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 الحسابات المستقل تقرير مدقق
 شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودةشركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودة الى مساهميالى مساهمي

 
 الـــرأيالـــرأي

والتي تتكون من قائمة  ن لتأمين الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودة )الشركة(لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة فلسطي
الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات وقائمة الدخل و  2018كانون األول  31المركز المالي كما في 

 لمالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم ا
 

لة  من كافة النواحي اللوهرية  المركز المالي للشركة كما في في رأينـا  إن القـوائم الماليـة المرفقـة ت بهـر بعدالـة  مـن كافـة النـواحي اللوهريـة  المركـز المـالي للشـركة كمـا فـي  كانون األول كـانون األول   3131في رأينا  إن القوائم المالية المرفقة ت بهر بعدا
 ة الدولية.ة الدولية.وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير الماليوأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالي  20182018

 
 أساس الرأي

ـــًا لهـــذ  المعـــايير م  ـــلة  ـــة للتـــدقيق  إن مســـؤولياتنا وفق ـــًا للمعـــايير الدولي ـــا بتـــدقيقنا وفق عايير م  لة لقـــد قمن هذ  الم قًا ل سؤولياتنا وف تدقيق  إن م ية لل عايير الدول قًا للم تدقيقنا وف نا ب قد قم ثر أكثـــر ل مدقق ضـــمن فقـــرة مســـؤولية مـــدقق أك سؤولية  قرة م ضمن ف
يالحسـابات عـن تـدقيق القـوائم الماليـة الـواردة فـي تقريرنـا هـذا. نحـن مسـتقلون عـن الشـركة وفقـًا لقواعـد السـلوك للمحاسـبين المهنيــ ين ين الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد السلوك للمحاسبين المهن

بات قواعد ال ــادرة عــن مللــس المعــايير الدوليــة للســلوك المهنــي للمحاســبين  كمــا التزمنــا بمســؤولياتنا المهنيــة األخــر  وفقــًا لمتطلبــات قواعــد  قًا لمتطل ية للسلوك المهني للمحاسبين  كما التزمنا بمسؤولياتنا المهنية األخر  وف ال ادرة عن مللس المعايير الدول
 السلوك المهني للمللس. في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي ح لنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.السلوك المهني للمللس. في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي ح لنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.

 
 ارة عن القوائم المالية ارة عن القوائم المالية مسؤولية اإلدارة ومللس اإلدمسؤولية اإلدارة ومللس اإلد

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذ  القوائم المالية وعرضها ب ورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية  باإلضافة الى تحديد إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذ  القوائم المالية وعرضها ب ورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية  باإلضـافة الـى تحديـد 
 نبام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء اللوهرية سواء الناتلة عن احتيال أو خطأ.نبام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء اللوهرية سواء الناتلة عن احتيال أو خطأ.

 

ها مستقباًل كمنشأة مستمرة كمــا أن اإلدارة مســؤولة  عنــد اعــداد القــوائم الماليــة  عــن تقيــيم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي أعمالهــا مســتقباًل كمنشــأة مســتمرة  قدرة الشركة على االستمرار في أعمال ييم  ية  عن تق قوائم المال عداد ال كما أن اإلدارة مسؤولة  عند ا
عداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ االسـتمرارية  إال إذا كانـت نيـة   واإلف اح واإلف اح  عداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ االستمرارية  إال إذا كانت نية إذا تطلب األمر ذلك  عن األمور المتعلقة باالستمرارية وا  إذا تطلب األمر ذلك  عن األمور المتعلقة باالستمرارية وا 
 .. ية الشركة أو إيقاف عملياتها أو عند عدم ولود أي بديل واقعي سو  القيام بذلك ية الشركة أو إيقاف عملياتها أو عند عدم ولود أي بديل واقعي سو  القيام بذلكاإلدارة ت اإلدارة ت 

 

 إن مللس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية.إن مللس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية.
 

 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم الماليةمسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
خالية من األخطاء اللوهرية سواء الناتلة عن احتيال أو خاليـة مـن األخطـاء اللوهريـة سـواء الناتلـة عـن احتيـال أو   إن أهدافنا تتمثل بالح ول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككلإن أهدافنا تتمثل بالح ول على تأكيد معقول بأن القوائم الماليـة ككـل

 ..غلط وا  دار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأيناغلط وا  دار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا
 

تدقيق سيكشف ن التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد عــالي المســتو  ولكنــ  لــيس ضــمانة إن التــدقيق الــذي يلــري وفقــًا للمعــايير الدوليــة للتــدقيق سيكشــف إإ ية لل قًا للمعايير الدول لذي يلري وف تدقيق ا ن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستو  ولكن  ليس ضمانة إن ال
طًأدائمـــا خطـــًأ ما خ قد عنـــد ولـــود . إن األخطـــاء قـــد   لوهرياً لوهريـــاً   دائ طاء  ند ولود . إن األخ لط  ويتم اعتبارها لوهرية إذا تحـــدت نتيلـــة الحتيـــال أو غلـــط  ويـــتم اعتبارهـــا لوهريـــة إذا ع يال أو غ لة الحت حدت نتي نت  من ردًة أو كانـــت  من ـــردًة أو ت كا

 ن يكون لها تأثير على القرارات االقت ادية المتخذة من قبل مستخدمي هذ  القوائم المالية.ن يكون لها تأثير على القرارات االقت ادية المتخذة من قبل مستخدمي هذ  القوائم المالية.ملتمعًة  يمكن أملتمعًة  يمكن أ



 

  

 

 

 

 
 

للمعايير الدولية للتدقيق  وكذلك نقوم للمعـايير الدوليـة للتـدقيق  وكـذلك نقـوم إننا نقوم بممارسة االلتهاد المهني والمحافبة على الشك المهني كلزء من التدقيق وفقًا إننا نقـوم بممارسـة االلتهـاد المهنـي والمحافبـة علـى الشـك المهنـي كلـزء مـن التـدقيق وفقـًا 
 بما يلي:بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء اللوهرية في القوائم المالية  سواء الناتلة عن احتيال أو غلط  وت ميم وتن يذ إلراءات  −
طر عدم تدقيق مناسبة تستليب لهذ  المخاطر والح ول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساسا  إلبداء الرأي. إن خ

اكتشاف خطأ لوهري ناتج عن احتيال ي وق ذلك الناتج عن غلط  لما قد يتضمن  االحتيال من تواطؤ وتزوير وحذف 
 متعمد وتأكيدات غير  حيحة أو تلاوز ألنبمة الرقابة الداخلية.

