
 
 
 
 

 المساهمة العامة المحدودة الشرق العربي للتأمينشركة 
 

 )غير مدققة( المختصرة القوائم المالية المرحلية
 

 2015أيلول  30
 
 



 
 
 
 
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة
 إلى مجلس ادارة شركة الشرق العربي للتأمين

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
 
 

 ة مقدم
 
 30ةمةا ةةل شةرةة الشةرا العر ةل للصة ميم المةةالمة العامةة المحةدودا لالمرحليةة المتصرةرا المرةقةة راجعنا القوائم المالية لقد 

واائمةةة الةةدت  الشةةام  المرحليةةة  2015أيلةةو   30والصةةل صصةةةوم مةةم اائمةةة المرةةةل المةةالل المرحليةةة ةمةةا ةةةل  2015أيلةةو  
للصةةةةعة أشةةةنر المنصنيةةةة ةةةةل  لةةة  الصةةةاري  المرحليةةةة واائمةةةة الصةةةدةقاق النقديةةةة المرحليةةةة واائمةةةة الصايةةةراق ةةةةل حقةةةوا الملةيةةةة 

وةقةةا لمعيةةار المتصرةةرا الماليةةة المرحليةةة  لقةةوائمواإليضةةاحاق حولنةةان  جم مجلةةر اإلدارا مةةةعو   ةةم ا ةةداد و ةةر  لةة   ا
ى نصيجةةة حةةو  لةة   القةةوائم الماليةةة المرحليةةة )الصقةةارير الماليةةة المرحليةةةمن ام مةةةعوليصنا لةةل الصورةة  الةة 34المحاةةة ة الةةدولل 

 اةصنادا جلى مراجعصنان 
 

 جعةانطاق المر 
 

"مراجعة المعلوماق المالية المرحلية مم ا    2410لقةد جرق مراجعصنا وةقًا للمعيار الدولل المصعلا  عملياق المراجعة 
لية صصمث  ةل القيام  إةصفةاراق  شة  أةاةل مم مداا الحةا اق المةصق  للمنش ا"ن جم مراجعة المعلوماق المالية المرح

جراءاق مراجعة أترىن  ام نطاا أ ما   األشتاص المةعوليم  م األمور المالية والمحاة ية وصط يا ججراءاق صحليلية وا 
المراجعة مم  المراجعة أا   ةثير مم نطاا أ ما  الصدايا الصل صصم وةقا للمعايير الدولية للصدايا و الصالل ال صمةننا أ ما 

الحرو   لى ص ةيداق حو  ةاةة األمور النامة الصل مم الممةم صحديدلا مم تال  أ ما  الصدايا، و ليه ةاننا ال ن دي 
 رأي صدايا حولنان

 
 النتيجة

 
صم ا دادلا  ناء  لى مراجعصنا لم صةصرع انص النا أية أمور صجعلنا نعصقد   م القوائم المالية المرحلية المتصررا المرةقة لم ي

 ن34لمعيار المحاة ة الدولل مم ةاةة النواحل الجولرية وةقا 
 
 

 جرنةةق ويونةةغ/ األردم
 

  شةر ج راليةم  ةةر
 592صرتيص رام 

 
 

 المملةة األردنية الناشمية - مام 
 2015صشريم االو   28
 



 

 جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها 16الى رقم  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 

 شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 2015أيلول  30لمرحلية كما في قائمة المركز المالي ا

 
 

 جيضاحاق
 أيلول 30

2015 
 كانون األول 31 

2014 

 دينةةةار  دينةةةار  
 )مداقةم  )غير مداقةم  

     الموجودات
 33.656.515  36.035.574 3 ودائع لدى ال نو 

 5.166.676  6.133.174 4 األر اح أو التةائرموجوداق مالية  القيمة العادلة مم تال  اائمة 
 1.000  1.000 5 موجوداق مالية  الةلفة المطف ا

 38.824.191  42.169.748  مجموع االستثمارات
     

 7.346.463  577.807  نقد ةل الرندوا وأرردا لدى ال نو 
 5.989.702  5.580.706  شيةاق  رةم الصحري 

 30.335.847  38.553.935 6 مدينوم، راةل
 2.191.864  2.924.316 7 م المدينة مم معيدي الصامي

 2.404.479  2.747.015 8 موجوداق ضري ية معجلة
 5.384.874  5.464.914  ممصلةاق ومعداق، راةل
 519.331  592.009  موجوداق غير ملموةة

 1.039.467  1.182.799  موجوداق أترى
 94.036.218  99.793.249  مجموع الموجودات

     ملكيةالمطلوبات وحقوق ال
     -مطلوبات 

 19.161.869  18.434.312  مترص األاةاط غير المةصة ة، راةل
 15.036.399  18.911.770  مترص االد اءاق، راةل

 34.198.268  37.346.082  مجموع مطلوبات عقود التأمين
     

 6.356.743  8.244.330  دائنوم
 234.482  202.086  مراريف مةصحقة

 17.986.115  17.909.434  يدي الصاميم الدائنة مم مع
 1.152.019  1.442.338  مترراق متصلفة

 1.478.860  1.047.147 8 مترص ضري ة الدت 
 443.946  456.656  مطلو اق أترى

 203.826  - 8 مطلو اق ضري ية معجلة
 62.054.259  66.648.073  مطلوبات المجموع 

     
     -حقوق الملكية 

 21.438.252  21.438.252 9 المررح  ه والمدةوعرأر الما  
 3.971.347  3.971.347  احصياطل اج اري
 6.572.360  4.428.533  األر اح المدورا 

 -  3.307.044  الر ح للفصرا
 31.981.959  33.145.176  مجموع حقوق الملكية 

 94.036.218  99.793.249  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
 



 

 جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها 16الى رقم  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 

 شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 قائمة الدخــل الشامل المرحلية

 )غير مدققة( 2015أيلول  30اشهر المنتهية في  للثالثة وللتسعة
 
 ايلو  30للصةعة اشنر المنصنية ةل  ايلو  30للثالثة اشنر المنصنية ةل   
  2015 2014 2015 2014 
 دينةةةةةار دينةةةةةار دينةةةةةار دينةةةةةار  

      -اإليرادات
 65.923.676 73.455.876 18.914.756 18.520.146  اجمالل االاةاط المةصص ة

 35.222.372 40.778.826 12.671.501 12.157.384  ينل : حرة معيدي الصاميم
 30.701.304 32.677.050 6.243.255 6.362.762  راةل االاةاط المةصص ة

 3.313.329 727.557 4.362.744 3.412.971  راةل الصاير ةل مترص االاةاط غير المةصة ة
 34.014.633 33.404.607 10.605.999 9.775.733  راةل ايراداق االاةاط المصحققة

 5.081.883 5.848.398 1.494.828 1.745.436  ايراداق  موالق مق وضة 
 3.327.813 3.247.047 900.050 829.170   د  تدمة اردار وثائا صاميم

 1.148.341 1.059.617 359.954 334.743  ةوائد دائنة
 888.443 م829.248) 22.234 م739.867)  الموجوداق المالية واالةصثمارق أر اح )تةائرم راةل

 44.461.113 42.730.421 13.383.065 11.945.215  مجموع االيرادات
      

      والمصاريفالتعويضات والخسائر 
 53.002.586 51.800.756 21.246.388 19.762.035  الصعويضاق المدةو ة

