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قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة
كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٧

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٦ حزیران ٢٠١٧
(مدقق)(غیر مدقق)

دوالردوالرإیضاحات
المــوجـودات

الموجودات غیر المتداولة
دات             ٥٣٬٨٩٥٬٤٣٩٣٬٨٤١٬٩٦٢ممتلكات ومع
ة             ٦٩٬٦٤٨٬٢٣٣٨٬٣٧٣٬٤٥١استثمارات عقاری
ذ                         -١٤٬٦٤١مشاریع قید التنفی

ر دخل الشامل اآلخ             ٧٢٬١٠٥٬١٦٧١٬٠٥٠٬١٣٤موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل ال
ة ع الزامی                 ٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠ودائ

ة                 ٤٥٨٬٤٤١٤٠١٬١٦٦موجودات ضریبیة مؤجل
نة                 ١٬٥٢٩٬٨٠٩٥٧٠٬٦٥٩شیكات برسم التحصیل تستحق بعد اكثر من س

١٧٬٩٠١٬٧٣٠١٤٬٤٨٧٬٣٧٢مجموع الموجودات غیر المتداولة

الموجودات المتداولة
            ٨٧٬٥٦٧٬١٥٦٦٬٣١٥٬٤٧٣ذمم مدینة، بالصافي

أمین ادة الت                 ٢٧٤٬٦٩٧٢٣٦٬٥١١ذمم شركات التأمین وإع
أمین ادة الت             ٩٢٬٥٢٤٬٤٣٣١٬٧١١٬١١٣موجودات عقود إع

دخل                 ٤٧٦٬٨٤٦٢٤٢٬١٧٨موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة ال
            ١٬٥٩٢٬٦١٧٢٬١٥٩٬٥٢٢مخزون عقاري

                ٤٩٥٬٢١٨٤٢٨٬٢٩١أرصدة مدینة أخرى
            ٦٬٣٤٣٬٦٧١٤٬٤٣٦٬٨٦١شیكات برسم التحصیل تستحق خالل سنة

وك دى البن             ١٬٦٦٢٬٩٠٥١٬٧٦٠٬٨٤٩ودائع ل
            ١٠٧١٠٬٦٩٢١٬٧٨٨٬٩٦٠نقد وما في حكمھ

٢١٬٦٤٨٬٢٣٥١٩٬٠٧٩٬٧٥٨مجموع الموجودات المتداولة

٣٩٬٥٤٩٬٩٦٥٣٣٬٥٦٧٬١٣٠مجموع الموجودات

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

ال             ١٥٬٢٠٠٬٠٠٠٥٬٢٠٠٬٠٠٠رأس الم
اري                 ٣٩٧٬٦١٢٣٩٧٬٦١٢احتیاطي إجب

ة ي القیمة العادل                 ١١٧٣٩٬٨٢٧٥٧٨٬١١٨التغیر ف
ة وائم المالی                 ٤٣٠٬٧٦٢(٤٣٥٬٩٢٩)فروقات ترجمة الق

ة ائر المتراكم            (٣٬٣٠٠٬٨٢٤)(٢٬٣٧٣٬١٢٢)الخس
٣٬٥٢٨٬٣٨٨٣٬٣٠٥٬٦٦٨صافي حقوق الملكیة العائد لمساھمي الشركة األم

            ٤٬٩٤٢٬٣٧٥٤٬٨٦٤٬٠٣٠حقوق جھات غیر مسیطرة
٨٬٤٧٠٬٧٦٣٨٬١٦٩٬٦٩٨مجموع حقوق الملكیة

المطلوبات غیر المتداولة
                ١٢٩٠٧٬٦٠٦٧٦٨٬٢٣٠مخصص تعویض ترك الخدمة للموظفین

٩٠٧٬٦٠٦٧٦٨٬٢٣٠مجموع المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة
            ١٣٢٬٥٩٥٬٤٤٤٢٬٢٩٢٬٣٠٤دائنون مختلفون

أمین ادة الت                 ٨٣٤٬٩٨٦٤٥٧٬٠٨٦ذمم شركات التأمین وإع
رى             ٢٬١٥٠٬١٤٥٢٬٢٧٦٬٦٨٥أرصدة دائنة أخ
                ٨٤١٬٠٣٥٥٦٣٬٧٦١مخصصات أخرى

أمین           ٩٢٢٬١٠٦٬٢٩٥١٧٬٦٦٨٬٧٩٠مطلوبات عقود الت
دفع ة ال             ١٬٦٤٣٬٦٩١١٬٣٧٠٬٥٧٦شیكات آجل

          ٢٤٬٦٢٩٬٢٠٢    ٣٠٬١٧١٬٥٩٦مجموع المطلوبات المتداولة

٣١٬٠٧٩٬٢٠٢٢٥٬٣٩٧٬٤٣٢مجموع المطلوبات

٣٩٬٥٤٩٬٩٦٥٣٣٬٥٦٧٬١٣٠مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

ا  تشكل االیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموجزة الموحدة ویجب أن تقرأ معھ
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قائمة الدخل الموجزة الموحدة
ي ٣٠ حزیران ٢٠١٧ لفترة الستة أشھر المنتھیة ف

لفترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ حزیران
٢٠١٧٢٠١٦

(غیر مدقق)(غیر مدقق)
دوالردوالرإیضاحات

ة     ٩٫٩٣١٫٦٥٢        ١٤١١٫٨٣٦٫٩٧٣اجمالي أقساط مكتتب
بة       (٩١٣٫٢١١)         (١٫٢٠٥٫٢١٠)١٤التغیر في مخصص أقساط غیر مكتس

  ٩٫٠١٨٫٤٤١      ١٠٫٦٣١٫٧٦٣ایرادات أقساط مكتسبة

أمین       (٨٢١٫٣٨١)            (٧٨١٫٧٨٨)١٤أقساط معیدي الت
بة         ١٩٩٫١٢١              ١٤٢٠٣٫٦٨٩التغیر في مخصص أقساط غیر مكتس

     (٦٢٢٫٢٦٠)           (٥٧٨٫٠٩٩)صافي أقساط معیدي التأمین

  ٨٫٣٩٦٫١٨١      ١٤١٠٫٠٥٣٫٦٦٤صافي أقساط التأمین المكتسبة

الي العموالت المكتسبة         ١٣٤٫٦٨١              ١٤٤٩٩٫٥٥٤اجم
      (٤٢٩٫٣٠٧)            (٥٦٢٫٨٦٥)١٤یطرح : العموالت المدفوعة

  ٨٫١٠١٫٥٥٥         ٩٫٩٩٠٫٣٥٣صافي أقساط التأمین المكتسبة بعد العموالت

         ٤١٫١٦٦               ٩٤٫١٤٤ایرادات االستثمارات

المطالبات المتكبدة
دة ات المتكب الي المطالب    (٥٫٣٤٨٫٩٩٨)         (٦٫٣٠٠٫٢٣٨)اجم

أمین         ٣٥٢٫١٠٨              ٤٤٨٫٤٧٧حصة معیدي الت
(٤٫٩٩٦٫٨٩٠)       (٥٫٨٥١٫٧٦١)١٤صافي المطالبات المتكبدة  

١٤٤٫٢٣٢٫٧٣٦٣٫١٤٥٫٨٣١صافي أرباح أعمال التأمین قبل المصاریف اإلداریة
أمین ال الت    (١٫٦٧٦٫٦٩٣)         (٢٫١٩٥٫٦٣٣)١٥مصاریف إداریة وعمومیة متعلقة بأعم

  ١٫٤٦٩٫١٣٨        ١٤٢٫٠٣٧٫١٠٣صافي أرباح أعمال التأمین بعد المصاریف اإلداریة

        (٤٤٫٦٠٧)               (٣٩٫٥٩٩)فوائد وعموالت بنكیة
      (٢٠٤٫٢٤٧)               (٨٥٫٦٧٤)(خسائر) فروقات عملة 

      (١١٥٫١٨١)               (٦٨٫٢٥٩)٨مخصص ذمم مشكوك في تحصیلھا
دات             ٣٫٥٩٣                  ١٫٩٢٢أرباح بیع ممتلكات ومع

      (٣١٧٫٥٨١)            (٣٧١٫٩٠٥)١٥مصاریف إداریة وعمومیة غیر موزعة
        ١٩٤٫٣٢٨              ٣٦٢٫٠٩٣ایرادات أخرى غیر موزعة

دخل         (٢٤٫٢٣٣)               (٣٠٫٩٨٤)(خسائر) إعادة تقییم استثمارات مالیة من خالل قائمة ال
      ٩٦١٫٢١٠         ١٫٨٠٤٫٦٩٧صافي الربح للفترة قبل الضرائب

اح       (٤٣٧٫١٠٠)            (٧٩٧٫٩٣٥)١٦ضریبة قیمة مضافة وضریبة دخل على األرب
      ٥٢٤٫١١٠         ١٫٠٠٦٫٧٦٢صافي الربح للفترة بعد الضرائب