سب البروف وليس الح ول على فهم لنبام الرقابة الداخلية ذي ال لة بالتدقيق وذلك لت ميم إلراءات تدقيق مالئمة ح −
 بهدف ابداء رأي حول مد  فعالية نبام الرقابة الداخلية.

 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات التي قامت بها االدارة. −

أدلة التدقيق التي تم الح ول  التو ل إلى نتيلة حول مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة  وبناء  على −
لوهري مرتبط بأحدات أو بروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة  شكعليها  التو ل إلى نتيلة حول ما إذا كان هناك 

ذا ما تو لنا الى نتيلة بأن هنالك شك لوهري  فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات  الشركة على االستمرار. وا 
غير كافية. إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق  يضاحاتة ذات ال لة  أو تعديل رأينا إذا كانت هذ  اإلالقوائم المالي

التي يتم الح ول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق  ومع ذلك فإن األحدات أو البروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم 
 استمرار الشركة في اعمالها كمنشأة مستمرة.

تمثل وفيما إذا كانت القوائم المالية رض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها تقييم الع −
 المعامالت واألحدات بطريقة تحقق العرض العادل.

ف مهمة إننا نتوا ل مع مللس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيت  ومالحبات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضع
 في نبام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
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 من هذ  القوائم المالية ا  لزء 18إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
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 شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودةشركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودة
 المركز المالي المركز المالي قائمة قائمة 
 20201818كانون األول كانون األول   3131
   2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      المولودات
      مولودات غير متداولة 
 -  2.256.700  3 قرض ممنوح للشركة األم

 -  2.662.224  4 مولودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
   4.918.924  - 

      مولودات متداولة 
 2.256.700   -  3 نوح للشركة األمقرض مم

 132.775  1.096.347  5 مولودات متداولة أخر 
 5.423.770  424.197  6 نقد وأر دة لد  البنوك

    1.520.544  7.813.245 
 7.813.245  6.439.468   ملموع المولودات

      المطلوبات و حقوق الملكية 
      حقوق الملكية

 5.000.000  5.000.000  1 رأس المال المدفوع
 151.510  167.929  7 إحتياطي إلباري

 -  (147.776)  4 إحتياطي القيمة العادلة
 488.058  635.825   أرباح مدورة

 5.639.568  5.655.978   ملموع حقوق الملكية 
      

      مطلوبات غير متداولة
 58.633  48.743  8 أقساط تأمين غير مستحقة

   48.743  58.633 
      مطلوبات متداولة

 9.855  9.890  8 أقساط تأمين تستحق خالل عام
 162.834  162.834  9 احتياطي إدعاءات تحت التسوية

 1.942.355  562.023  10 مطلوبات متداولة أخر 
   734.747  2.115.044 

 2.173.677  783.490   ملموع المطلوبات
 7.813.245  6.439.468   والمطلوباتملموع حقوق الملكية 
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 شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودةشركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودة

 والدخل الشاملوالدخل الشاملائمة الدخل ائمة الدخل قق
 20182018كانون األول كانون األول   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
   2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      اإليرادات
 173.353  189.877  8 أقساط تأمين 
 158.124  139.891  11 إيرادات فوائد

   329.768  331.477 
      الم اريف

 (83.036)  (82.559)  12 م اريف إدارية وعامة 
 (12.883)  (8.991)  14 استهالك ممتلكات ومعدات
 235.558  238.218   ربح السنة قبل الضرائب

 (65.874)  (74.032)  13 ضرائبالم روف 
 169.684  164.186   ةربح السن

      بنود لن يتم إعادة ت ني ها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة
 -  (147.776)   التغير في القيمة العادلة للمولودات المالية

 169.684  16.410   إلمالي الدخل الشامل للسنة
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 شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودةشركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودة
     الملكيةالملكيةالتغيرات في حقوق التغيرات في حقوق   قائمةقائمة
  2018 كانون األول 31المنتهية في  للسنة

 

 
 رأس المال 
  المدفوع

 إحتياطي
 إلباري

 إحتياطي 
  القيمة العادلة

 أرباح
  مدورة

 ملموع
 حقوق الملكية

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
2018          
كانون الثاني  1 في ماك الر يد

2018  5.000.000  151.510  -  488.058  5.639.568 
 164.186  164.186  -  -  - ربح السنة

 (147.776)  -  (147.776)  -  - بنود الدخل الشامل األخر 
 16.410  164.186  (147.776)  -  - إلمالي الدخل الشامل للسنة

 -  (16.419)  -  16.419  - محول إلى اإلحتياطي اإللباري
كانون  31في  كما الر يد

 5.655.978  635.825  (147.776)  167.929  5.000.000 2018األول 
          

2017          
كانون الثاني  1الر يد كما في 

2017 5.000.000  134.542  -  335.342  5.469.884 
 169.684  169.684  -  -  - إلمالي الدخل الشامل

 -  (16.968)  -  16.968  - محول إلى اإلحتياطي اإللباري
كانون  31الر يد كما في 

 5.639.568  488.058  -  151.510  5.000.000 2017األول 
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 شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودةشركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودة
 التدفقات النقدية التدفقات النقدية   قائمةقائمة

 20182018كانون األول كانون األول   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

   2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      أنشطة التشغيل
 235.558  238.218   ضرائبالربح السنة قبل 

      تعديالت: 
 12.883  8.991   إستهالك ممتلكات ومعدات

 1.322  6.798   مخ  ات موب ين
 (158.124)  (139.891)   إيرادات فوائد

   114.116  91.639 
      لتغير في رأس المال العامل:ا

 (24.949)  (35.113)   مولودات متداولة أخر 
 762.183  10.000   مطلوبات متداولة أخر 

 (15.459)  (9.855)   أقساط تأمين غير مستحقة
 813.414  79.148   أنشطة التشغيل  افي النقد من

      أنشطة اإلستثمار 
 -  (2.810.000)   العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل مالية بالقيمة شراء مولودات

 125.094  123.471   إيرادات فوائد مقبوضة
 (3.069.257)  5.108.429   ودائع تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة شهور