 2.673.938 2.105.067 704.359 457.930  ينل : مةصرداق
 24.254.442 27.578.733 12.146.973 12.540.118  ينل : حرة معيدي الصاميم
 26.074.206 22.116.956 8.395.056 6.763.987  راةل الصعويضاق المدةو ة

 3.123.761 3.875.371 620.912 1.525.580  راةل الصاير ةل مترص االد اءاق
 3.853.433 4.437.170 972.532 1.116.911  نفقاق موظفيم مول ة

 2.335.701 2.844.357 821.775 901.621  جدارية و مومية مول ة  مراريف
 1.059.307 615.636 587.428 254.234  أاةاط ةائ  التةارا

 1.505.671 1.715.686 400.011 468.568  وثائا الصاميمصةاليف ااصناء 
 135.389 170.442 43.243 67.025  مراريف أترى 

 38.087.468 35.775.618 11.840.957 11.097.926  صافي عبء التعويضات
      

 963.358 1.109.293 243.133 279.228  نفقاق الموظفيم غير المول ة
 405.699 467.653 135.720 166.002  اةصنالةاق واطفاءاق

 583.926 711.090 205.443 225.406  مراريف جدارية و مومية غير مول ة
 400.000 400.000 50.000 50.000  مترص صدنل مدينوم

 571 2.451 646 2.451   يع ممصلةاق ومعداق تةائر
 2.353.554 2.690.487 634.942 723.087  إجمالي المصروفات

      
 4.020.091 4.264.316 907.166 134.202  الر ح للفصرا ا   الضري ة

 م768.859) م957.272) (194.067) م32.209)  ضري ة الدت 
 3.251.232 3.307.044 713.099 101.993  الربح للفترة

      
 - - - -   نود الدت  الشام  االتر  عد الضري ة

 3.251.232 3.307.044 713.099 101.993  امل للفترةمجموع الدخل الش
      
 ةلر/ دينةةار ةلر/ دينةةار ةلر/ دينةةار ةلر/ دينةةار  
      

 152/0 154/0 033/0 004/0 10 الحرة االةاةية والمتفضة للةنم مم ر ح الفصرا



 

 جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها 16الى رقم  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 

 شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 في حقوق الملكية المرحلية قائمة التغيرات

 )غير مدققة( 2015أيلول  30اشهر المنتهية في  للتسعة
 
 

رار الما   
المررح  ه 
 والمدةوع

احصياطةل 
 المجمةةةوع الر ح للفصرا االر اح المدورا* جج ةةاري

 دينةةةةار دينةةةةار دينةةةةار دينةةةةار دينةةةةار 
2015-       

2015الثاني الرصيد كما في أول كانون   21.438.252 3.971.347 6.572.360 - 31.981.959 
**صوليعاق أر اح م2.143.827) - -  م2.143.827) -   

 3.307.044 3.307.044 - - - مجموع الدت  الشام  للفصرا

2015 أيلول 30الرصيد كما في   21.438.252 3.971.347 4.428.533 3.307.044 33.145.176 

      
2014-       

2014الرصيد كما في أول كانون الثاني   20.035.750 3.330.917 4.990.429 - 28.357.096 
م1.402.502) - 1.402.502 ليادا رأر الما   - - 

م1.402.502) - - صوليعاق أر اح نقدية م1.402.502) -   
 3.251.232 3.251.232  - - مجموع الدت  الشام  للفصرا

2014 أيلول 30الرصيد كما في   21.438.252 3.330.917 2.185.425 3.251.232 30.205.826 

 
دينار ةما ةل  2.404.479مقا   م لغ  ، 2015أيلو   30دينار ةما ةل  2.747.015صصضمم االر اح المدورا م لغ   *

 ةنصمث  موجوداق ضري ية معجلة يحظر الصررف  نا  موجب صعليماق ليئة االوراا المالي ن2014ةانوم االو   31
 

مم رأر الما   ٪10 لى جاصراح مجلر اإلدارا  صوليع ما نة صه  2015آ ار  30واةقق النيئة العامة العادية  صاري   **
 ة ر اح نقدية  لى المةالميمندينار  2.143.827  م لغ 2014 ةانوم األو  31ةما ةل 

 
 



 

 جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها 16الى رقم  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 

 شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 ات النقدية المرحليةقائمة التدفق

 )غير مدققة( 2015أيلول  30اشهر المنتهية في  للتسعة
 
 

 جيضاح
 ايلو   30

2015 
 ايلو  30 

2014 
 دينةةةةةار  دينةةةةةار  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 4.020.091  4.264.316  ر ح الفصرا ا   الضري ة

     
     -تعديالت بنود غير نقدية 
 405.699  467.653  اإلةصنالةاق واالطفاءاق

 571  2.451   يع ممصلةاق ومعداقتةائر 
 3.123.761  3.875.371  راةل مترص االد اءاق

 (3.313.329)  م727.557)  راةل مترص االاةاط غير المةصة ة
 277.090  290.319  مترص صعوي  نناية التدمة

 400.000  400.000  مترص صدنل مدينوم
 األر احار اح  يع موجوداق مالية  القيمة العادلة مم تال  

 م5.836)  -  أو التةائر   
 الصاير ةل القيمة العادلة للموجوداق المالية مم تال  اائمة

 (649.009)   1.196.827  األر اح أو التةائر   
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغير في بنود

 4.259.038  9.769.380  المال العاملراس    
     

 م167.496)  408.996  شيةاق  رةم الصحري  
 149.458  م8.273.692)  مدينوم

 م19.339)  م1.076.848)   مم معيدي الص ميم المدينة
 م524.640)  م143.332)  الموجوداق األترى

 3.443.758  1.887.587  دائنوم
 3.858  م32.396)  مراريف مةصحقة

 1.530.910  م76.681)   مم معيدي الص ميم الدائنة
 م247.486)  12.710  مطلو اق أترى

 8.428.061  2.475.724  صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل الضرائب
 م1.581.623)  م1.935.347)  ضري ة دت  مدةو ة

 6.846.438  540.377  صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
     

     التدفقات النقدية األنشطة االستثمارية
 -  م2.379.059)  ودائع صةصحا لفصرا صليد  م ثالثة شنور

 م33.304)  م94.168)  شراء موجوداق غير ملموةة
 م75.415)  م507.242)  شراء ممصلةاق ومعداق

 1.815  14.764  المصحر  مم  يع ممصلةاق ومعداق
 422.233  -  مم  يع اةنم المصحر 

 م191.500)  م16.265)  شراء موجوداق غير ملموةةحةاب دةعاق  لى 
 -  م19.914)  ممصلةاق ومعداقدةعاق  لى حةاب شراء 

 م1.918.201)  م2.163.324)  شراء موجوداق مالية  القيمة العادلة مم تال  االر اح او التةائر
 م1.794.372)  م5.165.208)  عمليات االستثماريةالفي  صافي التدفقات النقدية المستخدمة

     
     التدفقات النقدية األنشطة التمويلية

 م1.402.502)  م2.143.825)  صوليع ار اح نقدية
 م1.402.502)  م2.143.825)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في االنشطة التمويلية

 3.649.564  م6.768.656)  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
 32.011.277  7.346.463 11 النقد وما ةل حةمه ةل  داية الفصرا

