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السادة ممثلو سلطة النقد الفلسطينية المحترمين
السيد ممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المحترم
السادة مدققو الحسابات المحترمين
السادة المساهمون األعزاء
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يســرني باإلنابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن نرحــب بكــم جميعــا فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة لمجموعــة المؤسســة
المصرفيــة الفلســطينية عــن الســنة الماليــة  ،2018وأن أقــدم لكم التقرير الســنوي عن أعمال المؤسســة للعــام .2018
شــكل العــام  2018مرحلــة مهمــة وجوهريــة فــي مســيرة عمــل المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية ،حيــث تركــزت
الجهــود علــى تمهيــد الطريــق النطالقــة جديــدة للمؤسســة مبنيــة علــى أســس متينــة لتكون فــي مســارها الصحيح
ولتتبــوأ مكانــة مرموقــة كأولــى مؤسســات التمويــل الرائــدة العاملــة فــي فلســطين ،حيــث انصبــت الجهــود علــى
معالجــة الوضــع القانونــي للمؤسســة ممــا ســيفتح لهــا آفاقــاً لمزيــدٍ مــن التقــدم واالزدهــار وســتنعكس هــذه
الجهــود بشــكل ملمــوس فــي االعــوام القادمــة.
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وتمحــور العمــل الحثيــث الــذي بــذل فــي العــام  2018بشــكل أساســي حــول اســتكمال متطلبــات نقــل رأس مــال
المؤسســة األوروبيــة الفلســطينية  EPFLالمســجلة فــي قبــرص باإلضافــة الــى نقــل أســهم اعضــاء الهيئــة العامــة
للمؤسســة المصرفيــة الفلســطينية( ،المــال العــام) الــى جمعيــة بيــت الريــادة التــي أنشــأت فــي فلســطين بهــدف
اســتمرارية الحفــاظ علــى المــال العــام وتنميتــه والحفــاظ علــى دور المؤسســة ورســالتها وأهدافهــا التنمويــة
لألجيــال القادمــة.
مــن جهــة أخــرى ،فقــد تــم العمــل بشــكل دؤوب مــع الجهــات الرســمية المختصــة إلنجــاز خطــوات مهمــة فــي الخطــة
اإلســتراتيجية للمؤسســة ،التــي وضعــت بالتنســيق مــع ســلطة النقــد الفلســطينية ،والتــي تهــدف لتوســيع أعمــال
المؤسســة وتعزيــز مكانتهــا ،وقــد جــاءت هــذه الخطــوات انســجاماً مــع قــرار الهيئــة العامــة بتوحيــد األعمــال مــع
الشــركات الشــقيقة ،ويســرنا أن هــذه المســاعي أثمــر عنهــا حصــول المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية علــى
الترخيــص المبدئــي لمزاولــة أعمالهــا بشــكلها الجديــد.
علــى صعيــد آخــر ،فقــد تــم اســتكمال العمــل علــى ترتيــب الوضــع الداخلــي وفــق الخطــة الموضوعــة للتوســع
ممــا نتــج عنــه نمــو فــي المحفظــة التشــغيلية العاملــة بنســبة  ،25%وواكــب ذلــك تطويــر السياســة االئتمانيــة
لتقديــم خدمــات متميــزة ضمــن أقــل المخاطــر وأفضــل األســعار للمواطنيــن بمــا يناســب احتياجاتهــم ويتوافــق مــع
الخطــط الوطنيــة التنمويــة والمســاهمة فــي ترســيخ مبــادئ الشــمول المالــي والتمنيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
المســتدامة.
وحرص ـاً علــى أن تصــل رســالتنا التنمويــة إلــى أكبــر عــدد مــن المســتفيدين مــن أبنــاء شــعبنا فقــد عملنــا علــى
زيــادة فروعنــا ،وكذلــك علــى بنــاء شــراكات جديــدة لزيــادة مواردنــا الماليــة وطــرح برامــج جديــدة تســتهدف
قطاعــات حيويــة ونوعيــة للتمكــن مــن تحقيــق األهــداف التنمويــة التــي أنشــأت المؤسســة مــن أجلهــا.
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أمــا علــى مســتوى نتائــج األعمــال ،فقــد حققــت المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية أرباحــا علــى الرغــم مــن تطبيق
المعيــار المحاســبي رقــم” IFRS9 ”9والــذي ينعكــس علــى وضــع احتســاب المخصصــات وتصويــب طريقــة احتســاب
المخصصــات لتكــون وفــق مــا ينطبــق علــى مؤسســات االقــراض المتخصصــة بــد ً
ال مــن البنــوك كمــا كان معمــول
بــه ســابقاً .ونشــير إلــى أن الخســائر فــي نتائــج أعمــال المؤسســة المصرفيــة فــي القــدس شــركة  PBCFالناتجــة
عــن فــرق العملــة باألســاس قــد أثــرت ســلبا علــى نتائــج أعمــال المجموعــة ككل وجــاري العمــل علــى معالجــة هــذا
األمــر بكافــة الوســائل الممكنــة.
إن الجهــود التــي بذلــت فــي عــام  ،2018ومــا تــم تحقيقــه مــن إنجــازات مــا كانــت لتتــم لــوال العمــل يــدا بيــد مــع
الســادة ســلطة النقــد الفلســطينية وعطوفــة مراقــب الشــركات والمستشــارين القانونييــن وتعــاون أخوتــي فــي
مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة التنفيذيــة.
وفي الختام ال يســعنا ســوى التقدم بجزيل الشــكر والتقدير لكل من ســاهم في انجازات المؤسســة المصرفية الفلسطينية
ونجاحها منذ نشــأتها ،كما نتقدم بالشــكر الكبير لعمالئنا على ثقتهم في المؤسســة التي وجدت لخدمتهم.

د .عبد الرحمن حمد
رئيس مجلس اإلدارة
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المؤسسة المصرفية الفلسطينية
نشأة المؤسسة:
تعــود نشــأة مجموعــة المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية إلــى العــام  ،1985حيــث تــم تأســيس ثــاث مؤسســات
هــي المؤسســة العربيــة للتنميــة واإلقــراض ( ،)ADCCمجموعــة التنميــة االقتصاديــة ( ،)EDGوالشــركة العربيــة
الفنيــة للتنميــة ( )TDCوجــاء تأســيس هــذه المؤسســات اســتجابة لغيــاب الخدمــات المصرفيــة فــي فلســطين
بســبب إغــاق االحتــال لجميــع المصــارف العربيــة العاملــة فــي فلســطين عــام  ،1967وكذلــك لمواجهــة األزمــة
االقتصاديــة العامــة والتراجــع الكبيــر فــي عمــل القطاعــات اإلنتاجيــة واالرتفــاع الحــاد فــي معــدالت الفقــر والبطالــة.
مــع العلــم أن رأس مــال هــذه الشــركات ناتــج عــن صناديــق دوارة ومنــح مــن عــدة جهــات.
فــي آب مــن عــام  1996وبناء علــى االتفــاق بيــن الهيئــات العامــة لمؤسســات اإلقــراض الثالثــة أعــاه تــم دمــج
أعمالهــا وتوحيــد جهودهــا فــي مؤسســة ماليــة جديــدة تحــت اســم صنــدوق التنميــة الفلســطيني ،وفــي ظــل
الســلطة الفلســطينية حيــث تــم تأســيس مؤسســات الدولــة الفلســطينية وجــرى تغييــر اســم الصنــدوق الــى
المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية فــي عــام  2001وحصلــت علــى ترخيــص مــن ســلطة النقــد الفلســطينية لتكون
أول مؤسســة تمويــل وطنيــة ،وهــي مؤسســة تمويــل متخصصــة تســتهدف كافــة القطاعــات اإلنتاجيــة والمشــاريع
بأنواعهــا وتعمــل لخدمــة ومنفعــة الشــعب الفلســطيني .حيــث تــم توســيع قاعــدة أعمالهــا ورفــع مســتوى مواردهــا
الماليــة وتوفيــر خدماتهــا فــي جميــع األراضــي المحتلــة فــي عــام  ،1967بمــا فيهــا القــدس ،وقــد وفــرت تمويــل
لمشــاريع بمــا يزيــد علــى  177مليــون دوالر أمريكــي تقريبــا مــن خــال إدارة برامــج شــراكة مــع االتحــاد األوروبــي
ودول أوروبيــة وصناديــق عربيــة وإســامية رغــم شــح المــوارد الماليــة لــدى المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية.
تــرى المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية فيمــا تقدمــه مــن خدمــات تمويــل تســاعد فــي تدويــر عجلــة التنميــة،
جــزءاً مــن المســاهمة فــي مواجهــة التحديــات الكبيــرة التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني مــن خــال توفيــر
التمويــل الــازم للمشــاريع الصغيــرة ،والمتوســطة لمــا لهــا مــن أهميــة كبيــرة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة والتمكيــن االقتصــادي ،وتمثــل هــذه المشــاريع جــزءا كبيــرا مــن قطــاع اإلنتــاج فــي مختلــف الــدول
ســواء المتقدمــة أو الناميــة وتعتبــر المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة هــي القاعــدة األكبــر مــن مشــاريع القطــاع
الخــاص وتتميــز المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة بســهولة تأسيســها نظــرا لعــدم حاجتهــا إلــى رأس مــال كبيــر
أو تكنولوجيــا متطــورة ،كمــا أن توفــر فــرص عمــل بشــكل ســريع تخفــض معــدالت البطالــة لذلــك نؤمــن فــي
المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية ،اســتنادا إلــى تجربتنــا الكبيــرة فــي هــذا المجــال ،إلــى أن اســتهداف قطاعــات
األعمــال ســيوفر حجــم توظيــف جديــد فــي االقتصــاد الفلســطيني بأقــل تكلفــة إجماليــة وأســرع وقــت وبالتالــي
المســاهمة فــي مواجهــة تحــدي الفقــر والبطالــة فــي فلســطين خاصــة بيــن فئــة الشــباب والفئــات المهمشــة.
وفــي بعــض األحيــان تقــدم المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية التمويــل للمشــاريع النوعيــة الكبيــرة ذات األثــر
التشــغيلي ،وتركــز البرامــج التمويليــة التــي تقدمهــا المؤسســة علــى تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن التأثيــر علــى
االقتصــاد الكلــي مــن خــال توفيــر التمويــل فــي مجــال رأس المــال العامــل وتطويــر األصــول اإلنتاجيــة ،وتوســيع
قاعــدة رأس المــال والــذي بــدوره يزيــد مــن حجــم الطلــب علــى مخرجــات المشــاريع المتوســطة والكبيــرة التــي
توفــر العناصــر اإلنتاجيــة والمدخــات للمشــاريع الصغيــرة ،بمــا يثــري الــدورة االقتصاديــة الكاملــة.
تســتهدف المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية القطاعــات األكثــر حاجــة واألكثــر تحديــا كقطــاع الزراعــة ،والفئــات
المهمشــة فــي مختلــف المناطــق ونهتــم بتثبيــت المواطنيــن فــي مناطــق «ج» ونتميــز أن مكاتــب وفــروع المؤسســة
انتشــرت فــي كافــة محافظــات الوطــن ويتميــز عمــل المؤسســة بيــن المؤسســات الشــبيهة العاملــة فــي فلســطين
بالبعــد التنمــوي الريــادي حيــث يشــكل تمويــل االحتياجــات الشــخصية نســبة بســيطة مــن المحفظــة ،ويتــم توفيره
لمســاعدة المواطــن علــى توفيــر احتياجاتــه األساســية والعيــش الكريــم اســتجابة للظــروف االقتصاديــة الصعبــة
التــي يعانــي منهــا الشــعب الفلســطيني خاصــة بعــد الحــروب علــى قطــاع غــزة ،ونشــير إلــى أن التمويــات التــي
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يتــم منحهــا تمويــات إســامية علــى نظــام المرابحــة بنــا ًء علــى قــرار الهيئــة العامــة منــذ عــام  2009بإتبــاع نظــام
المرابحــة اإلســامي فــي تمويالتنــا لتتوافــق وأحــكام الشــريعة اإلســامية.
ونــرى فــي هــذا التوجــه تحقيــق أهدافنــا التنمويــة بشــكل فعــال للقطاعــات المســتهدفة لما يوفــره التمويــل بنظام
المرابحــة مــن تحقيــق للغايــات التــي تــم منــح التمويــل ألجلهــا بمــا يدعــم عوامــل نجــاح المشــاريع الممولــة ،هــذا
إلــى جانــب المتابعــة الحثيثــة والمســتمرة وبرامــج الدعــم الفنــي التــي نوفرهــا بمــا يشــمل التدريــب والتشــبيك
وتوفيــر قنــوات للتســويق للمســتفيدين مــن التمويــل لمســاعدتهم علــى إدارة مشــاريعهم بشــكل أفضــل بمــا
يوفــر جميــع الظــروف والعوامــل المســاندة لضمــان اســتمرارية ونجــاح مشــاريعهم.