العائد الى:
ركة األم         ٤٩٤٫٩٣٢              ٩٢٧٫٧٠٢مساھمي الش

          ٢٩٫١٧٨                ٧٩٫٠٦٠حقوق جھات غیر مسیطرة
      ٥٢٤٫١١٠         ١٫٠٠٦٫٧٦٢صافي الربح للفترة بعد الضرائب

              ٠٫١٠                    ١٧٠٫١٨الربح األساسي للسھم الواحد العائد الى مساھمي الشركة األم

ا تشكل االیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموجزة الموحدة ویجب أن تقرأ معھ
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قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٧

لفترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ حزیران
٢٠١٧٢٠١٦

(غیر مدقق)(غیر مدقق)
دوالردوالرإیضاحات

ترة ربح للف             ٥٢٤٬١١٠          ١٬٠٠٦٬٧٦٢صافي ال
بنود الدخل الشامل اآلخر

بنود لن یتم إعادة تصنیفھا الحقا ضمن األرباح أو الخسائر
ة وائم المالی               ١٠٬١٨٥            (٨٦٦٬٦٩١)فروقات ترجمة الق

ة ي القیمة العادل           (١٣٧٬٧٤٠)             ١١١٦١٬٧٠٩التغیر ف
          (١٢٧٬٥٥٥)            (٧٠٤٬٩٨٢)إجمالي بنود الدخل الشامل اآلخر

            ٣٩٦٬٥٥٥             ٣٠١٬٧٨٠إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

العائد الى :
ركة األم             ٣٦٧٬٣٧٧             ٢٢٢٬٧٢٠مساھمي الش

              ٢٩٬١٧٨               ٧٩٬٠٦٠حقوق جھات غیر مسیطرة
            ٣٩٦٬٥٥٥             ٣٠١٬٧٨٠إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

ا تشكل االیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموجزة الموحدة ویجب أن تقرأ معھ
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قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٧

مجموع حقوق
مجموع حقوقحقوق جھاتالملكیة العائدفروقات ترجمةالتغیر في

الملكیةغیر مسیطرةلمساھمي الشركة األمالخسائر المتراكمةالقوائم المالیةالقیمة العادلةاحتیاطي اجباريرأس المال
دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

٣٬٣٠٥٬٦٦٨٤٬٨٦٤٬٠٣٠٨٬١٦٩٬٦٩٨(٣٬٣٠٠٬٨٢٤)     ٥٬٢٠٠٬٠٠٠٣٩٧٬٦١٢٥٧٨٬١١٨٤٣٠٬٧٦٢الرصید كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٧ (مدقق)
           (٧١٥)             (٧١٥)                    -                 -             -          -           -          -التغیر في حقوق جھات غیر مسیطرة

ترة ١٬٠٠٦٬٧٦٢         ٩٢٧٬٧٠٢٩٢٧٬٧٠٢٧٩٬٠٦٠             -          -           -          -صافي أرباح الف  
ر (٧٠٤٬٩٨٢)                -(٧٠٤٬٩٨٢)                 -(٨٦٦٬٦٩١)١٦١٬٧٠٩           -          -بنود الدخل الشامل اآلخ

    ٣٠١٬٧٨٠         ٧٩٬٠٦٠             ٢٢٢٬٧٢٠        ٩٢٧٬٧٠٢   (٨٦٦٬٦٩١)   ١٦١٬٧٠٩           -          -إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

٣٬٥٢٨٬٣٨٨٤٬٩٤٢٬٣٧٥٨٬٤٧٠٬٧٦٣(٢٬٣٧٣٬١٢٢)(٤٣٥٬٩٢٩)٥٬٢٠٠٬٠٠٠٣٩٧٬٦١٢٧٣٩٬٨٢٧الرصید كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٧ (غیر مدقق)

٧٬٣١٥٬٤٧٥    ٢٬٢٠٦٬٩٩٩٥٬١٠٨٬٤٧٦    (٤٬٥١٢٬٥٣٧)     ٥٬٢٠٠٬٠٠٠٢٧٤٬٥٦٥٨٠٦٬٥٠٢٤٣٨٬٤٦٩الرصید كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٦ (مدقق)  
   (١١٣٬٢٠٥)(١١٣٬٢٠٥)                     -                 -             -          -           -          -التغیر في حقوق جھات غیر مسیطرة

ترة     ٥٢٤٬١١٠         ٤٩٤٬٩٣٢٤٩٤٬٩٣٢٢٩٬١٧٨             -          -           -          -صافي أرباح الف
ر   (١٢٧٬٥٥٥)               -(١٢٧٬٥٥٥)               -١٠٬١٨٥(١٣٧٬٧٤٠)          -         -بنود الدخل الشامل اآلخ

    ٣٩٦٬٥٥٥         ٢٩٬١٧٨             ٣٦٧٬٣٧٧        ٤٩٤٬٩٣٢       ١٠٬١٨٥ (١٣٧٬٧٤٠)               -               -إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

٢٬٥٧٤٬٣٧٦٥٬٠٢٤٬٤٤٩٧٬٥٩٨٬٨٢٥(٤٬٠١٧٬٦٠٥)٥٬٢٠٠٬٠٠٠٢٧٤٬٥٦٥٦٦٨٬٧٦٢٤٤٨٬٦٥٤الرصید كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٦ (غیر مدقق)

ا  تشكل االیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموجزة الموحدة ویجب أن تقرأ معھ
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دة قائمة التدفقات النقدیة الموجزة الموح

لفترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٧

لفترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ حزیران
٢٠١٧٢٠١٦

(غیر مدقق)(غیر مدقق)
دوالردوالر

التدفق النقدي من عملیات التشغیل
        ٩٦١٬٢١٠          ١٬٨٠٤٬٦٩٧صافي أرباح الفترة قبل الضریبة

تعدیالت:
أمین ادة الت ادة) في موجودات عقود إع         (٧٩٬٧٧٣)            (٨١٣٬٣٢٠)(الزی

أمین ود الت     ١٬٨٦٥٬١٣١          ٤٬٤٣٧٬٥٠٥الزیادة في مطلوبات عق
دات           ٩٠٬١٨٨                ٨٤٬٨٤٣إستھالكات ممتلكات ومع

        ١١٥٬١٨١                ٦٨٬٢٥٩مخصص ذمم مشكوك في تحصیلھا
          ١٩٬٠٦٨              ١٥٤٬٠٨٣فروقات عملة

دخل           ٢٤٬٢٣٣                ٣٠٬٩٨٤خسائر إعادة تقییم االستثمارات المالیة من خالل قائمة ال
ة       (١٦٨٬٧٦٩)                      -(أرباح) إعادة تقییم االستثمارات العقاری

دات            (٣٬٥٩٣)                 (١٬٩٢٢)(أرباح) بیع ممتلكات ومع
وظفین           ٨٨٬٧٩٢              ١٠٩٬٥٧٩مخصص انتفاعات الم

    ٢٬٩١١٬٦٦٨          ٥٬٨٧٤٬٧٠٨النقد المتدفق من العملیات التشغیلیة قبل التغیر في الموجودات والمطلوبات

ادة) في شیكات برسم التحصیل         (٩٢٬٢١٤)         (٢٬٨٦٥٬٩٦٠)(الزی
ادة) في ذمم مدینة       (٦٣٠٬٠٣٢)         (١٬٤٠٠٬٠٢٠)(الزی

أمین ادة الت ادة) في ذمم شركات التأمین وإع         (٩٢٬٤٠٥)              (٣٨٬١٨٦)(الزی
ادة) في مخزون عقاري ص (الزی            (٥٬٠٩٠)              ٥٦٦٬٩٠٥النق

ذ ادة) في مشاریع قید التنفی       (٢١٤٬٩٤٢)              (١٤٬٦٤١)(الزی
ة ي االستثمارات العقاری ادة) النقص ف         ٣٤١٬٥٧١         (١٬٢٧٤٬٧٨٢)(الزی

ادة) في أرصدة مدینة أخرى       (٥٢٨٬٢٨٧)              (٦٦٬٩٢٧)(الزی
ص) في دائنون مختلفون ادة (النق       (١٩٢٬١٧٥)              ٣٠٣٬١٤٠الزی

أمین ادة الت ص) في ذمم دائنة لشركات إع ادة (النق         (٧٨٬٤٩٠)              ٣٧٧٬٩٠٠الزی
رى ة أخ ص) الزیادة في أرصدة دائن         ٣٣١٬٥٧٧            (١٢٦٬٥٤٠)(النق

ص) في مخصصات أخرى       (٢٩٩٬١٧٧)            (٢٨٣٬٧٤٧)(النق
    ١٬٤٥٢٬٠٠٤          ١٬٠٥١٬٨٥٠النقد المتدفق من العملیات التشغیلیة

        (٤٧٬٢٢٤)              (٤٤٬٢٠٨)انتفاعات موظفین مدفوعة
      (١٤٥٬٢٥٣)            (٢٩٤٬١٨٩)ضرائب مدفوعة

    ١٬٢٥٩٬٥٢٧              ٧١٣٬٤٥٣صافي النقد المتدفق من العملیات التشغیلیة

التدفق النقدي من عملیات اإلستثمار
دات ات ومع           ١٩٢٢٤٢٬٩٥٦المتحصالت من بیع ممتلك