 35.660.841  577.807 11 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة



  المساهمة العامة المحدودةالشرق العربي للتأمين شركة 

 )غير مدققة( 2015 ايلول 30اشهر المنتهية في  للتسعةنات العامة ايرادات االكتتاب ألعمال التأميحساب 

 جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها 16الى رقم  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 
 

 
 
 
 المجمةةةةوع  ةروع اترى  الط ل  المةعولية المدينة  الحريا واالضرار االترى للممصلةاق  طيرام  ال حري والنق   المرةةةةة اق 
 2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014 
 دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار 
                                

 62.127.364  70ر259ر094  4.949.604  3ر320ر258  37.348.919  44ر419ر523  306.837  765ر181  2.601.063  2ر755ر399  28.247  5ر426  1.601.740  1ر733ر640  15.290.954  17ر259ر667 االعمال المباشرة
 3.796.312  3ر196ر782  529.809  692ر787  -  -  1.403  16ر365  1.861.114  1ر430ر782  54.635  53ر755  85.020  77ر753  1.264.331  925ر340 ا ادا الص ميم االتصيار الوارد

 65.923.676  73ر455ر876  5.479.413  4ر013ر045  37.348.919  44ر419ر523  308.240  781ر546  4.462.177  4ر186ر181  82.882  59.181  1.686.760  1ر811ر393  16.555.285  18ر185ر007 االقساط المكتسبة
                                ينل :

 2.635.066  2ر936ر245  722.265  718ر144  -  -  2.271  15ر881  366.697  776ر277  54.635  53ر755  91.082  78ر728  1.398.116  1ر293ر460 أاةاط ج ادا الص ميم المحلية
 32.587.306  37ر842ر581  3.970.387  2ر433ر918  23.737.500  30ر516ر130  272.484  668ر854  3.249.805  2ر599ر058  28.247  5ر426  1.192.856  1ر345ر679  136.027  273ر516 أاةاط ا ادا الص ميم التارجية

 30.701.304  32ر677ر050  786.761  860ر983  13.611.419  13ر903ر393  33.485  96ر811  845.675  810ر846  -  -  402.822  386.986  15.021.142  16ر618ر031 صافي االقساط
                                يضاف:

                                رريد  داية الفصرا
 40.541.925  45ر203ر508  2.685.099  3ر150ر495  21.386.200  24ر052ر823  349.010  613ر389  4.383.574  5ر819ر796  17.691  17.333  342.903  537ر219  11.377.448  11ر012ر453 مترص االاةاط غير المةصة ة

 19.301.587  26ر041ر639  2.340.793  2ر725ر421  11.900.844  16ر380ر839  264.095  528ر724  3.846.943  5ر339ر847  17.691  17ر333  248.326  420ر715  682.895  628ر760 ينل : حرة معيدي الص ميم
 21.240.338  19ر161ر869  344.306  425ر074  9.485.356  7ر671ر984  84.915  84ر665  536.631  479ر949  -  -  94.577  116ر504  10.694.553  10ر383ر693 راةل مترص االاةاط غير المةصة ة

                                ينل :
                                رريد نناية الفصرا

 39.632.602  42ر153ر806  3.296.404  2ر367ر380  22.295.742  25ر489ر660  231.140  465ر980  3.367.316  3ر377ر274  38.740  25ر154  382.401  224ر011  10.020.859  10ر204ر347 مترص االاةاط غير المةصة ة
 21.705.593  23ر719ر494  2.852.167  1ر964ر744  14.938.488  17ر695ر284  152.861  387ر461  2.796.682  2ر913ر764  38.740  25ر154  274.526  128ر584  652.129  604ر503 ينل : حرة معيدي الص ميم

 17.927.009  18ر434ر312  444.237  402ر636  7.357.254  7ر794ر376  78.279  78ر519  570.634  463ر510  -  -  107.875  95ر427  9.368.730  9ر599ر844 راةل مترص االاةاط غير المةصة ة
راةل االيراداق المصحققة مم االاةاط 

 -  -  389.524  408ر063  16.346.965  17ر401ر880 المةصص ة
 

 34.014.633  33ر404ر607  686.830  883ر821  15.739.521  13ر781ر001  40.121  102.957  811.672  827ر285

 



 

 تصرة وتقرأ معهاجزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المخ 16الى رقم  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 
 

 شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 )غير مدققة( 2015ايلول  30للتسعة اشهر المنتهية في حساب تكلفة التعويضات ألعمال التأمينات العامة 

 
 

 طيرام  ال حري والنق   المرةةةةة اق
الحريا واالضرار االترى  

 المةعولية المدينة  للممصلةاق
 

 المجمةةةةوع  ةروع اترى  الط ل
 2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014 
 دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار 
         

       
 

    
           

 53.002.586  51ر800ر756  3.694.210  1ر454ر072  29.764.592  31ر706ر290  11.395  68ر475  6.067.448  4ر870ر537  -  -  102.969  216ر706  13.361.972  13ر484ر676 التعويضات المدفوعة
                                نل :ي

 2.673.938  2ر105ر067  2.315  20ر836  -  -  280  1ر025  114.734  82ر499  -  -  -  -  2.556.609  2ر000ر707 المةصرداق
 1.633.781  1ر319ر301  7.031  118ر098  -  -  -  2ر898  1.340.144  852ر357  -  -  -  -  286.606  345.948 حرة معيدي الص ميم المحلل
 22.620.661  26ر259ر432  3.330.128  1ر008ر231  15.199.970  21ر369ر652  -  20ر863  4.000.440  3ر657ر559  -  -  74.112  150ر541  16.011  52ر586 حرة معيدي الص ميم التارجل
 26.074.206  22ر116ر956  354.736  306ر907  14.564.622  10ر336ر638  11.115  43ر689  612.130  278ر122  -  -  28.857  66ر165  10.502.746  11ر085ر435 راةل الصعويضاق المدةو ة

                                يضاف:
                                مترص االد اءاق نناية الفصرا

 24.051.920  24ر306ر133  4.011.919  3ر446ر539  2.441.489  6ر401ر255  159.191  191ر677  6.790.001  1ر932ر879  -  -  152.841  192ر539  10.496.479  12.141.244 م لاة
 5.980.000  7ر953ر622  170.000  170ر000  3.360.000  4ر133ر622  30.000  30ر000  200.000  200.000  -  -  20.000  20ر000  2.200.000  3ر400ر000 غير م لاة

                                ينل : 
                                حرة معيدي الص ميم نناية الفصرا

 12.662.620  9ر774ر333  3.426.291  2ر885ر228  1.437.607  4ر234ر104  126.939  183ر455  6.540.642  1ر503ر764  -  -  109.590  112ر580  1.021.551  855ر202 م لاة
 1.978.448  2ر734ر180  -  -  1.978.448  2ر734ر180  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - غير م لاة
 750.189  839ر472  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  750.189  839ر472 المةصرداق

 14.640.663  18ر911ر770  755.628  731ر311  2.385.434  3ر566ر593  62.252  38ر222  449.359  629ر115  -  -  63.251  99ر959  10.924.739  13ر846ر570 راةل مترص االد اءاق ةل نناية الفصرا
                                ينل :