التطور التاريخي للمؤسسة المصرفية الفلسطينية

وتتميــز المؤسســة بتقديمهــا للتمويــات بأســعار مرابحــة منافســة وإجــراءات ميســرة وفقــا ألحــكام الشــريعة
اإلســامية ،وتقــدم التمويــل لألفــراد والشــركات بأحجــام مختلفــة لتلبيــة احتياجــات جميــع الفئــات المســتهدفة ممــا
يشــكل رافعــة مهمــة لالقتصــاد الفلســطيني ككل.
وتدعــم المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية صمــود المــرأة الفلســطينية التــي تحمــل أعبــاء كبيــرة لمواجهــة
األوضــاع المعيشــية واالقتصاديــة والسياســية الصعبــة مــن خــال المشــاريع النســوية التــي صممــت خصيصــا
لتراعــي احتياجاتهــا وظروفهــا االســتثنائية وكذلــك للبرامــج الخاصــة بالشــباب والخريجيــن الجــدد والمهنييــن
والحرفييــن بهــدف تمكيــن هــذه الفئــات اقتصاديــا واجتماعيــا.
أمــا فــي القــدس فالتحــدي أوســع وأكبــر حيــث أن االســتهداف ليــس فقــط لالقتصــاد المقدســي وإنمــا يوجــه
فــي األســاس نحــو اقتــاع الفلســطينيين مــن القــدس وتهويدهــا .ولذلــك فــإن برامجنــا فــي القــدس تركــز
علــى قطــاع اإلســكان ضمــن برامــج تمويــل منخفضــة التكلفــة نســعى مــن خاللهــا إلــى توفيــر عوامــل ثبــات
المواطــن الفلســطيني والحــد مــن عوامــل الهجــرة وتفريــغ المدينــة المقدســة ،هــذا باإلضافة إلــى توفيــر برامــج
تمويل لتنميــة القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة لدعــم صمــود المواطــن المقدســي .وقــد تميــزت المؤسســة
المصرفيــة الفلســطينية عــن بقيــة المؤسســات المصرفيــة ومؤسســات التمويــل بتقديــم التمويــل للمقدســيين
مــن خــال فرعهــا فــي القــدس الــذي يعمــل فــي مقرهــا فــي شــعفاط/القدس والمســجل بشــكل رســمي لــدى
الجهــات الرســمية هنــاك.
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المساهمون واالستثمارات
تتكــون الهيئــة العامــة للمؤسســة المصرفيــة الفلســطينية مــن  42عضــوا وهــم مــن األكاديمييــن وأســاتذة
الجامعــات ،ورجــال األعمــال واالقتصــاد ،ووزراء ســابقين ومفكريــن وناشــطين بالمجتمــع فــي المجــاالت المختلفــة،
وهــم مــن الشــخصيات اإلعتباريــة المعروفــه بالخبــرة والكفــاءة.
يعتبــر أعضــاء الهيئــة العامــة أمنــاء علــى رأس مــال المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية لتحقيــق الغايــة مــن
إنشــاءها وإعــادة تمويــل هــذه األمــوال بمــا يخــدم الشــعب الفلســطيني لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة،
وتعتبــر الهيئــة العامــة هــي مرجعيــة مجلــس اإلدارة فــي القضايــا اإلســتراتيجية والهامــة ،وتقــوم بانتخــاب أعضــاء
مجلــس اإلدارة.
فــي اطــار ســعي المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية لتصويــب وضعهــا القانونــي فقــد أصبــح عــدد أعضــاء الهيئــة
العامــة  8أعضــاء كمــا فــي نهايــة عــام  2018ومســتمرين باتجــاه تحويــل كافــة أســهم المــال العــام الــى جمعيــة
بيــت الريــادة للمشــاريع التنمويــة والتــي تــم تأسيســها لهــذا الغــرض.

عدد األسهم وتوزيعها على المساهمين:
تتوزع أسهم المؤسسة المصرفية الفلسطينية كاآلتي:

المساهمون في المؤسسة المصرفية الفسطينية كما في نهاية عام 2017
عدد االسهم

القيمة بالدوالر

اسم المساهم
 .1محمود ابو الرب

5508

5508

 .2هاني ابو دية

5508

5508

 .3سمير ابو زنيد

5508

5508

 .4سمعان خوري

5508

5508

 .5زهير الدبعي

5508

5508

 .6رفعت صالح

5508

5508

 .7زياد شعث

5508

5508

 .8محمد القدوة

5508

5508

 .9ميسون الغالييني

5508

5508

 .10يوسف ابو صفية

5508

5508

 .11راسم البياري

5508

5508
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 .12عبد الرحمن حمد

5508

5508

 .13محمد اشتية

5508

5508

 .14امين حداد

5508

5508

 .15ماهر المصري

5508

5508

 .16عصام ابو بكر

5508

5508

 .17سفيان سلطان

5508

5508

“ .18محمد كمال” حسونة

8514

8514

 .19هشام عورتاني

8514

8514

 .20حسام حجاوي

8514

8514

5.5عبد اللطيف أبو مدين

 .21ابراهيم حداد

8514

8514

6.6محمد أحمد حسين أبو عوض

 600سهم

 .22جاد اسحق

8514

8514

7.7رامي وليد عبد الرحيم سبع

 600سهم

 .23سهيلة الدجاني

8514

8514

8.8سمير عثمان محمود حليلة

 8,514سهم

 .24رستم النمري

8514

8514

 .25عوني سيسالم

8514

8514

 .26سمير حليلة

8514

8514

 .27نافذ الوحيدي

8514

8514

 .28عبد اللطيف ابو مدين

8514

8514

 .29توفيق ابو غزالة

7804

7804

 .30محمد بدر عجور

7804

7804

 .31محمود خالد عكاشة

7804

7804

 .32عاهد بسيسو

7804

7804

 .33صالح شكري السقا

7804

7804

 .34ابراهيم مطر

7804

7804

 .35داوود استنبولي

7804

7804

 .36عبد الرحمن ابوعرفة

7804

7804

 .37احمد هاشم زغير

7804

7804

 .38محمد عمر الداودي

7804

7804

 .39شحادة هاشم الدجاني

7804

7804

 .40سمير حزبون

7804

7804

40,000

40,000

29,407,257

29,407,257

29,728,195

29,728,195

 .41شركة مسار العالمية لالستثمار
 .42شركة ذا يورو باليستينين فونديشن ليمتد
المجموع الكلي لألسهم
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المساهمون في المؤسسة المصرفية الفلسطينية كما في نهاية عام 2018
بعد انشاء جمعية بيت الريادة للمشاريع التنموية
اسم المساهم

عدد األسهم

1.1هاني أبو ديه

 5,508سهم

2.2سمعان خوري

 5,508سهم

3.3عبد الرحمن توفيق حمد

 14,518سهم

4.4جمعية بيت الريادة للمشاريع التنموية
الخيرية

المجموع

 29,684,433سهم
 8,514سهم

 29,728,195سهم
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استثمارات المؤسسة المصرفية الفلسطينية:
أوالً :االستثمار في صندوق سراج االستثماري
صندوق ســراج االســتثماري انشــئ في عام  2011وتبلغ قيمة الصندوق اإلجمالية  90مليون دوالر تقريبا ،وقد اســتثمرت المؤسســة
المصرفيــة الفلســطينية فــي صنــدوق ســراج اإلســتثماري منــذ بدايــة انشــاؤه فــي عــام  2011بقيمــة اجماليــة تبلــغ  500,000دوالر
يتــم تحويــل المبلــغ مــن طــرف المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية علــى عــدة ســنوات بمعــدل  50ألــف دوالر ســنويا .وقــد تــم دفــع
 475,000دوالر مــن حصــة المؤسســة فــي اإلســتثمار مــع العلــم أن هــذا اإلســتثمار ينتهــي فــي عــام  ،2021وقد حقق أرباحاً بســيطة
فــي عــام  2017حيــث أن الغــرض منــه الدخــول فــي شــراكة مــع منشــآت لفتــرة محــددة ثــم اإلنســحاب منها بهــدف التنمية وتشــجيع
قطــاع األعمــال والمبــادرات الرياديــة التــي توجــد فــرص عمــل فــي فلســطين ،علمــا بأنــه في عــام  2018قد حقق خســائر تشــغيلية
بســيطة وخســائر إعــادة تقييــم ،وذلــك لمســاهمة صنــدوق ســراج فــي شــركات محليــة انخفضــت أســهمها الســوقية ممــا أدى إلــى
انخفــاض قيمــة اســتثماراتهم باالضافــة الــى خســائر اســتثماراتهم فــي شــركات مملوكــة مثــل شــركة بال غــاز ،وبــال ليس.