ة       (١٤٧٬٢٧٠)         (١٬١٥٨٬٩٧٦)شراء موجودات مالی
ة ع أوراق مالی           ٥١٬١٧٧                      -المتحصالت من بی

      (١١٣٬٢٠٥)                    (٧١٥)التغیر في حقوق جھات غیر مسیطرة
دات       (٢٣٤٬١٦٢)            (١٣٨٬٣٢٠)شراء ممتلكات ومع

      (٤٠٠٬٥٠٤)         (١٬٢٩٦٬٠٨٩)صافي النقد (المستخدم في) عملیات االستثمار

التدفق النقدي من عملیات التمویل
ص) في بنوك دائنة       (١٢٥٬٦٢٠)                      -(النق

دى البنوك ع ل                 -              ١٩٥٬٥٧٤النقص في ودائ
دفع ة ال ص) في شیكات آجل ادة (النق       (٢٩٤٬٦٨٩)              ٢٧٣٬١١٥الزی

      (٤٢٠٬٣٠٩)              ٤٦٨٬٦٨٩صافي النقد المتدفق من (المستخدم في) عملیات التمویل

        ٤٣٨٬٧١٤            (١١٣٬٩٤٧)صافي (النقص) الزیادة في النقد وما في حكمھ
وائم المالیة           ١٠٬١٨٥            (٨٦٦٬٦٩١)فروقات ترجمة الق

ترة ة الف     ١٬٦١٩٬٣٤٦          ٢٬٣٤٢٬٢٨٧النقد وما في حكمھ في بدای
ترة     ٢٬٠٦٨٬٢٤٥          ١٬٣٦١٬٦٤٩النقد وما في حكمھ في نھایة الف

ممثال فیما یلي:
        ٨٢٧٬٨٨٠              ٧١٠٬٦٩٢نقد وما في حكمھ

ھور     ١٬٢٤٠٬٣٦٥              ٦٥٠٬٩٥٧ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالث ش
ترة     ٢٬٠٦٨٬٢٤٥          ١٬٣٦١٬٦٤٩النقد وما في حكمھ في نھایة الف

ا  تشكل االیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموجزة الموحدة ویجب أن تقرأ معھ



  مجموعة شركة المشرق للتأمین المساھمة العامة المحدودة
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموجزة الموحدة 
 ٢٠١٧حزیران  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٧ 
 

 
 التعریف واألعمال -١

 
م ( ١٩٩٢تأسست شركة المشرق للتأمین في عام  -أ ركات رق انون الش ام ق جلة  ١٩٦٤) لسنة ١٢بمقتضى أحك ي مس وھ

 ، ومركزھا الرئیسي في رام هللا.٥٦٢٦٠٠٣٦١كشركة مساھمة عامة محدودة تحت رقم 
ي تتعاطى الشركة كافة أعمال التأمی -ب ا ف أمین المعمول بھ ال الت ة بأعم ات المتعلق ة والتعلیم ن في إطار القوانین واألنظم

 فلسطین.
ً فر )١٥(تزاول الشركة نشاطاتھا من خالل فروعھا ومكاتبھا المنتشرة في الضفة الغربیة والبالغ عددھا  -ت ً  عا ا  ومكتبا كم

ً ١٥(و ٢٠١٧حزیران  ٣٠ في ً  ) فرعا ددھم  ٢٠١٦كانون األول  ٣١ كما في ومكتبا باإلضافة إلى وكالء بلغ متوسط ع
 .٢٠١٦كانون األول  ٣١وكیال كما في  )٢٧(و ٢٠١٧حزیران  ٣٠كما في  وكیالً  )٢٧(

اریخ  -ث ن ت داءا م ة ابت ألوراق المالی وز  ٩تم إدراج أسھم الشركة للتداول في سوق فلسطین ل اریخ ٢٠٠٦تم ار  ١٧. بت أی
ال الفلسطینیة ، تم تعلیق التداول على سھم الشركة ٢٠١١ ة سوق رأس الم ات ھیئ ب تعلیم طین بحس ة فلس لدى بورص

ال  ة سوق رأس الم ع ھیئ ا م ق علیھ لحین استكمال إجراءات أعادة ھیكلة رأس المال بحسب الخطة الموضوعة والمتف
 الفلسطینیة.

ركة ( -ج وظفي الش دد م غ ع ً ١٤٢بل ا ي ) موظف ا ف ران  ٣٠ كم ي  )١٤٧و( ٢٠١٧حزی ا ف ا كم انون األول  ٣١موظف ك
٢٠١٦. 

 .٢٠١٧ آب ٣ تاریخبمن قبل اللجنة التنفیذیة المنبثقة عن مجلس اإلدارة الموحدة  الموجزة تم اعتماد القوائم المالیة -ح
ة  مجموعةللالموحدة الموجزة تم الموافقة على القوائم المالیة  -خ طینیة / اإلدارة العام ال الفلس وق رأس الم ة س من قبل ھیئ

 .٨٨٠٩/٢٠١٧/PCMA/DIWANبموجب كتابھم إشارة رقم  ٢٠١٧ آب ٦لتأمین بتاریخ ل
 
 سھم بواقع دوالر واحد لكل سھم. ٥٫٢٠٠٫٠٠٠دوالر موزعة على  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠یتكون رأس مال الشركة من  -د
 

 ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة -٢
 

 القوائم المالیة إعدادأسس 
 

وجزة ة الم وائم المالی داد الق م إع دة ت م  الموح دولي رق بي ال ار المحاس ات المعی ا لمتطلب ة ٣٤وفق اریر المالی : "التق
 المرحلیة".

 
دا ي  بعض تم إعداد القوائم المالیة الموجزة الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما ع ة الت ات واألدوات المالی الممتلك

دم  ثمن المحدد المق ة لل ة العادل ل القیم ة تمث فة عام ة بص ة التاریخی ة. إن التكلف ة العادل یم أو بالقیم ادة التقی تم قیاسھا بإع
 مقابل تبادل الموجودات.

 
ویجب الموحدة ائم المالیة المالیة الموجزة الموحدة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القو القوائمال تتضمن 

. إضافة إلى ذلك لیس من ٢٠١٦كانون األول  ٣١قراءتھا بالرجوع للقوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
كانون  ٣١لنتائج السنة التي ستنتھي في  مؤشراً  ٢٠١٧حزیران  ٣٠الضروري أن تعتبر نتائج الفترة المنتھیة في 

 .٢٠١٧األول 
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٨ 
 

 
 سات المحاسبیة "تتمة"ملخص بأھم السیا -٢

 

 أسس إعداد القوائم المالیة "تتمة"
 

ي  إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة الموجزة الموحدة المرفقة متماثلة مع تلك السیاسات المتبعة ف
ذة  ٢٠١٦كانون األول  ٣١إعداد القوائم المالیة للسنة المنتھیة في  باستثناء المعاییر والتعدیالت التالیة التي أصبحت ناف

 :٢٠١٧كانون الثاني  ١المفعول إعتباراً من 
 

التي تشمل  ٢٠١٦ – ٢٠١٤التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة خالل األعوام  •
 ).١٢( التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

 
): "ضرائب الدخل" المتعلقة باإلعتراف بالموجودات الضریبیة ١٢التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ( •

 .المؤجلة عن الخسائر غیر المحققة
 

) "قائمة التدفقات النقدیة" التي تھدف لتقدیم إفصاحات إضافیة في قائمة ٧التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ( •
 .یة كي تمكن مستخدمي القوائم المالیة من تقییم التغیر في المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمویلیةالتدفقات النقد

 
 إن إتباع المعاییر الجدیدة أعاله لم تؤثر على المبالغ أو االفصاحات الواردة في القوائم المالیة الموجزة الموحدة.  

 
 

 أسس توحید القوائم المالیة
 

الموجزة الموحدة الخاصة بالمجموعة من القوائم المالیة الخاصة بشركة المشرق للتأمین المساھمة  تتألف القوائم المالیة
رق  ركة المش ا ش ك فیھ ي تمتل تثمار الت ة لالس ة التجاری ركة العقاری ة بالش ة الخاص وائم المالی ن الق دودة وم ة المح العام

 للتأمین حق السیطرة (الشركة التابعة لھا).
 

 ما یكون للمجموعة:تتحقق السیطرة عند
 
 ،القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بھا 
 نشوء حق للمجموعة في العوائد المتغیرة نتیجة الرتباطھا بالمنشأة المستثمر بھا، و 
 .القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بھا بغرض التأثیر على عوائد المستثمر 

 
ی ت تس ا إذا كان یم م ادة تقی ة بإع وم المجموع ائق تق ت الحق ا إذا كان ا أم ال، وم تثمر بھ آت المس ن المنش ى أي م طر عل

 والظروف تشیر إلى حدوث تغیرات على واحد أو أكثر من عناصر السیطرة المشار إلیھا أعاله.
 