 (2.944.163)  2.421.900   أنشطة االستثمار (المستخدم في) من النقد  افي
      أنشطة التمويل 

 2.092.160  -   ق من شركة شقيقةمستح
 -  (1.225.146)   مستحق للشركة األم
 -  (1.167.046)   مستحق لشركة شقيقة

 2.092.160  (2.392.192)   أنشطة التمويل من  افي النقد )المستخدم في(
 (38.589)  108.856   )النقص( في النقد والنقد المعادل الزيادة 

 103.930  65.341   ي بداية السنةالنقد والنقد المعادل ف
 65.341  174.197  6 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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 شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودةشركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودة

 المالية  قوائمإيضاحات حول ال
   20182018كانون األول كانون األول   3131

 الشركة ونشاطهاالشركة ونشاطها .11

اهمة العامة المحدودة )الشركة( لد  مراقب الشركات في فلسطين بتاريخ األول س للت شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري المس
كشركة مساهمة خ و ية محدودة.  1929  بمولب قانون الشركات لسنة (563132158)تحت رقم  2000من نيسان 

م الواحد. قامت سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي للسه 5.000.000ومدفوع وقدر   ومكتتب تأسست الشركة برأسمال م رح ب 
بتغيير شكلها القانوني من شركة مساهمة خ و ية محدودة إلى شركة مساهمة عامة محدودة تحت  2016الشركة خالل عام 

 .2005( لعام 20بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين رقم ) (562601468)رقم 

يلة األلل ضد تعثر المقترضين. يتم منح من أهم أهداف الشركة العمل على تأمين قروض الرهن العقاري المتوسطة وطو 
التأمين لتشليع االقراض العقاري طويل األلل من خالل المشاركة في المخاطر مع البنوك المانحة للقروض  وبالتالي زيادة 

 المنافسة بين البنوك في ملال اإلقراض متوسط وطويل األلل.

ل الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودة )الشركة األم( ويتم توحيد تعتبر الشركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة فلسطين لتموي
قوائمها المالية مع القوائم المالية الموحدة للشركة األم كما أنها ت دار من قبل ن س إدارة الشركة األم. بلغ عدد موب ي الشركة 

 .2017األول  كانون 31موب ين كما في  ثالثةو  2018 كانون األول 31كما في  موب ين اثنين

 .2019ر أيا 6 من قبل مللس إدارة الشركة بتاريخ 2018كانون األول  31كما في للشركة المالية  قوائمال إقرارتم 

  المالية قوائمأسس إعداد ال 1.2
 تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية ال ادرة عن مللس معايير المحاسبة الدولية.

 .والذي يمثل عملة األساس للشركة والر األمريكيتم إعداد القوائم المالية بالد

والتي  قائمة الدخل الشاملباستثناء المولودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  تم إعداد القوائم المالية وفقا  لمبدأ الكل ة التاريخية
 تبهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية.

 يرات في السياسات المحاسبية تغال 2.2
للسنة المنتهية في  مت قة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية

 :2018كانون الثاني  1  باستثناء أن الشركة قامت بتطبيق التعديالت التالية ابتداءا  من 2017كانون األول  31
 

  اإليرادات من العقود مع العمالء -( 15معيار التقارير المالية الدولي رقم )
( عقود اإلنشاءات ومعيار المحاسبة 11( بدال  من المعيار المحاسبي الدولي رقم )15يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم )

عقود العمالء  ما لم تكن هذ  العقود في نطاق ( االيرادات والت سيرات ذات ال لة وينطبق على لميع إيرادات 18الدولي )
ا من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات الناتلة عن العقود مع العمالء. بمولب  معايير أخر . يحدد المعيار اللديد نموذل 

تحقق  مقابل نقل ( يتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن 15معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 البضاعة أو تقديم الخدمات إلى العميل.
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يتطلب المعيار من الشركات استخدام التقديرات  مع األخذ بعين االعتبار لميع الحقائق والبروف ذات ال لة عند تطبيق 

ول على العقد والتكاليف خطوات االعتراف بااليراد. كما يحدد المعيار المعاللة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للح 
 المرتبطة بتن يذ العقد. المباشرة

(  لم ينتج عن تطبيق هذا المعيار أي أثر على القوائم 15قامت الشركة خالل السنة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 المالية للشركة.

 
 ( االدوات المالية9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

اعتبارا   ”األدوات المالية: االعتراف والقياس“( 39بدال  من معيار المحاسبة الدولي رقم ) 9قارير المالية الدولي رقم حل معيار الت
للميع اللوانب المحاسبية الثالثة المتعلقة باألدوات المالية: الت نيف والقياس والتدني في القيمة  2018كانون الثاني  1من 

 ومحاسبة التحوط.

بت نيف وقياس ( والمتعلقة 9بتطبيق مبكر للمرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم )قامت الشركة  هذا وكانت قد
 . 2012األدوات المالية خالل عام 

( يتطلب من الشركة تسليل مخ ص خسائر ائتمانية متوقعة على لميع أدوات الدين 9معيار التقارير المالية الدولي رقم )
  أة.بالكل ة المط

( األدوات المالية نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 9استبدل معيار التقارير المالية الدولي رقم )
. وتضمن نموذلا  شامال  أللية االعتراف وتسليل الخسائر االئتمانية المتوقعة وأطار ”األدوات المالية: االعتراف والقياس“ )39(

 ة التحوط  ومتطلبات الت نيف والقياس.محاسب
 

 التدني في القيمة
( األدوات المالية تغيير المعاللة المحاسبية لتدني قيمة المولودات المالية 9نتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 ذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.للشركة من خالل استبدال المعاللة المحاسبية بنموذج الخسائر االئتمانية المتكبدة بنمو 

قامت الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسليل الخسائر االئتمانية المتوقعة على لميع أدوات الدين  وحساب 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة على كامل عمر أدوات الدين. 
 ( غير لوهري على القوائم المالية للشركة.9ي )إن أثر تطبيق المرحلة الثانية من معيار التقارير المالية الدول

 
 المعامالت بالعمالت األلنبية والدفعات المقدمة –( 22الت سير ال ادر عن للنة ت سيرات التقارير المالية الدولية رقم )