ثاني ًا :المساهمة في شركات مدرجة في السوق المالي
 .1أسهم مصرف الصفا:
مصرف الصفا هو بنك حديث نســبيا يعمل وفقا لقواعد الشــريعة اإلســامية ،وكتوجه اســتراتيجي للمؤسسة المصرفية الفلسطينية
باســتثمار طويــل األمــد فقــد تــم اإلســتثمار في مصــرف الصفا فــي منتصــف عــام  2016تقريبا.وهي عضو مؤســس في البنــك وثاني
أكبــر مســاهم فيــه حيــث تملــك المؤسســة  6مليون ســهم بقيمــة اســمية دوالر واحــد للســهم الواحد وبلغــت القيمة الدفترية للســهم
 0.090دوالر كمــا بتاريــخ  31/12/2018وتعــادل قيمــة اإلســتثمار  5,395,439دوالر بناء على التقييم بتاريــخ .30/9/2018

 .2أسهم بنك القدس:
ســاهمت المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية فــي بنــك القــدس ب  1,300,000ســهم فــي عــام  ،2009ويبلــغ عــدد األســهم
المملوكــة لهــا حاليــا  45,127ســهم بقيمــة إجماليــة تبلــغ  84,387دوالر كمــا فــي  31/12/2018مــع العلــم أن القيمــة االســمية
للســهم بلغــت قيمتهــا  2.08دوالر كمــا بتاريــخ .31/12/2018

 .3الشركة العربية للدهانات /نابلس:
تمتلــك المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية  40,000ســهم فــي الشــركة العربية للدهانــات وتبلغ القيمة الســوقية للســهم 6.50
دينــار كمــا فــي  ،31/12/2018وتبلــغ القيمــة اإلجماليــة لهــذا االســتثمار  260,000دينار.
تعــود هــذة األســهم بنــاء علــى تمويــل منحتــه المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية بقيمــة  40,000دينــار تقريبــا للشــركة العربية
للدهانــات فــي منتصــف الثمانينــات ،وفي بداية عام  2008تملكت المؤسســة المصرفية الفلســطينية أســهم في الشــركة كســداد
للتمويــل الممنــوح للشــركة ،وقــد بــدأت المؤسســة بتحقيــق ربــح مــن هــذة األســهم بصفتهــا إحــدى المســاهمين فــي الشــركة
بمعــدل  40%علــى القيمــة اإلســمية للســهم اعتبــارا مــن منتصــف عــام .2008

ثالث ًا :االستثمار في مقر اإلدارة العامة/المصيون بقيمة  1,258,105دوالر
رابع ًا :االستثمار في األراضي:
اسـتثمرت المؤسسـة المصرفيـة الفلسـطينية سـابقا منـذ عـدة سـنوات بشـراء قطعـة أرض في منطقـة أبو قش بمسـاحة 19
دونـم تقريبـا وبقيمـة إجماليـة تبلـغ  2,717,370دوالر وبحسـب آخـر تخمين فـإن قيمتها الحاليـة تبلـغ  4,487,760دوالر ،كما
اسـتثمرت بشـراء قطعـة أرض فـي غـزة بقيمـة إجماليـة تبلـغ  818,634دوالر ،حيث حصلت علـى تمويل من البنك اإلسلامي
العربـي بقيمـة  462,000دوالر وبتمويـل ذاتـي مـن المؤسسـة بقيمـة  356,634دوالر ،وذلـك لإلسـتثمار باألدوار والمسـاحات
العلويـة وسـيتم اسـتخدام جـزء منهـا كمقـر جديـدة للمؤسسـة حيـث نتطلـع نحـو اسـتحداث فـرع جديـد جنـوب محافظـة غـزة
وتغطيـة باقـي المحافظـات بشـكل تدريجي.
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أعضاء مجلس اإلدارة
يتمتــع مجلــس إدارة المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية بخبــرات واســعة ولديــه ســنوات طويلــة مــن العمــل فــي
مجــاالت متنوعــة ويحملــون مؤهــات أكاديميــة تمكنهــم مــن إدارة هــذه المؤسســة وفــق أفضــل السياســات
المتعــارف عليهــا فــي القطــاع المصرفــي متبعيــن معاييــر الكفــاءه والنزاهــة واإللتــزام ،ويتكــون أعضــاء المجلــس
مــن  11عضــو ويعقــد المجلــس اجتماعاتــه بشــكل دوري حيــث تــم عقــد  8جلســات خــال العــام  2018لمتابعــة
القضايــا االســتراتيجية الهامــة ومتابعــة تنفيــذ الجهــاز التنفيــذي لرؤيــة وتوجهــات المجلــس والهيئــة العامــة.
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لجان مجلس االدارة
تنبثــق اللجــان الــواردة فــي الجــدول التالــي عــن مجلــس إدارة المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية ،وتســهم هــذه
اللجــان المتخصصــة كل وفــق صالحياتهــا بشــكل كبيــر فــي متابعــة المجلــس ألعمــال المؤسســة المختلفــة
وتطويرهــا.

وقد عقدت هذة اللجان عدة اجتماعات دورية في عام  2018كاآلتي:
·لجنة المالية والتسويات :عقدت ( )2جلسة.
·لجنة المشاريع العليا:

عقدت ( )5جلسات.

· لجنة الرقابة والتدقيق:

عقدت ( )6جلسات.
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مهام لجان مجلس اإلدارة:

لجنة المشاريع العليا:

لجنة المالية والتسويات:

1 .1تتشــكل لجنــة التمويــل العليــا مــن رئيــس مجلــس اإلدارة رئيســا وعضويــة أربعــة أعضــاء مجلــس إدارة
والمديــر العــام ويكــون مديــر دائــرة التمويــل ســكرتير للجنــة.

1 .1تشكل لجنة المالية والتسويات بقرار من مجلس اإلدارة.
2 .2تكون صالحيات لجنة المالية والتسويات على النحو التالي:
· اتخــاذ القــرار المناســب فــي تســوية الملفــات المتعثــرة والمحالــة للقضــاء فــي حــدود صالحيتهــا
ورفــع توصياتهــا لمجلــس اإلدارة.
· اإلشراف على عمليات الصرف ومطابقته للقرارات الصادرة من مجلس اإلدارة ولجان المشاريع.
· اإلشراف على إجراءات عملية المشتريات ومطابقتها للقرارات واإلجراءات القانونية.
· االطالع على الحسابات والتأكد من التقارير المالية الصادرة من المسئولين.

· إقــرار أو رفــض طلبــات التمويــل التــي تعــادل قيمتهــا  $50,000فمــا فــوق وحتــى $100,000
والطلبــات التــي تزيــد عــن  $100,000ترفــع اللجنــة العليــا توصيتهــا لمجلــس اإلدارة.
· مراجعــة سياســة االئتمــان وإجراءاته وتقييم التوصيــات المرفوعة من المدير العــام ولجنة التمويل الداخلية
حولهمــا واتخاذ القرار المناســب حولهما بما يشــمل ســعر المرابحة وعمولــة التمويل ومدة التمويل وأقســاط
التمويــل وفتــرة الســماح وأي شــروط أخرى تراها مناســبة من حيث الكفــاء الضمــان  ،...الخ.
· الصالحيات األخرى المنصوص عليها في دليل السياسة االئتمانية.

· تقديم تقارير مالية لمجلس اإلدارة إن لزم.

لجنة التمويل الداخلية:

· تحديــد ضوابــط وآليــة الصــرف بمــا يشــمل التــزام المفوضيــن بالتوقيــع عــن المؤسســة بمراعــاة أن
ال يتــم الصــرف إال بعــد التأكــد أن المبلــغ قــد أجيــز مــن جهــة ذات صالحيــة وانــه قــد دقــق وأجيــز مــن
دائــرة التدقيــق .وتعتبــر الجهــات التاليــة صاحبــة صالحيــة فــي إجــازة الصــرف:

 1 .1تتشــكل لجنــة التمويــل الداخليــة فــي المؤسســة المصرفيــة مــن المديــر العــام رئيســا ونائــب المديــر العــام
ومديــر دائــرة التمويــل مقــررا وعضويــة كل مــن مديــر الرقابــة ومــدراء الفــروع.

1 .1قرارات مجلس اإلدارة ألي أمور مالية لتسيير عمل المؤسسة.
2 .2قرارات اللجنة العليا للمشاريع طبقا لصالحياتها.
3 .3قرارات لجنة التمويل الداخلية طبقا لصالحياتها
4 .4قرارات لجان المشتريات طبقا لصالحياتها.
5 .5قرارات الجان الموقتة طبقا للصالحيات المخولة لها في قرار تشكيلها.
6 .6القرارات الصادرة عن المدير العام بموجب الصالحيات المخولة له من مجلس اإلدارة.
لجان التمويل والتسهيالت:
 1 .1يتم إقرار طلبات التمويل في ثالثة مستويات تشمل:
·مجلس اإلدارة
· لجنة المشاريع العليا
· لجنة التمويل الداخلية
 2 .2لمجلــس اإلدارة عندمــا يــرى ذلــك مناســبا تعديــل عضويــة لجــان التمويــل و/أو صالحياتهــا طبقــا لقــرار يصــدر
عنــه بهــذا الخصوص.
3 .3تتحــدد الصالحيــات التفصيليــة واليــة عمــل لجــان التمويــل طبقــا للــوارد فــي دليــل السياســة االئتمانيــة المقــر
مــن مجلــس االدارة والصــادر عــن المديــر العــام.
 4 .4تقرر لجنة التمويل العليا في طلبات التمويل التي تزيد قيمتها عن  $50,000وحتى .$100,000
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 2 .2تكون صالحيات لجنة التمويل العليا على النحو التالي:

 2 .2تكون صالحيات لجنة التمويل الداخلية على النحو التالي:
· إقرار أو رفض طلبات التمويل التي تعادل قيمتها أو تقل عن .$50,000
· مراجعــة طلبــات التمويــل التــي تعــادل قيمتهــا أكثــر مــن  $50,000إلــى  $100,000ورفــع التوصيــة
حولهــا للجنــة التمويــل العليــا.
· مراجعــة طلبــات التمويــل التــي تعــادل قيمتهــا أكثــر مــن  $100,000ورفــع التوصيــة حولهــا للجنــة
التمويــل العليــا ومــن ثــم مجلــس اإلدارة.
· مراجعــة سياســة االئتمــان وإجراءاتــه وتقديــم المقترحــات حــول تطويرهــا وتعديلهــا للجنــة التمويــل
العليا.
· الصالحيات األخرى المنصوص عليها في دليل السياسة االئتمانية.
لجنة الرقابة والتدقيق:
· مراجعــة األنظمــة الداخليــة واإلجــراءات والضوابــط الماليــة واإلداريــة بشــكل دوري مــع إعطــاء
التعليمــات لــإدارة التنفيذيــة بتعديلهــا إن لــزم األمــر للتوافــق مــع متطلبــات العمــل.
· التأكــد مــن ســامة تطبيــق وتنفيــذ السياســات واألنظمــة واإلجــراءات واألســاليب المعتمــدة فــي
كافــة المجــاالت اإلداريــة والماليــة وذلــك بالتنســيق مــع مديــر دائــرة التدقيــق الداخلــي.
· مراجعة التقارير الصادرة عن دائرة التدقيق الداخلي قبل عرضها على مجلس اإلدارة.
· مراجعــة إجــراءات الرقابــة الماليــة والمحاســبية واإلداريــة المتبعــة بالمؤسســة وإعطــاء التعليمــات
لتصويبهــا إن لــزم األمــر.
· التأكــد مــن تنفيــذ قــرارات مجلــس اإلدارة وفقــا لألصــول المعمــول بهــا مــن المؤسســة وذلــك
بالتنســيق مــع المديــر العــام.
· تطويــر ومراجعــة نظــام الضبــط الداخلــي بمــا يضمــن االلتــزام بأهــداف المؤسســة والعمــل وفــق
القــرارات الصــادرة واالنظمــة المقــرة وفــق هيــكل الصالحيــات
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رؤيتنا ورسالتنا
رؤيتنا:
التميــز فــي تمويــل المشــاريع بنظــام التمويــل اإلســامي فــي فلســطين ووفقــا الحــكام الشــريعة اإلســامية،
والمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المســتدامة مــن خــال دعــم القطاعــات االقتصاديــة
المختلفــة ،وخلــق فــرص عمــل جديــدة.

