
المحدودةالعامةالمساهمة الشركة الفلسطینیة للتأجیر والتأجیر التمویلي

الموحدةقوائم المالیةال

٨٢٠١كانون األول٣١



تقریر مدقق الحسابات المستقل 
مساهمي الشركة الفلسطینیة للتأجیر والتأجیر التمویلي المساهمة العامة المحدودةإلى 

الـــرأي
لشركة الفلسطینیة للتأجیر والتأجیر التمویلي المساهمة العامة المحدودة (الشركة) والتي تتكون من للقد دققنا القوائم المالیة الموحدة 

وقائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة وقائمة التغیرات في حقوق ٢٠١٨كانون األول ٣١الموحدة كما في المركز الماليقائمة 
الملكیة الموحدة وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتهیة في ذلك التاریخ واالیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة وملخص 

ألهم السیاسات المحاسبیة.

٣١كما في للشركةفي رأینا، إن القوائم المالیة الموحدة المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهریة، المركز المالي الموحد 
وأداءها المالي وتدفقاتها النقدیة للسنة المنتهیة في ذلك التاریخ وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة.٢٠١٨كانون األول 

أساس الرأي
لقد قمنا بتدقیقنا وفقًا للمعاییر الدولیة للتدقیق، إن مسؤولیاتنا وفقًا لهذه المعاییر مفصلة أكثر ضمن فقرة مسؤولیة مدقق الحسابات

هنیین الصادرة وفقًا لقواعد السلوك للمحاسبین المالشركةعن تدقیق القوائم المالیة الموحدة الواردة في تقریرنا هذا. نحن مستقلون عن 
جلس المعاییر الدولیة للسلوك المهني للمحاسبین، كما التزمنا بمسؤولیاتنا المهنیة األخرى وفقًا لمتطلبات قواعد السلوكعن م

المهني للمجلس. في اعتقادنا أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیها كافیة ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.

المالیة الموحدةعن القوائم اإلدارةومجلس اإلدارةمسؤولیة 
ــورة عادلة وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة، باإلضــــافة اإلدارةإن  مســــؤولة عن إعداد هذه القوائم المالیة الموحدة وعرضــــها بصــ
ـــــواء الناتجة عن احتیال أو إلى ـــــروري إلعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من األخطاء الجوهریة ســــ تحدید نظام الرقابة الداخلیة الضــــ

عن غلط. 

على االستمرار في أعمالها مستقبًال كمنشأة الشركةعداد القوائم المالیة الموحدة، عن تقییم قدرة إمسؤولة، عند اإلدارةكما أن 
مستمرة واإلفصاح، إذا تطلب األمر ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمراریة وٕاعداد القوائم المالیة الموحدة وفقًا لمبدأ االستمراریة، 

القیام بذلك.أو إیقاف عملیاتها أو عند عدم وجود أي بدیل واقعي سوىالشركةتصفیة اإلدارةإال إذا كانت نیة 

مسؤول عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة.اإلدارةإن مجلس 

مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق القوائم المالیة الموحدة
الموحدة ككل خالیة من األخطاء الجوهریة سواء الناتجة عن إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكید معقول بأن القوائم المالیة

إن التأكید المعقول هو تأكید عالي المستوى، ولكنه لیس ضمانة أن احتیال أو غلط وٕاصدار تقریر التدقیق الذي یتضمن رأینا.
التدقیق الذي یجري وفقًا للمعاییر الدولیة للتدقیق سیكشف دائمًا خطًأ جوهریًا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتیجة الحتیال أو 

جوهریة إذا كانت، منفردًة أو مجتمعًة، یمكن ان یكون لها تأثیر على القرارات االقتصادیة المتخذة من قبل غلط، ویتم اعتبارها 
مستخدمي هذه القوائم المالیة الموحدة.



ق، وكذلك نقوم یر الدولیة للتدقیإننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقیق وفقًا للمعای
بما یلي:

تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوهریة في القوائم المالیة الموحدة، سواء الناتجة عن احتیال أو غلط، وتصمیم وتنفیذ −
إجراءات تدقیق مناسبة تستجیب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي. إن
خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتیال یفوق ذلك الناتج عن غلط، لما قد یتضمنه االحتیال من تواطؤ وتزویر 

وحذف متعمد وتأكیدات غیر صحیحة أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلیة.

ظروف ولیس حسب الالحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلیة ذي الصلة بالتدقیق وذلك لتصمیم إجراءات تدقیق مالئمة−
.للشركةبهدف ابداء رأي حول مدى فعالیة نظام الرقابة الداخلیة 

.إلدارةاتقییم مالءمة السیاسات المحاسبیة المطبقة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة واالیضاحات التي قامت بها −

لحصول بناًء على أدلة التدقیق التي تم المبدأ االستمراریة في المحاسبة، و اإلدارةنتیجة حول مالءمة استخدام إلى التوصل −
نتیجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثیر شكوك كبیرة حول قدرة إلىعلیها، التوصل 

ایضاحات لى إنتیجة بأن هنالك شك جوهري، فعلینا اإلشارة في تقریر التدقیق إلى على االستمرار. وٕاذا ما توصلنا الشركة
ئم المالیة ذات الصلة، أو تعدیل رأینا إذا كانت هذه اإلیضاحات غیر كافیة. إن نتائج التدقیق تعتمد على أدلة التدقیق القوا

عدم لى إالتي یتم الحصول علیها حتى تاریخ تقریر التدقیق، ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي 
في اعمالها كمنشأة مستمرة.الشركةاستمرار 

تقییم العرض العام للقوائم المالیة الموحدة وهیكلها ومحتواها بما في ذلك االیضاحات حولها وفیما إذا كانت القوائم المالیة −
.الموحدة تمثل المعامالت واألحداث بطریقة تحقق العرض العادل

اق شطة التجاریة ضمن نطالحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للشركات أو األن−
، ونحن لشركةلإلبداء رأي حول القوائم المالیة الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجیه واإلشراف وٕانجاز عملیة التدقیق الشركة

.المسؤولون عن رأینا

قاط ضعف نفیما یتعلق بنطاق التدقیق وتوقیته ومالحظات التدقیق المهمة التي تتضمن أي اإلدارةإننا نتواصل مع مجلس 
مهمة في نظام الرقابة الداخلیة التي یتم تحدیدها من قبلنا خالل عملیة التدقیق.

الشرق األوسط–إرنست ویونغ 
٢٠٦/٢٠١٢رخصة رقم 

-------٢٠١٩
فلسطین-رام اهللا 



الموحدةجزءًا من هذه القوائم المالیة٢٣إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

١

المحدودةالعامةالمساهمة الشركة الفلسطینیة للتأجیر والتأجیر التمویلي

الموحدةقائمة المركز المالي

٢٠١٨كانون األول ٣١كما في 

٢٠١٨٢٠١٧
دوالر أمریكيدوالر أمریكيإیضاحالموجودات

موجودات غیر متداولة 
٣١,٢٠٤,٨٨٩٥٥٥,٦٣٢آالت ومعدات 

٤٢٠,٢٠١,٠٠٤١٩,٠٧٠,٢٣٥صافي االستثمار في عقود التأجیر التمویلي طویلة األجل
٢١,٤٠٥,٨٩٣١٩,٦٢٥,٨٦٧

موجودات متداولة 
٤١٣,٢٩٨,٣٩١١٢,٦١٤,٢٦٣صافي االستثمار في عقود التأجیر التمویلي قصیرة األجل

٥٦,١٥٦,٤٤٥٥,٨٠٣,٧٣٦موجودات متداولة أخرى
٦٦,٦٢٦,٢٩٤٤,٢٦٢,٧٩٠النقد والنقد المعادل

٢٦,٠٨١,١٣٠٢٢,٦٨٠,٧٨٩

٤٧,٤٨٧,٠٢٣٤٢,٣٠٦,٦٥٦مجموع الموجودات

حقوق الملكیة والمطلوبات
حق ملكیة حملة األسهم

٧٦,٥٠٠,٠٠٠٦,٥٠٠,٠٠٠رأس المال المدفوع
٨٣٢٦,٨٢٧٢٥٩,٩٨٠إحتیاطي إجباري

٣٠٤,١٧٣٧٦,٥١٧أرباح مدورة
٧,١٣١,٠٠٠٦,٨٣٦,٤٩٧صافي حقوق الملكیة 

مطلوبات غیر متداولة
٩٢٣,٠٧٥,٥٧٤٢١,٧٣٤,٧٠٩قروض طویلة األجل

٩٢٦٣,٢٤١٣٢٧,٠٠٢إیرادات مؤجلة
١٠١٣٧,٢٦٤٨٢,٩٩٧مخصص تعویض نهایة الخدمة

٢٣,٤٧٦,٠٧٩٢٢,١٤٤,٧٠٨
مطلوبات متداولة 

٩١٢,١٢٧,١٠٥٨,١٢٨,٩٢١طویلة األجل تستحق خالل عامأقساط قروض 
١١٤٣٦,٧٢٥٥١٣,٥٥٧تسهیالت ائتمانیة

١٢٣,١١٩,٤٥١٣,٤٨٤,١٢٩ذمم دائنة
١٣٩١,٤٥٢٧١,٣٦٦مخصص ضریبة الدخل 
١٤١,١٠٥,٢١١١,١٢٧,٤٧٨مطلوبات متداولة أخرى

١٦,٨٧٩,٩٤٤١٣,٣٢٥,٤٥١
٤٠,٣٥٦,٠٢٣٣٥,٤٧٠,١٥٩مجموع المطلوبات

٤٧,٤٨٧,٠٢٣٤٢,٣٠٦,٦٥٦مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات 



الموحدةجزءًا من هذه القوائم المالیة٢٣إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

٢

المحدودةالعامةالمساهمة الشركة الفلسطینیة للتأجیر والتأجیر التمویلي

الموحدةوالدخل الشاملالدخل قائمة
٢٠١٨كانون األول ٣١للسنة المنتهیة في

٢٠١٨٢٠١٧
دوالر أمریكيدوالر أمریكيإیضاح

١٥٤,٣٤٠,٣٩٣٣,٤٨١,٢٤٩اإلیرادات

)١,٧١٦,٥٩١()٢,٠٤٢,٩٣٠(١٦تكالیف مباشرة

٢,٢٩٧,٤٦٣١,٧٦٤,٦٥٨

)١,٠٨٥,٨٧٤()١,٣٦٤,٣٢٤(١٧مصاریف إداریة وعامة

)١٨٠,٠٠٠()٢١٦,٠٠٠(٤مخصص تدني عقود تأجیر تمویلي

١٨٧٩,٨٥١٣٤٩,١٧١أخرىإیردات 

١٩٣٦,٤٧٦١٠١,٩٦٤أرباح عمالت أجنبیة

٨٣٣,٤٦٦٩٤٩,٩١٩السنة قبل ضریبة الدخلربح 

)٧٣,٥٦٣()١٦٥,٠٠٠(١٣ضریبة الدخل

٦٦٨,٤٦٦٨٧٦,٣٥٦السنةربح 

--بنود الدخل الشامل األخرى

٦٦٨,٤٦٦٨٧٦,٣٥٦صافي الدخل الشامل للسنة



الموحدةجزءًا من هذه القوائم المالیة٢٣إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

٣

الشركة الفلسطینیة للتأجیر والتأجیر التمویلي المساهمة العامة المحدودة

الموحدةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة 
٢٠١٨كانون األول ٣١للسنة المنتهیة في 

رأس المال
المدفوع

دفعات على 
حساب زیادة 
رأس المال

احتیاطي 
إجباري

أرباح مدورة
متراكمة)(خسائر 

صافي حقوق 
الملكیة

دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي
٢٠١٨

٢٥٩,٩٨٠٧٦,٥١٧٦,٨٣٦,٤٩٧-٢٠١٨٦,٥٠٠,٠٠٠كانون الثاني ١الرصید كما في 
)٣٧٣,٩٦٣()٣٧٣,٩٦٣(---)٩ثر معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (أ

٦,٤٦٢,٥٣٤)٢٩٧,٤٤٦(٢٥٩,٩٨٠-٦,٥٠٠,٠٠٠المعدل–٢٠١٨كانون الثاني ١الرصید كما في 
٦٦٨,٤٦٦٦٦٨,٤٦٦---صافي الدخل الشامل للسنة

-)٦٦,٤٨٧(٦٦,٤٨٧--محول إلى االحتیاطي اإلجباري
٣٢٦,٨٢٧٣٠٤,١٧٣٧,٥٠٤,٥٨٩-٢٠١٨٦,٥٠٠,٠٠٠كانون األول ٣١الرصید كما في 

٢٠١٧
٦,٥٦٣,٦٣٢)٧١٢,٢٠٣(٢٠١٧٦,٥٠٠,٠٠٠٦٠٣,٤٩١١٧٢,٣٤٤كانون الثاني ١الرصید كما في 

٨٧٦,٣٥٦٨٧٦,٣٥٦---صافي الدخل الشامل للسنة
)٦٠٣,٤٩١(--)٦٠٣,٤٩١(-)٢١تحویالت (إیضاح 

-)٨٧,٦٣٦(٨٧,٦٣٦--اإلجباريمحول إلى االحتیاطي 
٢٥٩,٩٨٠٧٦,٥١٧٦,٨٣٦,٤٩٧-٢٠١٧٦,٥٠٠,٠٠٠كانون األول ٣١الرصید كما في 