                                راةل مترص اد اءاق ةل  داية الفصرا
 16.259.095  23ر035ر518  4.894.888  3ر713ر785  1.714.909  2ر176ر631  59.015  156ر541  920.069  6ر700ر082  -  -  134.899  108ر450  8.535.315  10ر180ر029 م لاة

 4.777.380  7ر282ر689  156.000  170ر000  2.778.380  3ر662ر689  30.000  30ر000  203.000  200ر000  -  -  10.000  20ر000  1.600.000  3ر200ر000 غير م لاة
                                ينل : 

                                حرة معيدي الص ميم  داية الفصرا
 7.237.005  12ر204ر495  4.543.346  3ر152ر920  887.660  1ر435ر196  63.385  138ر400  786.472  6ر460ر195  -  -  103.620  73ر066  852.522  944ر718 م لاة

 1.558.127  2ر415ر051  -  -  1.438.127  2ر415ر051  -  -  -  -  -  -  -  -  120.000  - غير م لاة
 724.441  662ر262  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  724.441  662ر262 المةصرداق

 11.516.902  15ر036ر399  507.542  730ر865  2.167.502  1.989.073  25.630  48ر141  336.597  439ر887  -  -  41.279  55ر384  8.438.352  11ر773ر049 راةل مترص االد اءاق ةل  داية الفصرا
 29.197.967  25ر992ر327  602.822  307ر353  14.782.554  11ر914ر158  47.737  33ر770  724.892  467ر350  -  -  50.829  110ر740  12.989.133  13ر158ر956 راةل ةلفة الصعويضاق



 

 جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها 16الى رقم  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 
 

 شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 )غير مدققة( 2015ايلول  30شهر المنتهية في اللتسعة  حساب ارباح االكتتاب ألعمال التأمينات العامة

 
 
 

  الطيرام  ال حري والنق   المرة ةةةةاق
الحريا واالضرار االترى 

 المجمةةةةوع  ةروع اترى  لالط   المةعولية المدينة  للممصلةاق
 2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014 
 دينةةار  اردينةة  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار  دينةةار 
                                

 34.014.633  33ر404ر607  686.830  883ر421  15.739.521  13ر781ر001  40.121  102ر957  811.672  827ر285  -  -  389.524  408ر063  16.346.965  17ر401ر880 صافي االيرادات المتحققة من األقساط المكتتبة
                                ينل :

 29.197.967  25ر992ر327  602.822  307ر353  14.782.554  11.914.158  47.737  33ر770  724.892  467ر350  -  -  50.829  110ر740  12.989.133  13ر158ر956 صافي كلفة التعويضات
                                يضاف:

 5.081.883  5ر848ر398  648.408  463ر907  3.383.871  4ر295ر002  84.152  137ر163  520.776  476ر448  1.910  649  391.570  396ر223  51.196  79ر006  موالق مق وضة
 3.327.813  3ر247ر047  141.094  116ر068  1.906.413  1ر768ر633  19.513  27ر241  120.532  151ر209  315  666  49.909  48ر743  1.090.037  1ر134ر487  د  تدمة اردار وثائا الص ميم

 13.226.362  16ر507ر725  873.510  1ر156ر043  6.247.251  7ر930ر478  96.049  233ر591  728.088  987ر592  2.225  1ر315  780.174  742ر289  4.499.065  5ر456ر417 مجموع االيرادات
                                ينل :
 1.505.671  1ر715ر686  74.242  132ر993  562.721  668ر379  5.054  10ر108  89.061  90ر196  -  -  113.438  114ر553  661.155  699ر457 الق مدةو ة مو 

 1.059.307  615ر636  221.099  110ر991  -  -  -  -  567.242  272ر498  -  -  42.926  38ر993  228.040  193ر154 ااةاط ةائ  التةارا
 6.189.134  7ر281ر528  514.425  397ر805  3.506.441  4ر403ر215  28.939  77ر473  418.924  414ر967  7.781  5ر866  158.359  179ر560  1.554.265  1ر802ر642 مراريف جدارية تارة  حةا اق االةصصاب

 135.389  170ر442  6.912  2ر594  104.908  159ر634  -  -  17.467  5ر875  -  -  6.102  2ر339  -  - ةوائد االحصفاظ المدةو ة للمعيديم
 8.889.501  9ر783ر292  816.678  644ر383  4.174.070  5ر231ر228  33.993  87ر581  1.092.694  783ر536  7.781  5ر866  320.825  335ر445  2.443.460  2ر695ر253 مجموع المصروفات

 4.336.861  6ر724ر433  56.832  511ر660  2.073.181  2ر699ر250  62.056  146ر010  م364.606)  204ر056  م5.556)  م4ر551)  459.349  406ر844  2.055.605  2ر761ر164 تتاب)خسارة( االكربح 
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 شركة الشرق العربي للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية

 2015أيلول  30أشهر المنتهية في  للتسعة
 
 عـــام (1)
 

م ةشرةة مةالمة 309وةجلق صحق رام ) 1996ص ةةق شرةة الشرا العر ل للص ميم المةالمة العامة المحدودا  ام 
ةنم  قيمة اةمية دينار واحد  2.000.000دينار، مقةم الى  2.000.000 امة محدودا اردنية  رأةما  مررح  ه ي لغ 

 21.438.252لير ح رار الما  المررح  ه والمدةوع  2014ليادصه اةثر مم مرا ةام اترلا تال  العام  للةنم، صم
 ةنم  قيمة اةمية دينار واحد للةنمن 21.438.252دينار مقةم الى 

 
صقوم الشرةة  ملاولة ا ما  الص ميم ضد الحريا، الحوادث، الص ميم ال حري والنق ، ا ما  الص ميم  لى المرة اق، 

الدوار الثالث ةل مدينة  مام وةر نا  –المةعولية، الطيرام والط ل مم تال  ةر نا الرئيةل الوااع ةل منطقة ج    مام 
ةل مدينة  مام وةرع العق ة ةل مدينة العق ة وال وليفارد  الةير والع دلل  ةل منطقة دير غ ار وصالع العلل و يادر وادي

 وةرع ار د ةل مدينة ار دن
 

 ن2015أيلو   30مم ا   شرةة التليج للص ميم ةما ةل  ٪90.27ام شرةة الشرا العر ل للص ميم مملوةة  نة ة 
 

 ن2015األو   صشريم 28ا ةل جلةصه المنعقدا  صاري  صم اارار القوائم المالية المرحلية المرةقة مم ا   مجلر االدار 
 
 
 أسس إعداد القوائم المالية   (2)
 

وةقا لمعيار المحاة ة  2015أيلو   30صم ا داد القوائم المالية المرحلية المتصررا المرةقة للصةعة اشنر المنصنية ةل 
 م )الصقارير المالية المرحليةمن34الدولل رام )

 
 ل لو  ملة اظنار القوائم المالية ال ي يمث  العملة الرئيةية للشرةةنام الدينار االردن

 
األر اح أو يصم ا داد القوائم المالية وةقا لم دأ الصةلفة الصاريتية  اةصثناء الموجوداق المالية  القيمة العادلة مم تال  اائمة 

 والصل صظنر  القيمة العادلة  صاري  القوائم الماليةن التةائر
 

وائم المالية المرحلية المتصررا ال صصضمم ةاةة المعلوماق واإليضاحاق المطلو ة ةل القوائم المالية الةنوية والمعدا جم الق
ن ةما أم 2014ةانوم األو   31وةقًا لمعايير الصقارير المالية الدولية ويجب أم صقرأ مع الصقرير الةنوي للشرةة ةما ةل 