عندما تقل حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة في أي من المنشآت المستثمر بھا عن أغلبیة حقوق التصویت بھا، 
عة السیطرة على تلك المنشأة المستثمر بھا عندما تكون حقوق التصویت كافیة لمنحھا قدرة عملیة فیكون للمجمو

 لتوجیھ األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بھا بشكل منفرد.
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٩ 
 

 
 ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة "تتمة" -٢

 
 "تتمة" أسس توحید القوائم المالیة

 
الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كان للمجموعة حقوق التصویت في تأخذ المجموعة بعین االعتبار كافة 

 المنشأة المستثمر بھا أم ال بشكل كاٍف لمنحھا السیطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما یلي:
 ،حجم حقوق التصویت التي تمتلكھا المجموعة بالنسبة لحجم ومدى ملكیة حاملي حقوق التصویت اآلخرین 
 ة التي تمتلكھا المجموعة وحاملي حقوق التصویت اآلخرین واألطراف األخرى،تملتصویت المححقوق ال 
 الحقوق الناشئة من الترتیبات التعاقدیة األخرى، و 
  أیة حقائق وظروف إضافیة قد تشیر إلى أن المجموعة لدیھا، أو لیست لدیھا، القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات

 خاذ قرارات، بما في ذلك كیفیة التصویت في اجتماعات المساھمین السابقة.الصلة وقت الحاجة الت
 

تبدأ عملیة توحید الشركة التابعة عندما تتمكن المجموعة من السیطرة على الشركة التابعة، بینما تتوقف تلك العملیة 
دات ومصاریف الشركة عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. وعلى وجھ الخصوص، یتم تضمین إیرا

التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل الفترة في قائمة الدخل الموجزة الموحدة من تاریخ حصول المجموعة على 
 حق السیطرة حتى التاریخ الذي تنقطع فیھ سیطرة المجموعة على الشركة التـابعة.

 
لكي المجموعة ومالكي الحصص غیر المسیطرة. إن الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل موزعة على ما

إجمالي الدخل للشركة التابعة موزع على مالكي المجموعة واألطراف غیر المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث 
حیثما لزم األمر، یتم إجراء تعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة عجز في أرصدة األطراف غیر المسیطرة. 

 سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.لكي تتالئم 
 

یتم إستبعاد جمیع المعامالت بما في ذلك األصول وااللتزامات وحقوق الملكیة واألرباح والمصاریف والتدفقات النقدیة 
 الناتجة عن المعامالت الداخلیة بین المجموعة والشركات التابعة لھا عند التوحید.

 
 :٢٠١٧حزیران  ٣٠الشركة التابعة كما في فیما یلي تفاصیل 

 
 

 إسم الشركة
 

رقم السجل
 نسبة 

الملكیة
رأس المال المصرح بھ 

 والمدفوع بالكامل
 

 النشاط الرئیسي
 

الشركة العقاریة التجاریة 
 لالستثمار

 
٥٦٢٦٠٠٧٣٤ 

 
٤٨٫٠٣% 

 
 دینار ٥٫٥٠٠٫٠٠٠

 
تثمارات  االس

 العقاریة والتجارة
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١٠ 
 

 
 المحاسبیة الھامة والتقدیرات غیر المؤكدةاالفتراضات  -٣

 
یتطلب إعداد القوائم المالیة الموجزة الموحدة قیام اإلدارة باتخاذ تقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات 

ئج الفعلیة عن االمحاسبیة وكذلك على قیم الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف المدرجـة. قد تختلف النت
 التقدیرات.تلك 

 
یتم تكوین مخصص لقاء القضایا المقامة ضد المجموعة اعتمادا على دراسة قانونیة معدة من قبل محامي ومستشاري 
المجموعة وبموجبھا یتم تحدید المخاطر المحتمل حدوثھا في المستقبل، ویعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري. 

لمجموعة یتم اثباتھا في مطالبات تحت التسویة ضمن مطالبات عقود كافة المخصصات مقابل القضایا المقامة ضد ا
 التأمین.

 
عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموجزة الموحدة، كانت التقدیرات الجوھریة التـي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات 

ادر المطبقة في القوائم المالیة المحاسبیة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیـر المؤكـدة ھي نفس التقدیرات والمص
 .٢٠١٦كانون األول  ٣١للسنة المنتھیة في 

 
 إدارة المخاطر -٤

 
تتطابق سیاسات وأھداف إدارة المخاطر المالیة للمجموعة مع تلك السیاسات واألھداف المعروضة في القوائم المالیة 

 .٢٠١٦ كانون األول ٣١المنتھیة في الموجزة الموحدة للمجموعة كما في وللسنة 
 

 ممتلكات ومعدات -٥
لفترة الستة أشھر  

 ٣٠المنتھیة في 
 ٢٠١٧حزیران

للسنة المالیة المنتھیة  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٦ 
 (مدقق)  (غیر مدقق) 
 دوالر دوالر 

 ٥٫١٦٠٫٢١٩  ٣٫٨٤١٫٩٦٢ الرصید في بدایة الفترة/السنة
 ٣٥٠٫٥٧٢  ١٣٨٫٣٢٠ إضافات خالل الفترة/السنة

 )١٨٤٫٦٧٧(  - مة العادلة لألراضي *یفي الق ریالتغ
 )١٫٢٥١٫٩٥٦(  - * المحول لالستثمارات العقاریة

 )١٧٣٫٨٦٧(  )٨٤٫٨٤٣( االستھالكات للفترة/السنة
 )٥٨٫٣٢٩(  - استبعادات خالل الفترة/السنة

٣٫٨٤١٫٩٦٢  ٣٫٨٩٥٫٤٣٩ 
 

دوالر ما یعادل مبلغ  ١٫٢٥١٫٩٥٦لالستثمار (شركة تابعة) بقیمة * تم زیادة االستثمار في الشركة العقاریة التجاریة 
دینار أردني من خالل التنازل عن قطعة أرض لصالح الشركة العقاریة، حیث جرى إعادة تقییم قیمة  ٨٩٠٫٠٠٠

دوالر جرى  ١٨٤٫٦٧٧األرض من قبل ھیئة سوق رأس المال ومخمنین معتمدین وجرى تخفیض قیمة األرض بواقع 
في التغیر المتراكم في القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. حصلت الشركة على موافقة ھیئة سوق رأس بیانھا 

 .٢٠١٦أیار  ٢٣المال على زیادة االستثمار في الشركة العقاریة بتاریخ 
 



  مجموعة شركة المشرق للتأمین المساھمة العامة المحدودة
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموجزة الموحدة 
 ٢٠١٧حزیران  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١١ 
 

 
 استثمارات عقاریة -٦

 
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١  ٢٠١٧حزیران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غیر مدقق) 
 دوالر دوالر 

 ٧٫٣٦٣٫٤٨٤  ٨٫٦٤٤٫٧٩٦ أراضي
 ١٫٠٠٩٫٩٦٧  ١٫٠٠٣٫٤٣٧ مباني وعقارات

٨٫٣٧٣٫٤٥١  ٩٫٦٤٨٫٢٣٣ 
 

تم تصنیف االستثمارات في أراضي الشركة األم على أنھا استثمارات عقاریة محتفظ بھا بغرض االنتفاع من زیادة قیمتھا 
 الرأسمالیة باستثناء قیمة العقارات لمقر الشركة والمستخدمة ألغراض الشركة اإلداریة.

 
على متوسط السعر لتقاریر ثالث  بحسب سعر السوق بناءاً  ٢٠١٦كانون األول  ٣١العقاریة كما في  تم تقییم االستثمارات

متقاربة مع القیمة العادلة لھذه  ٢٠١٧حزیران  ٣٠مخمنین معتمدین. إن القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة كما في 
 .٢٠١٦كانون األول  ٣١االستثمارات كما كانت علیھ في 

 
 كما یلي: ٢٠١٧حزیران  ٣٠االستثمارات العقاریة للمجموعة والتسلسل للقیمة العادلة كما في  إن تفاصیل

 

   
 األول  المستوى

  
 المستوى الثاني

  
 المستوى الثالث

القیمة العادلة كما في  
 ٢٠١٧حزیران  ٣٠

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  
 ٩٫٦٤٨٫٢٣٣  -  ٩٫٦٤٨٫٢٣٣  -  أراضي ومباني

  -٩٫٦٤٨٫٢٣٣  -٩٫٦٤٨٫٢٣٣ 
 
 

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -٧
 

 ٢٠١٦كانون األول  ٣١  ٢٠١٧حزیران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غیر مدقق) 
 دوالر دوالر 

 ٩٣٤٫٧٩٦  ١٫٩٨٩٫٨٢٩ استثمارات في أسھم شركات مدرجة
 ١١٥٫٣٣٨  ١١٥٫٣٣٨ استثمارات في أسھم شركات غیر مدرجة

١٫٠٥٠٫١٣٤  ٢٫١٠٥٫١٦٧ 
 

 ٣٠ي دوالر كما ف ٢٢٫٧٧٩* تشمل االستثمارات أعاله أسھم شركات محجوزة مقابل عضویة مجلس اإلدارة بمبلغ 
 ).٢٠١٦كانون األول  ٣١دوالر كما في  ٢٢٫٧٧٩مبلغ (، ٢٠١٧حزیران 

 
 