الموحدةجزءًا من هذه القوائم المالیة٢٣إلى ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

٤

الشركة الفلسطینیة للتأجیر والتأجیر التمویلي المساهمة العامة المحدودة

الموحدةقائمة التدفقات النقدیة 
٢٠١٨كانون األول ٣١للسنة المنتهیة في 

+
٢٠١٨٢١٠٧

دوالر أمریكيدوالر أمریكيإیضاح
أنشطة التشغیل

٨٣٣,٤٦٦٩٤٩,٩١٩قبل ضریبة الدخلالسنةربح 
تعدیالت: 

٢١٦,٠٠٠١٨٠,٠٠٠مخصص تدني عقود تأجیر تمویلي
٢٨٣,٤٣٤١٧٦,٣٩٣إستهالك آالت ومعدات

١,٦٣٧,٨٤٥١,٣٧١,٩٤٠مصاریف تمویل
)٦١,١١٠()٦٣,٧٦١(إیرادات مؤجلة متحققة

)٢١٩,٢٠٧(-أرباح بیع آالت ومعدات
٥٩,٠٠٥٤٠,٦٢٥مخصص تعویض نهایة الخدمة

٢,٩٦٥,٩٨٩٢,٤٣٨,٥٦٠
في رأس المال العامل:التغیر

)٧٣٣,٨٤٤()١,٢٣٩,٥٣٧(موجودات متداولة أخرى
)٥,٣١٢,٧٢٥()١,١٨٣,٣١٥(التمویليذمم التأجیر 

٧٨٢,٠٢٧)٣٤٦,٦٧٨(ذمم دائنة
)٦٣,٣٠١()٢٢,٢٦٧(مطلوبات متداولة أخرى

)٣١,٥١٠()٤,٧٣٨(دفعات تعویض نهایة الخدمة
)٩٣,٧٠٣()١٤٤,٩١٤(ضریبة دخل مدفوعة

)٣,٠١٤,٤٩٦()٦٢٥,٠٤٢(أنشطة التشغیلصافي النقد المستخدم في
أنشطة االستثمار 

)١٦٣,٦٩٥()٩٣٢,٦٩١(شراء آالت ومعدات 
٣٤٢,٠٣٣-بیع آالت ومعدات

١٧٨,٣٣٨)٩٣٢,٦٩١(من أنشطة االستثمار(المستخدم في) صافي النقد 
أنشطة التمویل 

٥,٧٣٣,٧٥٦١٣,٩٧٥,٤٢٠سحوبات قروض طویلة األجل
)٧,٠١٤,٣٦٥()٣٩٤,٧٠٧(طویلة األجلتسدیدات قروض
)١,١٦٨,١٨٣()٧٦,٨٣٢(تسهیالت ائتمانیة

)١,٣٠٧,٩١٣()١,٣٤٠,٩٨٠(مصاریف تمویل مدفوعة
)٤٨,٠٥٠()٣,١١٩,٣٥٠(نقد مقید السحب

٨٠١,٨٨٧٤,٤٣٦,٩٠٩صافي النقد من أنشطة التمویل

١,٦٠٠,٧٥١)٧٥٥,٨٤٦(المعادلالزیادة في النقد والنقد (النقص) 
٢,٢٣٠,٦١٨٦٢٩,٨٦٧النقد والنقد المعادل في بدایة السنة
٦١,٤٧٤,٧٧٢٢,٢٣٠,٦١٨النقد والنقد المعادل في نهایة السنة
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المحدودةالعامة الشركة الفلسطینیة للتأجیر والتأجیر التمویلي المساهمة 

الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٨كانون األول ٣١

الشركة ونشاطها.١

ـــــطینیة للتأجیر والتأجیر التمویلي تعمل ـــــركة الفلســ ـــــاهمة العامة المحدودة الشــ ـــركة)المســ تأجیر على تقدیم خدمات التأجیر وال(الشــــ
كشركة ٢٠٠٦شباط ٢٥وسجلت لدى مراقب الشركات بتاریخ ٢٠٠٥تشرین الثاني ١التمویلي. باشرت الشركة أعمالها بتاریخ 

ـــــطین ـــــؤولیة في فلسـ ـــــیة محدودة المسـ ــــوصـ ــاهمة خصــ ــ . قررت الهیئة العامة في اجتماعها المنعقد )٥٦٢٦٠١٣٣٦تحت رقم (مســ
.شركة مساهمة عامة محدودةإلى تحویل الشركة من شركة مساهمة خصوصیة محدودة ٢٠١١تشرین األول ٣٠بتاریخ

ــــركة في اجتماعها بتاریخ  ــــرین الثاني ٣أقرت الهیئة العامة غیر العادیة للشـــ ـــــمال زیادة ٢٠١٤تشـــ ــــرح به منرأســ ــــركة المصـــ الشـــ
.ملیون دوالر أمریكي٦,٥إلىملیون دوالر أمریكي ٥

.--------من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ٢٠١٨كانون األول ٣١للشركة كما في الموحدةار القوائم المالیةتم إقر 

القوائم المالیة الموحدة.٢

كانون األول ٣١ما فيتها التابعة كاتشمل القوائم المالیة الموحدة القوائم المالیة للشركة الفلسطینیة للتأجیر والتأجیر التمویلي وشرك
٢٠١٨.

تها التابعة كما یلي: اشركرأسمال في شركةلقد كانت نسب ملكیة ال

.القدسالقدس في -شركة واصلفي حین تعملفي مناطق السلطة الفلسطینیة، وشركة بال یوزدالشركة تعمل

ملخص ألهم السیاسات المحاسبیة٢.١

تها التابعة وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة اللشركة وشركتم إعداد القوائم المالیة الموحدة 
الدولیة.

تم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقًا لمبدأ الكلفة التاریخیة.
تم إعداد القوائم المالیة الموحدة بالدوالر األمریكي والذي یمثل عملة األساس للشركة.

رأس المال (دوالر أمریكي)  نسبة الملكیة

٢٠١٨ %

المدفوع المكتتب به ٢٠١٧ ٢٠١٨ ــــــاطةـعـطبی النشــــــــــ

٩,٠٢٠ ٩,٠٢٠ ١٠٠ ١٠٠ تأجیر وتأجیر تمویلي القدس–شركة واصل 

١٤,١٠٤ ١٤,١٠٤ ١٠٠ ١٠٠ تجارة السیارات المستعملة
شركة بال یوزد للسیارات 

المستعملة
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أسس توحید القوائم المالیة٢.٢

على الشركة. تتحقق سیطرة ٢٠١٨كانون األول ٣١تشمل القوائم المالیة الموحدة القوائم المالیة للشركة وشركاتها التابعة كما في 
لدیها:الشركةالشركة المستثمر فیها إذا وفقط إذا كانت 

كة القدرة على توجیه نشاطات الشركة المستثمر فیها)النفوذ على الشركة المستثمر فیها (الحقوق القائمة تعطي الشر -

الحق في العوائد المتغیرة نتیجة سیطرتها على الشركة المستثمر بهاللشركةعندما یكون -

لها القدرة على التأثیر على هذه العوائد من خالل نفوذها على هذه الشركة.-

ون تثمر بها عند امتالكها أغلبیة في حقوق التصویت. عندما تكأنها تمتلك السیطرة على الشركة المسالشركة بشكل عام تعتقد 
وف لتقییم بعین االعتبار جمیع الحقائق والظر الشركة في رأس مال الشركة المستثمر بها أقل من األغلبیة تأخذ الشركة نسبة ملكیة 

ما إذا تحققت السیطرة على الشركة المستثمر بها والتي تشمل ما یلي:

قدیة مع المساهمین اآلخرین في الشركة المستثمر بهااالتفاقیات التعا-

الحقوق الناتجة عن اتفاقیات تعاقدیة أخرى-

وحقوق التصویت المحتملة.الشركة حقوق تصویت -

بإعادة تقییم قدرتها على السیطرة في الشركة المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغیر في احد الشركة تقوم 
على السیطرة الشركةالعناصر الثالث إلثبات السیطرة المذكورة أعاله. یبدأ توحید القوائم المالیة للشركات التابعة عند حصول 

عة شركاتها التابعة. یتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف للشركات التابوینتهي التوحید عند فقدانها للسیطرة على
التي تم االستحواذ علیها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في القوائم المالیة الموحدة من تاریخ الحصول على السیطرة وحتى 

.الكینلشركة التابعة (دون فقدان السیطرة علیها) كمعامالت بین المیتم تسجیل أثر التغیر في نسبة الملكیة في اتاریخ فقدانها.

الشركة التابعة و شركاتالتم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غیر المتحققة الناتجة عن المعامالت بین 
وتوزیعات األرباح بالكامل. 

لقیمة استبعاد الموجودات (بما فیها الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة واالسیطرة على الشركات التابعة یتمالشركة في حال فقدان 
الدفتریة لحقوق الجهات غیر المسیطرة، ویتم قید الفائض أو العجز من االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة. یتم قید أي استثمار 

متبقي بالقیمة العادلة. 

التغیرات في السیاسات المحاسبیة ٣.٢

٣١للسنة المنتهیة في السیاسات المحاسبیة المتبعة في اعداد القوائم المالیة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالیةان 
:٢٠١٨كانون الثاني ١، باستثناء أن الشركة قامت بتطبیق التعدیالت التالیة ابتداءًا من ٢٠١٧كانون األول 

االدوات المالیة -) ٩(معیار التقاریر المالیة الدولي رقم

كانون الثاني ١) األدوات المالیة بتاریخ التطبیق االلزامي للمعیار في ٩بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (الشركة تقام
التعدیالت و في ذلك التاریخ بتقییم متطلبات نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة ومحاسبة التحوط الشركة ت، حیث قام٢٠١٨

) ٩بتطبیق المرحلة األولى من معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (الشركة تالمتعلقة بالتصنیف والقیاس لألدوات المالیة. قام
.٢٠١٢كانون الثاني ١. وكان التطبیق المبدئي للمرحلة األولى من المعیار في ٢٠٠٩الصادر عام 
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بتعدیل أرقام تقم الشركة ) األدوات المالیة، ولم ٩ى مع معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (تم تطبیق المعیار بأثر رجعي وبما یتماش
من خالل األرباح المدورة في قائمة حقوق الملكیة. تم الغاء ٢٠١٨كانون الثاني ١المقارنة. تم االعتراف بأثر تطبیق المعیار في 

االعتراف والقیاس) وجمیع االصدارات السابقة لمعیار التقاریر المالیة الدولي ) (األدوات المالیة:٣٩معیار المحاسبة الدولي رقم (
).٩) وذلك بموجب النسخة النهائیة من معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩رقم (

لوبات المالیة. ) (األدوات المالیة) آلیة تصنیف الموجودات والمط٩تتضمن النسخة المعدلة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
) أن یتم تصنیف جمیع الموجودات المالیة بناء على نموذج أعمال المنشأة إلدارة ٩یتطلب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

یة الدولي بتقییم أثر تطبیق معیار التقاریر المالالشركة تاألصول المالیة وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي. قام
لشركة لعلى تصنیف وقیاس الموجودات والمطلوبات المالیة وتقییم الموجودات والمطلوبات المالیة ٢٠٠٩الصادر عام )٩رقم (

.٢٠١٨كانون الثاني ١بتاریخ التطبیق اإلجباري للمعیار في 

) لسنة ٩قم (یة الدولي ر ال یوجد أي اختالف جوهري لتصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة ناتج عن تطبیق معیار التقاریر المال
٢٠١٤.

) (األدوات المالیة) نموذج الخسارة االئتمانیة المتكبدة وفقا ٩استبدلت النسخة النهائیة المعدلة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
ة االعتراف وتسجیل ) (األدوات المالیة: االعتراف والقیاس). حیث تضمنت نموذجًا شامًال آللی٣٩لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

الخسائر االئتمانیة المتوقعة. تضمن المعیار نموذج أعمال ألدوات الدین، التسهیالت، االلتزامات المالیة، عقود الضمان المالي، 
انیة مالودائع، والذمم المدینة، اال ان المعیار لم یقدم نموذجًا شامًال ألدوات االستثمار في حقوق الملكیة. في حالة وجود مخاطر ائت

) یتم اعتبار مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه ٩متدنیة للموجودات المالیة عند التطبیق األولي لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
) األدوات ٩الموجودات المالیة أنها لم تتغیر بشكل جوهري منذ االعتراف األولي بها. وفقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

المالیة (األدوات المالیة: ٣٩یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة بفترات مبكرة مقارنة مع معیار المحاسبة الدولي رقم المالیة
االعتراف والقیاس).