ال صمث   الضرورا معشرًا  لى النصائج المصواعة للةنة المنصنية  2015أيلو   30ةل  نصائج األ ما  للصةعة أشنر المنصنية
 ن2015ةانوم األو   31ةل 
 

 التغير في السياسات المحاسبية
 

مصفقة مع صل  الصل اص عق ةل ا داد القوائم المالية للةنة  ام الةياةاق المحاة ية المص عة ةل ا داد القوائم المالية المرحلية
 ن2014ةانوم األو   31صنية ةل المن
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 معلومات القطاعات
اطاع األ ما  يمث  مجمو ة مم الموجوداق والعملياق الصل صشصر  معا ةل صقديم منصجاق او تدماق تاضعة لمتاطر 

مدير و وائد صتصلف  م صل  المصعلقة  قطا اق ا ما  اترى والصل يصم اياةنا وةقا للصقارير الصل صم اةصعمالنا مم ا   ال
 الصنفي ي ورانع القرار الرئيةل لدى الشرةةن

 
القطاع الجاراةل يرص ط ةل صقديم منصجاق او تدماق ةل  يئة ااصرادية محددا تاضعة لمتاطر و وائد صتصلف  م صل  

 المصعلقة  قطا اق  م  ةل  يئاق ااصراديةن
 

 استخدام التقديرات
ة ية يصطلب مم جدارا الشرةة القيام  صقديراق واجصناداق صعثر ةل م الغ جم ج داد القوائم المالية وصط يا الةياةاق المحا

الموجوداق والمطلو اق المالية واإلةراح  م االلصلاماق المحصملةن ةما ام ل   الصقديراق واالجصناداق صعثر ةل اإليراداق 
الملةيةن و شة  تاص يصطلب والمراريف والمترراق وة ل  ةل الصاييراق ةل القيمة العادلة الصل صظنر ضمم حقوا 

مم جدارا الشرةة جردار أحةام واجصناداق لامة لصقدير م الغ الصدةقاق النقدية المةصق لية وأوااصنان جم الصقديراق الم ةورا 
م نية  الضرورا  لى ةرضياق و وام  مصعددا لنا درجاق مصفاوصة مم الصقدير و دم الصيقم وام النصائج الفعلية اد صتصلف 

 صقديراق و ل  نصيجة الصايراق الناجمة  م أوضاع وظروف صل  الصقديراق ةل المةصق  ن م ال
 

 ةيما يلل صفاري  االجصناداق الجولرية الصل اامق  نا االدارا:
 
يصم صةويم مترص صدنل مدينيم ا صمادا  لى أةر وةرضياق معصمدا مم ا   جدارا الشرةة لصقدير المترص  -

 ل اق ليئة الصاميم ومعايير الصقارير المالية الدوليةنالواجب صةوينه  موجب مصط
 
 لألنظمة والقوانيمن يترنا مم نفقة ضري ة الدت  وةقاً يصم صحمي  الةنة المالية  ما   -
 
صقوم اإلدارا  إ ادا صقدير األ مار اإلنصاجية للموجوداق الملموةة  شة  دوري لااياق احصةاب االةصنالةاق الةنوية   -

لى الحالة العامة لصل  الموجوداق وصقديراق األ مار اإلنصاجية المصواعة ةل المةصق  ، ويصم ات  تةارا ا صمادًا  
 الصدنل )جم وجدقم ةل اائمة الدت  الشام ن

 
يصم صقدير مترص االد اءاق والمترراق الفنية ا صمادًا  لى دراةاق ةنية ووةقًا لصعليماق ليئة الص ميم ةما يصم   -

 ص الحةا ل وةقًا لدراةاق اةصواريةن احصةاب المتر
 
يصم صةويم مترص لقاء القضايا المقامة ضد الشرةة ا صمادا  لى دراةة اانونية معدا مم ا   محامل الشرةة والصل  -

  موج نا يصم صحديد المتاطر المحصمة  حدوثنا ةل المةصق  ، ويعاد النظر ةل صل  الدراةاق  شةة  دورين
 
جعة دورية للموجوداق المالية والصل صظنر  الةلفة لصقدير أي صدنل ةل ايمصنا ويصم أت  ل ا الصدنل ةل صقوم اإلدارا  مرا -

 اائمة الدت  الشام ن
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 لدى البنوك ودائع (3)
 

 يصةوم ل ا ال ند مما يلل:
 

ةانوم االو   31
2015أيلو   30 2014  

 المجموع

 ودائع صةصحا مم
شنر وحصى أ ةصة

  ةنة
نةةةاردي دينةةةار   
  )غير مداقةم )مداقةم

   
 دات  االردم 36.035.574 33.656.515

 
 ن2015٪ تال  الفصرا مم العام 4.7٪ الى 3صصراوح معدالق الفائدا  لى ارردا الودائع لدى ال نو   الدينار مم 

 
 2015أيلةةو   30ةمةةا ةةةل  دينةةار 225.000 لاةةق الودائةةع المرلونةةة المةةر مةةدير  ةةام ليئةةة الصةة ميم  االضةةاةة الةةى وظيفصةةه 

 لدى ال ن  االردنل الةويصلن 2014ةانوم االو   31و
 

 ال يوجد ارردا مقيدا الةحب  اةصثناء الودائع المرلونة المر مدير  ام ليئة الص ميمن
 

 وةيما يلل صوليع ودائع الشرةة  لى ال نو :
 أيلو  30 

2015 
ةانوم األو   31 

2014 
 ارةةةةدين  ارةةةةدين 

ير مداقةم)غ   )مداقةم  
    

 7.135.898  8.346.062 لدى ال ن  االردنل الةويصل
 2.933.617  2.992.323 لدى  ن  االةصثمار العر ل االردنل

 3.512.822  3.549.398 لدى ةا يصا   ن 
 1.242.432  1.998.979 لدى  ن   ودا

 2.723.124  2.765.267 لدى  ن  ةوةصيه جنرا 
 2.336.872  2.433.777 م والمنجرلدى  ن  ل نا

 3.557.085  3.729.373 لدى  ن  االصحاد
 679.926  - لدى  ن  القالرا  مام

 5.389.502  5.905.428 لدى  ن  المعةةة العر ية المررةية
 2.240.840  2.321.334 لدى ال ن  االللل االردنل

 1.904.397  1.993.633 لدى ال ن  العقاري المرري العر ل
 36.035.574  33.656.515 
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 األرباح أو الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  (4)
 

 يصةوم ل ا ال ند مما يلل:

 
 أيلو   30  دد االةنم

2015 
ةانوم األو   31 

2014 
 دينةةةار  دينةةةار  
 )مداقةم  )غير مداقةم  

     اسهم مدرجة:
 1.103.319  1.131.764 492072  ن  القالرا  مام

 400.767  308.989 305930  مد لالةصثمار والصنمية العقارية
 1.993.615  2.303.096 1140147 اةاا للطااة

 1.668.975  2.389.325 1541500 اةاا لالةصثمار والصطوير العقاري
 مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل

 داخل االردن لخسائراألرباح أو اقائمة     
 

6.133.174  5.166.676 
 
 
 موجودات مالية بالكلفة المطفأة  (5)
 

 يصةوم ل ا ال ند مما يلل:
 أيلو   30  دد الةنداق 

2015 
ةانوم االو   31 

2014 
 دينةةةار  دينةةةار  
 )مداقةم  )غير مداقةم  

     سندات غير مدرجة في االسواق المالية/
 1.200.000  1.200.000 120 نمية العقارية **شرةة العرب للص

 1.200.000  1.200.000  مجموع موجودات مالية بالكلفة المطفأة داخل االردن
     

 م1.199.000)  م1.199.000)  ينل : الصدنل ةل موجوداق مالية  الةلفة المطف ا
 1.000  1.000  صافي موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 
 ةصحقاا الةنداق ةما يلل:يمصد صاري  ا

 ةنة ة ةثر  اا  مم ةنة 
 دينةةةار  دينةةةار 
    

 -  1.000 ةنداق شرةة العرب للصنمية العقارية*
 
٪ ةنويًا صدةع الفوائد  لى ل   الةنداق 10 ةعر ةائدا ثا ق مقدار   2011اةصحقق ل   الةنداق  صاري  او  نيةام  *

ن ل ا واد 2008الو  و او  نيةام مم ة   ام ا صداء مم صاري  او  صشريم االو  ة  ةصة اشنر  صاري  او  صشريم ا
 لى مةودا نشرا االردار المعدلة  2011آ ار  24م المنعقدا  صاري  2واةا مجلر ادارا الشرةة ةل جلةصه رام )

الصل صصضمم صمديد صاري  و  2011آ ار  28والصل صم اارارلا ةيما  عد مم ا   النيئة العامة لمالةل االةناد  صاري  
٪ ةنويًا، و لى ام صدةع الفوائد  لى 11وصعدي  ةعر الفائدا لصر ح  2014اةصحقاا ل   الةنداق لااية او  نيةام 

ل   الةنداق ة  ةصة أشنر  صاري  او  صشريم االو  و او  نيةام مم ة   ام ا صداء مم صاري  او  صشريم االو  
 او اث اق اي مم ةوائد الةنداق  عد ام صم صعدي  نشرا اردار الةنداقن ، ل ا ولم صقم شرةة  صحري 2011
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اام  ن  االةةام للصجارا والصموي   2011صشريم االو   26الحقًا لقرار ليئة مالةل االةناد ةل اجصما نا المنعقد  صاري  

قارية ) رب ةوربم ورةع د وى صحق القانونية  اصجا  شرةة العرب للصنمية الع  اإلجراءاق رفصه اميم االردار  الةير 
 لدى محةمة  داية حقوا  مام للمطال ة  حقوا مالةل االةنادن 3460/2011رام 
 

دينار ةما ةل  1.199.000صظنر الةنداق المالية لشرةة العرب للصنمية العقارية  الةلفة مطروحًا مننا الصدنل وال الغ ايمصه 
 ن2015 أيلو  30
 
 
 مدينون، صافي (6)

 
 يلو  أ 30

2015 
ةانوم األو   31 

2014 
 دينةةةار  دينةةةار 
 )مداقةم  )غير مداقةم 
    

 32.520.484  40.028.684   وثائا الص ميم مم حملة 
 98.005  188.693  مم الوةالء

 71.870  279.951  مم الموظفيم
 196.367  912.211  مم اترى

 41.409.539  32.886.729 
    

 (2.550.879)  (2.855.604) صدنل مدينوم ** ينل : مترص
 30.335.847  38.553.935 صافي مدينون

 
مقا ةةة   24.464.484مجمو نةةا  2015أيلةةو   30صشةةم   مةةم حملةةة وثةةائا الصةة ميم  لةةى  مةةةم م رمجةةة الصةةةديد  عةةد  *

  ن2014ةانوم االو   31ةل  20.172.956
 :ام الحرةة  لى مترص صدنل مدينوم لل ةما يلل **  

 
 أيلو  30

2015  
ةانوم االو   31  

2014 
 دينةةةار  دينةةةار 
 )مداقةم  )غير مداقةم 
    

 2.155.280  2.550.879 الةنةالفصرا / رريد  داية 
 395.599  304.725 االضاةاق

 2.550.879  2.855.604 السنةالفترة / رصيد نهاية 
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 ذمم معيدي التأمين المدينة (7)
 

 ال ند مما يلل:يصةوم ل ا 
 

 أيلو   30
2015 

ةانوم األو   31 
2014 

 دينةةةار  دينةةةار 
     )مداقةم  )غير مداقةم 

 1.393.404  1.665.993 شرةاق الص ميم المحلية
     1.047.581  1.602.719 شرةاق ا ادا الص ميم التارجية
 (249.121)  (344.396) ينل : مترص صدنل مدينوم *

 2.191.864  2.924.316 م معيدي التأمينصافي ذم
 
 ام الحرةة  لى مترص صدنل  مم معيدي الصاميم المدينة لل ةما يلل: *
 

 أيلو  30
2015  

ةانوم االو   31
2014 

 دينةةةار  دينةةةار 
     )مداقةم  )غير مداقةم 

 94.720  249.121 الةنةالفصرا / رريد  داية 
 154.401  95.275 االضاةاق

 249.121  344.396 السنةالفترة / رصيد نهاية 
 
 
 مخصص ضريبة الدخل (8)
 

 ام الحرةة  لى مترص ضري ة الدت  لل ةما يلل:

 
 أيلو   30

2015 
ةانوم األو   31 

2014 
 دينةةةار  دينةةةار 
     )مداقةم  )غير مداقةم 

 1.328.908  1.478.860 الةنةالفصرا / رريد  داية 
 (1.581.623)  (1.935.347) دت  المدةو ةضري ة ال

 (68.117)  - ضري ة دت  مدةو ة مقدماً 
 1.799.692  1.503.634 الةنةالفصرا / مرروف ضري ة دت  

 1.478.860  1.047.147 السنةالفترة / رصيد نهاية 
 

 صمث  ضري ة الدت  الظالرا ةل اائمة الدت  الشام  مايلل:
 أيلو   30 

2015 
   أيلو  30 

2014 
 دينةةةةار  دينةةةةار 
     )غير مداقةةةم  )غير مداقةةةم 

 934.550  1.503.634 الفصراضري ة الدت  المةصحقة  م ار اح 
 (321.453)  م259.124) موجوداق ضري ية معجلة
 155.762  م287.238) مطلو اق ضري ية معجلة

 957.272  768.859 
 

وضةري ة  2012مع دائرا ضري ة الدت  والم يعاق  ما يتص ضري ة الةدت  حصةى ننايةة العةام صم الصور  الى صةوية ننائية 
ن وةل رأي االدارا والمةصشار الضةري ل للشةرةة ةإنةه مترةص ضةري ة الةدت  ةةاةل لمواجنةة 2014آ ار  31م يعاق حصى 

 اي الصلاماق ضري يةن
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 راس المال المصرح به والمدفوع (9)
 

دينةار ةةنم  قيمةة اةةمية دينةار واحةد  21.438.252دينةار مقةةم الةى  21.438.252رح  ه والمدةوع ي لغ رار الما  المر
 21.438.252دينةار مقةةم الةى  21.438.252ةةما  مرةرح  ةة ومةدةوع  قيمةة مقا ة  رأ 2015أيلةو   30للةنم ةمةا ةةل 