  مجموعة شركة المشرق للتأمین المساھمة العامة المحدودة
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموجزة الموحدة 
 ٢٠١٧حزیران  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٢ 
 

 

 مم مدینة، بالصافيذ -٨
 
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١  ٢٠١٧حزیران ٣٠  
 (مدقق)  (غیر مدقق)  
 دوالر دوالر  

 ٦٫٧١١٫٥١٩  ٨٫٠٣٥٫٥٦٨  ذمم العمالء
 ٦٨٦٫٠٠٢  ٨٠٥٫٧٦٩  ذمم الوكالء

 ٨٩٫٧٨٨  ٤٥٫٩٩٢  ذمم الموظفین
٧٫٤٨٧٫٣٠٩  ٨٫٨٨٧٫٣٢٩ 

 (١٫١٧١٫٨٣٦)  )١٫٣٢٠٫١٧٣(  ینزل: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
  ٦٫٣١٥٫٤٧٣  ٧٫٥٦٧٫١٥٦ 

 
 مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ھي كما یلي: على حساب حركةإن ال

 
لفترة الستة أشھر   

 ٣٠المنتھیة في 
 ٢٠١٧حزیران

للسنة المالیة المنتھیة  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٦ 
 (مدقق)  (غیر مدقق)  
 دوالر دوالر  

 ١٫٠٤٥٫٨٩١  ١٫١٧١٫٨٣٦  الرصید في بدایة الفترة/ السنة
 ١١٥٫٧٣٥  ٦٨٫٢٥٩  التخصیص للفترة/ للسنة

 ١٠٫٢١٠  ٨٠٫٠٧٨  فروقات ترجمة الرصید االفتتاحي
 ١٫١٧١٫٨٣٦  ١٫٣٢٠٫١٧٣الرصید في نھایة الفترة/ السنة



  مجموعة شركة المشرق للتأمین المساھمة العامة المحدودة
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموجزة الموحدة 
 ٢٠١٧حزیران  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٣ 
 

 
 مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین -٩

 
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١  ٢٠١٧حزیران  ٣٠  
 (مدقق)  (غیر مدقق)  
 دوالر دوالر  

     اإلجمالي:
    مطلوبات عقود التأمین

 ١١٫٠٧٧٫٢٢٦  ١٣٫٦٢٨٫٤٦٥  صافي المطالبات المبلغ عنھا وغیر المسددة
 ٢٥٠٫٠٠٠  ٢٥٠٫٠٠٠  مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا

 ٦٫٣٤١٫٥٦٤  ٨٫٢٢٧٫٨٣٠  احتیاطي أخطار ساریة
 ١٧٫٦٦٨٫٧٩٠  ٢٢٫١٠٦٫٢٩٥  التأمینإجمالي مطلوبات عقود 

    
    مسترد من معیدي التأمین

 ١٫١٥٢٫٨٠٦  ١٫٦٩٧٫٩٤٤  مطالبات مبلغ عنھا وغیر مسددة
 ٥٥٨٫٣٠٧  ٨٢٦٫٤٨٩  احتیاطي أخطار ساریة

 ١٫٧١١٫١١٣  ٢٫٥٢٤٫٤٣٣ إجمالي موجودات عقود التأمین
     

     الصافي
 ٩٫٩٢٤٫٤٢٠  ١٣٫٩٣٠٫٥٢١  مطالبات مبلغ عنھا وغیر مسددة
 ٢٥٠٫٠٠٠  ٢٥٠٫٠٠٠  مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا

 ٥٫٧٨٣٫٢٥٧  ٧٫٤٠١٫٣٤١  احتیاطي أخطار ساریة
  ١٥٫٩٥٧٫٦٧٧  ١٩٫٥٨١٫٨٦٢ 

 
 نقد وما في حكمھ -١٠
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١  ٢٠١٧حزیران  ٣٠  
 (مدقق)  (غیر مدقق)  
 دوالر دوالر  

 ٣٠٫٨٥٩  ٣٣٫٦٨٧  نقد في الصندوق
 ٧٤٨٫١٤٤  ٣٦٣٫٩٧٨  شیكل-حسابات جاریة لدى البنوك 
 ٢٧٦٫٩٩٨  ٢٤٣٫٥٨٥  دینار-حسابات جاریة لدى البنوك 
 ٧٣٢٫٣٠٢  ٦٥٫٢٤٠  دوالر-حسابات جاریة لدى البنوك 
 ٦٥٧  ٤٫٢٠٢  یورو-حسابات جاریة لدى البنوك 

١٫٧٨٨٫٩٦٠  ٧١٠٫٦٩٢ 
 
 



  مجموعة شركة المشرق للتأمین المساھمة العامة المحدودة
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموجزة الموحدة 
 ٢٠١٧حزیران  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٤ 
 

 
 التغیر في القیمة العادلة -١١

 
 

 ٢٠١٦كانون األول  ٣١  ٢٠١٧حزیران  ٣٠  
 (مدقق)  (غیر مدقق)  
 دوالر دوالر  

 (خسارة) فروقات تقییم االستثمارات المالیة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر  

 
)٦٠٫٨٨٥(  

 

)٢٢٢٫٥٩٤( 

 ٨٠٠٫٧١٢  ٨٠٠٫٧١٢  أرباح فروقات تقییم متراكمة ألرض الشركة األم
٥٧٨٫١١٨  ٧٣٩٫٨٢٧ 

 
 إن الحركة التي تمت على ھذا الحساب ھي كما یلي:

لفترة الستة أشھر   
 ٣٠المنتھیة في 

 ٢٠١٧حزیران 

للسنة المالیة المنتھیة  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٦ 
 (مدقق)  (غیر مدقق)  
 دوالر دوالر  

 ٨٠٦٫٥٠٢  ٥٧٨٫١١٨  /السنةالرصید في بدایة الفترة
 )١٨٤٫٦٧٧(  -  التغیر في القیمة العادلة لألراضي

 ٦٠٫٥٨٦  ١٦١٫٧٠٩  التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المالیة
المحول من احتیاطي القیمة العادلة إلى األرباح 

 المدورة
  

- 
  

)١٠٤٫٢٩٣( 
٥٧٨٫١١٨  ٧٣٩٫٨٢٧ 

 
 مخصص تعویض ترك الخدمة للموظفین -١٢
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١  ٢٠١٧حزیران ٣٠  
 (مدقق)  (غیر مدقق)  
 دوالر دوالر  

 ٧٦٨٫٢٣٠  ٩٠٧٫٦٠٦  تعویض ترك الخدمة
٧٦٨٫٢٣٠  ٩٠٧٫٦٠٦ 

 
 إن الحركة الحاصلة على مخصص تعویض ترك الخدمة خالل الفترة ھي كما یلي:

 
لفترة الستة أشھر   

 ٣٠المنتھیة في 
 ٢٠١٧حزیران 

للسنة المالیة المنتھیة  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٦ 
 (مدقق)  (غیر مدقق)  
 دوالر دوالر  

 ٦٦٣٫٦٧٤  ٧٦٨٫٢٣٠  الرصید في بدایة الفترة/السنة
 ١٧٢٫١٣٥  ١٠٩٫٥٧٩  التخصیص للفترة/للسنة

 )٧٧٫١٦٢(  )٤٤٫٢٠٨(  التعویضات المدفوعة خالل الفترة/السنة
 ٩٫٥٨٣  ٧٤٫٠٠٥  فروقات عملة ناتجة عن ترجمة الرصید االفتتاحي

  ٧٦٨٫٢٣٠  ٩٠٧٫٦٠٦ 
 



  مجموعة شركة المشرق للتأمین المساھمة العامة المحدودة
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموجزة الموحدة 
 ٢٠١٧حزیران  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٥ 
 

 

 دائنون مختلفون -١٣
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١  ٢٠١٧حزیران ٣٠  
 (مدقق)  (غیر مدقق)  
 دوالر دوالر  

 ٢٫٠٠٩٫٤٢٢  ٢٫٣١١٫٩٣٥  ذمم عمالء ووكالء
 ٢٨٢٫٨٨٢  ٢٨٣٫٥٠٩  ذمم الموظفین

٢٫٢٩٢٫٣٠٤  ٢٫٥٩٥٫٤٤٤ 
 



  مجموعة شركة المشرق للتأمین المساھمة العامة المحدودة
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموجزة الموحدة 
 ٢٠١٧حزیران  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٦ 
 

 

 یلیة (غیر مدقق)التشغحسب القطاعات  ةفترالأرباح صافي  -١٤
 

 :٢٠١٧حزیران  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في یمثل الجدول التالي ملخص إیرادات ونتائج األعمال حسب قطاع التأمین ل
 

المجموعقطاعتأمینتأمینتأمینمسؤولیةتأمینات
٣٠ حزیران ٢٠١٧االستثمار والخزینةبحريصحيالحریقمدنیةھندسيعمالعامةسیارات