روف أو يوضح هذا الت سير أن  عند تحديد سعر ال رف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف االولي المتعلق بأ ل أو م 
عائد )أو لزء من ( أو عند إلغاء االعتراف بأ ل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة  فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ 
الذي تقوم في  المنشأة باالعتراف األولي باأل ل او االلتزام غير النقدي الذي نشأت عن  تلك الدفعات المقدمة. في حالة ولود 

 إن الشركة تحدد تاريخ لكل من الدفعات المقدمة.عدة دفعات مقدمة  ف
 

 لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذ  التعديالت على القوائم المالية للشركة.
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 ت نيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم  –( 2تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( "الدفع على أساس األسهم" 2على معيار التقارير المالية الدولي رقم ) قام مللس معايير المحاسبة الدولية بإ دار تعديالت
بحيت تشمل هذ  التعديالت ثالثة أمور رئيسية: تأثير شروط االستحقاق على قياس معاملة الدفع على أساس األسهم مقابل 

حاسبة التعديالت على أحكام النقد  وت نيف معاملة الدفع على أساس األسهم مع خيار التسوية مقابل مطلوبات ضريبة وم
وشروط معاملة الدفع على أساس األسهم التي تغير ت ني ها من معاملة دفع على أساس األسهم مقابل النقد إلى معاملة دفع 

 على أساس األسهم مقابل أدوات حقوق الملكية. 
 

 لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذ  التعديالت على القوائم المالية للشركة.
 

( "االدوات المالية" مع معيار 9تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) –( 4لى معيار التقارير المالية الدولي رقم )تعديالت ع
 ( "عقود التأمين"4التقارير المالية رقم )

التقارير المالية ( لمعاللة األمور التي قد تنتج من تطبيق معيار 4تم إ دار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )
( بدال  من معيار التقارير المالية الدولي رقم 17( قبل معيار التقارير المالية الدولي اللديد لعقود التأمين رقم )9الدولي رقم )

(4.) 

 (: استثناء مؤقت من تطبيق4تقدم التعديالت خيارين بديلين للمنشآت التي ت در عقود خاضعة لمعيار التقارير المالية رقم )
 ( او السماح بالتغطية. ان هذا المعيار غير ذي بالقوائم المالية للشركة.9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 
 المعايير غير نافذة الم عول

أ در مللس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتي ال تزال غير نافذة الم عول ولم يتم تطبيقها بعد من قبل الشركة. إن 
يير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها  عند سريان م عولها  أثر على المركز أو األداء المالي أو حول المعا

 إف احات القوائم المالية للشركة. سيتم تطبيق هذ  المعايير عندما ت بح نافدة الم عول.
 

 ( عقود اإليلار16معيار التقارير المالية الدولي )
 2016( "عقود االيلار" خالل كانون الثاني 16معايير المحاسبة الدولي بإ دار معيار التقارير المالية الدولي رقم )قام مللس 

 الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالف اح عن عقود االيلار.

للمؤلر في معيار المحاسبة الدولي  ( بشكل لوهري المتطلبات المحاسبية16تشاب  متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )
(  ووفقا  لذلك  يستمر المؤلر في ت نيف عقود االيلار على انها عقود ايلار تشغيلية او عقود ايلار تمويلية  بحيت 17رقم )

 يقوم بمعاللة هذين النوعين من العقود بشكل مختلف.

قوم باالعتراف بالمولودات والمطلوبات للميع عقود االيلار ( من المستألر ان ي16يتطلب معيار التقارير المالي الدولية رقم )
شهر  اال إذا كان اال ل ذو قيمة منخ ضة ويتطلب من المستألر االعتراف بحق  في استخدام  12التي تزيد مدتها عن 

 اال ل والمتمثل في االعتراف باأل ل المستألر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيلار.

ر لمعياسوف تقوم الشركة بتطبيق ا   مع السماح بالتطبيق المبكر.2019كانون الثاني  1ا المعيار اعتبارا  من سيتم تطبيق هذ
( بطريقة التطبيق المعدل بأثر رلعي. من المتوقع أن ينتج عن تطبيق المعيار زيادة في 16الدولي للتقارير المالية رقم )

 (.16التألير(. تعمل الشركة حاليا  على دراسة األثر الكمي لمعيار رقم )المولودات )حق استخدام( والمطلوبات )التزامات 
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 عقود التأمين -( 17معيار التقارير المالية الدولي رقم )

يقدم المعيار نموذلا  شامال  لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار 
عقود التأمين. ينطبق المعيار على لميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود الحياة وغيرها من  –( 4لدولي )التقارير المالية ا

عقود التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين( دون النبر للمنشأة الم درة لعقد التأمين  كما ينطبق على بعض الضمانات 
ر العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة واألدوات المالية التي تحمل خا ية المشاركة. ان اإلطا

 توزيع األقساط.

   مع السماح بالتطبيق المبكر.2021كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 
 

 لعدم التيقن حول معاللة ضريبة الدخ –( 23الت سير ال ادر عن للنة ت سيرات التقارير المالية الدولية رقم )
يوضح هذا الت سير المعاللة المحاسبية لضريبة الدخل عند ولود درلة من عدم التيقن فيما يتعلق بالضريبة والتي تأثر 

(. ال ينطبق الت سير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار 12على تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )
ا ة للرسوم والغرامات الناتلة عن معاللات ضريبة غير متيقنة. يلب ( وال تتضمن متطلبات خ12المحاسبة الدولي )

على المنشأة تحديد ما إذا كان يلب اعتبار كل معاللة ضريبية غير متيقنة على حد  أو اعتبارها مع معاللات ضريبية 
 أخر . 

   مع ولود إع اءات انتقالية محددة للتطبيق. 2019كانون الثاني  1يتم تطبيق هذا الت سير لل ترات التي تبدأ في أو بعد 

 األسس والتقديرات 3.2
فتراضات محاسبية ويتطلب ذلك وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات  إن إعداد القوائم المالية وا 

تقوم إدارة الشركة بمرالعة تقديراتها قيام إدارة الشركة باستخدام عدة التهادات خالل تطبيق السياسات المحاسبية للشركة.  أيضا
فتراضاتها والتهاداتها بشكل مستمر بناء  على المعلومات المتوفرة وخبراتها السابقة. نبرا  الستخدام هذ  التقديرات  قد تختلف  وا 

 لتقديرات.النتائج ال علية عن ا

 فيما يلي ت ا يل اإللتهادات اللوهرية التي قامت بها الشركة:

 مخ ص ضريبة الدخل
ن هذ  التقديرات واإلفتراضات يبة الدخل. تعتقد إدارة الشركة بأتستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبلغ مخ ص ضر 

 معقولة. 