انخفاض ٢٠١٨كانون الثاني ١كما في للشركة نتج عن تطبیق تعدیالت التغیرات في السیاسات المحاسبیة على القوائم المالیة 
دوالر أمریكي كما یلي:٣٧٣,٩٦٣حقوق الملكیة بمبلغ في

معیار المحاسبة 
التغیر)٣٩الدولي رقم (

معیار التقاریر المالیة 
) ٩الدولي رقم (

دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي
٣٢,٣٤٥,٤٧٣)٣٧٣,٩٦٣(٣٢,٧١٩,٤٣٦االستثمار في عقود التأجیر التمویلي 

)٢٩٧,٤٤٦()٣٧٣,٩٦٣(٧٦,٥١٧المدورةاألرباح 

تدني االستثمار في عقود التأجیر التمویلي مخصص ) على ٩یوضح الجدول التالي أثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
:٢٠١٨كانون الثاني ١كما في 

الرصید وفق
معیار المحاسبة 

التغیر)٣٩الدولي رقم (

الرصید وفق المعیار 
الدولي للتقاریر المالیة 

)٩(
دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي

االستثمار في عقود التأجیر مخصص تدني 
١,٠٣٤,٩٣٨٣٧٣,٩٦٣١,٤٠٨,٩٠١التمویلي
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:٢٠١٨كانون األول ٣١فیما یلي تفاصیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة للسنة المالیة المنتهیة في 

.بند ملخص ألهم السیاسات المحاسبیةموضحة تحت ٩إن السیاسات المحاسبیة الجدیدة المتعلقة بمعیار رقم 
:٢٠١٨كانون الثاني ١) على األرباح المدورة كما في٩یوضح الجدول التالي أثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (

المدورةاألرباح
دوالر أمریكي

٧٦,٥١٧قبل التعدیل-٢٠١٨كانون الثاني ١الرصید كما في 
)٣٧٣,٩٦٣(الستثمار في عقود التأجیر التمویليقید مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة على 

)٢٩٧,٤٤٦(بعد التعدیل–٢٠١٨كانون الثاني ١الرصید كما في 

تعدیل على اإلیضاحات–) ٧معیار المحاسبة الدولي رقم (
لیشمل إفصاحات نوعیة وكمیة أكثر -اإلفصاحات–األدوات المالیة ) ٧تم تعدیل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

.) مثل فئات التصنیف الجدیدة والتدني ومتطلبات محاسبة التحوط٩رقم (التقاریر المالیة الدولي اتساعًا تتعلق بمعیار 
) اإلیرادات من العقود مع العمالء ١٥معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

) ١١معیار المحاسبي الدولي رقم (و یرادات ) اإل١٨) بدًال من معیار المحاسبة الدولي (١٥ریر المالیة الدولي رقم (حل معیار التقا
عقود اإلنشاءات والتفسیرات ذات الصلة وینطبق على جمیع إیرادات عقود العمالء، ما لم تكن هذه العقود في نطاق المعاییر 

خمس خطوات لالعتراف باإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. بموجب معیار ا من خرى. یحدد المعیار الجدید نموذجاأل
) یتم االعتراف باإلیرادات بقیمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل نقل البضاعة أو ١٥التقاریر المالیة الدولي رقم (
تقدیم الخدمات إلى العمیل.

التقدیرات، مع األخذ بعین االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبیق خطوات یتطلب المعیار من الشركات استخدام 
االعتراف باإلیراد. كما یحدد المعیار المعالجة المحاسبیة المتعلقة بالتكالیف اإلضافیة للحصول على العقد والتكالیف المباشرة

المرتبطة بتنفیذ العقد.

. باستثناء بعض اإلفصاحات اإلضافیة، المعدلرجعيالثر األ) بطریقة ١٥ر المالیة الدولي رقم (بتطبیق معیار التقاریالشركةقامت 
وعلى السیاسة المحاسبیة لالعتراف للشركة) غیر جوهري على القوائم المالیة ١٥إن أثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي (

اسة عند نقطة معینة من الزمن بطریقة مشابهه للسیبیع البضائعستستمر الشركة باالعتراف باإلیرادات من حیث باإلیرادات
.المحاسبیة السابقة

" أهم السیاسات المحاسبیة".٢,٤) موضحة تحت بند١٥إن السیاسات الحاسبیة المتعلقة بمعیار التقاریر المالیة الدولي (

المعامالت بالعمالت األجنبیة والدفعات المقدمة–معاییر التقاریر المالیة الدولیة لجنة تفسیرات-) ٢٢تفسیر رقم (
یوضح هذا التفسیر أنه عند تحدید سعر الصرف السائد الذي سیستخدم عند االعتراف االولي المتعلق بأصل أو مصروف أو دخل 

دفعات مقدمة، فإن تاریخ المعاملة هو التاریخ الذي تقوم (أو جزء منه) أو عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غیر نقدي متعلق ب
فیه المنشأة باالعتراف األولي باألصل او االلتزام غیر النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة. في حالة وجود عدة دفعات 

حدد تاریخ لكل معاملة دفعات مقدمة .الشركة تمقدمة، فإن 

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةاألولىالمرحلة 
دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي

االستثمار في عقود مخصص تدني 
٩٣,٦٩١٢٨٠,٢٧٢١,٢٥٠,٩٣٨١,٦٢٤,٩٠١التأجیر التمویلي
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.للشركةلم ینتج أي اثر عن تطبیق هذه التعدیالت على القوائم المالیة 
بالقیمةاالستثماراتقیاس–شركات الحلیفة ومشاریع مشتركةال) االستثمار في ٢٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

والخسائراألرباحخاللمنالعادلة

فياالستثمارقیاسباالستثمارالمبدئياالعترافعندلهایمكنشركةاومشروعالمنشأةكانتإذاانهالتعدیالتهذهتوضح
حصةولهااستثماریةمنشأةلیستالمنشأةكانتالخسائر. اذاواألرباحخاللمنالعادلةبالقیمةمشتركمشروعاوحلیفةشركة

القیمةإبقاءالملكیةحقوقطریقةتطبیقعندللمنشأةیمكناستثماریةمنشأةهيبدورهاوالتيمشتركمشروعاوحلیفةشركةفي
فياالستثمارفيالحصةعلىاستثماریة)منشأةهيبدورهاالمشترك (التيالمشروعاوالحلیفةالشركةقبلمنالمطبقةالعادلة
حدىعلىكلمشتركمشروعاوحلیفةشركةفياستثمارلكلاالختیاریتم.التابعةللشركةالمشتركالمشروعاوالحلیفةالشركة

عند:آخر تاریخفي

مشترك.مشروعاوحلیفةشركةفيباالستثمارالمبدئياالعتراف.أ

استثماریة.منشأةیصبحالمشتركالمشروعاوالحلیفةالشركة.ب

الشركة األم.یصبحاالستثماریةللمنشأةالمشتركالمشروعاوالحلیفةالشركة.ج

.للشركةالتعدیالت على القوائم المالیة هذهلم ینتج أي اثر عن تطبیق 

تحویالت االستثمارات العقاریة-) ٤٠تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

تحویل (إعادة تصنیف) العقارات بما فیها العقارات تحت التنفیذ أو التطویر إلى او الشركة توضح هذه التعدیالت متى یجب على 
تنص التعدیالت ان التغیر في استخدام العقار یحدث عند توفر متطلبات تعریف االستثمارات العقاریة العقاریة.من بند االستثمارات 

(او في حال لم تعد متطلبات التعریف متوفرة) ویكون هناك دلیل على التغیر في االستخدام. إن مجرد التغیر في نیة اإلدارة 
االستخدام. الستخدام العقار ال یمثل دلیل على التغیر في

.للشركةلم ینتج أي اثر عن تطبیق هذه التعدیالت على القوائم المالیة 

المعاییر الصادرة وغیر نافذة المفعول
تقوم الشركةسإن المعاییر المالیة والتفسیرات الجدیدة والتعدیالت الصادرة وغیر النافذة بعد حتى تاریخ القوائم المالیة مدرجة أدناه، 

و األداء المالي بأن یكون لتطبیقها أثر على المركز أالشركة تعدیالت ابتداًء من تاریخ التطبیق االلزامي. تعتقد إدارة بتطبیق هذه ال
:للشركة

) عقود االیجار ١٦معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
٢٠١٦االیجار خالل كانون الثاني ) عقود ١٦قام مجلس معاییر المحاسبة الدولي بإصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

الذي یحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واالفصاح عن عقود االیجار.

) بشكل جوهري المتطلبات المحاسبیة للمؤجر في معیار المحاسبة الدولي ١٦تشابه متطلبات معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
ف عقود االیجار على انها عقود ایجار تشغیلیة او عقود ایجار تمویلیة، بحیث )، ووفقًا لذلك، یستمر المؤجر في تصنی١٧رقم (

یقوم بمعالجة هذین النوعین من العقود بشكل مختلف.

) من المستأجر ان یقوم باالعتراف بالموجودات والمطلوبات لجمیع عقود االیجار ١٦رقم (الدوليةیتطلب معیار التقاریر المالی
شهر، اال اذا كان االصل ذو قیمة منخفضة ویتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل ١٢التي تزید مدتها عن 

عات االیجار.والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدف
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ال یتوقع ان یكون هناك أثر للمعیار على القوائم المالیة للشركة حیث .٢٠١٩كانون الثاني ١سیتم تطبیق هذا المعیار اعتبارا من 
.) عقود اإلیجار١٦معیار التقاریر المالیة الدولي (للمتطلبات المحاسبیة أنها ال تملك عقود إیجار وفقًأ ل

عدم التأكد حول معالجة ضریبة الدخل–یرات التقاریر المالیة الدولیة ) لجنة تفس٢٣تفسیر رقم (
یوضح هذا التفسیر المعالجة المحاسبیة لضریبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فیما یتعلق بالضریبة والتي تأثر على 

). ال ینطبق التفسیر على الضرائب والرسوم غیر المتضمنة في نطاق معیار المحاسبة ١٢تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم (
خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضریبة الغیر مؤكدة. یجب على المنشأة ) وال تتضمن متطلبات١٢الدولي رقم (

تحدید ما اذا كان یجب اعتبار كل معالجة ضریبیة غیر مؤكدة على حدى أو اعتبارها مع معالجات ضریبیة أخرى. 

ددة للتطبیق.، مع وجود إعفاءات مح٢٠١٩كانون الثاني ١سیتم تطبیق هذه التفسیرات اعتبارًا من 

): بیع أو تحویل الموجودات بین المستثمر وشركاته ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي (١٠تعدیالت على معیار التقاریر المالیة رقم (
الحلیفة أو مشاریعه المشتركة

ا یتعلق بفقدان السیطرة ) فیم٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٠تركز التعدیالت على التناقض بین معیار التقاریر المالیة رقم (
على الشركة التابعة والناتجة عن عملیة بیع أو تحویل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة حلیفة أو مشاریع 
مشتركة. توضح التعدیالت أنه یتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بیع أو تحویل األصول التي ینطبق علیها 

بین المستثمر والشركة الحلیفة أو المشاریع المشتركة. في حین یتم -) ٣وفقًا لمعیار التقاریر المالیة الدولي (-المنشأة تعریف 
االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بیع أو تحویل األصول التي ال ینطبق علیها تعریف المنشأة بین المستثمر والشركة 

كة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحلیفة أو المشاریع المشتركة.الحلیفة أو المشاریع المشتر 

المجلس الدولي للمحاسبة بتأجیل تاریخ تطبیق هذه التعدیالت إلى أجل غیر مسمى، ولكن یجب على الشركة التي تطبق قام
.تصبح فعالهالتعدیالت في وقت مبكر وأن یتم تطبیقها بأثر مستقبلي. ستطبق الشركة هذه التعدیالت عندما

): االستثمارات طویلة األجل في في الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة٢٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (
) على االستثمارات طویلة األجل في الشركات الحلیفة ٩توضح التعدیالت أن الشركة تطبق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

ة التي ال تنطبق علیها طریقة حقوق الملكیة ولكن یشكل، من حیث الجوهر، جزًءا من صافي االستثمار في والمشاریع المشترك
الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة (على المدى الطویل). یعتبر هذا التعدیل مناسب حیث ان نموذج خسارة االئتمان المتوقع 

على هذه االستثمارات طویلة االجل.) ینطبق ٩في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

)، ال تسجل الشركة أي خسائر للشركات الحلیفة ٩توضح التعدیالت أیًضا أنه عند تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
والمشاریع المشتركة ، أو أي خسائر انخفاض في القیمة على صافي االستثمار ، كتعدیالت على صافي االستثمار في الشركة 

) االستثمارات في الشركات الحلیفة والمشاریع ٢٨الحلیفة أو المشروع المشترك التي قد تنشأ نتیجة تطبیق معیار المحاسبة الدولي (
المشتركة.