رسالتنا:
تقديــم برامــج تمويــل متنوعــة بنظــام المرابحــة بأحجــام مختلفــة ،بزمــن قياســي بتكلفــة منافســة تتناســب مــع
طبيعــة الخدمــة بشــفافية وعدالــة ،للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المســتدامة.
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أهدافنا وقيمنا
أهدافنا:
 .1تعزيــز رأس مــال المؤسســة وتنميتــه إلعــادة تمويلــه بمــا يخــدم تطــور عجلــة التنميــة االقتصاديــة
وتحقيــق المنفعــة ألكبــر عــدد ممكــن مــن المســتفيدين مــن خدمــات المؤسســة.
 .2تحسين جودة التمويالت والخدمات وتنويعها.
 .3تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه.
 .4خلق فرص عمل جديدة ،وتطوير وتنمية القدرات القائمة للوصول لمرحلة االعتماد على الذات.
 .5المساهمة في دعم وتطوير وتمكين النساء اقتصادياً.
 .6التركيــز علــى دعــم الشــباب والخريجيــن الجــدد للحــد مــن الهجــرة خــارج الوطــن ومســاعدتهم إليجــاد
فــرص عمــل مــن خــال مشــاريع وطنيــة رياديــة.
 .7الســعي الدائــم والحثيــث للوصــول إلــى كافــة المناطــق الجغرافيــة وحتــى المهمشــة منهــا لدعــم
األفــراد والمنشــأت لتحقيــق اإلكتفــاء والنمــو االقتصــادي.

قيمنا:
 .1النزاهة والشفافية في المعامالت.
 .2العدالة والمساواة والموضوعية.
 .3التميز في جودة ومستوى الخدمات.
 .4اإلبداع واإلبتكار.
 .5اإلهتمام بتطوير الكادر ،والعمل بروح الفريق.
 .6المساهمة الفعالة في التنمية المجتمعية واالقتصادية.
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فروعنا ومكاتبنا
تقــدم المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية خدماتهــا مــن خــال فروعهــا
ومكاتبهــا المنتشــرة فــي كافــة محافظــات الوطــن فــي القــدس الشــريف
والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .وتــدار هــذة الفــروع والمكاتــب مــن خــال
إدارتهــا العامــة فــي مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة رام اهلل.
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برامج التمويل
برامجنا:
تقــوم المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية بتقديــم مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج التمويليــة بنظــام المرابحــة
اإلســامي ووفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية التــي تتيــح للمســتفيدين تطويــر أو إقامــة مشــاريع فــي كافــة
القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة ،كمــا تســعى المؤسســة دوم ـاً لتطويــر منتجاتهــا بمــا يتناســب مــع احتياجــات
القطاعــات المســتهدفة مــن خــال برامــج التمويــل التاليــة:
وتقــدم المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية الــى جانــب هــذه البرامــج بالتعــاون مــع جهــات أخــرى برامــج تدريــب
مالــي واداري للمســتفيدين مــن التمويــل والتشــبيك لتوفيــر قنــوات للتســويق لهــم كمــا نهتــم بتوفيــر فــرص
تدريــب للخريجيــن الجــدد الكتســاب المهــارات الالزمــة النخراطهــم فــي ســوق العمــل.
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مميزات برامجنا التمويلية:
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.1

تنفــرد المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية بكونهــا المؤسســة الوحيــدة المتخصصــة بتقديــم
التمويــات وفــق قواعــد الشــريعة اإلســامية وتعــرض المعامــات علــى مراقــب شــرعي إلجازتهــا
وفــق األصــول.

.2

نهتــم بالوصــول لكافــة شــرائح المجتمــع ومراعــاة احتياجاتهــا فــي جميــع المناطــق فــي القــدس
الشــريف والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وتجــدر اإلشــارة الــى أن المؤسســة المصرفيــة هــي الوحيــدة
بيــن مؤسســات اإلقــراض الشــبيهة المرخصــة والعاملــة فــي مدينــة القــدس الشــريف.

.3

التركيز على المشاريع الريادية والتنموية التي تتيح فرص عمل.

.4

يتم احتساب أسعار مرابحة منافسة جدا وبإجراءات ميسرة من خالل خدمة سريعة ومتميزة.

.5

برامج تمويل متنوعة لألفراد والشركات وبأحجام مختلفة.

.6

تمويل بأقساط شهرية أو سقف تمويل صفقات بنظام المرابحة وبأحجام تمويل مختلفة.

.7

تمويــل وتطويــر مشــاريع قائمــة أو جديــدة مــع نســبة مســاهمة عالية فــي المشــاريع الجديدة لتشــجيع
المبادريــن.

.8

فتــرة ســداد مناســبة وإمكانيــة ترتيــب آليــة الســداد حســب التدفــق النقــدي للمشــروع (شــهري،
موســمي...،الخ) ،وكذلــك امكانيــة الحصــول علــى فتــرة ســماح مناســبة.

.9

تقديــم خدمــات الدعــم الفنــي للمســتفيدين مــن برامــج التمويــل لتزويدهــم بالمهــارات الالزمــة
إلدارة مشــاريعهم بمــا يشــمل التدريــب وتوفيــر قنــوات التســويق والتشــبيك بينهــم وبيــن جهــات
مختلفــة تفيــد المشــروع لضمــان اســتمرارية ونجــاح هــذة المشــاريع.
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اإلدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي
يتولــى إدارة المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية مجموعــة مــن أصحــاب الخبــرة والكفــاءة كل فــي تخصصــه ويديــر
هــذا الفريــق المديــر العــام الســيد غســان قعــدان ،والــذي يتمتــع بخبــرات مصرفيــة طويلــة ومتنوعــة .وتتكــون
اإلدارة التنفيذيــة مــن ( )12موظــف إداراي كل بحســب تسلســله كمــا هــو موضــح بالجــدول التالــي:
االسم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

غسان قعدان
نبراس بسيسو
غسان قورة
وفاء جرناوي األحمد
مرزوق عساف
علي حجازي
كنعان كنعان
فادية سالم
مرفت أبو كمال
خالد العارضة
عبد الرحمن الجابي
منى أبو منصور

		الوظيفة
المدير العام
نائب المدير العام /مشرف على دائرة التسهيالت
المدير المالي واإلداري
مدير دائرة الرقابة على االئتمان
مدير دائرة التدقيق الداخلي
مدير المكتب القانوني
مدير الشؤون اإلدارية وشؤون الموظفين
مدير العالقات العامة وتطوير البرامج
مدير فرع غزة
رئيس قسم دائرة التسهيالت
المستشار القانوني
ق.أ رئيس قسم التمويل/نابلس
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باإلضافـة إلـى مـا ذكـر بالجدول أعاله ،فإن أسـرة المؤسسـة المصرفية الفلسـطينية تضم ( )48موظـف منهم ()25
مـن الذكـور و ( )23مـن اإلنـاث موزعيـن على المقر الرئيسـي وفروع المؤسسـة في كل من الضفـة الغربية والقدس
وقطـاع غـزة ،وحسـب المؤهل العلمي كمـا هو موضح بالجـدول التالي:
توزيع موظفي المؤسسة المصرفية الفلسطينية حسب المؤهل العلمي في األعوام
2017/2018
المؤهل العلمي

ماجستير

بكالوريس

دبلوم

ثانوية عامة وأقل

المجموع

2017

6

29

6

8

49

2018

7

25

9

7

48

كمــا واصلــت المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية خــال عــام  2018بتطويــر كادرهــا الوظيفــي مــن خــال إشــراك
الموظفيــن فــي الــدورات المهنيــة المتخصصــة بالتعــاون مــع المعهــد المصرفــي الفلســطيني والشــبكة الفلســطينية
لإلقــراض الصغير(شــراكة) والمعهــد العربــي للتخطيــط وكان عــدد الــدورات هــو ( )21وعــدد المشــاركين ( )15ضمــن
المواضيــع التاليــة (االســتراتيجة الوطنيــة للشــمول المالــي فــي فلســطين ،الجوانــب القانونيــة لألعمــال المصرفيــة،
التخطيــط والتحليــل المالــي االئتماني،مهــارات االتصــال والتواصــل وإدارة الوقــت باألنشــطة الالمنهجية ،إعــداد وكتابة
التقاريــر ،تقييــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة وفــق مفهــوم  ،COSOأساســيات العمــل المصرفــي ،األســاليب الحديثــة فــي
تحصيــل المســتحقات وتســوية الديــون ،أصــول منــح االئتمــان والتحليــل المالــي ،معيــار  9للتقاريــر الماليــة ،سياســات
وبرامــج التنميــة المحليــة) باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي عــدة ورشــات عمــل فــي المواضيــع التاليــة :االقتصــاد األخضــر
فــي فلســطين ،تطبيــق قانــون الضمــان االجتماعــي ،إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي القطــاع المصرفــي.
فــي إطــار اهتمــام المؤسســة المصرفيــة الدائــم بدعــم الشــباب ومســاعدتهم إليجــاد فرص عمــل أو تدريــب يؤهلهم
بالمهــارات الالزمــة لالنخــراط فــي ســوق العمــل ،شــاركت المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية فــي يــوم التوظيــف
الــذي نظمتــه الهيئــة الفلســطينية لإلعــام وتفعيــل دور الشــباب «بيــاالرا» بالتعــاون مــع غرفــة تجــارة وصناعــة رام
اهلل بدعــم مــن القنصليــة الفرنســية.
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فريق عملنا في رام الله /مقر اإلدارة العامة
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فريق عملنا في فرع غزة
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األنظمة والسياسات
النظام المالي والمحاسبي:
تعمــل المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية وفقــا لنظــام مالــي ومحاســبي واضــح ودقيق مقــر مــن مجلــس اإلدارة ويعتبر
مرجعــا تحــدد بموجبــه جميــع اإلجــراءات الماليــة والمحاســبية ذات الصلــة بمــا يوفــر التوثيــق والضبــط والرقابــة ضمــن
المعاييــر المهنيــة والماليــة العالمية ،ويتــم مراجعة وتحديث هذا النظام وفقا للمتغيرات والمســتجدات فــي هذة المعايير.