 ات تحت التسويةإدعاء احتياطي
كافة الم اريف المتوقعة لإلدعاءات المبلغ عنها وغير المسددة حتى تاريخ القوائم لاءات تحت التسوية إدع احتياطييتم تكوين 

 المالية باإلضافة لإلدعاءات المتكبدة وغير المبلغ عنها كما في تاريخ القوائم المالية.

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية 4.2

 تحقق اإليرادات
وتوفر إمكانية قياس مبالغ اإليرادات  الشركةمن المرلح تدفق المنافع االقت ادية على يتم إثبات اإليرادات عندما ي بح 

بموثوقية. يتم إثبات إيرادات ال وائد عند تحققها بإستخدام طريقة العائد ال علي  بناء  على المعدل المستخدم لخ م التدفقات 
 ولود المالي نسبة إلى  افي قيمت  الدفترية.النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر اإلنتالي المتوقع للم
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 عقود التأمين
يتم تسليل أقساط التأمين الناتلة عن عقود التأمين كإيرادات للسنة )أقساط تأمين مكتسبة( على أساس ال ترات الزمنية المستحقة 

عقود التأمين كما بتاريخ القوائم وبما يتناسب مع فترة تغطية تلك العقود. يتم تسليل أقساط التأمين غير المكتسبة من خالل 
 المالية ضمن المطلوبات كأقساط تأمين غير مكتسبة. 

يتم قيد اإلدعاءات وم اريف تسويات الخسائر المتكبدة ضمن قائمة الدخل على أساس قيمة اإللتزام المتوقع للتعويض العائد 
 إلى حملة عقود التأمين أو إلى أطراف أخر  متضررة.

 تداولة وغير المتداولةت نيف البنود الم
 تقوم الشركة بعرض المولودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على اساس ت ني ها كمتداولة أو غير متداولة. 

 في الحاالت التالية: ةتكون المولودات متداول

 التشغيل العادية دورة استهالكها في بيعها أو تهدف إلى أو تتحقق من المتوقع أن −

 رض المتالرةمحت ب بها لغ −

 بعد تاريخ القوائم المالية  أو شهرا   من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشر −

تتلاوز اثني  تستحق خالل فترةالنقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات  −
 عشر شهرا  بعد تاريخ القوائم المالية.

 األخر  فيتم ت ني ها مولودات غير متداولة.أما باقي المولودات 
 

 في الحاالت التالية: ةتكون المطلوبات متداول

 من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية −

 محت ب بها لغرض المتالرة −

 مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شهرا  بعد تاريخ القوائم المالية  أو −

 تتلاوز اثني عشر شهرا  بعد تاريخ القوائم المالية.   ترةمطلوبات بال يولد قيود أو شروط لتأليل تسديد ال −

 أما باقي المطلوبات األخر  فيتم ت ني ها مطلوبات غير متداولة.

 أقساط التأمين غير المستحقة واالحتياطيات
سنة من  عشرينإلى  خمسيتم تحقق أقساط التأمين غير المستحقة وفقا  ل ترة التأمين المن وص عليها في عقد التأمين من 

يتم تكوين احتياطيات إدعاءات تحت التسوية عند التبليغ عن تعثر القروض. كما يتم تكوين احتياطيات  تاريخ إ دار العقد.
 لإلدعاءات المتكبدة وغير المبلغ عنها.

 القروض الممنوحة
 .يتم إدراج القروض الممنوحة بالكل ة بعد تنزيل مخ ص تدني قروض مشكوك في تح يلها

يتم تكوين مخ ص تدني قروض مشكوك في تح يلها إذا تبين عدم إمكانية تح يل المبالغ المستحقة للشركة وعندما يتوفر 
دليل موضوعي على أن حدثا  ما قد أثر سلبا  على التدفقات النقدية المستقبلية للقروض المدينة وعندما يمكن تقدير هذا التدني  

 ل.تسلل قيمة المخ ص في قائمة الدخ
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 تحقق الم اريف
 العائد ال عليستخدام طريقة احتساب م اريف ال وائد على القروض بايتم ستحقاق.  اريف عند حدوثها وفقا  لمبدأ اإليتم قيد الم

 .مباشرة في قائمة الدخل قيدهايتم و 

 الضرائب 
( والذي 12محاسبة الدولي رقم )ومعيار ال ال لسطيني تقوم الشركة باقتطاع مخ  ات الضرائب وفقا  لقانون ضريبة الدخل

يقتضي اإلعتراف بال روقات الزمنية المؤقتة  كما بتاريخ القوائم المالية  ما بين األساس الضريبي للمولودات والمطلوبات وقيمتها 
  لة.  نتيلة لذلك قد يترتب قيد مولودات أو مطلوبات ضريبية مؤلالدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية كضرائب مؤللة

 

يمثل م روف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها بناء  على الربح الضريبي للشركة. قد يختلف الربح الضريبي 
عن الربح المحاسبي الباهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو م اريف ال يمكن تنزيلها 

 يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة. أو الم اريف قد تكون خاضعة أويرادات   اإلمن ضريبة الدخل. إن مثل هذ

 قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع أ ل أو سداد التزام وذلك من خالل عملية منبمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 

 اال ول او سداد االلتزامات إما في:القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية بيع 

 .مطلوباتأو ال مولوداتسوق رئيسي لل –

 مة للمولودات والمطلوبات.السوق الرئيسي  في سوق أكثر مالء أو في حال غياب –

 .مةالسوق االكثر مالءيلب أن يكون للشركة القدرة على الو ول للسوق الرئيسي و 

سيستخدمها المشاركين عند تسعير المولودات وااللتزامات   تخدام ال رضيات التيالتزامات باسيتم قياس القيمة العادلة لأل ول و 
 على فرض ان المشاركين في السوق هدفهم تحقيق منافع اقت ادية.