، مع السماح بالتطبیق المبكر.٢٠١٩كانون الثاني ١یجب تطبیق التعدیالت بأثر رجعي ویسري اعتباًرا من 

األسس والتقدیرات٤,٢

فتراضات محاسوفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة یتطلب استخدام عدة تقدیرات الموحدةالقوائم المالیةإن إعداد  بیة تؤثر على وإ
. نظرًا الموحدةمبالغ اإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات وعرض اإللتزامات المحتملة كما في تاریخ القوائم المالیة

واإلفتراضات قد تختلف النتائج الفعلیة عن التقدیرات وقد یستدعي ذلك تعدیل القیم الدفتریة للموجودات أو الستخدام هذه التقدیرات 
المطلوبات في المستقبل.
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فیما یلي تفاصیل اإلجتهادات الجوهریة التي قامت بها الشركة:

مخصص تدني عقود التأجیر التمویلي 
دیة اصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقالشركة من إدارة عقود التأجیر التمویلي یتطلب تحدید مخصص تدني 

المستقبلیة وأوقاتها، باإلضافة إلى تقدیر أي زیادة جوهریة في المخاطر االئتمانیة لألصول المالیة بعد االعتراف المبدئي بها، 
لقیاس المستقبلیة لخسائر االئتمانیة المتوقعة.باإلضافة إلى االخذ بعین االعتبار معلومات ا

.باحتساب قیمة مخصص تدني الموجودات المالیة وفقا لمعاییر التقاریر الدولیة الشركة تقام

في تحدید العناصر (المواصفات) المشتركة التي تم بناًء علیها قیاس مخاطر االئتمان والخسارة االئتمانیة الشركة إن سیاسة 
أساس فردي تتم بناًء على ما یلي:المتوقعة على

والبلدالعقد : أفرادي على مستوى نوع عقود التأجیر التمویلي لألفراد–

/ العمیلالعقد : أفرادي على مستوى عقود التأجیر التمویلي للشركات –

واالفتراضات المستخدمة في حساب ) (األدوات المالیة): المدخالت، اآللیات ٩منهجیة تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
الخسائر االئتمانیة المتوقعة

من قبل ن المفاهیم الرئیسیة ذات األثر الجوهري والتي تتطلب قدر عالي من اجتهادات اإلدارة والتي تم أخذها بعین االعتبارإ
عند تطبیق المعیار تتضمن ما یلي:الشركة 

االئتمانیة:تقییم الزیادة الجوهریة في المخاطر ·

ر التعثر للعمر بمقارنة مخاطالشركة قوم تیتم تقییم فیما إذا كان هنالك زیادة جوهریة للمخاطر االئتمانیة منذ تاریخ نشأتها، حیث 
ارة دالمتوقع لألداة المالیة في نهایة كل فترة مالیة مع مخاطر التعثر عند نشوء األداة المالیة باستخدام المفاهیم الرئیسیة لعملیات إ

. الشركةالمخاطر المتوفرة لدى 

یتم تقییم الزیادة الجوهریة للمخاطر االئتمانیة مرة واحدة كل ثالثة أشهر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر االئتمان 
داة المالیة ف األوبناء على عدة عوامل. إذا أشار أحد هذه العوامل إلى وجود زیادة جوهریة للمخاطر االئتمانیة فانه یتم اعادة تصنی

من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة: 

یتم القیام بتحدید حدود لقیاس الزیادة الجوهریة في المخاطر االئتمانیة بناًء على التغیر في مخاطر حدوث التعثر لألداة .١
المالیة مقارنة مع تاریخ نشأتها. 

ي حسابات العمالء أثناء فترة التقییم كمؤشر للزیادة الجوهریة فیتم األخذ بعین االعتبار أیة جدوالت أو تعدیالت تتم على.٢
مخاطر االئتمان. 

) (األدوات المالیة) افتراضاً بوجود زیادة جوهریة في المخاطر االئتمانیة لألدوات ٩یتضمن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (.٣
یوم. ٣٠باعتماد فترة الشركة تمیوم. بهذا الخصوص قا٣٠المالیة التي تعثرت واستحقت ألكثر من 

ةیعتمد التغیر بین المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة على ما إذا كانت األدوات المالیة متعثرة كما في نهایة الفترة المالیة. إن طریق
التعثر للموجودات المالیة ) هي مشابهة لطریقة تحدید حدوث ٩تحدید تعثر األدوات المالیة وفقًا لمعیار التقاریر المالیة الدولي (

) (األدوات المالیة : االعتراف والقیاس). كما هو موضح في تعریف التعثر أدناه.٣٩وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (
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عوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلیة المتوقعة واستخدام اكثر من سیناریو:·

ة واألوضاع الحالیة باإلضافة لألحداث المستقبلیة المتوقعة وفقًا لمعلومات موثوقة یجب األخذ بعین االعتبار المعلومات التاریخی
القیام لشركة اعند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكل مرحلة ان قیاس وتطبیق المعلومات المستقبلیة المتوقعة یتطلب من إدارة 

في هذا المجال.باجتهادات جوهریة مبنیة على التعاون مع جهات دولیة ذو خبرة 

خسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة األولى والمرحلة الثانیة احتمالیة حدوث التعثر و 
مصممة بناء على عوامل اقتصادیة متغیرة (أو التغیر في عوامل االقتصاد الكلي) والمرتبطة عقود التأجیر التمویلي لمخصص تدني 

شر بالمخاطر االئتمانیة المتعلقة بالمحفظة.بشكل مبا

یتم ربط كل سیناریو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي المتغیرة.

ات المرجحة باستخدام السیناریوهتم استخدام التقدیرات في حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة للمرحلة األولى والمرحلة الثانیة 
المخصومة والتي تتضمن المعلومات المستقبلیة لالقتصاد الكلي ألعوام الحقة.

یعتمد السیناریو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي (مثل: الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت البطالة والتضخم وأسعار الفائدة). 
االقتصادیة سیتم اعدادها على أساس األوضاع االقتصادیة البدیلة الممكنة. ان تغیرات الصعود والهبوط في العوامل

تعریف التعثر:·

إن تعریف التعثر المستخدم في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمستخدم في تقییم التغیر بین المراحل یتماشى ویتفق مع 
اك . إن التعثر غیر معرف من قبل المعیار، وهنالشركة داخلیة لدى إدارة المخاطر االئتمانیة القبل تعریف التعثر المستخدم من 

.یوم فأكثر٩٠افتراض قابل للنقض بانه التوقف عن الدفع لمدة 

تستخدم إدارة الشركة تقدیرات معینة، بناًء على خبرات سابقة، لتحدید مبالغ ذمم التاجیر التمویلي متدنیة القیمة وذلك باالعتماد 
القائمة مع األخذ بعین االعتبار الرصید القائم والرصید المستحق والضمانات مقابل هذه الذمم كما یلي:على عمر الذمة 

نسبة المخصصالفترةالتصنیف
%٠یوم٩٠-٣٠تحت المراقبة

%٣٠یوم١٨٠-٩١متعثر درجة (أ)
%٦٠یوم٢٧٠-١٨١متعثر درجة (ب)
%١٠٠یوم٢٧٠أكثر من متعثر درجة (ج)

العمر المتوقع: ·

عتبرها تباألخذ بعین االعتبار اقصى مدى للتدفقات النقدیة المتوقعة والتي الشركة قوم تعند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، 
معرضة لمخاطر التدني. یتم االخذ بعین االعتبار جمیع االلتزامات التعاقدیة للعمر المتوقع، وبما فیها خیارات الدفع المقدم، الشركة 

وخیارات التمدید. 
األعمار اإلنتاجیة للموجودات الملموسة 

یة. إن لزم األمر، في نهایة كل سنة مالتقوم إدارة الشركة بإعادة تقدیر األعمار اإلنتاجیة للموجودات الملموسة وتقوم بتعدیلها،

مخصص ضریبة الدخل
تستخدم إدارة الشركة تقدیرات معینة لتحدید مخصص ضریبة الدخل. تعتقد إدارة الشركة بأن هذه التقدیرات واإلفتراضات معقولة. 
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ملخص ألهم السیاسات المحاسبیة٥.٢

تحقق اإلیرادات
رادات بموثوقیة. قیاس مبالغ اإلیوتوفر إمكانیةمن المرجح تدفق المنافع االقتصادیة على الشركةیصبح یتم إثبات اإلیرادات عندما 

یقاس اإلیراد بالقیمة العادلة بعد تنزیل الخصومات وعموالت البیع. كذلك یجب توفر الشروط الخاصة التالیة قبل إثبات اإلیرادات: 

إیرادات الخدمات 
تتحقق إیرادات خدمات عقود التأجیر التمویلي والتشغیلي عندما یصبح من الممكن تقدیر العائد من الخدمات المقدمة بشكل موثوق، 

.الموحدةنسبة استكمال الخدمات المقدمة في تاریخ القوائم المالیةإلىمن خالل الرجوع 

بیع السیاراتإیرادات 
عند نقطة السیارات أنه یجب االعتراف بإیرادات بیع الشركةتوصلت .تنفیذلدى الشركة التزامات السیارات تتضمن عقود بیع 

.السیارةفي الوقت الذي یتم فیه نقل السیطرة على األصل إلى العمیل، وبشكل عام عند تسلیمه معینة من الزمن

إیرادات الفوائد
تحققها بإستخدام طریقة العائد الفعلي، بناًء على المعدل المستخدم لخصمیتم إثبات إیرادات فوائد عقود التأجیر التمویلي عند 

یة.صافي قیمته الدفتر إلىالمالي نسبة صلالتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع لأل

تحقق المصاریف

یتم قید المصاریف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق. 

مصاریف التمویل 

تتم رسملة مصاریف التمویل ذات العالقة المباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصول تحتاج لفترة زمنیة لتصبح جاهزة لالستعمال أو 
البیع كجزء من تكلفة هذه األصول. یتم قید جمیع مصاریف التمویل األخرى كمصاریف عند حدوثها. تتكون مصاریف التمویل 

للحصول على التمویل.الشركةتكالیف األخرى التي تتكبدها من الفوائد وال

ضریبة الدخل 

لمفعول في الفلسطیني، أو وفقًا للوائح الضریبیة نافذة اتقوم الشركة باقتطاع مخصص لضریبة الدخل وفقًا لقانون ضریبة الدخل
) والذي یقتضي االعتراف بالفروقات الزمنیة ١٢قم (ومعیار المحاسبة الدولي ر البلد الذي تعمل فیه المنشأة وتحقق دخًال ضریبیًا،

، كضرائب مؤجلة.الموحدةالمؤقتة، كما بتاریخ القوائم المالیة

یمثل مصروف ضریبة الدخل الضریبة المستحقة والتي تم احتسابها بناًء على الربح الضریبي للشركة. قد یختلف الربح الضریبي 
لمالیة بسبب إدراج إیرادات غیر خاضعة لضریبة الدخل أو مصاریف ال یمكن تنزیلها من عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم ا

ضریبة الدخل. إن مثل هذه اإلیرادات أو المصاریف قد تكون خاضعة أو یمكن تنزیلها في السنوات الالحقة.
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متداولةالغیر و تصنیف الموجودات والمطلوبات المتداولة

ون بناًء على تصنیفها كمتداولة أو غیر متداولة. تكالموحدةوالمطلوبات في قائمة المركز المالية بعرض الموجودات لشركتقوم ا
الموجودات متداولة في الحاالت التالیة:

التشغیل العادیةدورةاستهالكها فيبیعها أوأن یكون الهدف منهاأوتتحققمن المتوقع أن-

محتفظ بها لغرض المتاجرة-

الموحدةخالل فترة اثني عشرة شهرًا بعد تاریخ القوائم المالیةمن المتوقع أن تتحقق-

النقد والنقد المعادل باستثناء النقد مقید السحب أو المستخدم لتسدید مطلوبات تستحق خالل فترة تتجاوز اثني عشر شهرًا -
الموحدة بعد تاریخ القوائم المالیة

اولة.جمیع الموجودات األخرى كموجودات غیر متدیتم تصنیف 
تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالیة: 

Wمن المتوقع تسدیدها ضمن دورة التشغیل العادیة-

محتفظ بها لغرض المتاجرة-

الموحدةمستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شهرًا بعد تاریخ القوائم المالیة-

الموحدة یةشهرًا على األقل بعد تاریخ القوائم المالثني عشر ل تسدید المطلوبات لفترة تتجاوز إال یوجد قیود أو شروط لتأجی-
یتم تصنیف جمیع المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.

یتم تصنیف الموجودات والمطلوبات الضریبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غیر متداولة.

إعادة تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة 
باستحواذ الشركة ها قوم فیتالمالیة بعد تاریخ االعتراف المبدئي، باستثناء الحاالت التي اموجوداتهبإعادة تصنیف الشركة قوم تال 

ًا.دأو الغاء قطاع أعمال. وال یتم إعادة تصنیف المطلوبات المالیة أب

انخفاض قیمة األصول المالیة
نظرة عامة حول الخسائر االئتمانیة المتوقعة

وهري بشكل جعقود التأجیر التمویلي ) إلى تغییر طریقة احتساب خسارة التدني ٩أدى تطبیق معیار التقاریر المالي الدولي رقم (
نهج طریقة الخسائر االئتمانیة المتوقعة ذات نظرة مستقبلیة بدًال من االعتراف بالخسارة عند تكبد الخسارة حسب معیار من خالل

.٢٠١٨كانون الثاني ١) اعتبارًا من ٣٩(المحاسبة الدولي رقم

والمشار الیها ،عقود التأجیر التمویلي المتوقعة لجمیع لخسائر تدني عقود التأجیر التمویلي بتسجیل المخصصات الشركة قوم ت
.“األدوات المالیة“جمیعا 

).٩(ال تخضع أدوات الملكیة الختبار التدني بموجب معیار التقاریر المالي الدولي رقم 

شهرًا، وفي حال حدوث تغیر ١٢یستند مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الخسائر االئتمانیة المتوقع حدوثها لمدة 
ملموس على مخاطر االئتمان من تاریخ االعتراف األولي، یستند مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقع حدوثها على مدى عمر 

األصل.