النظام البنكي المحوسب:
تتميــز المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية باســتخدامها لنظــام ( )Banksوهــو نظــام عالمــي متطــور ويعتبــر مــن
أفضــل األنظمــة البنكيــة المســتخدمة مــن حيــث تعــدد الخيــارات المتاحــة لتثبيــت الحــركات علــى حســابات العمــاء
وتوثيــق الحــركات الماليــة والمحاســبية باالضافــة الــى اصــدار التقاريــر اإلحصائيــة المختلفــة لمراقبــة أداء المحفظــة
اإلئتمانيــة وتطويرهــا ،وكذلــك اصــدار التقاريــر الماليــة المتنوعــة المطلوبــة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية وقــد تم
خــال عــام  2017العمــل علــى مراجعــة التحديثــات التــي مــن شــأنها اإلســهام فــي رفــع كفــاءة هــذا النظــام ليالئــم
طبيعــة عمــل المؤسســة فــي مجــال التمويــل اإلســامي ،وتــم تعديــل المصطلحــات المســتخدمة فيــه وفقــا لذلــك.

الرقابة الشرعية:
تخضــع معامالتنــا للرقابــة الشــرعية ويتــم مراجعــة المعامــات مــن قبــل المراقــب الشــرعي بشــكل مســتمر للتأكــد
مــن أن جميــع المعامــات واألنشــطة التــي تقــوم بهــا المؤسســة تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية كمــا
تلتــزم المؤسســة بمعاييــر المحاســبة والمراجعــة والضوابــط الماليــة اإلســامية ومعاييرهــا الشــرعية.

الحوكمة:
تلتــزم المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية بأحــكام وقواعــد الحوكمــة الصــادرة عــن ســلطة النقــد فهــي تعتبــر
دليــا إلدارات مؤسســات اإلقــراض لتعزيــز الرقابــة الذاتيــة ومرشــدا لهــا يمكنهــا مــن القيــام بمهامهــا ومســؤولياتها
بكفــاءة وفاعليــة.
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دليل السياسة اإلئتمانية:
تعمــل المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية وفقــا لسياســة ائتمانيــة مقــرة مــن مجلــس اإلدارة تكــرس أهــداف المؤسســة
كمؤسســة تمويــل متخصصــة فــي التمويــل اإلســامي وتعكــس رؤيتها ورســالتها بمــا يضبط آليــة إتخــاذ القــرار التمويلي
وتنفيــذه ويحــدد تسلســل اإلجــراءات والصالحيــات ،وقــد تــم العمــل علــى تعديل السياســة اإلئتمانيــة والموافقــة عليها من
قبــل مجلــس اإلدارة بحيــث أصبحــت أكثــر مرونــة لإلنســجام مــع ما هــو مطلوب في الســوق الفلســطيني وتحقيــق الغايات
التنمويــة للمؤسســة ،مــن جهــة أخــرى تحــرص المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية علــى الحفاظ علــى خصوصيــة العمالء
وحماية معلوماتهم الشــخصية وهي من أهم المرتكزات التي تعمل عليها المؤسســة بحيث يســمح للموظفين المخولين
والذيــن لديهــم صالحيــة فقــط اإلطــاع علــى المعلومات الشــخصية للعميل.

نظام الموظفين:
تعتمــد المؤسســة علــى نظــام اداري يعنــى بشــؤون الموظفيــن مقــر مــن مجلــس اإلدارة ،ويوضــح هــذا النظــام
ســلم الوظائــف والدرجــات والرواتــب والــدوام واإلجــازات والســفر والتنقــل والوصــف الوظيفــي والعــاج الطبــي
لكافــة الوظائــف واللجــان المختلفــة والتدريــب وتعييــن وانتهــاء خدمــة الموظــف.

اإلفصاح والشفافية:

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
يعتمــد نظــام الضبــط والرقابــة الداخليــة داخــل المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية علــى ايجــاد بيئــة مهنيــة فعالة تتمتع
بالشــفافية والنزاهــة لتنفيــذ المهــام بشــكل يوفــر رقابــة كفــؤة تهــدف الــى حســن ســير العمــل وتطويــره لــدى موظفــي
المؤسســة وفــي العــام  2017حيــث تــم إقــرار دليل الســلوك المهني ليســاهم في ضبط الســلوك والمهنيــة فــي أداء المهام.

التواصل والمعلومات:
تحــرص المؤسســة المصرفية الفلســطينية علــى التواصل الفعــال بين جميع الجهــات المعنية داخل المؤسســة المصرفية
الفلســطينية ســواء مــن الهيئــة العامــة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الجهــاز التنفيذي بما يتيــح لجميع هذه الجهــات الحصول
علــى المعلومــات الالزمــة إلنجــاز مهامها وللبقاء على اطالع مســتمر على نشــاطات المؤسســة المصرفية الفلســطينية.

نظام الصالحيات:
تعمــل المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية وفقــا لنظــام صالحيــات محــدد ومقــر مــن قبــل مجلــس اإلدارة بحيــث يحــدد
المســؤوليات ويضبــط اجــراءات العمــل ويجــري تعديــل هــذا النظــام كلمــا لــزم األمــر حيــث تــم تعديلــه مؤخــرا فــي عام
 2017بحيــث يلبــي التطــورات ويكــرس نظــام الضبــط والرقابــة الداخلية.

تلتــزم المؤسســة المصرفية الفلســطينية باإلفصاح والشــفافية عــن مؤشــرات األداء ونتائج األعمــال وتعامــات ذوي الصلة من
خــال نشــر بياناتهــا الماليــة المدققــة مثــل شــركات تدقيق كبــرى وفــق األصــول وكذلــك من خــال اإلمتثال لتعليمات ســلطة
النقد الفلسطينية والتقارير المرسلة لها بشكل دوري .كما وتهتم المؤسسة المصرفية بالعمل على متابعة أي شكوى ترد من
العمــاء لصندوق الشــكاوي والتنســيق مع كافة األطراف لمعالجتها بأســرع وقــت واتخاذ المقتضــى اإلداري بخصوصها.

44

45

أبرز محاور عمل المؤسسة المصرفية الفلسطينية
ومؤشرات األداء لعام 2018
 .1على المستوى القانوني واالستراتيجي:
تركز العمل على صعيد المستوى القانوني واالستراتيجي خالل العام  2018على عدة محاور:
1.1تــم عقــد إجتمــاع الهئيــة العامــة الغيــر عــادي بتاريــخ
 28/6/2018والــذي جــاء فــي مضمونــه تأســيس جمعيــة خيرية
تحــت إســم «جمعيــة بيــت الريــادة للمشــاريع التنمويــة» ،وذلــك
لتصويــب الوضــع القانونــي للمؤسســة المصرفية الفلســطينية
وصنــدوق التنميــة الفلســطيني وباقــي الشــركات التابعــة لهــم
مــن خــال إتخــاذ قــرار بدمــج صنــدوق التنميــة الفلســطيني
مــع المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية ،وعليــه باشــر الســيد
المديــر العــام فــي تنفيــذ مــا جــاء فــي مضمــون قــرار الهيئــة
العامــة المذكــور اعــاه ،وقــام بالمتابعــة مــع مكتــب المستشــار القانونــي مهنــد عســاف ،وتــم إنشــاء الجمعيــة
تحــت رقــم( )RA-22989-ECوالمســجلة لــدى وزارة الداخليــة وفــق األصــول.
2 .2يذكــر أنــه قــد تــم تحويــل معظــم أســهم الهيئــة العامــة للمؤسســة المصرفيــة الفلســطينية إلــى جمعيــة بيــت
الريــادة للمشــاريع التنمويــة حيــث أصبحــت الجمعيــة تمتلــك  29,684,433ســهم بمــا يعــادل نســبة ،99.0%
علمــا بأنــه جــاري العمــل علــى تحويــل كافــة أســهم المــال العــام إلــى جمعيــة بيــت الريــادة للمشــاريع التنمويــة.
3 .3لقــد تــم تكليــف الســادة شــركة إتقــان للخدمــات اإلستشــارية لتصفيــة الشــركات غيــر الفاعلــة فــي الضفــة
الغربيــة وعددهــا  3وهــي فــي المراحــل النهائيــة للتصفيــة.
4 .4واجهــت المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية وباقــي مؤسســات اإلقــراض العاملــة فــي فلســطين عــدة مشــاكل
علــى مســتوى الضمانــات الخاصــة بهــا ،ومــن أهــم هــذه المشــاكل عــدم تســجيل القضيــة االجرائيــة علــى
العمــاء وكان ذلــك بموجــب كتــاب صــادر عــن ســلطة النقــد الفلســطينية ومجلــس القضــاء االعلــى ،وجــرى
العمــل إليجــاد البدائــل القانونيــة كضمانــات بديلــة للقضايــا االجرائيــة مــن خــال االســتعانة بمــا يســمى ســند
الديــن المنظــم ،ولــم ينتهــي دور الدائــرة القانونيــة علــى صعيــد المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية فقــط
وانمــا تبنــت فكــرة تقديــم طلبــات لــدى مجلــس القضــاء االعلــى وســلطة النقــد الفلســطينية خاصــة بالرجــوع
عــن تعميمهــا الســابق المذكــور وكانــت هــي الرائــدة عــن باقــي مؤسســات االقــراض ضمــن مؤسســات
اإلقــراض المدرجــة تحــت شــبكة مؤسســات اإلقــراض الصغيــر ومتناهــي الصغــر «شــراكة» ،وبالنتيجــة تــم
حــل الخــاف واصــدار تعميــم مــن ســلطة النقــد ومجلــس القضــاء االعلــى لجميــع مؤسســات االقــراض بجوازيــة
االســتعانة بالقضايــا االجرائيــة كضمــان أساســي عــن القــروض والتمويــات التــي تمنحهــا هــذه المؤسســات.
5 .5قامــت الدائــرة القانونيــة بتنظيــم أمورهــا الداخليــة وارشــفت ملفاتهــا الكترونيــا وورقيــا ،واالســتعانة مــع مجلس
القضــاء األعلــى باضافــة المؤسســة الــى ميــزان القضــاء األعلــى ضمــن برنامــج خدمــات الجمهور بحيث تســتطيع
المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية أن يكــون لهــا هويــة خاصــة فــي برنامــج مجلــس القضــاء األعلــى التــي
تســتطيع مــن خاللــه معرفــة كافــة التفاصيــل الخاصــة بالقضايــا المرفوعــة منهــا و/أو عليهــا مــن قبــل العمــاء.
6 .6قامــت الدائــرة القانونيــة بإعــادة ترتيــب أمورهــا الخارجيــة مــع معظــم المحامييــن الخارجيــن وتنظيــم العمــل
معهــم مــن خــال فــرض رقابتهــا القانونيــة بشــكل مباشــر علــى هــذه الملفــات بشــكل خــاص وعلــى المحامين
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بشــكل عــام ،ممــا أدى الــى إعــادة جدولــة القســم األكبــر مــن الملفــات وتحديــدا فــي منطقــة الوســط والشــمال
وتــم االســتعانة بمكتــب استشــارات قانونيــة فــي منطقــة غــزة والجنــوب مــن أجــل تحصيــل أكبــر قــدر ممكــن
مــن المديونيــة المتعثــرة فــي هــذه المناطــق وجــاري العمــل علــى جدولــة محفظــة الدائــرة القانونيــة بشــكل
كلــي بحيــث يتــم تحصيــل كافــة حقــوق المؤسســة الماليــة.