تستخدم الشركة أساليب التقييم المناسبة حسب البروف التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة  وذلك من خالل زيادة 
 يات ذات  لة يمكن مالحبتها والتقليل من استخدام معطيات التي ال يمكن مالحبتها.استخدام معط

لميع المولودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة الم رح عنها في القوائم المالية ت نف ضمن هرم القيمة العادلة  كما 
 ى قياس القيمة العادلة ككل: لوهري عل أثرهو موضح أدنا   وذلك استنادا إلى أقل مستو  معطيات ل  

 المستو  االول: باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تماما  في أسواق مالية نشطة.

 المستو  الثاني: باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحبتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

 سوق يمكن مالحبتها. المستو  الثالت: باستخدام معطيات ال تستند لبيانات

في نهاية كل فترة مالي  تحدد الشركة فيما إذا كانت هنالك عمليات نقل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة 
ثر لوهري على قياس القيمة العادلة ككل( للمولودات والمطلوبات ويتم ستنادا إلى أقل مستو  معطيات ل  أتقييم الت نيف )ا

 في القوائم المالية على أساس متكرر.  االعتراف بها
لطبيعة وخ ائص ومخاطر  لغرض اإلف اح عن القيمة العادلة  قامت الشركة بتحديد شرائح من المولودات والمطلوبات وفقا  

 ومستو  القيمة العادلة لهذ  المولودات والمطلوبات.
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 الذمم المدينة 
ء بعد تنزيل أية مخ  ات على الذمم متدنية القيمة. عند تحديد التدني تبهر الذمم المدينة بقيمة ال واتير ال ادرة للعمال

للمولودات المالية  تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك تقييم ما إذا كانت 
إلثبات المبدئي وتضمين المعلومات المستقبلية في قياس المخاطر االئتمانية على المولودات المالية قد زادت بشكل لوهري منذ ا

 الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 النقد والنقد المعادل 
ألغراض قائمة التدفقات النقدية  يشمل النقد والنقد المعادل النقد في ال ندوق وأر دة لد  البنوك وودائع ق يرة األلل تستحق 

 ل النقد مقيد السحب.  بعد تنزيخالل فترة ثالثة شهور أو أقل

 ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من 

 قبل المورد.

 المخ  ات
أحدات سابقة على أن يكون من  يتم احتساب مخ  ات عندما يترتب على الشركة التزامات )قانونية أو ضمنية( ناشئة عن

 المرلح نشوء هذ  اإللتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي.

 العمالت األلنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخر  غير الدوالر األمريكي خالل السنة إلى الدوالر األمريكي وفقا  ألسعار ال رف 

وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخر  في  الماليةتحويل المولودات والمطلوبات  في تاريخ المعاملة. يتم كما
. تبهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة القوائم الماليةفي تاريخ  كمانهاية السنة إلى الدوالر األمريكي وفقا  ألسعار ال رف 

 .الدخلفي قائمة 

 مممنوح للشركة األقرض  .3
 2.256.700دينار أردني ) 1.600.000شركة األم بمبلغ للالممنوح  بإعادة لدولة القرض 2018 ل عامخالقامت الشركة 

  لذلك تم ت نيف هذا القرض من مولودات 2023  سيتم تسديد القرض خالل عام %1فائدة سنوية  بمعدل (مريكيأدوالر 
 متداولة إلى مولودات غير متداولة.

  من خالل قائمة الدخل الشاملمولودات مالية بالقيمة العادلة  .4
 

 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 -  2.662.224 خارج فلسطينأسهم مدرلة في األسواق المالية 
 2.662.224  - 
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 ب احتياطي القيمة العادلة:ب احتياطي القيمة العادلة:اافيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حسفيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حس

 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 -  - في بداية السنة الر يد
 -  (147.776) التغير في القيمة العادلة
 -  (147.776) الر يد في نهاية السنة

 مولودات متداولة أخر  .5
 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 -  912.039 شركة األمالمستحق من 
 67.654  102.767 مستحقات من البنوك

 56.541  75.551 فوائد مستحقة من الشركة األم
 8.580  5.990 فوائد مستحقة من البنوك

 1.096.347  132.775 

  نقد وأر دة لد  البنوك .6
 مما يلي: 2017و 2018كانون األول  31كما في   يتألف النقد والنقد المعادل د قائمة التدفقات النقديةألغراض إعدا

 

 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 65.341  147.416 ندوق وحسابات لارية لد  البنوكنقد في ال 
 5.358.429  276.781 تستحق خالل فترة ثالثة أشهرودائع أللل لد  البنوك 

 424.197  5.423.770 
 (5.108.429)  - شهر أيطرح: ودائع لد  البنوك تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة 

 (250.000)  (250.000) يطرح: نقد مقيد السحب*
 174.197  65.341 

 يمثل النقد مقيد السحب قيمة وديعة محلوزة ألمر هيئة سوق رأس المال ال لسطينية وفقا  للمتطلبات القانونية. -

 .%3.5ما نسبت   2017و 2018بلغ معدل ال ائدة على الودائع خالل عامي  -

 لباريإ حتياطيإ .7
لحساب اإلحتياطي اإللباري وال ال افية من األرباح السنوية  %10وفقا  لقانون الشركات المعمول ب  في فلسطين  يتم اقتطاع 

يلوز وقف هذا اإلقتطاع قبل أن يبلغ ملموع اإلحتياطي المتلمع ما يعادل ربع رأس المال  كما ال يلوز توزيع اإلحتياطي 
 اإللباري على المساهمين.
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  أقساط تأمين غير مستحقة .8
 أمين القروض الممنوحة من البنوك لتغطية الخسائر الناتلة عن تعثر المقترضين.أمين القروض الممنوحة من البنوك لتغطية الخسائر الناتلة عن تعثر المقترضين.تقوم شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري بتتقوم شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري بت

 خالل السنة:  أقساط التأمين غير المستحقةفيما يلي ملخص الحركة على 
 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 83.947  68.488 ر يد بداية السنة 
 157.894  180.022 أقساط مقبوضة خالل السنة 
 (173.353)  (189.877) أقساط استحقت خالل السنة

 68.488  58.633 ر يد نهاية السنة 

كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  37.824.675ودوالر أمريكي  36.928.710بلغ ملموع أر دة القروض المؤمنة 
 دوالر أمريكي 9.890لقوائم المالية مبلغ من تاريخ ا تي تستحق خالل سنة. بلغ ملموع األقساط ال  على التوالي2017و 2018