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

ة ١١٬٨٣٦٬٩٧٣    -                      ١٨٠٬١٩١ ١٬٤١٣٬٧٣٣ ٨٬٢١٢٬٤٤٤١١٣٬٠١٥٩٠٦٬٤٧٨٢٦٣٬٥٥٠١٨٣٬٧٣١٥٦٣٬٨٣١ اجمالي أقساط مكتتب
بة (١٬٢٠٥٬٢١٠)   -                      (١٥٬٢٨٦)(٤١١٬٤٠٧)(١٠٤٬١٥٢)(٥٢٬٢٥٧)(٦١٬٨٩٠)(١١٤٬٠٥٠)٢٬٨٤٤(٤٤٩٬٠١٢)التغیر في مخصص أقساط غیر مكتس

١٠٬٦٣١٬٧٦٣    -                      ١٦٤٬٩٠٥ ١٬٠٠٢٬٣٢٦ ٧٬٧٦٣٬٤٣٢١١٥٬٨٥٩٧٩٢٬٤٢٨٢٠١٬٦٦٠١٣١٬٤٧٤٤٥٩٬٦٧٩ ایرادات أقساط مكتسبة

أمین (٧٨١٬٧٨٨)   -                      (٩٠٬١٣٩)   -                 (٢٧٩٬٦٧٩)(٩٬٠٦٥)(١٣٤٬٣٣٦)(١٤٬٦٠٢)(٢٣٬٧٧٠)(٢٣٠٬١٩٧)أقساط معیدي الت
بة ٢٠٣٬٦٨٩    -                      ١١٬٩٨٢    -                 ٢١٬٩٢٣٥٬٩١٠٥٬٥٦٨٥٣٬٣٩٢٢٬٥٥١١٠٢٬٣٦٣التغیر في مخصص أقساط غیر مكتس

(٥٧٨٬٠٩٩)   -                      (٧٨٬١٥٧)   -                 (١٧٧٬٣١٦)(٦٬٥١٤)(٨٠٬٩٤٤)(٩٬٠٣٤)(١٧٬٨٦٠)(٢٠٨٬٢٧٤)صافي أقساط معیدي التأمین

١٠٬٠٥٣٬٦٦٤    -                      ٨٦٬٧٤٨ ١٬٠٠٢٬٣٢٦ ٧٬٥٥٥٬١٥٨٩٧٬٩٩٩٧٨٣٬٣٩٤١٢٠٬٧١٦١٢٤٬٩٦٠٢٨٢٬٣٦٣ صافي أقساط التأمین المكتسبة

* الي العموالت المكتسبة  ٤٩٩٬٥٥٤   -                       ١٧٬٣٦٠   -                  ٦١٬٦٢٣   -             ٣٦٬٨١٦   -               ٨٬٣٨٣ ٣٧٥٬٣٧٢      اجم
العموالت المدفوعة (٥٦٢٬٨٦٥)   -                      (١٤٬٠٠٨)   -                 (٢٠٬٤٥٣)(٨٬٠٩١)(٥٬٥١١)(٣٦٬٣٢١)(٣٧٬٧٧٧)(٤٤٠٬٧٠٤)یطرح:

 ٩٬٩٩٠٬٣٥٣   -                       ٩٠٬١٠٠ ١٬٠٠٢٬٣٢٦ ٣٢٣٬٥٣٣ ١١٦٬٨٦٩ ١٥٢٬٠٢١ ٧٤٧٬٠٧٣ ٦٨٬٦٠٥ ٧٬٤٨٩٬٨٢٦صافي أقساط التأمین المكتسبة بعد العموالت

 ٩٤٬١٤٤   -                       ١٬٣٥٦ ١٢٬٧٠٢ ٤٬٥٠٨ ١٬٣٩٣ ٢٬٠٤٤ ٦٬٩٧١ ٧٨٧ ٦٤٬٣٨٣ایرادات االستثمارات

المطالبات المتكبدة
ددة ات المس  ٤٬٩٢٩٬١٩٥   -                       ٩٬٩٢٤ ٦٩٦٬٠٥٠ ١٧٬٤٢٣ ١٦٬١٢٨ ١٥٬١٥٢ ٢٩٢٬٩٠٤ ٣٬٠٨١ ٣٬٨٧٨٬٥٣٣المطالب

ددة ات المس حصة معیدي التأمین من المطالب (٣٦٬١١٦)   -                      (٩٬٣٠٣)   -                 (١٢٬٤٧٢)   -            (١٢٬٠٣٩)   -              (٢٬٣٠٢)   -                 ینزل:
 ٤٬٨٩٣٬٠٧٩   -                       ٦٢١ ٦٩٦٬٠٥٠ ٤٬٩٥١ ١٦٬١٢٨ ٣٬١١٣ ٢٩٢٬٩٠٤ ٧٧٩ ٣٬٨٧٨٬٥٣٣صافي المطالبات المسددة

ي االدعاءات الموقوفة  ١٬٣٧١٬٠٤٣   -                      (٤٣٢)   -                  ٢٩٬٧٦٧ ١٬٠٠٩ ٤٨٬٠٧٣(٤٨٬٤٨٦) ١٤٬٤٤٢ ١٬٣٢٦٬٦٧٠التغیر ف
أمین دي الت (٤١٢٬٣٦١)   -                       ٣٧٧   -                 (٢٢٬٤٣٤)   -            (٣٨٬٥٤٤) ٣٬٠٦٢(٩٬٠٢٧)(٣٤٥٬٧٩٥)التغیر في حصة معی

 ٥٬٨٥١٬٧٦١   -                       ٥٦٦ ٦٩٦٬٠٥٠ ١٢٬٢٨٤ ١٧٬١٣٧ ١٢٬٦٤٢ ٢٤٧٬٤٨٠ ٦٬١٩٤ ٤٬٨٥٩٬٤٠٨صافي المطالبات المتكبدة

 ٤٬٢٣٢٬٧٣٦   -                       ٩٠٬٨٩٠ ٣١٨٬٩٧٨ ٣١٥٬٧٥٧ ١٠١٬١٢٥ ١٤١٬٤٢٣ ٥٠٦٬٥٦٤ ٦٣٬١٩٨ ٢٬٦٩٤٬٨٠١صافي أرباح أعمال التأمین قبل المصاریف اإلداریة
أمین ال الت ة بأعم ة متعلق (٢٬١٩٥٬٦٣٣)   -                      (٣١٬٦٣٠)(٢٩٦٬٢٣٦)(١٠٥٬١٣٩)(٣٢٬٤٧٧)(٤٧٬٦٦٥)(١٦٢٬٥٨٢)(١٨٬٣٦٤)(١٬٥٠١٬٥٤٠)المصاریف اإلداریة والعمومی
 ٢٬٠٣٧٬١٠٣   -                       ٥٩٬٢٦٠ ٢٢٬٧٤٢ ٢١٠٬٦١٨ ٦٨٬٦٤٨ ٩٣٬٧٥٨ ٣٤٣٬٩٨٢ ٤٤٬٨٣٤ ١٬١٩٣٬٢٦١صافي أرباح أعمال التأمین بعد المصاریف اإلداریة

المصاریف واالیرادات غیر الموزعة
(٣٩٬٥٩٩)(٣٩٬٥٩٩)         -             -         -       -        -         -      -             -فوائد وعموالت بنكیة

فروقات عملة (٨٥٬٦٧٤)(٨٥٬٦٧٤)         -             -         -       -        -         -      -             -(خسائر)
(٦٨٬٢٥٩)(٦٨٬٢٥٩)         -             -         -       -        -         -      -             -مخصص ذمم مشكوك في تحصیلھا

(٣٧١٬٩٠٥)(٣٧١٬٩٠٥)         -             -         -       -        -         -      -             -مصاریف اداریة وعمومیة غیر موزعة
 ٣٦٢٬٠٩٣ ٣٦٢٬٠٩٣         -             -         -       -        -         -      -             -ایرادات أخرى غیر موزعة

دخل (٣٠٬٩٨٤)(٣٠٬٩٨٤)          -              -          -         -          -          -       -             -(خسائر) إعادة تقییم استثمارات مالیة من خالل قائمة ال
١٬٨٠٤٬٦٩٧(٢٣٢٬٤٠٦)١٬١٩٣٬٢٦١٤٤٬٨٣٤٣٤٣٬٩٨٢٩٣٬٧٥٨٦٨٬٦٤٨٢١٠٬٦١٨٢٢٬٧٤٢٥٩٬٢٦٠صافي أرباح الفترة قبل الضرائب

اوي. أمین بالتس ى شركات  الت ات عل م (١) لسنة ٢٠١٥ فیما یتعلق بتوزیع إجمالي محفظة أقساط تأمین المركب ال الفلسطینیة رق ة سوق رأس الم ك بموجب قرار ھیئ ترة وذل * یتضمن ھذا البند عمولة الشركة عن فائض انتاج تأمین المركبات خالل الف

 
 



  مجموعة شركة المشرق للتأمین المساھمة العامة المحدودة
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموجزة الموحدة 
 ٢٠١٧حزیران  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٧ 
 

 

 "تتمة" (غیر مدقق)  ة حسب القطاعات التشغیلیةفترصافي أرباح ال -١٤
 

 :٢٠١٦حزیران  ٣٠ة المنتھیة في لفتراألعمال حسب قطاع التأمین ل یمثل الجدول التالي ملخص إیرادات ونتائج
 