األصل الناتجة عن شهر هي جزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر١٢توقعة خالل إن الخسارة االئتمانیة الم
شهر من تاریخ القوائم المالیة الموحدة.١٢أحداث تعثر باألدوات المالیة التي یمكن حدوثها خالل 

شهرًا بناًء على ١٢خالل مانیة المتوقعةیتم احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكامل عمر التعرض االئتماني والخسائر االئت
طبیعة األدوات المالیة.
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بوضع سیاسة إلجراء تقییم، بشكل دوري، فیما إذ كانت مخاطر االئتمان لألداة المالیة قد زادت بشكل ملموس من الشركة تقام
.العمر المتبقي لألدوات المالیةاالعتراف األولي، من خالل األخذ بعین االعتبار التغیر في مخاطر التعثر على مدىتاریخ

بتصنیف الموجودات المالیة إلى المرحلة (األولى) والمرحلة (الثانیة) والمرحلة (الثالثة)، كما الشركة قوم تبناًء على ما ذكر أعاله، 
هو موضح أدناه: 

التي لم نذ اثباتها المبدئي و تشمل األدوات المالیة التي لم تزید مخاطرها االئتمانیة بشكل جوهري مالمرحلة األولى:
توقعة بقید مخصص تدني للخسائر االئتمانیة المالشركة قوم تیحدث علیها تدني ائتماني منذ منحها. 

شهرًا.١٢على مدى 

تشمل األدوات المالیة التي زادت مخاطرها االئتمانیة بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي والتي لم المرحلة الثانیة:
ى بقید مخصص تدني للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدالشركة قوم تیحدث علیها تدني ائتماني. 

عمر األداة المالیة.

مدى بقید مخصص تدني خسائر ائتمانیة علىالشركة قوم ت. تشمل األدوات المالیة المتدنیة ائتمانیاً المرحلة الثالثة:
العمر المتوقع لتلك األدوات المالیة.

توقعات معقولة السترداد إما كامل المبلغ القائم أو جزء منه یتم تخفیض الشركة بالنسبة للموجودات المالیة التي ال یتوفر لدى 
القیمة الدفتریة للموجودات المالیة ویعتبر بمثابة إلغاء جزئي للموجودات المالیة. 

احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
المتوقع، لثالثة سیناریوهات لقیاس العجز النقديباحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة بنًاء على المتوسط المرجح الشركة قوم ت

وفقًا للعقد لشركة لمخصومة بسعر تقریبي ألسعار األرباح الفعلیة. إن العجز النقدي هو الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة 
والتدفقات النقدیة المتوقع تحصیلها. 

إن آلیة احتساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة والعناصر الرئیسیة هي على النحو التالي: 

احتمالیة التعثر هي تقدیر الحتمال التخلف عن السداد خالل فترة زمنیة معینة. التعثر من الممكن احتمالیة التعثر
أن یحدث في فترة محددة خالل فترة التقییم. 

التعرض االئتماني عند 
التعثر

ان التعرض االئتماني عند التعثر هو تقدیر المبلغ القائم الخاضع للتعثر في تاریخ مستقبلي، مع 
األخذ بعین االعتبار التغیرات المتوقعة على المبلغ القائم بعد تاریخ التقریر، بما في ذلك دفعات 

عة من التسهیالت سداد أصل الدین والفائدة، سواء كان مجدول ضمن عقد، السحوبات المتوق
الملتزم بها، األرباح المستحقة عن تأخیر الدفعات المستحقة.

الخسارة المفترضة عند 
التعثر

إن الخسارة المفترضة عند التعثر هي تقدیر للخسارة الناشئة عند التعثر في وقت معین. وهي 
له مع األخذ بعین وقع تحصیتمثل الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة والمبلغ الذي یت

االعتبار الضمانات. عادة ما یتم التعبیر عن الخسارة المفترضة عند التعثر كنسبة مئویة من 
التعرض االئتماني عند التعثر.

ضل، أخذ بعین االعتبار ثالثة سیناریوهات (السیناریو العادي، السیناریو األفالشركة تعند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة، فإن 
والسیناریو األسوء). ویرتبط كل منها بأوزان مختلفة من احتمالیة التعثر والتعرض االئتماني عند التعثر والخسارة المفترضة عند 

التعثر. 
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آلیات احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة تتلخص كما یلي: 

النظرة المستقبلیة للمعلومات 
على قاعدة واسعة من المعلومات المستقبلیة المستخدمة كمدخالت في نموذج احتساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة، الشركة عتمد ت

وعلى سبیل المثال: 

الناتج المحلي اإلجمالي.-

عدالت البطالة.م-

إن المدخالت والنماذج المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة قد ال تشتمل على كافة خصائص السوق كما في 
تاریخ القوائم المالیة. نتیجة لذلك، یتم اجراء تعدیالت نوعیة في بعض األحیان كتعدیالت مؤقتة في حال وجود اختالفات كبیرة.

تقییم الضمانات 

لغایات التقلیص من مخاطر االئتمان باستخدام الضمانات، حیثما أمكن. وهناك عدة أشكال للضمانات، مثل الضمانات الشركة قوم ت
النقدیة واألوراق المالیة وحواالت الحق والعقارات والمبالغ مستحقة القبض والمخزون وغیرها من الموجودات غیر المالیة. إن 

) هي نفسها كما هي ٩لمعالجة الضمانات حسب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (ة الشركالسیاسة المحاسبیة المتبعة من قبل 
.)٣٩بموجب معیار المحاسبي الدولي رقم (

حتساب . ولكن تؤثر القیمة العادلة للضمانات على اللشركةال یتم تسجیل الضمانات، ما لم یتم استردادها، في قائمة المركز المالي 
. یتم تقییم الضمانات عند االعتراف األولي ویتم إعادة تقییمها بشكل دوري. ومع ذلك، بعض للشركةمتوقعة الخسائر االئتمانیة ال

الضمانات، على سبیل المثال النقد أو األوراق المالیة یتم تقییمها بشكل یومي. 

مالیة األخرى دیر قیمة الموجودات البیانات السوق النشط لتقییم الموجودات المالیة المحتفظ بها كضمان. ویتم تقالشركة ستخدم ت
التي لیس لدیها سوق نشط باستخدام طرق تقییم مناسبة. یتم تقییم الضمانات غیر المالیة، مثل الضمان العقاري، بناًء على البیانات 

المقدمة من أطراف خارجیة مثل مقیمین الرهن العقاري. 

شهر ١٢یتم احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة باحتمالیة التعثر للتعرض اإلئتماني خالل األولى:المرحلة
احتساب بالشركة قوم تكجزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدة حیاة األصل وبالتالي 

شهر بعد تاریخ القوائم المالیة. ١٢مالیة حدوث تعثر لألدوات المالیة خالل المخصص من احت
شهرًا على مبلغ التعرض اإلئتماني ١٢یتم تطبیق هذه االحتماالت االفتراضیة المتوقعة لمدة 

عند التعثر مضروبة بنسبة الخسارة بافتراض التعثر مخصومة بسعر الفائدة الفعلیة. ویتم إجراء 
لكل من السیناریوهات الثالثة، كما هو موضح أعاله.هذا االحتساب 

احتساب بالشركة قوم تمن تاریخ االعتراف األولي، االئتمانیة عند حدوث زیادة مؤثرة بالمخاطرالمرحلة الثانیة:
اب ، وتتماثل آلیة احتساإلئتمانيالمتوقعة لكامل عمر التعرض االئتمانیة مخصص الخسارة

موضحة أعاله، بما في ذلك استخدام السیناریوهات المختلفة، ولكن المخصص بنفس الطریقة ال
م عند التعثر لكامل عمر األداة المالیة، ویتاإلئتماني یتم استخدام احتمالیة التعثر والتعرض 

الفعلي.خصم مبلغ العجز النقدي المتوقع بمعدل الربح
باحتساب ركة الشقوم تبالنسبة للموجودات المالیة التي ینطبق علیها مفهوم التدني (التعثر)، المرحلة الثالثة:

المتوقعة لكامل عمر التعرض اإلئتماني. وتتماثل آلیة احتساب المخصص االئتمانیة الخسارة 
خسارةونسبة⁒١٠٠بالطریقة المتبعة بالمرحلة الثانیة، ویتم تحدید احتمالیة التعثر نسبة 

األولى والثانیة.المرحلتینفيالمطبقةتلكمنأكبرالتعثربافتراض
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إعدام الدین 

) ال ٩فیما یخص اعدام الدین حسب معیار التقاریر المالي الدولي رقم (الشركة إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل 
كة الشر ). یتم اعدام الموجودات المالیة إما بشكل جزئي أو كلي فقط عند توقف ٣٩تختلف مقارنة مع معیار المحاسبة الدولي رقم (

بلغ المعدوم أكبر من مخصص الخسائر المتراكمة، یتم معالجة الفرق كإضافة إلى المخصص. عن االسترداد. في حال كان الم
یتم تسجیل المبالغ المستردة الحقًا في اإلیرادات األخرى. 

عقود التأجیر التمویليالتعدیل على 

وبات المالیة لب العمیل نتیجة الصعكاستجابة لطلعقود التأجیر التمویلي بإجراء تعدیالت على شروط العقد أحیاناً الشركة قوم ت
شمل نتیجة لظهور أو وجود صعوبات مالیة للعمیل. قد تالعقد بتعدیل شروط الشركة قوم تبدًال من استرداد أو تحصیل الضمانات و 

جل ة من أالمجدولالعقود في مراقبة الشركة الشروط تمدید دفعات السداد أو االتفاق على شروط تسهیل جدیدة. تتمثل سیاسة 
ثالثة بتعدیل التصنیف بین المرحلة الثانیة والمرحلة الالشركة المساعدة على ضمان استمرار حدوث الدفعات المستقبلیة. إن قرار 

یتم على أساس كل حالة على حدة.

آالت ومعدات

تظهر اآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزیل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت. تشمل كلفة اآلالت والمعدات 
حققت شروط إذا تاألجلالكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات اآلالت والمعدات ومصاریف التمویل للمشاریع اإلنشائیة طویلة 

عند تحققها. الموحدةع النفقات األخرى في قائمة الدخلاالعتراف. یتم إثبات جمی

یتم احتساب اإلستهالك باستخدام طریقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما یلي:

العمر اإلنتاجي
(سنوات)

٦سیارات
٥أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

١٠-٥أثاث ومعدات وتحسینات مأجور

بند من اآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهریة منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة إقتصادیة متوقعة من یتم شطب أي 
استخدام األصل أو التخلص منه. یتم قید أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب األصل، والذي یمثل الفرق بین العائد من التخلص 

.الموحدةوصافي القیمة الدفتریة لألصل، في قائمة الدخل
ن لزم األمر. إ،تتم مراجعة القیم المتبقیة لألصول واألعمار اإلنتاجیة وطرق اإلستهالك في كل سنة مالیة ویتم تعدیلها الحقاً 
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توحید األعمال

یتم قید عملیات توحید األعمال باستخدام طریقة اإلستحواذ. تمثل كلفة اإلستحواذ مجموع القیمة العادلة للمقابل المالي المدفوع 
بتاریخ اإلستحواذ وقیمة حقوق الجهات غیر المسیطرة في الشركات المستحوذ علیها. عند أي توحید لألعمال تقوم الشركة بتقییم 

صافي لىإمسیطرة في الشركة المستحوذ علیها بالقیمة العادلة أو بنسبة حصة الجهات غیر المسیطرة حصة حقوق الجهات غیر ال
موجودات الشركة المستحوذ علیها. یتم اإلعتراف بمصاریف اإلستحواذ ضمن المصاریف اإلداریة في قائمة الدخل الموحدة. 

الظروف والمطلوبات المالیة للشركة المستحوذ علیها وفقاً للشروط التعاقدیة و تقوم الشركة عند االستحواذ بتقدیر وتصنیف الموجودات 
االقتصادیة بتاریخ االستحواذ.

في حال توحید األعمال نتیجة اإلستحواذ التدریجي، یتم قیاس االستثمار المصنف سابقًا للشركة المستحوذ علیها بالقیمة العادلة 
القیمة العادلة والقیمة الدفتریة المصنف سابقًا في قائمة الدخل الموحدة. في تاریخ اإلستحواذ. یتم قید الفرق بین

یتم إثبات الشهرة الناتجة عن شراء الشركات التابعة بالكلفة والتي تمثل الزیادة في المقابل المالي الذي تم تحویله والمبلغ الذي تم 
دات والمطلوبات التي تم الحصول علیها من الشركة قیده لحقوق الجهات غیر المسیطرة عن حصة الشركة في صافي الموجو 

التابعة. إذا كان المقابل المالي أقل من القیمة العادلة لصافي الموجودات للشركة التابعة، یتم تسجیل الفرق كربح في قائمة الدخل 
الموحدة.