 .  على التوالي2017و 2018كانون األول  31والر أمريكي كما في د 9.855و

 احتياطي إدعاءات تحت التسوية .9
يتم تكوين احتياطي إدعاءات تحت التسوية لكافة الم اريف المتوقعة لإلدعاءات المبلغ عنها وغير المسددة حتى تاريخ القوائم يتم تكوين احتياطي إدعاءات تحت التسوية لكافة الم ـاريف المتوقعـة لإلدعـاءات المبلـغ عنهـا وغيـر المسـددة حتـى تـاريخ القـوائم 

يةالماليــة حت باإلضــافة لإلدعــاءات المتكبــدة وغيــر المبلــغ عنهــا كمــا فــي تــاريخ القــوائم الماليــة. بلــغ ر ــيد احتيــاطي االدعــاءات تحــت   المال عاءات ت ياطي االد لغ ر يد احت ية. ب قوائم المال تاريخ ال في  ما  ها ك لغ عن بدة وغير المب عاءات المتك باإلضافة لإلد
 دوالر أمريكي.دوالر أمريكي.  162.834162.834مبلغ مبلغ   20172017وو  20182018كانون األول كانون األول   3131التسوية كما في التسوية كما في 

 مطلوبات متداولة أخر  .10
 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 1.719.069  552.023 مستحق لشركة شقيقة
 223.286  - مستحق للشركة األم

 -  10.000 م اريف مستحقة أخر 
 562.023  1.942.355 

 إيرادات فوائد .11
 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 114.155  98.528 فوائد ودائع أللل لد  البنوك
 43.969  41.363 فوائد القرض الممنوح للشركة األم

 139.891  158.124 
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 م اريف إدارية وعامة .12
  2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 31.162  16.124  الرواتب والمنافع المتعلقة بها
 14.400  14.400  إيلارات

 -  13.920  تسويق ودعم فنيم اريف 
 -  10.000  االستثمارم اريف إدارة حساب 

 12.465  6.273  تكاليف  يانة 
 5.105  5.330  رسوم إشتراكات

 7.564  6.654  أتعاب مهنية واستشارات 
 3.500  3.500  رسوم ورخص 

 529  1.791  عموالت 
 4.703  1.126  ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

 1.000  -  م اريف تبرعات
نترنت  630  131  هاتف وا 

 224  105  مستلزمات مكتبية 
 1.754  3.205  أخر 

  82.559  83.036 

 الضرائبم روف  .13
 ضريبة الدخل

ح لت الشركة كما . 5200 ألولكانون ا 31 إنتهت فيمن ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات كلي إع اء  علىالشركة  ح لت
. 2010كانون األول  31في  انتهتإضافية  سنوات من ضريبة الدخل لخمس يالكل ع اءلإل تمديد على 2009خالل عام 

تنتهي في عاما   ستة عشرلمدة  من نسبة الضريبة القانونية %50بمعدل  دخل لضريبة 2011 عام من ء  اإبتد لشركةاتخضع 
  .6202األول كانون  31
 

 ضريبة القيمة المضافة
 مالية خاضعة لضريبة القيمة المضافة على الربح الضريبي ورواتب الموب ين.  ةتم تسليل الشركة كمؤسس
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 ية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:فيما يلي ملخص تسو 
 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 235.558  238.218 الربح المحاسبي 
 4.703  1.126 م روفات غير مقبولة ضريبيا  

 -  - دخل غير خاضع للضريبة
 240.261  239.344 الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة

 (33.139)  (33.013) افة القانونية ينزل: ضريبة القيمة المض
 (4.703)  (1.126) ضريبة القيمة المضافة على الرواتب      

 202.419  205.205 الربح الخاضع لضريبة الدخل
 15.181  15.370 م روف ضريبة الدخل للسنة الحالية 

 48.320  48.403 ملموع الضرائب للسنة
 65.874  74.032 المكونالضرائب مخ ص 

 %28  %31 معدل ضريبة الدخل ال علي

 .2017وحتى  2010 من لألعوامعن نتائج أعمالها  لم تتو ل الشركة إلى مخال ة نهائية مع دوائر الضريبة

 معامالت مع لهات ذات عالقةمعامالت مع لهات ذات عالقة .1414
أعضاء و يسيين المساهمين الرئو  ة األمالشركالتي تمت مع لهات ذات عالقة والتي تتضمن  األر دة والمعامالتيمثل هذا البند 

عتماد سياسات األسعار والشروط ايتم . يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بهامللس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات 
 .شركةت العالقة من قبل إدارة الالمتعلقة بالمعامالت مع اللهات ذا

 األر دة التالية مع لهات ذات عالقة:تشمل قائمة المركز المالي 

   2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  طبيعة العالقة 

 2.256.700  2.256.700  الشركة األم قرض ممنوح للشركة األم قرض ممنوح للشركة األم 
 300.474  304.889  مساهمون رئيسيون نقد وأر دة لد  البنوكنقد وأر دة لد  البنوك
 -  912.039  الشركة األم مستحق من الشركة األممستحق من الشركة األم

 62.965  98.078  مساهمون رئيسيون مستحقات من البنوكمستحقات من البنوك
 56.541  75.551  الشركة األم فوائد مستحقة من الشركة األمفوائد مستحقة من الشركة األم

 6.347  5.990  مساهمون رئيسيون فوائد مستحقة من البنوكفوائد مستحقة من البنوك
 1.719.069  552.023  شركة شقيقة مستحق لشركة تمويل الرهن العقاري ال لسطينيةمستحق لشركة تمويل الرهن العقاري ال لسطينية

 223.286  -  الشركة األم مستحق للشركة األممستحق للشركة األم
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 الدخل المعامالت التالية مع لهات ذات عالقة: تشمل قائمة

   2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  طبيعة العالقة 

 43.969  41.363  الشركة األم فوائد القرض الممنوح للشركة األمفوائد القرض الممنوح للشركة األم
 12.883  8.991  الشركة األم إستهالك ممتلكات ومعدات *إستهالك ممتلكات ومعدات *

 75.431  69.958  الشركة األم م اريف موزعة أخر  *م اريف موزعة أخر  *

 . تم تحميل هذ  الم اريف من خالل حساب لاري الشركة األم وفقا  لقرار مللس إدارة الشركة األم  *

 إدارة المخاطرأهداف وسياسات  .15

 مخاطر التأمين
 ددومواعيومواعيـ للتعويضاتللتعويضـات ال عليةال عليـة المبالغالمبـالغ اختالفاخـتالف خطرخطـر والمتعلق بعقود التأمين هووالمتعلـق بعقـود التـأمين هـو الشركةالشركة تواله تواله  الذيالذي الرئيسيالرئيسي التأمينالتأمين إن خطرإن خطر

وتنوعها والتعويضات ال علية المدفوعة. تعمل وتنوعهـا والتعويضـات ال عليـة المدفوعـة. تعمـل  المطالباتالمطالبـات تكرارتكـرار حالحـال الشركة  والذي يتأثر فيالشركة  والذي يتأثر في عن توقعاتعن توقعات دفعها بشكل لوهريدفعها بشكل لوهري
 الشركة على تقليل أثر هذا الخطر من خالل تنويع مح بة عقود التأمين. الشركة على تقليل أثر هذا الخطر من خالل تنويع مح بة عقود التأمين. 