· وفــي اطــار عكــس صــورة ايجابيــة متجــددة للمؤسســة المصرفيــة الفلســطينية فقــد تــم فــي عــام 2018
تحديث موقع المؤسســة المصرفية الفلســطينية اإللكتروني ،كما حرصت المؤسســة على تفعيل نشــاطها
عبــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي مــن خــال عمــل اإلعالنــات الممولــة الالزمــة للوصــول لكافــة شــرائح
المجتمــعوتحقيــقانتشــارأوســعحيــثتــمزيــادةعــددالمتابعيــنعلــىمواقــعالتواصــلاإلجتماعــيالمختلفة

 .7فــي الختــام إن توجهــات الدائــرة القانونيــة تســعى نحــو تحقيــق رؤيــة مســتقبلية أفضــل فــي تطويــر
سياســة الضمانــات الخاصــة بالمؤسســة المصرفية ورفع مســتوى القــدرات القانونيــة الخاصة في تحصيل
الديــون المتعثــرة وإعــادة النظــر فــي اإلتفاقيــات الموقعــة مــع المحامييــن الخارجييــن القدامــى لتكــون
إتفاقيــات أكثــر عدالــة وإيجــاد محامييــن علــى درجــة عاليــة مــن اإلهتمــام لتحصيــل حقــوق المؤسســة
المصرفيــة الفلســطينية.

·يعتبــر قطــاع الطاقــة البديلــة فــي فلســطين قطاعــا واعــدا لديــه فــرص توســع كبيــرة ومضطــردة
لخصوصيــة وضــع فلســطين ومــا تعانيــه مــن االحتــال وتــردي األوضــاع االقتصاديــة فــي ظــل
التوجــه العالمــي نحــو بيئــة واقتصــاد أخضــر ،وانطالقــا مــن هــذه النقطــة تــم العمــل علــى تطويــر
برنامــج مختــص بتمويــل وحــدات توليــد الطاقــة مــن الخاليــا الشــمية «نعمــة شــمس» والــذي
تــم تصميمــه ليتناســب مــع احتياجــات الفئــات المســتهدفة فــي ضــوء دراســة مســتفيضة للســوق
وبتكلفــة مناســبة جــدا تحقــق رؤيتنــا التنمويــة ،حيــث أن رؤيتنــا لتطويــر هــذا القطــاع تأتــي مــن
منظــور تنمــوي ووطنــي يواكــب التطــور التكنولوجــي ،ويشــجع االبتــكارات الحديثــة ،لمــا تتمتــع بــه
فلســطين مــن مزايــا تؤهلهــا للتوجــه نحــو مصــادر الطاقــة المتجــددة لتوفيــر الطاقــة الكهربائيــة.

 .2على مستوى تطوير برامج المؤسسة والعالقات العامة:
· عملــت دائــرة العالقــات العامــة علــى تفعيــل وتوطيــد العالقــات
الخارجية للمؤسســة المصرفية الفلســطينية مع عدة جهات خارجية
مختلفــة كالجهــات المانحة ومؤسســات تنمويــة ومؤسســات القطاع
الخاص وغيرها بهدف التعريف بالمؤسســة المصرفية الفلســطينية
ودورهــا التنمــوي الريــادي والترويــج لبرامجها وتطويــر أعمالها وبناء
الثقــة والعمــل علــى حشــد التمويل لتوســيع نطــاق عملها.
·وقــد عملــت المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية علــى تفعيل
التواصــل مــع جهــات مختلفــة لتحقيــق التعــاون المشــترك
ولتنفيــذ رؤيتهــا وتطلعاتهــا التنمويــة كمبــادرة الشــرق األوســط
لالســتثمار وصنــدوق التشــغيل الفلســطيني ،وهيئــة الصناديــق
العربيــة واإلســامية ،والبنــك االســامي للتنميــة فــي جــدة.
·حرصــت المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية علــى اإلهتمــام
بتفعيــل المشــاركة فــي الفعاليــات والمؤتمــرات المختلفــة ،مــن
خــال مشــاركة المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية فــي يــوم
التوظيــف الــذي نظمتــه الهيئة الفلســطينية لإلعــام وتفعيــل دور
الشــباب «بيــاالرا» ،وزيارة معــرض المنتجات الفلســطينية ،وكذلك
المشــاركة فــي فعالية األســبوع المصرفي واليوم العربي للشــمول
المالــي ،باإلضافــة إلــى توطيــد عالقــة المؤسســة مــع وســائل
اإلعــام المختلفــة لنشــر رســالتها وتغطيــة نشــاطاتها ومنها عمل
لقــاء تلفزيونــي مــع الســيد المديــر العــام علــى قنــاة فلســطين
ضمــن برنامــج المجلــة االقتصاديــة.

وقــد تــم اطــاق برنامــج «نشــمية» ،وبرنامــج «مهنــة وحرفــة» وبرنامــج تمويــل التعليــم فــي عــام  ،2017وفي
عــام  2018تــم اطــاق برنامــج تمويــل وحــدات توليــد الطاقــة مــن الخاليــا الشمســية «نعمــة شــمس» وجــاري
العمــل علــى إطــاق برنامــج جديــد «إيــد بإيــد» يســتهدف الفئــات المهمشــة والمخيمــات ومناطــق «ج» ،بحيــث يســتهدف
الشــماريع الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر لتالمــس احتياجات هــذة الفئات وتمكينهــم اقتصاديــا واجتماعيا في عــام .2019

برنامج «نعمة شمس»:
البرنامــج موجــه الــى أصحــاب المنــازل ،اآلبــار االرتوازيــة ،المــزارع والمنشــات الصغيــرة والمتوســطة وما شــابهها لتلبية
احتياجاتهــم التمويليــة لتركيــب وحــدات إنتــاج طاقة كهربائيــة متجددة عــن طريق الخاليا الشمســية ،ويهــدف البرنامج
إلــى توفيــر حلــول للطاقــة البديلــة والمســتدامة عــن طريــق الخاليــا الشمســية بتكلفــة معقولــة ،والمســاهمة فــي
الحفــاظ علــى بيئــة نظيفــة وعلــى المــوارد الطبيعيــة وترشــيد اســتهالك الطاقــة وديمومــة توفــر الكهربــاء خصوصــا
للمصانــع وخطــوط اإلنتــاج والمناطــق التــي ال تتوفــر فيهــا الكهربــاء بشــكل دائــم ،وذلــك مــن خــال توفيــر التمويــل
الــازم لتركيــب وحــدات إنتــاج طاقــة كهربائيــة متجــددة عــن طريــق الخاليــا الشمســية.

تعزيــزا لرؤيــة المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية علــى
خلــق أجــواء أكثــر وديــة بيــن الموظفيــن فقــد حرصــت دائــرة
العالقــات العامــة علــى توطيــد عالقــة الموظفيــن بيــن بعضهــم
البعــض ،وذلــك مــن خــال مشــاركتهم فــي عــدة مناســبات خــال الســنة ويذكــر منهــا ،التنســيق إلقامــة إفطــار
جماعــي خــال شــهر رمضــان الكريــم تخللــه فعاليــة ترفيهيــة باإلضافــة الــى تقديــم هدايــا لموظفــات المؤسســة
فــي يــوم المــرأة العالمــي وغيرهــا مــن الفعاليــات األخــرى.
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 .3على مستوى نشاط المحفظة التمويلية للمؤسسة المصرفية
الفلسطينية في عام :2018
انســجاما مــع رؤيــة المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية ومــن خــال الخبــرات والعالقــات الجيــدة التــي تربــط
موظفــي المؤسســة المصرفيــة مــع أفــراد المجتمــع والتــي ضمنــت اســتمرار عمليــة المنــح ضمــن برامــج تلبــي
احتياجــات الســوق وتدعــم المشــاريع مــن مختلــف القطاعــات ،تــم منــح  457تمويــل عــام  2018وبقيمــة
 14,086,948دوالر مقارنــة مــع  271تمويــل وبقيمــة  13,570,238دوالر عــام  2017و  245تمويــل وبقيمــة
 7,389,179دوالر عــام  2016وبالتالــي يصبــح إجمالــي المحفظــة النشــطة  19,611,582دوالر عــام 2018
مقارنــة مــع  15,691,650دوالر عــام  2017و  10,346,735دوالر عــام  2016أي بارتفــاع بنســبة  25%إلجمالــي
المحفظــة النشــطة مــا بيــن عامــي  2018و. 2017
تنوعــت التمويــات الممنوحــة لتشــمل القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة حيــث تركــزت أغلــب التمويــات
لدعــم قطــاع التجــارة يليهــا قطــاع اإلنشــاءات ومــن ثــم قطــاع الخدمــات والنقــل وقطــاع الزراعــة وذلــك
انســجاما مــع أهــداف المؤسســة المصرفيــة التــي تســعى لتثبيــت صمــود المواطــن الفلســطيني علــى
أرضــه .

 .4علــى مســتوى معالجــة المحفظــة المتعثــرة للمؤسســة المصرفيــة
الفلســطينية فــي عــام :2018
نتيجــة للمتابعــة الحثيثــة عــام  2018للملفــات المتعثــرة تــم إجــراء المعالجــات الالزمــة لبعــض الملفــات وإنهــاء
ســداد ملفــات أخــرى ،حيــث انعكســت هــذه المتابعــات االيجابيــة علــى قيمــة المخصصــات والمديونيــات المتعثــرة،
فانخفضــت قيمــة المخصصــات للعــام  2018بقيمــة  192,691دوالر مقارنــة بالعــام  .2017بالمقابــل ارتفعــت
المحفظــة المســتحقة بقيمــة  507,475دوالر ولكــن خــال فتــرة إعــداد التقريــر الســنوي تــم متابعــة المبالــغ
المســتحقة فــي كافــة محافظــات الوطــن ،وكانــت نتيجــة المتابعــة علــى النحــو التالــي:
بلغــت قيمــة المحفظــة االجماليــة للمبالــغ المســتحقة (قائــم  +مســتحق ) مــا قيمتــه  1,552,599منهــا مبالــغ
مســتحقة بقيمــة  530,211علــى النحــو التالــي :
 .1المحافظــات الشــمالية  :يبلــغ مجمــوع المســتحقة  434,871دوالر كمــا فــي  ،31/12/2018تــم تحصيــل
 226,710دوالر خــال فتــرة إعــداد التقريــر الحاليــة أي بنســبة  ،52%مــع العلــم أن المتابعــة مــا زالــت مســتمرة
لباقــي المســتحقة والجــزء األكبــر مــن المســتحقة المتبقيــة بقيمــة  208,161متابــع مــن قبــل الدائــرة
القانونيــة.
 .2المحافظــات الجنوبيــة :يبلــغ مجمــوع المســتحقة  95,420دوالر كمــا فــي  ،31/12/2018تــم تحصيــل 22,803
دوالر خــال فتــرة إعــداد التقريــر الحاليــة أي بنســبة  24%والجــزء المتبقــي مــن المســتحقة بقيمــة  72,617دوالر
وجــاري متابعتــه حاليــا مــن قبــل الفــرع فــي غــزة.