جراء دراسة حول كمة في القیمة الدفتریة. لغرض إالحقًا لإلثبات المبدئي، یتم إثبات الشهرة بالكلفة بعد تنزیل أیة خسائر تدٍن مترا
وجود تدني في القیمة الدفتریة للشهرة، یتم توزیع قیمة الشهرة بتاریخ الشراء على الوحدات، أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد، 

لیها قد كة المستحوذ عوالمتوقع أن تستفید من عملیة توحید األعمال، بغض النظر عن كون الموجودات والمطلوبات األخرى للشر 
تم توزیعها على هذه الوحدات أم ال.

عند استبعاد أحد األنشطة التشغیلیة ضمن وحدة منتجة للنقد، یتم اعتبار الشهرة المرتبطة بالنشاط التشغیلي المستبعد كجزء من 
القیمة الدفتریة لذلك النشاط لتحدید مبلغ الربح أو الخسارة. یتم تحدید مبلغ الشهرة المستبعد وفقًا لنسبة القیمة الدفتریة للنشاط 

في القیمة المتبقیة من الوحدة المنتجة للنقد.صاإلىالمستبعد 

عقود التأجیر التمویلي

المستأجر كافة منافع ومخاطر ملكیة المأجور. یتم قید ذمم إلىعقود التأجیر التمویلي هي عقود تأجیر تنقل الشركة من خاللها 
الفوائد غیر المتحققة.التأجیر التمویلي بإجمالي كلفة االستثمار في عقود التأجیر التمویلي بعد تنزیل

یتم توزیع فوائد عقود التأجیر التمویلي على فترة العقد وذلك لتحقیق معدل فائدة ثابتة على صافي إستثمار الشركة في عقود التأجیر 
.الموحدةالتمویلي. یتم قید فوائد عقود التأجیر التمویلي في قائمة الدخل

عقود التأجیر التشغیلي 

التشغیلیة هي العقود التي تحتفظ الشركة بموجبها بجمیع المخاطر والمنافع الرئیسیة لملكیة الموجودات المؤجرة. یتم عقود التأجیر 
على أساس القسط الثابت على فترة التأجیر.الموحدةإثبات دخل عقود الموجودات المؤجرة كإیراد ضمن قائمة الدخل

النقد والنقد المعادل

تحق تسـألجلالنقدیة، یشـمل النقد والنقد المعادل النقد في الصـندوق وأرصـدة لدى البنوك وودائع قصـیرة ألغراض قائمة التدفقات ا
بعد تنزیل النقد المقید السحب.،خالل فترة ثالثة شهور أو أقل

ذمم دائنة ومستحقات

م المطالبة بها لمة سواء تمت أو لم تتیتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المست
من قبل المورد.
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األجلقروض طویلة 

مبدئیًا بالقیمة العادلة بعد تنزیل أیة تكالیف مباشرة. ویعاد الحقًا تقییمها بالكلفة المطفأة باستخدام األجلیتم قید القروض طویلة 
مة الدخل في قائاألجلطریقة العائد الفعلي. تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن تخلي الجهة المقرضة عن القروض طویلة 

الموحدة.

بعین االعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاریف األخرى التى تشكل یتم احتساب الكلفة المطفأة بعد األخذ
جزءًا من العائد الفعلي. یتم قید اإلطفاء الناتج عن استخدام طریقة العائد الفعلي ضمن قائمة الدخل الموحدة.

اإلیرادات المؤجلة
المتوقعة المخصومة ومبلغ القرض المستغل، یتم إطفاء اإلیرادات المؤجلة علىتمثل اإلیرادات المؤجلة الفرق بین التدفقات النقدیة 

فترة القرض في قائمة الدخل والدخل الشامل.

تقاص األدوات المالیة
یتم إجراء تقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وٕاظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما 

الحقوق القانونیة الملزمة وكذلك عندما یتم تسویتها على أساس التقاص أو یكون تحقق الموجودات وتسویة المطلوبات في تتوفر
نفس الوقت.

مخصصات
یتم احتساب مخصصات عندما یترتب على الشركة التزامات (قانونیة أو ضمنیة) ناشئة عن أحداث سابقة على أن یكون من 

.مكانیة تحدید قیمتها بشكل موضوعياإللتزامات وتوافر إالمرجح نشوء هذه 

العمالت األجنبیة
رف الدوالر األمریكي وفقًا ألسعار الصإلىیتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غیر الدوالر األمریكي خالل السنة 

نهایة ي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى فيكما في تاریخ المعاملة. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة وتلك الت
الدوالر األمریكي وفقًا ألسعار الصرف كما في تاریخ القوائم المالیة الموحدة. تظهر فروقات التحویل من ربح أو خسارة إلىالسنة 

في قائمة الدخل الموحدة.
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آالت ومعدات.٣

سیارات
سیارات*مؤجرة

أجهزة وبرامج 
اآلليالحاسب 

أثاث ومعدات 
وتحسینات 

المجموعالمأجور
دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي

الكلفة 
٢٠١٨٤٤٦,٨٥٢٤٨٦,٢٩٨١٠٨,٢٦١٦٠,٤٦٠١,١٠١,٨٧١كانون الثاني ١الرصید كما في 

١٧,١٠٢٣,٤٦٢٧٢٤,٨٥٠-٧٠٤,٢٨٦إضافات 
٢٠٧,٨٤١--٢٠٧,٨٤١-)٥مخزون سیارات (إیضاح منمحول 

٢٠١٨١,١٥١,١٣٨٦٩٤,١٣٩١٢٥,٣٦٣٦٣,٩٢٢٢,٠٣٤,٥٦٢كانون األول ٣١الرصید كما في 

اإلستهالك المتراكم 
٢٠١٨١٣٤,٠٤٧٣٣٤,٨٧٨٥٤,٢٤٢٢٣,٠٧٢٥٤٦,٢٣٩كانون الثاني ١الرصید كما في 
١٦٨,٩٣٦٨٥,٧٥٤٢٠,٤٨٦٨,٢٥٨٢٨٣,٤٣٤إستهالك السنة

٢٠١٨٣٠٢,٩٨٣٤٢٠,٦٣٢٧٤,٧٢٨٣١,٣٣٠٨٢٩,٦٧٣كانون األول ٣١الرصید كما في 

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٨٨٤٨,١٥٥٢٧٣,٥٠٧٥٠,٦٣٥٣٢,٥٩٢١,٢٠٤,٨٨٩كانون األول ٣١كما في 
٢٠١٧٣١٢,٨٠٥١٥١,٤٢٠٥٤,٠١٩٣٧,٣٨٨٥٥٥,٦٣٢األول كانون ٣١كما في 

حمیل مصروف استهالك السیارات بالكامل على حساب التكالیف المباشرة.ت٢٠١٧و٢٠١٨تم خالل عامي 

مخصصة ألغراض الشركة اإلداریة. *  یمثل هذا البند سیارات

االستثمار في عقود التأجیر التمویلي.٤
٢٠١٨٢٠١٧

دوالر أمریكيأمریكيدوالر 
٣٦,٢٩٣,٢٨١٣٤,٢٢١,١٤٣إجمالي االستثمار في عقود التأجیر التمویلي 

)٥,١٤٨,٤٤١()٦,٢٧٢,٨٥١(ینزل: إیرادات فوائد غیر متحققة
٣٠,٠٢٠,٤٣٠٢٩,٠٧٢,٧٠٢القیمة الحالیة لدفعات عقود التأجیر التمویلي

٥,١٠٣,٨٦٦٣,٦٤٦,٧٣٤ذمم التأجیر التمویلي المستحقة
)١,٠٣٤,٩٣٨()١,٦٢٤,٩٠١(مخصص تدني االستثمار في عقود التأجیر التمویلي

٣٣,٤٩٩,٣٩٥٣١,٦٨٤,٤٩٨صافي االستثمار في عقود التاجیر التمویلي
ینزل: صـــافي االســـتثمار في عقود التأجیر التمویلي المســـتحقة والتي تســـتحق 

)١٢,٦١٤,٢٦٣()١٣,٢٩٨,٣٩١(خالل عام 
٢٠,٢٠١,٠٠٤١٩,٠٧٠,٢٣٥صافي االستثمار في عقود التأجیر التمویلي طویلة األجل 
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التأجیر التمویلي والقیمة الحالیة لدفعات عقود التأجیر التمویلي كما في عقودفیما یلي قیمة إجمالي اإلستثمار في
وفقًا لفترة اإلستحقاق:٢٠١٨كانون األول ٣١

إجمالي كلفة 
اإلستثمار في 
التأجیر التمویلي

القیمة الحالیة 
لدفعات عقود 
التأجیر التمویلي

دوالر أمریكيدوالر أمریكي
٢٠١٩١٥,٦١٠,٢٦٤١٢,٣٤٣,٩٤٩تستحق خالل عام

٢٠٢٠١١,٧٤٠,٤٧١٩,٦٥٧,٣٣٦
٢٠٢١٦,٢٩٠,٣٧٣٥,١٨٣,٩٠٤
٢٠٢٢١,٨٦٩,٣٣٦١,٥٤٠,٥٢٢
٧٨٢,٨٣٧٦٤٥,١٣٧الحقاً 

٣٦,٢٩٣,٢٨١٢٩,٣٨٨,٨٤٨

االستثمار في عقود التأجیر التمویلي خالل السنة:تدنيفیما یلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص

٢٠١٨٢٠١٧
دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

١,٠٣٤,٩٣٨٨٥٤,٩٣٨قبل التعدیل–رصید بدایة السنة
-٣٧٣,٩٦٣) ٩ثر معیار التقاریر الدولیة رقم (أ

١,٤٠٨,٩٠١٨٥٤,٩٣٨المعدل-رصید بدایة السنة 
٢١٦,٠٠٠١٨٠,٠٠٠إضافات خالل السنة

١,٦٢٤,٩٠١١,٠٣٤,٩٣٨رصید نهایة السنة

كما المســـتحقة والتي تســـتحق خالل عام وغیر متدنیة القیمةاالســـتثمار في عقود التأجیر التمویلي فیما یلي تحلیل ألعمار 
:٢٠١٧و٢٠١٨كانون األول ٣١في 

دنیة القیمة. تحتفظ غیر متذمم عقود التأجیر التمویليتتوقع إدارة الشركة بناًء على خبراتها السابقة بأن یتم تحصیل جمیع 
الشركة بسند الملكیة لمعظم الموجودات الخاصة بذمم التأجیر التمویلي. أما بالنسبة لباقي الذمم فإنه لیس من طبیعة أعمال 

الشركة الحصول على ضمانات مقابل هذه الذمم.

ذمم غیر مستحقة 
وغیر متدنیة القیمة

ذمم مستحقة وغیر متدنیة القیمة

المجموع
٣٠أقل من 
یوم

٩٠–٣١
یوم

١٨٠-٩٠
یوم

٢٧٠-١٨٠
یوم

كثر منأ
یوم٢٧٠

دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي
٢٠١٨١٠,٩١٥,٣٦٤٧٣٦,١٥٢٤٢٣,٢٠٧٣٢٤,٧٧٣١٩٠,٠٠٣٧٠٨,٨٩٢١٣,٢٩٨,٣٩١
٢٠١٧١٠,٢٤١,١٢٢٧٣٣,٠٩٨٤٢١,٤٥١٣٢٣,٤٢٦١٨٩,٢١٥٧٠٥,٩٥١١٢,٦١٤,٢٦٣
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موجودات متداولة أخرى.٥
٢٠١٨٢٠١٧

دوالر أمریكيدوالر أمریكي
٣,١٧٩,٨١٦٢,٨٤٦,٤٢٧مقدمة للموردیندفعات 

١,٥٥٥,٧٣٣٦٤٧,٥٣٧مخزون سیارات *
٨١٠,٠٣٣١,٧٢٥,٢٨١مستحق من ضریبة القیمة المضافة

٤٠٠,٤٨٠٤٤٣,٦٦٨ذمم بیع سیارات
١١٠,٦٦١١١٨,١٠٦مصاریف مدفوعة مقدماً 

-٧٤,١٧٥عقود آجلةتقییم 
١٨,٨٥٧١٦,٠٢٤مستحق من الموظفین

٦,٦٩٠٦,٦٩٣أخرى
٦,١٥٦,٤٤٥٥,٨٠٣,٧٣٦

خالل السنة:السیارات*  فیما یلي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخزون
٢٠١٨٢٠١٧