 2014ةانوم االو   31دينار  قيمة اةمية دينار واحد للةنم ةما ةل 
  

 صوليةع ار ةاح نقديةة  لةى المةةالميم  2015آ ار  30يئة العامةة للمةةالميم ةةل اجصما نةا العةادي المنعقةد  صةاري  واةقق الن
 ن2014ةانوم األو   31ر الما  ةما ةل أ٪ مم ر 10دينار ما نة صه  2.143.825 م لغ 

 
 
 حصة السهم من ربح الفترة (10)
 

 ا  لى المعد  المرجح لعدد االةنم تال  الفصرا و يانه ةما يلل:يصم احصةاب الر ح للةنم الواحد  قةمة الر ح للفصر 
 

 أشنر المنصنية ةل  للصةعة  للثالثة أشنر المنصنية ةل 
 أيلو  30 

2015  
 أيلو  30

2014 
 أيلو  30 

2015  
 أيلو  30

2014 
 )غير مداقةةةم  )غير مداقةةةم  )غير مداقةةةم  )غير مداقةةةم 
        

ا )دينارمالر ح للفصر   101.993  713.099  3.307.044  3.251.232 
 21.438.252  21.438.252  21.438.252  21.438.252 المصوةط المرجح لعدد االةنم )ةنمم

        
 ةلر/ دينةةار  ةلر/ دينةةار  ةلر/ دينةةار  ةلر/ دينةةار 

004/0 حرة الةنم مم ر ح الفصرا   033/0   0/154  152/0  
 

 رة المتفضة للةنم مم ر ح الفصرا مةاوية للحرة االةاةية مم ر ح الفصرانام الح
 
 
 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة/ السنة (11)
 

 يصةوم ل ا ال ند مما يلل:
 أيلو  30 

2015  
ةانوم االو   31

2014 
 دينةةةةار  دينةةةةار 
 )مداقةم  )غير مداقةم 
    

 7.346.463  577.807 ال نو نقد ةل الرندوا وارردا لدى 
 33.656.515  36.035.574 يضاف: ودائع لدى ال نو  

 م33.431.515)  م35.810.574) ينل : ودائع لدى ال نو  صةصحا تال  الفصرا اةثر مم ثالثة اشنر
 (225.000)  م225.000) م3ينل : ودائع مرلونة المر مدير  ام ليئة الصاميم )ايضاح 

 7.346.463  577.807 في حكمهصافي النقد وما 
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 مع جهات ذات عالقة المعامالت (12)
 

اامق الشرةة  الدتو  ةل ُمعامالق مع ة ار المةالميم وا ضاء مجلر االدارا واالدارا العليا ضمم النشاطاق اال صيادية 
العالاة صعص ر  املة ولم يعت  لنا  للشرةة و اةصتدام ااةاط الص ميم والعموالق الصجارية،  لمًا   م جميع  مم االطراف  اق

 ن2015أيلو   30ةما ةل   اي مترراق
 

االصفاا مع شرةة التليج للص ميم )مةالم رئيةل و ضو مجلر ادارام  لى ام يصم صةوية  2011لقد صم تال  العام 
م لغ  2015أيلو   30ةما ةل  المدينةحةا اق معيدي الص ميم االصفاال مم تال  شرةة التليج، حيث  لغ رريد الشرةة 

 نشرةة الشرا العر ل للصاميمدينار اردنل لرالح  1.337.219
 

 ةيما يلل ُملتص الُمعامالق مع جناق  اق  الاة تال  الفصرا/ الةنة:
 

 المجمةةةوع  الجنة  اق العالاة 

 
 

ال ن  االردنل 
 ضو  -الةويصل

  مجلر جدارا
مجلر االدارا 
 شرةة اةةدنيا  واالدارا العليا

 
 أيلو  30

2015  
 ةانوم األو  31

2014 
 دينةةةةار  دينةةةةار  دينةةةةار  دينةةةةار  دينةةةةار 
 )مداقةةةم  )غير مداقةةةم       

          بنود داخل المركز المالي:
 7.135.898  8.346.062  -  -  8.346.062 ألج ودائع 

 3.647.783  م52.395)  -  -  م52.395) حةاب جاري مديم 
 2.845.324  561.056  -  -   ودائع صحق الطلب

 352.483  410.806  34.780  -  410.806 ص ميم ةفاالق
 39.858  229.355  -  158.336  36.239  مم مدينة

 دةعاق  لى حةاب شراء موجوداق
 385.000  -  -  -  - غير ملموةة    
          

           نود تارج المرةل المالل:
 3.524.830  4.108.060  -  -  4.108.060 ةفاالق

        
 

ال ن  االردنل 
 ضو  -الةويصل

  مجلر جدارا
مجلر االدارا 
 واالدارا العليا

 

 شرةة اةةدنيا

للصةعة اشنر  
 المنصنية ةل

 أيلو  30
 2015 

 للصةعة اشنر 
 المنصنية ةل

 أيلو  30
2014 

ير مداقةةةم)غ  دينةةةةار  دينةةةةار  دينةةةةار   )غير مداقةةةم  
          عناصر قائمة الدخل الشامل:

 170.968  214.918  -  -  214.918 ةوائد  نةية دائنة
 1.388.721  1.678.161  73.382  10.256  1.594.523 ااةاط ص ميم

 65.643  76.453  -  -  76.453 مراريف وةوائد  نةية مدينة
 20.242  8.116  8.116  -  -  قد ريانة النظام

 662.879  747.081  -  747.081  - رواصب 
 405.155  692.949  -  692.949  - مةاةآق 

 45.600  37.800  -  37.800  -  د  صنقالق ا ضاء مجلر االدارا
 

  ةيما يلل ملتص لمناةع )رواصب ومةاةاق ومناةع اترىم االدارا الصنفي ية العليا للشرةة:
 أيلو  30 

2015  
 أيلو  30

2014 
 دينةةةار  دينةةةار 
     )غير مداقةةةم  )غير مداقةةةم 

 1.068.034  1.440.030 رواصب ومةاةآق
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 تحليل القطاعات الرئيسية (13)
 

 معلوماق  م اطا اق أ ما  الشرةة
 

ام ، الحريةةا واالضةةرار المةةةةعولية، يشةةم  اطةةاع الص مينةةاق العامةةة لةةدى الشةةرةة صةةة ميم المرة ةةاق ، ال حةةري والنقةة  ، الطيةةر 
دارا النقةةةد لحةةةةاب الشةةةرةة التةةةاص ن صةةةصم المعةةةامالق  ةةةيم  الط ةةةل وةةةةروع الصةةة ميم األتةةةرى ن ويشةةةم   لةةة   اإلةةةةصثماراق وا 

 اطا اق األ ما   لى أةار أةعار الةوا الصقديرية و نفر الشروط الصل يصم الصعام   نا مع الايرن
 
 
 لشركـةالقضايـا المقامـة على ا (14)
 

صظنر الشرةة ةمد ل  لينا ةل  دد مم القضايا، ل ا واةد اامةق الشةرةة   تة  مترةص ةةاةل لمواجنةة أي الصلامةاق لقةاء 
دينةار ةاةيةة لمواجنةةة  2.105.828لة   الةد اوين وةةل رأي المةصشةار القةانونل للشةرةة أم المتررةاق المة تو ا وال الاةة 