ملخص مؤشرات المحفظة اإلئتمانية:
فيما يلي أهم مؤ شرات األداء للمحفظة اإل ئتمانية كما في نها ية العام  2018مع العلم أ ن
المبالغ أعاله تشير الى أ صل الد ين وأ ن ا لمحفظة النشطة تشمل التمو يالت العا ملة المنتظمة
با لسداد باإل ضافة للتمو يالت المتأخر ة السداد والمتعثر ة التي لم يمر على تعثيرها  6سنوات
مؤشر األداء للمحفظة كما في نهاية عام  2018مقارنة بنهاية عامي
 ( 2016-2017المبالغ بالدوالر )
قيمة المحفظة االئتمانية اإلجمالية
(تشمل النشطة والغير نشطة )
قيمة التمويالت الممنوحة خالل العام

2016

2017

2018

البيان

14,858,399

19,976,922

23,704,163

7,389,179

13,570,238

14,086,948

عدد التمويالت الممنوحة خالل العام

245

271

457

10,346,735

15,691,650

19,611,582

عدد التمويالت للمحفظة االئتمانية النشطة

508

580

786

متوسط قيمة المحفظة االئتمانية النشطة

20,368

27,055

24,951

8,093,471

14,423,580

17,915,807

1,512,026

729,972

945,974

14.61%

4.65%

4.82%

قيمة اجمالي المحفظة االئتمانية النشطة

قيمة المحفظة دون اي تاخير (المنتظمة ) للمحفظة
النشطة
قيمة المحفظة االجمالية تشمل (قائم  +مستحق )
للملفات المستحقة من  90—1يوم من إجمالي المحفظة
االئتمانية النشطة
نسبة المحفظة االجمالية تشمل (قائم  +مستحق )
للملفات المستحقة من  90—1يوم من إجمالي
المحفظة االئتمانية النشطة
قيمة المحفظة االجمالية تشمل (قائم  +مستحق )
للملفات المستحقة اكثر من  90يوم من إجمالي
المحفظة االئتمانية النشطة

204,310

نسبة المحفظة االجمالية تشمل (قائم  +مستحق )
للملفات المستحقة اكثر من  90يوم من إجمالي
المحفظة االئتمانية النشطة

1.97%

2%

3.09%

اجمالي قيمة المحفظة المستحقة للمحفظة النشطة

1,716,336

1,045,124

1,552,599

اجمالي قيمة المحفظة االئتمانية الغير النشطة
رصيد المحفظة المحوله للمحاكم للمحفظة النشطة
رصيد المحفظة المحوله للمحاكم للمحفظة الغير النشطة
اجمالي رصيد المحفظة المحول للمحاكم (يشمل
التمويالت النشطة والغير نشطة )
مخصص المحفظة المتعثرة للمحفظة النشطة

4,511,664
536,928
4,056,307

4,285,272
222,946
3,886,313

4,092,582
143,177
3,706,671

4,593,235

4,109,259

3,849,848

592,602

367,874

302,376

4,511,664

4,285,272

4,092,581

5,104,266

4,653,146

4,394,957

مخصص المحفظة المتعثرة للمحفظة الغير النشطة
اجمالي المخصصات للمحفظة النشطة والمحفظة الغير
نشطة

50

315,152

606,625

51

التمويالت الممنوحة خالل العام  2018حسب المنطقة الجغرافية
(دون الشركات التابعة)
المنطقة
الجغرافية

المبالغ الممنوحة
دوالر

عدد التمويالت

اريحا

36,000

1

الخليل

1,728,064

52

القدس

-

0

بيت لحم

979,152

34

جنين+طوباس

1,545,500

46

رام اهلل

1,480,143

97

سلفيت

132,500

7

طولكرم

599,075

17

غزة

3,638,559

109

قلقيلية

234,000

7

نابلس

3,713,955

87

Total

14,086,948

457

التمويالت الممنوحة خالل األعوام  2018 – 2017 – 2016حسب المنطقة
الجغرافية (دون الشركات التابعة)

يتم منح التمويالت في القدس من خالل الشركة التابعة المسجلة هناك PBC Finance

التمويالت الممنوحة خالل العام  2018حسب المنطقة الجغرافية
(دون الشركات التابعة)

ارﻳﺤﺎ

52

اﻟﺨﻠﻴﻞ

اﻟﻘﺪس
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التمويالت الممنوحة خالل العام  2018حسب القطاع االقتصادي
(دون الشركات التابعة)
القطاع االقتصادي

المبالغ الممنوحة
دوالر

عدد التمويالت

القطاع الزراعي

765,000

26

قطاع االنشاءات

1,395,777

58

قطاع التجاره العامه

9,730,667

234

قطاع الخدمات والمرافق
العامه والتعليم

194,333

13

قطاع السياحه والفنادق
والمطاعم

47,000

3

قطاع الصناعه والتعدين

393,500

12

قطاع خدمات النقل

966,500

37

تمويل احتياجات شخصية

176,700

24

قطاعات اخرى

417,471

50

Total

14,086,948.45
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التمويالت الممنوحة خالل األعوام  2018 – 2017 – 2016حسب القطاع
االقتصادي (دون الشركات التابعة)

التمويالت الممنوحة خالل العام  2018حسب القطاع االقتصادي
(دون الشركات التابعة)

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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التمويالت الممنوحة خالل العام  2018حسب حجم التمويل
(دون الشركات التابعة)
حجم التمويل

المبالغ الممنوحة
دوالر

عدد القروض

اقل من 30,000

3,106,613.48

269

من 50,000-30,001

6,579,493.77

151

من 100,000-50,001

2,117,371.26

27

اكبر من 100,000

2,283,470.00

10

المجموع

14,086,948.51

457

التمويالت الممنوحة خالل األعوام 2018 – 2017 – 2016
حسب حجم التمويل (دون الشركات التابعة)

التمويالت الممنوحة خالل العام  2018حسب حجم التمويل
(دون الشركات التابعة)
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التطلعات المستقبلية
انســجاما مــع رؤيــة اإلدارة التنفيذيــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة فــي تطويــر عمــل المؤسســة وحرصهــم الــدؤوب
علــى أن تحظــى المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية بمكانــة مرموقــة بيــن المؤسســات الشــبيهة وترســيخا لدورهــا
الريــادي ومســاهمتها الفعالــة فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة المســتدامة فإننــا نتطلــع لتحقيــق اآلتــي فــي العــام
:2018
.1

تــم تقديــم طلــب لتجديــد ترخيــص المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية كمؤسســة إقــراض إســامي
متخصصــة ،وتــم دفــع رســوم الترخيــص حســب األصــول وبانتظــار صــدور التراخيــص القانونيــة من قبل
ســلطة النقــد الفلســطينية.

.2

علــى ضــوء قــرار الهيئــة العامــة بدمــج صنــدوق التنمية الفلســطيني مع المؤسســة المصرفية الفلســطينية
ســيتم تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسســة المصرفية الفلســطينية وإضافة بعض الدوائر بما يتناســب مع
التطــورات المســتقبلية مثل اســتحداث دائــرة التدريب لرفع كفــاءة فريق العمل ودائرة البيع المباشــر للوصول
الــى كافــة الشــرائح المســتهدفة فــي أماكــن تواجدهــم بشــكل مباشــر واســتحداث دائــرة اإلمتثــال والمخاطــر.
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.3

تم العمل على إنجاز معظم المهام المتعلقة بتصويب الوضع القانوني للمؤسســة المصرفية الفلســطينية
وتحويــل أســهم المــال العــام إلــى جمعيــة بيــت الريــادة للمشــاريع التنمويــة والتــي تــم ترخيصهــا مــن قبــل
وزارة الداخليــة مؤخــرا.

.4

لقــد تــم توطيــن رأس المــال حيــث تــم نقــل كافــة أســهم المســاهمين فــي المؤسســة األوروبيــة
الفلســطينية مــن قبــرص إلــى جمعيــة بيــت الريــادة للمشــاريع التنمويــة فــي فلســطين ،ويجــري تجميد
و/أو إغــاق المؤسســة األروروبيــة الفلســطينية الموجــودة فــي قبــرص.

.5

تماشــيا مــع رؤيــة المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية باتبــاع سياســة التفــرع فــي مقــرات أرضيــة وفــي
مناطــق أكثــر حيويــة ،فقــد تــم العمــل علــى اســتحداث فــرع فــي محافظــة جنيــن ،ومحافظــة طولكــرم،
ومحافظــة نابلــس وتــم تكلييــف مســؤولي التمويــل فــي محافظــة نابلــس لخدمــة منطقــة طوبــاس،
ســلفيت ،وقلقيليــة ،ومســؤولي التمويــل فــي منطقــة رام اهلل لخدمــة محافظــة أريحــا مؤقتــا .كمــا تــم
شــراء قطعــة أرض لإلســتثمار فــي غــزة بــاألدوار والمســاحات العلويــة وســيتم اســتخدام جــزء منهــا
كمقــر جديــدة للمؤسســة حيــث نتطلــع نحــو اســتحداث فــرع جديــد جنــوب محافظــة غــزة وتغطيــة باقي
المحافظــات بشــكل تدريجــي.

.6

بــذل أقصــى الجهــود واالســتمرار فــي العمــل علــى حشــد التمويــل الــازم لتوســيع عمــل المؤسســة
المصرفيــة الفلســطينية وتحقيــق أهدافهــا وخدمــة أكبــر عــدد ممكــن من المســتفيدين مــن التمويالت
للحفــاظ علــى رســالتها التنمويــة المســتدامة ،حيــث حصلــت المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية علــى
موافقــة خطيــة مــن قبــل الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي فــي الكويــت للحصــول
علــى تمويــل بقيمــة  500ألــف دوالر ،وتــم تقديــم طلبــات تمويــل للجهــات األجنبيــة بعــد الحصــول
علــى الترخيــص باعتبــاره متطلــب أساســي للنظــر فــي طلبنــا ،وكذلــك العمــل علــى توفيــر التمويــل
الــازم لمنطقــة القــدس حيــث يقــع فرعنــا هنــاك فــي منطقــة شــعفاط فــي بــرج حليحــل.

.7

تــم طــرح برامــج تمويــل جديــدة تلبــي احتياجــات الفئــات المســتهدفة بكفــاءة ،حيــث تــم إضافــة
برنامــج تمويــل وحــدات توليــد الكهربــاء مــن الخاليــا الشــمية «نعمــة شــمس» ،وجــاري العمــل
علــى إطــاق برنامــج جديــد «إيــد بإيــد» يســتهدف الفئــات المهمشــة والمخيمــات ومناطــق «ج»،
بحيــث يســتهدف الشــماريع الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر لتالمــس احتياجــات هــذة الفئــات
وتمكينهــم اقتصاديــا واجتماعيــا ،علمــا بــأن هــذه الفئــات يصعــب عليهــا الوصــول للبنــوك
العاملــة فــي فلســطين.