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
-٦٤٧,٥٣٧رصید بدایة السنة

٤٩,٢٠٢)٢٠٧,٨٤١()٣من ممتلكات ومعدات (إیضاح (إلى) محول 
١,١١٦,٠٣٧٥٩٨,٣٣٥إضافات

١,٥٥٥,٧٣٣٦٤٧,٥٣٧رصید نهایة السنة

النقد والنقد المعادل .٦
٢٠١٨٢٠١٧

دوالر أمریكيدوالر أمریكي
٣٤,١٧١١٠,٧٧٠نقد في الصندوق

٦,٥٩٢,١٢٣٤,٢٥٢,٠٢٠أرصدة وودائع قصیرة األجل لدى البنوك 
٦,٦٢٦,٢٩٤٤,٢٦٢,٧٩٠

من اآلتي:٢٠١٧و٢٠١٨كانون األول ٣١ألغراض قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، یتألف النقد والنقد المعادل كما في 

٢٠١٨٢٠١٧
دوالر أمریكيدوالر أمریكي

٣٤,١٧١١٠,٧٧٠نقد في الصندوق
٦,٥٩٢,١٢٣٤,٢٥٢,٠٢٠أرصدة وودائع قصیرة األجل لدى البنوك 

٦,٦٢٦,٢٩٤٤,٢٦٢,٧٩٠
)٢,٠٣٢,١٧٢()٥,١٥١,٥٢٢(نقد مقید السحب *

١,٤٧٤,٧٧٢٢,٢٣٠,٦١٨

.)٩یضاح إیمثل النقد مقید السحب تأمینات نقدیة لدى البنوك كضمان مقابل الحصول على تسهیالت ائتمانیة للشركة (*



٢٣

رأس المال المدفوع .٧
كما یلي:٢٠١٧و٢٠١٨كانون األول ٣١الشركة كما في رأسمال بلغ 

٢٠١٨٢٠١٧
دوالر أمریكيدوالر أمریكي

٦,٥٠٠,٠٠٠٦,٥٠٠,٠٠٠رأس المال المصرح به

٦,٥٠٠,٠٠٠٦,٥٠٠,٠٠٠رأس المال المكتتب به والمدفوع

جباريإحتیاطي إ.٨

من األرباح السنویة الصافیة یخصص لحساب %١٠وفقًا لقانون الشركات الفلسطیني ونظام الشركة الداخلي، یقتطع 
االحتیاطي اإلجباري. یجوز للشركة وقف هذا االقتطاع عندما یبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما یعادل ربع 

على المساهمین.الشركة. ال یجوز توزیع االحتیاطي اإلجباريرأسمال 

األجلقروض طویلة .٩

٢٠١٨٢٠١٧
دوالر أمریكيدوالر أمریكي

٢٠,١١٧,٤٢٦١٦,٦٩١,٤٥٧قروض من بنوك محلیة وٕاقلیمیة (أ)
١٢,٦٧٦,٥٤٨١٠,٦٠٣,٤٩١قروض من جهات ذات عالقة (ب)

١,٤٧٦,٤١٠١,٥٦٨,٦٨٢قرض وزارة المالیة والتخطیط (ج)
٩٣٢,٢٩٥١,٠٠٠,٠٠٠الفلسطیني (د)قرض صندوق االستثمار 

٣٥,٢٠٢,٦٧٩٢٩,٨٦٣,٦٣٠
)٨,١٢٨,٩٢١()١٢,١٢٧,١٠٥(الجزء قصیر األجل من القروض طویلة األجل 

٢٣,٠٧٥,٥٧٤٢١,٧٣٤,٧٠٩

قلیمیة. یستحق على هذه القروض فوائد (أ) وقعت الشركة عدة اتفاقیات قروض خالل العام واألعوام السابقة مع بنوك محلیة وإ
. یتم سداد هذه القروض على أقساط شهریة. تم منح بعض هذه القروض بكفالة %٧,٢-%٤,٧سنویة تتراوح بین 

١,٣٥٦,٩٩٤ودوالر أمریكي١,٢٧٩,٥٤٨واصل بمبلغشركة واصل (مساهم رئیسي)، ورهن موجودات مالیة لشركة 
٢,٠٣٢,١٧٢على التوالي. باإلضافة إلى تأمینات نقدیة بقیمة ٢٠١٧و٢٠١٨كانون األول ٣١دوالر أمریكي كما في 

دوالر أمریكي ورهن السیارات الممولة من قبل البنوك وتجییر التأمین الشامل علیها لصالح البنوك.

دوالر ٦٠٣,٤٩١اتفاقیة قرض مع شركة صندوق سراج فلسطین (مساهم رئیسي) بقیمة ٢٠١٧خالل عام وقعت الشركة (ب) 
اتفاقیة قرض مع شركة صندوق تم توقیع ٢٠١٨عام خالل أمریكي یستحق القرض خالل سنة واحدة من تاریخ المنح.

.ل سنة واحدة من تاریخ المنح یستحق القرض خال، دوالر أمریكي ٢,١٦٧,٥٠٢سراج فلسطین (مساهم رئیسي) بقیمة 
. كما وقعت الشركة خالل األعوام السابقة اتفاقیات قروض مع شركة %٥یستحق على القرض فائدة سنویة ثابتة بنسبة 

دوالر أمریكي. تستحق القروض بعد خمس سنوات ١٠,٠٠٠,٠٠٠تمویل الرهن العقاري الفلسطینیة(شركة شقیقة) بقیمة 
وفوائده المستحقة قرضالبهیكلة ٢٠١٨قامت الشركة خالل عام ، %٥–%٤,٧٥بنسبةسنویة من تاریخ السحب بفائدة 

٥تستحق هذه القروض دفعة واحدة بعد %٥,٥حیث أصبحت الفائدة السنویة دوالر أمریكي١٠,٥٠٩,٠٤٦بقیمة 
.سنوات



٢٤

اتفاقیة قرض طویل األجل مع وزارة المالیة والتخطیط الفلسطینیة من خالل مشروع ٢٠١٦(ج) وقعت الشركة خالل عام 
تطویر المؤسسات الفلسطینیة الصغیرة ومتوسطة الحجم وبالتعاون مع مؤسسة التطویر اإلیطالي بسقف قروض إجمالي 

خمس سنوات، بحیث تستغل الشركة هذا القرض لمنح سنوات وبفترة سماح ٨یورو تستحق على فترة ١,٥٨٠,٠٠٠
كانون ٣١تمویل التاجیر التمویلي وفقًا لشروط معینة. ال یخضع هذا القرض لعائد. بلغ رصید القرض المستغل كما في 

دوالر أمریكي. تم تسجیل القرض بالكلفة المطفأة ١,٨٩٥,٦٨٤یورو أي ما یعادل مبلغ ١,٥٨٠,٠٠٠مبلغ ٢٠١٨األول 
المبلغ المستغل . وقد تم قید الفرق بینالفوائدتي تمثل التدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة للمبلغ األصلي للقرض و وال

للقرض والقیمة العادلة للقرض كإیرادات مؤجلة. یتم إطفاء اإلیرادات المؤجلة على فترة القرض. یتم احتساب مصاریف 
ویتم قیدها في قائمة الدخل والدخل الشامل. بلغت القیمة العادلة ةالفعلیالفائدة على القرض باستخدام طریقة الفوائد 

٣١دوالر أمریكي كما في ٢٦٣,٢٤١دوالر أمریكي وبلغ رصید اإلیرادات المؤجلة مبلغ ١,٤٧٦,٤١٠للقرض مبلغ 
ف تمویل.دوالر أمریكي كإیرادات مؤجلة متحققة وكمصاری٦٣,٧٦١. قامت الشركة بقید مبلغ ٢٠١٨كانون األول 

دوالر ١,٠٠٠,٠٠٠اتفاقیة قرض طویل األجل مع صندوق االستثمار الفلسطیني بقیمة ٢٠١٧(د) وقعت الشركة خالل عام 
أمریكي لتمویل الشباب الفلسطیني من أصحاب المشاریع المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر. یسدد القرض على أقساط 

.%٣,٥ض فائدة سنویة متناقصة بنسبة . یستحق على القر ٢٠٢١شهریة تنتهي في عام 

فیما یلي جدول استحقاق رصید القروض: 
دوالر أمریكي

٢٠١٩١٢,١٢٧,١٠٥ما یستحق خالل عام
٢٠٢٠٦,٢٤٩,٦٨٦
٢٠٢١٣,٥٢٨,٢٣٣
٢٠٢٢١٢,٢١٩,٥٣٢
١,٠٧٨,١٢٣الحقاً 

٣٥,٢٠٢,٦٧٩

مخصص تعویض نهایة الخدمة .١٠

فیما یلي ملخص الحركة على مخصص تعویض نهایة الخدمة: 
٢٠١٨٢٠١٧

دوالر أمریكيدوالر أمریكي
٨٢,٩٩٧٧٣,٨٨٢رصید بدایة السنة 

٥٩,٠٠٥٤٠,٦٢٥إضافات خالل السنة 
)٣١,٥١٠()٤,٧٣٨(دفعات خالل السنة
١٣٧,٢٦٤٨٢,٩٩٧رصید نهایة السنة 

یتم التخصیص لتعویض نهایة الخدمة للموظفین وفقًا لقانون العمل الساري المفعول في فلسطین ونظام شؤون الموظفین 
والذي تم إیقاف ٢٠١٨. هذا وكان من المتوقع تطبیق قانون الضمان االجتماعي الفلسطیني خالل عام بالشركةالخاص 

على أن یستمر الحوار مع الجهات ذات العالقة من أجل ٢٠١٩الثاني كانون ٢٨تنفیذه وفقًا لقرار بقانون رئاسي بتاریخ 
الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه. هذا ویلزم القانون بنسخته الحالیة صاحب العمل بتسویة مكافأة 

نهایة الخدمة للفترات السابقة لتطبیق أحكام هذا القانون.



٢٥

تسهیالت ائتمانیة.١١

دوالر أمریكي ٧٠٠,٠٠٠من بنك محلي بسقفاالئتمانیة حسابات جاري مدین حصلت علیها الشركةتمثل التسهیالت 
یستحق على التسهیل فائدة سنویة على التوالي. ،٢٠١٧و٢٠١٨كانون األول ٣١كما في دوالر أمریكي ١,٧٢٠,٠٠٠٠و

، ورهن شركة واصل (مساهم رئیسي)دوالر أمریكي وكفالة ٥٠,٠٠٠التسهیل بحجز مبلغ اتم منح هذ.%٤,٧٥بمعدل 
كانون األول ٣١دوالر أمریكي كما في ١,٣٥٦,٩٩٤دوالر أمریكي و ١,٢٧٩,٥٤٨موجودات مالیة لشركة واصل بمبلغ 

لغ بعلى التوالي. رهن السیارات الممولة من قبل البنوك وتجییر التأمین الشامل علیها لصالح البنوك.،٢٠١٧و٢٠١٨
دوالر أمریكي كما في٥١٣,٥٥٧دوالر أمریكي و٤٣٦,٧٢٥المستغلرصید التسهیالت 

، على التوالي.٢٠١٧و ٢٠١٨كانون األول ٣١

ذمم دائنة.١٢

٢٠١٨٢٠١٧

دوالر أمریكيدوالر أمریكي
٣,١١٩,٤٥١٣,٤٨٤,١٢٩ذمم تجاریة دائنة

٣,١١٩,٤٥١٣,٤٨٤,١٢٩

ضریبة الدخل.١٣

على رصید مخصص ضریبة الدخل:فیما یلي ملخص الحركة التي تمت
٢٠١٨٢٠١٧

دوالر أمریكيدوالر أمریكي
٧١,٣٦٦٩١,٥٠٦رصید بدایة السنة 
١٦٥,٠٠٠١١٩,٤٦٤التخصیص للسنة

)٤٥,٩٠١(-استردادات
)٩٣,٧٠٣()١٤٤,٩١٤(دفعات خالل السنة 
٩١,٤٥٢٧١,٣٦٦رصید نهایة السنة 

.٢٠١٧عام لمخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل عن نتائج أعمالها إلى الشركةتوصللم ت

مطلوبات متداولة أخرى.١٤

٢٠١٨٢٠١٧
دوالر أمریكيدوالر أمریكي

٧٥٦,٩٧٢٢٤٧,٨٣٨مصاریف مستحقة
٣٤٨,٢٣٩٧٠٧,٧٣٦دفعات مقدمة من العمالء

٤٦,٦٧٢-مستحق لجهات ذات عالقة
٩٠,٣٧٢-التأجیر التمویليتأمینات نقدیة مقابل عقود 

٣٤,٨٦٠-تقییم عقود آجلة
١,١٠٥,٢١١١,١٢٧,٤٧٨



٢٦

اإلیرادات.١٥

٢٠١٨٢٠١٧
دوالر أمریكيدوالر أمریكي

٣,٢٦٨,٣٨٦٣,٠٨٤,٦٦٨فوائد عقود التأجیر التمویلي
٤٩٤,٠٢٥٢٣٧,٣٣٣خدمات عقود التأجیر التشغیلي 