 مخاطر اإلئتمان
 مين قبل إ دار بولي ة التأمين.التأض أقساط تحد الشركة من مخاطر االئتمان لعقود التأمين من خالل قب

 أسعار ال ائدة في التغير مخاطر
تنلم مخاطر أسعار ال ائدة بشكل رئيسي عن التغيرات في أسعار ال ائدة على المولودات المالية الخاضعة ألسعار فوائد 

 .سعار ال ائدة على هذ  المولوداتمتغيرة. إن المولودات المالية للشركة تخضع ألسعار فائدة ثابتة وبالتالي ال يولد مخاطر أل

 العمالت األلنبية التغير في أسعار مخاطر
تحت ب الشركة بمعبم حسابات المولودات والمطلوبات بعملة الدوالر األمريكي. كما أن إيرادات الشركة يتم تح يلها بالدوالر 

إن أثر مخاطر العمالت األلنبية غير لوهري على   وبالتالي فالدوالر األمريكيب هالتزاماتايتم تسديد معبم  كذلك األمريكي 
 القوائم المالية.

 مخاطر السيولة
تمويل و لتزاماتها الحالية اوالنقد المعادل لسداد من النقد  تحد الشركة من مخاطر السيولة عن طريق االحت اب بر يد كاف  

 ستثمارية.نشاطاتها التشغيلية واإل

 .سنة من تاريخ القوائم الماليةتستحق خالل شركة المطلوبات المالية لل أر دة معبم
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 إدارة رأس المال
ويعبم حقوق الشركة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط  في الح ابمال الرأس  في إدارةيتمثل الهدف الرئيسي 

 الملكية.

لراء التعديالت الالزمة في ضوء التغيرات في األوضاالشركة تقوم   الشركةتقم لم  قت ادية.ع اإلبإدارة هيكلة رأس المال وا 
كانون  31تعديالت على األهداف والسياسات واإللراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنوات المنتهية في  بإلراء أية

 اإللباري واالحتياطي المدفوعس المال أر  إن البنود المتضمنة في هيكلية رأس المال تتمثل في .2017و 2018األول 
مقابل  2018كانون األول  31كما في دوالر أمريكي  5.655.978 بملموع المدورةاألرباح و يمة العادلة واحتياطي الق
 .2017كانون األول  31 كما في دوالر أمريكي 5.639.568

 قياس القيمة العادلة .16
 القوائم المالية:يوضح اللدول التالي مقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية حسب ت ني ها في 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 2018  2017  2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

        مولودات مالية
 2.256.700  2.256.700  2.256.700  2.256.700 قرض ممنوح للشركة األم

 132.775  1.096.347  132.775  1.096.347 مولودات مالية أخر 
 5.423.770  424.197  5.423.770  424.197 نقد وأر دة لد  البنوك

 3.777.244  7.813.245  3.777.244  7.813.245 
        مطلوبات مالية

 1.942.355  562.023  1.942.355  562.023 مطلوبات مالية أخر 
 562.023  1.942.355  562.023  1.942.355 

إبهار القيم العادلة للمولودات والمطلوبات المالية وفقا  للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين لهات معنية بذلك  تم 
 باستثناء عمليات البيع اإللبارية أو الت  ية.

هي مقاربة بشكل كبير  والمطلوبات المالية األخر  واألر دة لد  البنوكإن القيم العادلة للمولودات المالية األخر  والنقد  –
 لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تح يل ق يرة األلل.

تم تقدير القيمة العادلة للقرض الممنوح للشركة األم من خالل خ م التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام ن س أسعار  –
 .ال ائدة لبنود تحمل ن س الشروط و  ات المخاطر
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 ر أمور أخ .17
قامت هيئة سوق رأس المال ال لسطينية )الهيئة( وهي اللهة المخولة لتنبيم قطاع التأمين في فلسطين بمخاطبة الشركة خالل قامت هيئة سوق رأس المال ال لسطينية )الهيئـة( وهـي اللهـة المخولـة لتنبـيم قطـاع التـأمين فـي فلسـطين بمخاطبـة الشـركة خـالل 

ية رقم )مــن ألــل إدرالهــا فــي بور ــة فلســطين بمــا يتوافــق مــع أحكــام قــانون األوراق الماليــة رقــم )  20172017عام عــام  قانون األوراق المال فق مع أحكام  ما يتوا في بور ة فلسطين ب لل إدرالها  سنة ( لســنة 1212من أ . تعمل . تعمــل 20042004( ل
سة موضوع اإلدراج في بور ة فلسطين خالل الثالثة سنوات القادمة حال ح ولها على سـة موضـوع اإلدراج فـي بور ـة فلسـطين خـالل الثالثـة سـنوات القادمـة حـال ح ـولها علـى الشركة وبالتنسيق مع الهيئة على دراالشركة وبالتنسيق مع الهيئـة علـى درا

يًا على برنامج واحد فقط )تأمين قروض عقارية( كمنبع وحيد التـرخيص الخـاص بالتوسـع بأعمالهـا  حيــت أن الشـركة تعتمـد حاليـًا علــى برنـامج واحـد فقـط )تــأمين قـروض عقاريـة( كمنبـع وحيــد  الترخيص الخاص بالتوسع بأعمالها  حيت أن الشركة تعتمد حال
 ألعمالها التشغيلية.ألعمالها التشغيلية.

 تركز المخاطر في المنطقة اللغرافية .18
أنشطتها في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقت ادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة  تمارس الشركة كافة

  الشركات ألنشطتها وقد يؤثر سلبا  على أدائها.