المجموعقطاعتأمینتأمینتأمینمسؤولیةتأمینات
ةبحريصحيالحریقمدنیةھندسيعمالعامةسیارات ٣٠ حزیران ٢٠١٦االستثمار والخزین

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

٩٬٩٣١٬٦٥٢    -                   ١٥٦٬١٧٠ ١٬٠١٢٬٤٥٥ ٥٠٧٬٩٢٧ ١٤٠٬٢١٦ ٩٨٬٧٨٦ ٧٥٧٬٣١٣ ٦٩٬٧٣٤ ٧٬١٨٩٬٠٥١ اجمالي أقساط مكتتبة
(٩١٣٬٢١١)   -                   (١٩٬٩٠٣)(٢٣٩٬٧١٧)(١٤٦٬٧٨٣)(١٥٬٧٨٤)(١٤٬١٤٣)(١٨٦٬٢٦٦)(٦٬٥٠٥)(٢٨٤٬١١٠)التغیر في مخصص أقساط غیر مكتسبة

بة ٩٬٠١٨٬٤٤١    -                   ١٣٦٬٢٦٧ ٧٧٢٬٧٣٨ ٣٦١٬١٤٤ ١٢٤٬٤٣٢ ٨٤٬٦٤٣ ٥٧١٬٠٤٧ ٦٣٬٢٢٩ ٦٬٩٠٤٬٩٤١ ایرادات أقساط مكتس

(٨٢١٬٣٨١)   -                   (١٢٥٬٦٠٤)   -               (٣٢٧٬٥٠٧)(٣٬٨٢٤)(٩٨٬٤٦٩)(١٣٬٣٧٦)(٤٢٬٠١٣)(٢١٠٬٥٨٨)أقساط معیدي التأمین
١٩٩٬١٢١    -                   ١٨٬٨٨٨    -               ١٣٩٬٦٨٣ ٧٧٠ ١١٬٣٥١ ٩٬٠٩٥ ٥٬٤٦٢ ١٣٬٨٧٢ التغیر في مخصص أقساط غیر مكتسبة

(٦٢٢٬٢٦٠)   -                   (١٠٦٬٧١٦)   -               (١٨٧٬٨٢٤)(٣٬٠٥٤)(٨٧٬١١٨)(٤٬٢٨١)(٣٦٬٥٥١)(١٩٦٬٧١٦)صافي أقساط معیدي التأمین

بة ٨٬٣٩٦٬١٨١    -                   ٢٩٬٥٥١ ٧٧٢٬٧٣٨ ١٧٣٬٣٢٠ ١٢١٬٣٧٨ (٢٬٤٧٥)٥٦٦٬٧٦٦ ٢٦٬٦٧٨ ٦٬٧٠٨٬٢٢٥ صافي أقساط التأمین المكتس

 ١٣٤٬٦٨١   -                    ٢٤٬٣٣٧   -                ٧٦٬٠٣٠   -             ٢٤٬٦٨١   -               ٩٬٦٣٣   -                 اجمالي عموالت إعادة التأمین المكتسبة
(٤٢٩٬٣٠٧)   -                   (١٧٬٢٣٥)   -               (٣٤٬٤٦٠)(٦٬٣٤٩)(٣٬٤٨٠)(٢٥٬٤٣٢)(٢١٬١٩٣)(٣٢١٬١٥٨)یطرح: العموالت المدفوعة

والت  ٨٬١٠١٬٥٥٥   -                    ٣٦٬٦٥٣ ٧٧٢٬٧٣٨ ٢١٤٬٨٩٠ ١١٥٬٠٢٩ ١٨٬٧٢٦ ٥٤١٬٣٣٤ ١٥٬١١٨ ٦٬٣٨٧٬٠٦٧صافي أقساط التأمین المكتسبة بعد العم

رادات االستثمارات  ٤١٬١٦٦   -                    ٦٥٥ ٤٬٩٩٣ ٢٬١٣٨ ٥٨٨ ٤١١ ٣٬١٨١ ٢٦١ ٢٨٬٩٣٩ای

المطالبات المتكبدة
 ٤٬٦٢٠٬٣٥٨   -                    ٦٬١٨٧ ٣٦٨٬٧٠٥ ٣١٦٬١٩٨ ٥٬١٧٨ ٢٣٬٧٣٠ ٢٣٠٬٢٤٦(٢٬٨٨٩) ٣٬٦٧٣٬٠٠٣المطالبات المسددة

(٤٩٤٬٦٤٨)   -                   (٧٬٣٣٢)   -               (٤٥٧٬٧١٦)   -            (٢٤٬٨٢٧)   -              (٤٬٧٧٣)   -                 ینزل: حصة معیدي التأمین من المطالبات المسددة
 ٤٬١٢٥٬٧١٠   -                   (١٬١٤٥) ٣٦٨٬٧٠٥(١٤١٬٥١٨) ٥٬١٧٨(١٬٠٩٧) ٢٣٠٬٢٤٦(٧٬٦٦٢) ٣٬٦٧٣٬٠٠٣صافي المطالبات المسددة

 ٧٢٨٬٦٤٠   -                   (٤٬٤٠٠)   -               (١٥٩٬٠٨٤) ١٥٬٨٨٨(٥٬٨٩٧) ١٥٬٣٩٩(٣٠٬٧٧٢) ٨٩٧٬٥٠٦التغیر في االدعاءات الموقوفة
 ١٤٢٬٥٤٠   -                    ٣٬٨٣٩   -                ١٥٥٬٣٦٣   -             ٣٬٨٣٢ ٤٦٦ ٥٬٠٢٣(٢٥٬٩٨٣)التغیر في حصة معیدي التأمین

 ٤٬٩٩٦٬٨٩٠   -                   (١٬٧٠٦) ٣٦٨٬٧٠٥(١٤٥٬٢٣٩) ٢١٬٠٦٦(٣٬١٦٢) ٢٤٦٬١١١(٣٣٬٤١١) ٤٬٥٤٤٬٥٢٦صافي المطالبات المتكبدة

ة اریف اإلداری  ٣٬١٤٥٬٨٣١   -                    ٣٩٬٠١٤ ٤٠٩٬٠٢٦ ٣٦٢٬٢٦٧ ٩٤٬٥٥١ ٢٢٬٢٩٩ ٢٩٨٬٤٠٤ ٤٨٬٧٩٠ ١٬٨٧١٬٤٨٠صافي أرباح أعمال التأمین قبل المص
(١٬٦٧٦٬٦٩٣)   -                   (٢٦٬٦٦٢)(٢٠٣٬٣٧٣)(٨٧٬٠٩٩)(٢٣٬٩٥٢)(١٦٬٧٥١)(١٢٩٬٥٥٩)(١٠٬٦١٦)(١٬١٧٨٬٦٨١)المصاریف اإلداریة والعمومیة متعلقة بأعمال التأمین
ة اریف اإلداری  ١٬٤٦٩٬١٣٨   -                    ١٢٬٣٥٢ ٢٠٥٬٦٥٣ ٢٧٥٬١٦٨ ٧٠٬٥٩٩ ٥٬٥٤٨ ١٦٨٬٨٤٥ ٣٨٬١٧٤ ٦٩٢٬٧٩٩صافي أرباح أعمال التأمین بعد المص

ة المصاریف واالیرادات غیر الموزع
(٤٤٬٦٠٧)(٤٤٬٦٠٧)           -            -           -         -        -          -       -             -فوائد وعموالت بنكیة

(٢٠٤٬٢٤٧)(٢٠٤٬٢٤٧)           -            -           -         -        -          -       -             -(خسائر) فروقات عملة
(١١٥٬١٨١)(١١٥٬١٨١)           -            -           -         -        -          -       -             -مخصص ذمم مشكوك في تحصیلھا

 ٣٬٥٩٣ ٣٬٥٩٣أرباح بیع ممتلكات ومعدات
(٣١٧٬٥٨١)(٣١٧٬٥٨١)           -            -           -         -        -          -       -             -مصاریف اداریة وعمومیة غیر موزعة

 ١٩٤٬٣٢٨ ١٩٤٬٣٢٨           -            -           -         -        -          -       -             -ایرادات أخرى غیر موزعة
(٢٤٬٢٣٣)(٢٤٬٢٣٣)           -            -           -         -        -          -       -             -(خسائر) إعادة تقییم استثمارات مالیة من خالل قائمة الدخل

رائب ٩٦١٬٢١٠(٥٠٧٬٩٢٨)٦٩٢٬٧٩٩٣٨٬١٧٤١٦٨٬٨٤٥٥٬٥٤٨٧٠٬٥٩٩٢٧٥٬١٦٨٢٠٥٬٦٥٣١٢٬٣٥٢صافي أرباح الفترة قبل الض

 
 



  مجموعة شركة المشرق للتأمین المساھمة العامة المحدودة
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموجزة الموحدة 
 ٢٠١٧حزیران  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٨ 
 

 
  المصاریف اإلداریة والعمومیة -١٥

 
 حزیران ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
  ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 (غیر مدقق)  (غیر مدقق)  
 دوالر دوالر  

 ١٬٢٢٨٬٤٥٤  ١٫٥٩٥٫٢١٧  الرواتب واألجور وملحقاتھا
 ١٥٧٬٢٢٤  ١٧٩٫٨٥٣  تعویض نھایة الخدمة وانتفاعات الموظفین