 االلصلاماق لقاء ل   الد اوين
 
 
 زامات ممكن ان تطرأالت (15)
 

دينار  لاق  4.108.060 لى الشرةة  صاري  ا داد القوائم المالية الصلاماق ممةم ام صطرأ صصمث  ةل ةفاالق  نةية  م لغ 
 دينارن 410.806ايمة صامينصنا النقدية م لغ 

 
 
 لنافذة بعدالصادرة وغير ا والتعديالت والتفسيرات الجديدة الدوليةمعايير التقارير المالية  (16)

 
 جال أننا غير مللمة حصى اآلم ولم صط ا مم ا   الشرةة: 2015 أيلو  30صم جردار معايير مالية جديدا ومعدلة حصى 

 

 ( االيرادات من العقود مع العمالء15معيار التقارير المالية الدولي رقم )

م العقود مع العمالء، وينط ا ل ا المعيار  لى م المعالجة المحاة ية لة  انواع االيراداق الناشئة م15ي يم معيار رام )
جميع المنشآق الصل صدت  ةل  قود لصوريد التدماق وال ضائع للعمالء  اةصثناء العقود التاضعة لمعايير اترى مث  معيار 

 م االيجاراقن17المحاة ة الدولل رام )
 

 يح  ل ا المعيار  داًل مم المعايير والصفةيراق الصالية:

 
 م  قود االنشاء11اة ة الدولل رام )معيار المح -
 م االيراد18معيار المحاة ة الدولل رام ) -

 م  رامج والء العمالء13صفةير لجنة معايير الصقارير ) -

 م اصفااياق انشاء العقاراق15صفةير لجنة معايير الصقارير ) -

 م  ملياق نق  االرو  مم العمالء18صفةير لجنة معايير الصقارير ) -

  ملياق المقايضة الصل صنطوي  لى تدماق ا النيةن –يراد م اال31الصفةير ) -

 

 مع الةماح  الصط يا الم ةرن 2018ةانوم الثانل  1يجب صط يا المعيار للفصراق الصل ص دأ ةل أو  عد 
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 االدوات المالية( 9معيار التقارير المالية الدولي رقم )
"االدواق المالية"  ةام  مراحله تال   9رير المالية الدولل رام اام مجلر معايير المحاة ة الدولية  إردار معيار الصقا

، وي يم ل ا المعيار المعالجة المحاة ية لصرنيف وايار الموجوداق المالية وااللصلاماق المالية و ع  العقود 2014صمول 
"صرنيف وايار  39لدولل رام ل يع أو شراء االدواق غير الماليةن واد صم جردار ل ا المعيار الةص دا  معيار المحاة ة ا

ةما ردرق تال  العام  9االدواق المالية"ن اامق الشرةة  صط يا المرحلة األولى مم معيار الصقارير المالية الدولل رام 
وةصقوم الشرةة  صط يا معيار الصقارير المالية  2011ةانوم الثانل  1، وةام الصط يا األولل للمرحلة األولى ةل 2009

وال ي ةيةوم له أثر  لى صرنيف وايار  2018ةانوم الثانل  1الجديد  صاري  الصط يا االللامل ةل  9الدولل رام 
 الموجوداق الماليةن

 

و معيار التقارير  27طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 (1المالية الدولي رقم 

)القوائم المالية  27 صعدي  معيار المحاة ة الدولل رام  2014لمحاة ة الدولية تال  شنر آب اام مجلر معايير ا
تيار اص اع طريقة حقوا الملةية ةل محاة ة االةصثماراق ةل الشرةاق الصا عة والحليفة  المنفرلةم وال ي أصاح للمنشآق 

ن ةما صم اجراء صعدي  آتر  لى 28الدولل رام  معيار المحاة ة والشرةاق صحق الةيطرا المشصرةة ةما لو موضح ةل 
وال ي يةمح للمنشآق الصل صص ع طريقة حقوا الملةية مم صط يا االةصثناء الوارد ةل  1معيار الصقارير المالية الدولل رام 
 والتاص  عملياق االندماج ا   صاري  الصمل ن 1معيار الصقارير المالية الدولل رام 

 

 ، ةما يجب صط يقنا   ثر رجعل مع الةماح  الصط يا الم ةرن 2016ةانوم الثانل  1ر ا ص ارا مم يصم صط يا ل   المعايي

 

 )تعديالت( -( عرض القوائم المالية  1معيار المحاسبة الدولي رقم )
 

 صشم  ل   الصعديالق صحةيناق محدودا صصرةل  لى األمور الصالية:
 
الجولرية 
 الصرنيفاق والصجميع 

قلية  االيضاحا 

 االةراح  م الةياةاق المحاة ية 

 الصل صص ع طريقة حقوا الملةيةن ر   نود الدت  الشام  اآلتر الناصجة  م االةصثماراق 

 

للشرةةن ال صصواع الشرةة أم يةوم لن   الصعديالق  ال يصواع أم صعثر ل   الصعديالق  لى المرةل المالل أو األداء المالل
 ئم المالية للشرةةن أثر جولري  لى  ايضاحاق القوا

 
 ، مع الةماح  الصط يا الم ةرن2016ةانوم الثانل  1يصم صط يا ل   المعايير ا ص ارا مم 
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 المنشآت االستثمارية -( 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 

اإلةصثناء مم مصطل اق الصوحيد للمنشآق الصل ينط ا  لينا ر صط يا صعر  ل   الصعديالق األمور الصل اد صنصج مم أث
 صعريف المنش ا االةصثمارية وصوضح االمور الصالية:

 
 ينط ا اإلةصثناء مم مصطل اق الصوحيد  لى الشرةة االم الصا عة لمنش ا اةصثمارية،  ندما صقوم المنش ا االةصثمارية  قيار

 ةاق الصا عة  لى أةار القيمة العادلةنوصقييم جميع اةصثماراصنا ةل الشر 
 يصم صوحيد القوائم المالية للشرةة الصا عة الصل ال ينط ا  لينا صعريف المنش ا االةصثمارية وصقوم  صقديم تدماق للمنش ا

 االةصثماريةن ويصم ايار وصقييم جميع االةصثماراق ةل الشرةاق الصا عة األترى  لى أةار القيمة العادلةن 

 طريقة حقوا الملةية مم ا   المنشآق الصل ال ينط ا  لينا صعريف المنش ا االةصثمارية والصل صمل  حرة ةل صط يا
شرةة حليفة أو مشاريع مشصرةة والصل ينط ا  لينا صعريف المنش ا االةصثمارية: صةمح الصعديالق  لى معيار 

للمةصثمر  ند اص اع طريقة حقوا  -شاريع المشصرةة م االةصثماراق ةل الشرةاق الحليفة والم28المحاة ة الدولل رام )
الملةية  اإل قاء  لى الطريقة المص عة مم ا   المنشآق االةصثمارية الحليفة أو المشاريع المشصرةة  ند ايامنا  قيار 

 وصقييم اةصثماراصنا ةل الشرةاق الصا عة  لى أةار القيمة العادلةن

 
 ن2016ةانوم الثانل  1ر ا ص ارا مم يصم صط يا ل   الصعديالق  لى المعايي
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