالية 
 3.755.456  4.234.000  5.065.095  3.755.456  4.234.000  5.065.095 استثمارات عقارية

 5.560.892  7.609.563  8.615.567  5.560.892  7.609.563  8.615.567 شيكات برسم التحصيل

 3.234.051  4.646.469  7.619.013  3.234.051  4.646.469  7.619.013 مدينة تكافل ذمم

 معيدي التكافلذمم شركات التأمين و 
 169.732  392.593 المدينة

 
114.248  392.593  169.732 

 
114.248 

 1.666.330  2.175.368  3.017.912  1.666.330  2.175.368  3.017.912 معيدي التكافلموجودات عقود 

 377.133  386.425  456.697  377.133  386.425  456.697 دات ضريبية مؤجلةموجو 
 398.288  191.604  182.912  398.288  191.604  182.912 أخرى اليةموجودات م

 37.024.576  27.756.989  22.669.554  37.035.833  27.753.481  22.660.994 
            مطلوبات مالية

 924.459  625.852  899.755  924.459  625.852  899.755 ذمم دائنة
 معيدي التكافلذمم شركات التأمين و 

 784.095  1.311.399 الدائنة

 

645.639  1.311.399  784.095 

 

645.639 
 -  1.025.223  852.410  -  1.025.223  852.410 تمويل مرابحة إسالمية

 12.968.659  17.914.371  25.243.020  12.968.659  17.914.371  25.243.020 التكافلمطلوبات عقود 

 133.168  204.950  507.677  133.168  204.950  507.677 مطلوبات ضريبية مؤجلة
 686.565  969.248  1.484.173  686.565  969.248  1.484.173 مطلوبات مالية أخرى

 30.298.434  21.523.739  15.358.490  30.298.434  21.523.739  15.358.490 
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  إدارة رأس المال .26
لهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم يتمثل ا

جراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف اإلقتصادية وطبيعة  حقوق الملكية. تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وا 
ثناء باست ،إجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحاليةالعمل. لم تقم الشركة ب

 .2015دوالر أمريكي عن سنة  850.000من رأس المال المدفوع بإجمالي مبلغ  %10توزيع أسهم مجانية بنسبة إقرار 

 11.973.838والبالغ مجموعها ات أس المال المدفوع واألرباح المدورة واالحتياطيإن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في ر 
 .2015 كانون األول 31دوالر أمريكي كما في  10.637.326مقابل  2016 أيلول 30دوالر أمريكي كما في 

اءات نظمة على وصف إجر أنشطة الشركة خاضعة لمتطلبات وأنظمة هيئة الرقابة على التأمين في فلسطين. تعمل المتطلبات واأل
الموافقة والمراقبة وتفرض متطلبات معينة مثل هامش المالءة وكفاية رأس المال للحد من خطر عدم المالءة المالية من قبل شركات 

 التأمين لمواجهة المطلوبات المستقبلية عندما تظهر.

 القضايا المقامة على الشركة .27

 إنفط الطبيعي لها. وفي إعتقاد إدارة الشركة، ووفقًا لرأي المستشار القانوني للشركة، يوجد قضايا مقامة ضد الشركة وذلك ضمن النشا
 .افيةالمخصصات المكونة مقابل هذه القضايا ك

 أرقام مقارنة .28
التي كانت مصدرة وذلك بأثر رجعي وكان أهمها  2015بسبب تعديل بعض األمور المحاسبية، تم تعديل القوائم المالية لعام 

الخاصة باحتياطي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية والمطلوبات الضريبية المؤجلة والمعالجة المحاسبية  التعديالت
مالية بالكلفة للموجودات الوالمعالجة المحاسبية  المتعلقة باالعتراف بمصاريف تمويل المرابحة اإلسالمية ومشاريع تحت التنفيذ

 .2015لتصنيفات على بنود ميزانية عام ، باإلضافة إلى بعض االمطفأة

 :2015 الثانيكانون  1على القوائم المالية كما في  أثر التعديالت -
 بعد التعديل  التعديل  قبل التعديل 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 133.168  133.168  - المؤجلة ةالمطلوبات الضريبي
 754.610  754.610  - احتياطي اإلستثمارات العقارية

 4.700.456  (429.385)  5.129.841 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 437.945  437.945  - موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 688.680  (15.179)  703.859 موجودات متداولة أخرى
 (988.866)  30.615  (1.019.481) احتياطي التغير المتراكم في القيمة العادلة

 1.228.062  (740.010)  1.968.072 األرباح المدورة
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 :2015 األولكانون  31أثر التعديالت على القوائم المالية كما في  -

 بعد التعديل  التعديل  قبل التعديل 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 204.950  204.950  - المؤجلة ةالمطلوبات الضريبي
 1.161.372  1.161.372  - احتياطي اإلستثمارات العقارية

 4.830.199  (423.186)  5.253.385 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 426.694  426.694  - موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 496.610  (26.430)  523.040 موجودات متداولة أخرى
 (877.577)  6.199  (883.776) ير المتراكم في القيمة العادلةاحتياطي التغ

 5.578.061  (140.333)  5.718.394 عقارات ومعدات
 1.025.223  (140.333)  1.165.556 تمويل مرابحة إسالمية

 767.008  (1.140.848)  1.907.856 األرباح المدورة

 :2015أيلول  30ر المنتهية في قائمة الدخل المرحلية لفترة التسعة أشه علىثر األ -

أيلول  30 
2015 

 دوالر أمريكي 
 (15.265) صافي عوائد اإلستثمارات

 (3.053) أتعاب مضاربة

 :2015أيلول  30المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في الشامل قائمة الدخل  علىثر األ -

أيلول  30 
2015 

 دوالر أمريكي 
 (5.986) لعادلةالتغير المتراكم في القيمة ا

 تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية   .29
تمارس الشركة أنشطتها في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة الشركة 

 ألنشطتها ويؤثر سلبًا على أدائها.