 ١٢٬٠٠١  -  صندوق توفیر الموظفین
 ٣٥٬٠٩٢  ٣١٫٤٥٢  قرطاسیھ ومطبوعات

 ٧٨٬٩٥٤  ٨٢٫٣٤٤  سفریات وتنقالت
 ٨٣٬٥٩٥  ٩٩٫٧٠٩  اإلیجارات

 ١٬١٠١  ٨٫٠١٩  تبرعات
 ٥٨٬٦٧٨  ٩٠٫٩٦٩  برید وبرق وھاتف

 ٥٣٬٢٢٨  ٥٩٫٤١١  مصاریف السیارات
 ٢٢٬٦٨٧  ٣٤٫٨٠٤  ضیافة

 ٢٦٬٢٩٦  ٨٠٫٤٩٥  صیانة وتصلیحات
 ٩٠٬١٨٨  ٨٤٫٨٤٣  استھالكات

 ٦٨٬٢٠٩  ٧٩٫٩٧٤  أتعاب مھنیة واستشاریة
 ٥٠٬٨٥٤  ١١٣٫٤٠٢  رسوم واشتراكات
 ٢٧٫٧١٣  ٢٧٫٠٤٦  مصاریف أخرى

  ١٫٩٩٤٫٢٧٤  ٢٫٥٦٧٫٥٣٨ 

  
 ١٫٦٧٦٫٦٩٣  ٢٫١٩٥٫٦٣٣  إداریة وعمومیة متعلقة بأعمال التأمین مصاریف

 ٣١٧٫٥٨١  ٣٧١٫٩٠٥  مصاریف إداریة وعمومیة غیر موزعة
  ١٫٩٩٤٫٢٧٤  ٢٫٥٦٧٫٥٣٨ 

 
 

  ضریبة قیمة مضافة وضریبة دخل على األرباح -١٦
 

 حزیران ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
  ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 مدقق)(غیر   (غیر مدقق)  
 دوالر دوالر  

 ٣١١٫٠٠٩  ٥٧٧٫٨٤٥  ضریبة قیمة مضافة وضریبة دخل للفترة
 ١٧٤٫٧١٢  ٢٧٧٫٣٦٥  ضرائب سنوات سابقة

 )٤٨٫٦٢١(  )٥٧٫٢٧٥(  ینزل: انتفاعات ضریبیة مؤجلة
  ٤٣٧٫١٠٠  ٧٩٧٫٩٣٥ 

 



  مجموعة شركة المشرق للتأمین المساھمة العامة المحدودة
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموجزة الموحدة 
 ٢٠١٧حزیران  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٩ 
 

 

 العائد الى مساھمي الشركة األم الواحد الربح األساسي للسھم -١٧
 

العادیة األسھم  لعدد المرجحالمعدل  ة علىح للفتربقسمة الر الربح األساسي للسھم الواحد على أساستم احتساب 
 على النحو التالي:ة الفترالمتداولة خالل 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
 (غیر مدقق)  (غیر مدقق) 

 ٤٩٤٫٩٣٢  ٩٢٧٫٧٠٢ ربح الفترة العائد لمساھمي الشركة األم (دوالر)
    

 ٥٫٢٠٠٫٠٠٠  ٥٫٢٠٠٫٠٠٠ لعدد األسھم (سھم)المعدل المرجح 
    

الربح األساسي للسھم الواحد العائد الى مساھمي الشركة األم 
 (دوالر)

٠٫١٠  ٠٫١٨ 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة -١٨

 
وأعضاء مجلس اإلدارة  یمثل ھذا البند العملیات التي تمت مع أطراف ذات عالقة والتي تتضمن المساھمین الرئیسیین،

واإلدارة العلیا وأیة شركات مسیطر علیھا أو تتواجد القدرة على التأثیر فیھا. یتم اعتماد سیاسات األسعار والشروط 
 المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة المجموعة.

 
 ضمن الحسابات التالیة كما یلي:إلى األطراف ذات العالقة مدرجة /كما في نھایة الفترة، كانت المبالغ المطلوبة من

 
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١  ٢٠١٧حزیران٣٠ 
 (مدقق)  (غیر مدقق) 
 دوالر دوالر 

 ١١٣٫٨٠٢  ٥٫٧١٤ مدینةذمم 
 

 كما تتضمن قائمة الدخل الموجزة الموحدة المعامالت التالیة مع الجھات ذات العالقة:
 
 حزیران ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
  ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 (غیر مدقق)  (غیر مدقق)  
 دوالر دوالر  

 ١٤٦٫٦٩٧  ١٥٨٫٤٣١  أقساط تأمین
 ٤١٫٥٧١  ٤٧٫٣٨٨  مطالبات تحت التسویة

 ١٤٦٫٦١١  ١٤٩٫٥٤١  رواتب اإلدارة العلیا واإلدارة التنفیذیة للمجموعة
 -  ١٫٨١٩  إدعاءات مدفوعة

 
 موسمیة النتائج -١٩

 
 ٣٠المرفقة لفترتي الستة أشھر المنتھیتین في الموحدة لم یتم تسجیل دخل ذو طبیعة موسمیة في القوائم المالیة الموجزة 

 .٢٠١٦و ٢٠١٧ حزیران 



  مجموعة شركة المشرق للتأمین المساھمة العامة المحدودة
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموجزة الموحدة 
 ٢٠١٧حزیران  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠ 
 

 
 األدوات المالیة -٢٠

 
 قیاس القیمة العادلة

 
 یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة كما یلي:

 
  العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المرتبطة بشروط معینة ویتم تداولھا في أسواق مالیة نشطة یتم تحدید القیمة

 بناء على اسعار التداول بالسوق في ختام األعمال في تاریخ قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة.
 

 لنماذ ً ج التسعیر المتعارف علیھا والمعتمدة یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة األخرى وفقا
 على تحلیل التدفق النقدي بإستخدام األسعار الحالیة والمعمول بھا في حركات األسواق المالیة ألدوات مالیة مشابھة.

 
 القیمة العادلة للموجودات المالیة للشركة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل متكرر:

 
ً على القیاس المبدئي بالقیمة العادلة، مقسمة إلى ثالثة یبین الجدول التالي تحلیل  األدوات المالیة التي یتم قیاسھا الحقا

 على أساس امكانیة قیاس القیمة العادلة ٣إلى  ١مستویات من 
 
   المستوى األول: قیاسات القیمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة

 والمطلوبات المتطابقة.للموجودات 
  المستوى الثاني: قیاسات القیمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم ادراجھا في المستوى

األول والتي یمكن مالحظتھا لألصول والمطلوبات إما مباشرة (كاألسعار مثال) أو بطریقة غیر مباشرة (المستقاة 
 من األسعار).

 لث: قیاسات القیمة العادلة المستقاة من "أسالیب التقییم" والتي تتضمن مدخالت لألصول أو المطلوبات المستوى الثا
 والتي ال تستند الى بیانات السوق المالحظة (المدخالت غیر المالحظة).

 
القیمة العادلة كما في

٣١ كانون األول٣٠ حزیران
٢٠١٧٢٠١٦
دوالردوالر

ة الموجودات المالی
ر: من خالل الدخل الشامل االخ

المستوى االول        ٩٣٤٬٧٩٦  ١٬٩٨٩٬٨٢٩أسھم شركات مدرجة
أسعار العرض في السوق 

النشطة
ال ینطبقال ینطبق

المستوى الثالث        ١١٥٬٣٣٨     ١١٥٬٣٣٨أسھم شركات غیر مدرجة
نماذج تقییم داخلیة تعتمد 
على صافي قیمة األصول

صافي قیمة 
الموجودات

كلما ازداد صافي قیمة 
الموجودات للشركات المستثمر 

فیھا ارتفعت القیمة العادلة

من خالل قائمة الدخل:

المستوى االول        ٢٤٢٬١٧٨     ٤٧٦٬٨٤٦أسھم شركات مدرجة
أسعار العرض في السوق 

النشطة
ال ینطبقال ینطبق

ة االستثمارات العقاری

المستوى الثاني     ٨٬٣٧٣٬٤٥١  ٩٬٦٤٨٬٢٣٣استثمارات عقاریة
متوسط السعر لتقاریر 
ثالث مخمنین معتمدین

ال ینطبقال ینطبق

      ١٢٬٢٣٠٬٢٤٦٩٬٦٦٥٬٧٦٣المجموع

 
مستوى القیمة  

العادلة

 
طـریقة التقییم والمدخالت 

المستخدمة

مدخالت 
ھامة  غیر 
ملموسة

ة   العالقة بین المدخالت الھام
ة غیر الملموسة والقیمة العادل

 
  

بالقیمة العادلة وبالتالي لم تكن ھنالك أیة تحویالت بین المستویات خالل الفترة. ال یوجد أیة مطلوبات مالیة تتطلب قیاسھا 
 .٣لم یتم إدراج أیة ایضاحات للجدول أعاله. لم تطرأ أي تغیرات على القیمة العادلة المدرجة ضمن مستوى 