٣٩٢,٩٣٦٤٥,٧١٣ایراد بیع مركبات مؤجرة 
٩٤,٣٤٠٢٥,٨٥٥فوائد بنكیة

٩٠,٧٠٦٨٧,٦٨٠أخرى 
٤,٣٤٠,٣٩٣٣,٤٨١,٢٤٩

تكالیف مباشرة.١٦
٢٠١٨٢٠١٧

دوالر أمریكيدوالر أمریكي
٢٥٤,٦٩٠١٥٢,٤٦٧إستهالك سیارات
١,٦٣٧,٨٤٥١,٣٧١,٩٤٠مصاریف تمویل
٥٠,٠٥٠٦٢,٣٠١صیانة السیارات 
٦٢,٨١٨٧٢,٧٥١تأمین السیارات 

١٦,٦٩٩١٦,٤٩٣ترخیص السیارات 
٢٠,٨٢٨٤٠,٦٣٩أخرى

٢,٠٤٢,٩٣٠١,٧١٦,٥٩١

مصاریف إداریة وعامة.١٧
٢٠١٨٢٠١٧

دوالر أمریكيدوالر أمریكي
٨٤٩,٩٣٣٦٥٤,٣٦٩الرواتب واألجور ومنافع الموظفین 

٥٥,٠٦٨٨١,٤٢٢واستشاراتأتعاب مهنیة 
٤٣,١٨٤٤١,٩٢٦عمولة مبیعات

قامة وتنقالت ووقود ٤٥,٦٦٨٤٥,٧٤٦سفر وإ
٤٤,٣٢٩٤٨,٨٠٨إیجارات

٣٤,٠٧٩٢٧,١٥٢برید وفاكس وهاتف
٢٢٢,٧١٢٢٣,٩٢٦استهالكات

٢٦,٥٥٦٥٢,٣٤٢دعایة وٕاعالن 
٢١,٠٠٠-مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

٧,٤٦٠٨,٧٣٠ومیاهكهرباء 
٢٣,٣٨٨٢٧,٣٩٠قرطاسیة ومطبوعات

٥,٠٨٦٤,٨٤٨صیانة
٦,٨٦١٤٨,٢١٥أخرى 

١,٣٦٤,٣٢٤١,٠٨٥,٨٧٤



٢٧

إیردات أخرى.١٨
٢٠١٨٢٠١٧

دوالر أمریكيدوالر أمریكي
٢١٩,٢٠٧-أرباح بیع آالت ومعدات
٦٣,٧٦١٦١,١١٠إیرادات مؤجلة متحققة 

١٦,٠٩٠٦٨,٨٥٤عقارإیراد إیجار
٧٩,٨٥١٣٤٩,١٧١

بالصافي-أرباح عمالت أجنبیة .١٩
٢٠١٨٢٠١٧

دوالر أمریكيدوالر أمریكي
١٣٦,٨٢٤)٣٧,٦٩٩(خسائر (أرباح) تقییم عمالت أجنبیة

)٣٤,٨٨٠(٧٤,١٧٥أرباح (خسائر) تقییم عقود أجلة
٣٦,٤٧٦١٠١,٩٦٤

معامالت مع جهات ذات عالقة.٢٠
یمثل هذا البند العملیات التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحلیفة والمساهمین الرئیسیین وأعضاء 

العلیا وأیة شركات یسیطرون علیها أو لهم القدرة على التأثیر بها. یتم إعتماد سیاسات األسعار اإلدارةو اإلدارةمجلس 
والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل إدارة الشركة.

:٢٠١٧و٢٠١٨كانون األول ٣١فیما یلي األرصدة مع الجهات ذات العالقة كما في 

٢٠١٨٢٠١٧
دوالر أمریكيدوالر أمریكيالعالقةطبیعة 

علیا الدارة اإلدارة و اإلأعضاء مجلس ذمم التأجیر التمویلي
٦,٥١٤,٨٣٨٢,٨٩٤,١٨٦ومساهمین رئیسیین وشركات شقیقة

١٢,٦٧٦,٥٤٨١٠,٦٠٣,٤٩١مساهم رئیسي وشركة شقیقةقروض طویلة األجل

١٦٥,٢٦٧٢١,٠٠٠علیاالدارة اإلدارة و اإلأعضاء مجلس مصاریف مستحقة

٨٠٤٤٦,٦٧٢مساهمین رئیسیین وشركات شقیقةمستحق لجهات ذات عالقة

:٢٠١٧و٢٠١٨كانون األول ٣١فیما یلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة للسنتین المنتهیتین في 

٢٠١٨٢٠١٧
دوالر أمریكيدوالر أمریكيطبیعة العالقة

أعضاء مجلس إدارة وٕادارة علیا إیرادات خدمات
٢٠٦,٢٠٢٢٧٥,٢٣٦ومساهمین رئیسیین وشركات شقیقة

١٦,٠٩٠٦٨,٨٥٤شركات شقیقةإیجار عقار
٢١,٠٠٠-ت أعضاء مجلس إدارةآمكاف

تعویضات اإلدارة العلیا:

١٤٣,٢٠٠١٥٧,٨٠٠رواتب ومنافع أخرى

١٧,٠٦٧١٠,٤٠٠تعویضات نهایة الخدمة



٢٨

أهداف وسیاسات إدارة المخاطر.٢١

طلوبات المتداولة مبعض الوالتسهیالت االئتمانیة و األجلةض طویلو القر و الذمم الدائنةتتألف المطلوبات المالیة للشركة من
ذلك، تمتلك الشركة عدة موجوداتإلى أخرى. إن الهدف من هذه المطلوبات المالیة هو تمویل نشاطات الشركة. باإلضافة 

التأجیر التمویلي وبعض الموجودات المتداولة األخرى والنقد والنقد المعادل والتي تنشأ صافي االستثمار في عقودمالیة مثل 
بشكل مباشر من نشاطات الشركة.

ر االئتمان ومخاطر السیولة إن المخاطر األساسیة الناتجة عن األدوات المالیة للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاط
ومخاطر العمالت األجنبیة. یقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سیاسات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص 

بما یلي:

مخاطر أسعار الفائدة

والقروض ائع البنكیةوالودالتسهیالت اإلئتمانیةتنجم مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئیسي عن التغیرات في أسعار الفائدة على
إن عقود التأجیر التمویلي تخضع ألسعار فوائد ثابتة لذلك فهي غیر معرضة الخاضعة ألسعار فوائد متغیرة.األجلطویلة 

ألیة مخاطر قد تنتج من تغیر أسعار الفائدة.

ى أسعار الفائدة مع بقاء جمیع للتغیرات الممكنة المعقولة علالموحدةیمثل الجدول التالي مدى حساسیة قائمة الدخل
إن إثر النقص المتوقع في أسعار الفوائد مساٍو ومعاكس ألثر الزیادة المبینة أدناه:المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة،

التغیر في
أسعار الفائدة

األثر على الربح
قبل الضریبة

دوالر أمریكينقطة أساس
٢٠١٨

)٤٠,٠٣٣(٢٠دوالر أمریكي

٢٠١٧
)٣٤,٤١٠(٢٠دوالر أمریكي

مخاطر اإلئتمان

. عمالئهالىإ. كذلك، تحتفظ الشــركة بســند الملكیة لألصــول المؤجرة عمالء موثوق بهمتقوم الشــركة بتقدیم معظم خدماتها ل
في تمویلي التأجیر الاالســتثمار في عقوداإلئتمان هو مبلغلمخاطرذمم عقود التاجیر التمویلين الحد األقصــى لتعرض إ

.)٤(اإلیضاح 

ة عن موجودات مالیة أخرى والتي تشمل النقد والنقد المعادل فإن تعرض الشركة مأما بالنسبة لمخاطر اإلئتمان الناج
جودات المالیة.المو لمخاطر االئتمان ینتج عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بإلتزاماته والتي تساوي القیمة الدفتریة لهذه 



٢٩

مخاطر السیولة
إن هدف الشركة في إدارة مخاطر السیولة هو الحفاظ على التوازن ما بین استمراریة تدفق األموال والمرونة من خالل توفر 

التسهیالت االئتمانیة.

یوم من تاریخ إصدار الفاتورة. ١٥تقتضي سیاسات الفوترة أن یتم تحصیل المبالغ المستحقة من العمالء خالل 

حسب ٢٠١٧و٢٠١٨كانون األول ٣١یبین الجدول التالي أرصدة المطلوبات المالیة غیر المخصومة للشركة كما في 
فترة استحقاقها:

تحت الطلب
أقل

شهور٣من 
١٢–٣

شهر
٦–١

المجموعسنوات
أمریكيدوالرأمریكيدوالردوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي

٨٢٠١كانون األول ٣١
٤٣١,٧١٦٤,٩٨٩,٧٣٣٦,٧٠٥,٦٥٦٢٥,٦٣٧,٦٢١٣٧,٧٦٤,٧٢٦قروض وتسهیالت ائتمانیة

٥٦,٢٣٤٦٣,٩٠٩٧٢,٣١٠١٥٥,٧٨٦٣٤٨,٢٣٩مطلوبات مالیة أخرى
١,٥٥٨,١٧٩١,٠٢٠,٨٢٠٥٤٠,٤٥٢٣,١١٩,٤٥١-ذمم دائنة

٤٨٧,٩٥٠٦,٦١١,٨٢١٧,٧٩٨,٧٨٦٢٦,٣٣٣,٨٥٩٤١,٢٣٢,٤١٦

٢٠١٧كانون األول ٣١
٥٣٧,٩٥١٢,٢٩٣,٨٣٧٧,٠٦٤,٣٣٠٢٣,٤٩٢,٢٥٨٣٣,٣٨٨,٣٧٦قروض وتسهیالت ائتمانیة

١٤٢,٠٤٤١٦١,٤٣٣١٨٢,٦٥٢٣٩٣,٥١١٨٧٩,٦٤٠مطلوبات مالیة أخرى
١,٨٢٦,٢٧٠١,٠٨٣,٩٧٥٥٧٣,٨٨٤٣,٤٨٤,١٢٩-ذمم دائنة

٦٧٩,٩٩٥٤,٢٨١,٥٤٠٨,٣٣٠,٩٥٧٢٤,٤٥٩,٦٥٣٣٧,٧٥٢,١٤٥

مخاطر العمالت األجنبیة

نتیجة للتغیرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبیة الموحدة یبین الجدول التالي حساسیة قائمة الدخل 
المؤثرات األخرى ثابتة. إن سعر صرف الدوالر األمریكي مربوط بسعر ثابت مقابل مقابل الدوالر األمریكي، مع بقاء جمیع 

نتیجة التغیرات في سعر صرف الدینار األردني. الموحدةالدینار األردني، وبالتالي ال یوجد أثر على القوائم المالیة

ناه:إن أثر النقص المتوقع في أسعار الصرف مساٍو ومعاكس ألثر الزیادة المبینة أد
الزیادة في سعر الصرف

األمریكيمقابل الدوالر 
قائمة األثر على 

الموحدةالدخل
دوالر أمریكي%

٨٢٠١كانون األول ٣١
٢٠٤٤١,٨٠٤الشیقل اإلسرائیلي
٢٠٩٩,٩٥٠العمالت األخرى

٢٠١٧كانون األول ٣١
٢٠١٢٢,٩٣٨الشیقل اإلسرائیلي
٢٠١٩,٤٤١العمالت األخرى



٣٠

إدارة رأس المال.٢٢
مالئمة بشكل یدعم نشاط الشركة ویعظم حقوقرأسمال یتمثل الهدف الرئیسي في إدارة رأس المال في الحفاظ على نسب 

الملكیة.

م تقم الشركة لاالقتصادیة.التغیرات في األوضاع تقوم الشركة بإدارة هیكلة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة في ضوء 
كانون ٣١المال خالل السنوات المنتهیة فيبإجراء أیة تعدیالت على األهداف والسیاسات واإلجراءات المتعلقة بهیكلة رأس

.٢٠١٧و٢٠١٨األول 

االحتیاطي و ودفعات على حساب زیادة رأس المال ال المدفوع إن البنود المتضمنة في هیكلة رأس المال تتمثل في رأس الم
دوالر ٦,٨٣٦,٤٩٧مقابل ٢٠١٨كانون األول ٣١كما فيدوالر أمریكي٧,١٣١,٠٠٠بمجموع واالرباح المدورةاالجباري

.٢٠١٧كانون األول ٣١أمریكي كما في

القیمة العادلة لألدوات المالیة.٢٣
المالیة.تتألف األدوات المالیة الرئیسیة للشركة من الموجودات المالیة والمطلوبات 

التأجیر التمویلي وبعض الموجودات المتداولة األخرى والنقد والنقدصافي االستثمار في عقودتتألف الموجودات المالیة من 
لوبات مطالبعض والتسهیالت االئتمانیة و األجلةض طویلو القر و الذمم الدائنةالمعادل. تتألف المطلوبات المالیة من

خرى. األمتداولة ال

.لموحدةاالقیمة العادلة لألدوات المالیة بشكل جوهري عن قیمتها الدفتریة كما في تاریخ القوائم المالیةال تختلف

ز المخاطر في المنطقة الجغرافیةترك.٢٤
تمارس الشركة أنشطتها في فلسطین. إن عدم استقرار الوضع السیاسي واالقتصادي في المنطقة یزید من خطر ممارسة 

یؤثر سلبًا على أدائها.الشركة ألنشطتها وقد 