.8

هنــاك جهــود اســتثنائية تبــذل لتكثيــف تحصيــل حقــوق المؤسســة مــن الديــون المتعثــرة وخاصــة
التــي مضــى علــى اســتحقاقها أكثــر مــن  6ســنوات ،وهنــاك خطــة بــدأت فــي إعــادة النظــر بالعقــود
الموقعــة مــع المحامييــن فــي مختلــف محافظــات الوطــن مــن أجــل زيــادة التحصيــل والحفــاظ علــى
حقــوق المؤسســة.

.9

االســتمرار بالمحافظــة علــى ادراج المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية لشــبكة مؤسســات اإلقــراض
المنضويــة تحــت مظلــة ســلطة النقــد.

.10

تطويــر نظــام األرشــفة فــي المؤسســة والتوجــه نحــو األرشــفة اإللكترونيــة لتوفيــر الوقــت والجهــد
وســهولة الوصــول للملفــات والبيانــات المطلوبــة بحيث يتــم اســتخدام النظام اآللــي لألرشــفة الموجودة
لــدى صنــدوق التنميــة الفلســطيني عنــد االنتهــاء مــن عمليــة الدمــج.

61

قصص نجاح

شركة العنان للدعاية واإلعالن /دورا
بــدأ مركــز العنــان فــي مدينــة دورا ،وتخصــص فــي مجــال الخدمــات الطالبيــة المقدمــة للطلبــة فــي الجامعــات
الفلســطينية وفــي مدينــة الخليــل ودورا بشــكل خــاص ،تمتــع المركــز بســمعة جيــدة وأصبــح لديــه قاعــدة واســعة
مــن الزبائــن (الطلبــة ،والمعلميــن ،والطالبيــن للخدمــات األخــرى المتعلقــة بالطباعــة والتصويــر) .
وفــي عــام  2018وبعــد الســماع عــن الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية فــي مجــال التمويــل
اإلســامي ،تــم التقــدم للحصــول علــى تمويــل ،وذلــك الســتحداث قســم جديــد خــاص بالدعايــة واإلعــان ( ماكينــات
خاصــة بطباعــة اليافطــات الكبيــرة واالعالنــات وماكينــات خاصــة بالطباعــة الحريريــة وطباعــة الليبــل والبروشــورات
والطباعــة علــى المالبــس والعديــد مــن االصنــاف ،)...ليكــون مميــزاً فــي مدينــة دورا بشــكل خــاص ،ومنافس ـاً فــي
محافظــة الخليــل بشــكل عــام ،حيــث تــم تســجيل المركــز كشــركة لــدى مراقــب الشــركات باســم (شــركة العنــان
للدعايــة واالعــان والخدمــات الطالبية).فقــد انعكــس تمويــل المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية لشــركة العنــان
علــى تطويــر مجــال العمــل والتوســع بــه ،واســتحداث فــرص عمــل جديــدة ،وإدخــال أصنــاف جديــدة ومتنوعــة وذلك
إلــى الســوق فــي مدينــة دورا.وقــد كانــت نتيجــة التمويــل الــذي حصلــت عليــه الشــركة تمويــل األصــول الثابتــة
بإنشــاء وتأســيس قاعــدة قويــة واســعة مــن أحــدث الماكينــات التــي تــم اســتيرادها للشــركة ،لتتحــول بذلــك إلــى
المركــز األول فــي مجــال الدعايــة واإلعــان فــي مدينــة دورا ،مــع اســتمرار العمــل بالخدمــات الجامعيــة والطالبيــة.
كمــا ســاهم تمويــل المؤسســة المصرفيــة علــى زيــادة الدخــل ألصحــاب المشــروع ،وتطويــر وتحســين الشــركة،
وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة.
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مشروع مخبز إم صالح /عارورة
بــدأت عملــي فــي المخبــز منــذ حوالــي  4ســنوات فــي بلــدة عــارورة شــمال رام اهلل ،وهــو مخبــز إلنتــاج خبــز
الطابــون حيــث كنــت اعجــن العجيــن يدويــا ومــع زيــادة الطلــب علــى خبــزي قــررت شــراء عجانــة آليــة لزيــادة
الكميــات المنتجــة بأقــل وقــت وجهــد بحيــث أن العجــن اليــدوي مرهــق جســديا ويأخــذ وقــت.
وعلــى أثــر ذلــك لجــأت الــى المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية بعــد ســماعي عــن البرامــج التــي تقدمهــا
المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية وحصلــت علــى تمويــل مــن المؤسســة مــن خــال برنامــج تمويل المشــاريع
النســوية الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر «نشــمية» ،وهــو مخصــص للنســاء الرياديــات فقــد تــم شــراء العجانــة
االليــة وكان لهــذه العجانــة تأثيــر مباشــر فــي زيــادة االنتــاج لــدي حيــث كنــت أنتــج يوميــا مــن  200-300رغيــف
طابــون امــا االن اصبحــت أنتــج حوالــي  500رغيــف يوميــا ،باإلضافــة الــى ذلــك ســاعدتني العجانــة فــي عمــل
المعجنــات بحيــث لــم أكــن أســتطيع انتــاج المعجنــات بكميــات كبيــرة قبــل وجــود العجانــة خصوصــا وأنــي أوفــر
إناتجــي مــن المعجنــات لمــدارس البلــدة كمــا أن إنتاجــي مــن الخبــز لــم يعــد يقتصــر علــى بلــدة عــارورة وحدهــا
وإنمــا بــدأ زبائــن مــن القــرى المجــاورة بالذهــاب الــى مخبــزي لشــراء الخبــز والمعجنــات خصوصــا وأننــي أمتلــك
ســمعه جيــدة مــن خــال حفاظــي علــى نظافــة مخبــزي.
تعتــز المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية بأن الســيدة منــال الرفاعي هي من الســيدات المســتفيدات مــن برنامج
«نشــمية» الــذي أتــاح لهــا اإلمكانيــات الماديــة لتطويــر مشــروعها بزيــادة كميــات انتاجهــا وزيــادة دخلهــا ايمانــا
مــن قناعــة المؤسســة بضــرورة تمكيــن النســاء وتعزيــز دورهــن فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

مشروع مكتب هندسي /محافظة طولكرم
تخرجــت الســيدة لبنــى الشــايب ابنــة محافظــة طولكــرم عــام  2004كمهندســة مدنيــة وعملــت مباشــرة فــي مجــال
تخصصهــا فــي دولــة االمــارات حتــى عــام .2009
ثــم رجعــت الــى أرض الوطــن للعمــل في المكاتب الهندســية من عــام 2009حتــى ،2014و فــي عــام 2015وبعد العمل لمدة
 10ســنوات واكتســابها الخبرة الواســعة في الهندســة المدنية قررت المهندســة لبنى الشــايب فتح مكتب هندســي خاص بها
في مدينة طولكرم  /بجانب الكنيســة وتم تصنيفه درجة ثالثة حســب تصنيفات نقابة المهندســيين.
وبعـد  3سـنوات مـن إنشـاء المكتـب بـدأت تفكـر فـي تطويـره و رفـع درجـة تصنيفـه ليكـون مكتـب استشـاري ومن
خلال المعرفـة الشـخصية مـع مسـؤول تمويل فـرع طولكرم تـم تعريفهـا بالمؤسسـة المصرفية و نظـام المرابحة
االسلامي المعمـول بـه وتقدمـت مباشـرة بطلـب تمويـل السـتحداث قسـم جديـد والعمـل علـى توسـيع المكتـب
وشـراء ماكينـات تصويـر جديـدة ومكاتب جديدة وعمـل ديكورات حديثة وزيـادة الكادر الهندسـي لديها.فقد انعكس
تمويـل المؤسسـة المصرفيـة للمكتـب الهندسـي علـى تطويـر مجـال العمـل والتوسـع بـه واسـتحداث فـرص عمـل
جديـدة ومنافسـة قويـة فـي سـوق محافظـة طولكـرم .وعنـد سـؤال المهندسـة لبنـى الشـايب عـن خطط النمـو لها
أجابـت بأنهـا سـعيدة جـدا فـي التعامـل مـع المؤسسـة المصرفيـة وأنهـا بعـد مـرور سـنة سـتتقدم بطلـب للحصـول
علـى تمويـل إضافـي من المؤسسـة لتوسـيع مجال عملها بشـكل أكبـر ليصبح مكتـب متخصص في جميـع األعمال
الهندسـية مـن كهربـاء ومكنيـك و غيره.
وبذلــك يكــون تمويل المؤسســة المصرفية الفلســطينية قد ســاهم فــي زيادة دخل الســيدة لبنى الشــايب وتطوير مكتبها
الهندســي وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة ،األمــر الــذي انعكــس بشــكل إيجابــي علــى تحقيــق أهــداف المؤسســة المصرفيــة
الفلســطينية بدعــم المشــاريع التنمويــة وتطوير ســوق العمل الفلســطيني وتوفيــر فرص عمــل ودعم االقتصــاد الوطني.
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شركة نائل جمال البسوس وشريكه للتجارة العامة /غزة

مركز نورهان للتجميل والعناية بالبشرة/غزة

تأسســت شــركة نائــل جمــال البســوس وشــريكة للتجــارة العامــة عــام  2016فــي مدينــة غــزة وتقــوم الشــركة بإنتــاج
العصائــر بأنواعهــا وتعبئتهــا بعبــوات بالســتيكية يتــم تجهيزهــا داخــل المصنــع ،وتباشــر توزيعهــا للمحــات التجاريــة
المتخصصــة بمحافظــات غــزة.

تأســس مركــز نورهــان للتجميــل والعنايــة بالبشــرة عــام  1995فــي مدينــة غــزة ،ويعتبــر المركــز مــن أفضــل
المراكــز التــي تقــدم خدمــات فــي مجــال التجميــل والعنايــة بالبشــرة وبجــودة عاليــة ،ويشــرف علــى المشــروع
الســيدة نهــى العقــاد ويعاونهــا أربعــة ســيدات عامــات يمتلكــن الخبــرة الجيــدة فــي مجــال التجميــل ،وفــي ضــوء
مميــزات برنامــج «نشــمية» التــي ســمعت عنهــا الســيدة نهــى العقــاد ولمــا لمســته مــن ســهولة فــي اإلجــراءات
بأســعار مرابحــة مخفضــة جــدا ووفــق قواعــد الشــريعة اإلســامية رغبــت الســيدة نهــى العقــاد فــي التواصــل مــع
المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية لتتقــدم بطلــب تمويــل لتطويــر مشــروعها وذلــك بإضافــة أجهــزة جديــدة
لتقديــم خدمــات متميــزة بشــكل أكبــر عــن باقــي مراكــز التجميــل الموجــودة فــي غــزة.

وتبنــت المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية تمويــل مشــروع شــركة البســوس ،وذلــك فــي إطــار توجــه المؤسســة لتنميــة
وتطويــر القطاعــات اإلقتصاديــة ذات األثــر التنمــوي والتشــغيلي وبخاصــة دعــم الصناعة وتشــجيع إقامة صناعــات محلية.
وبظــل توفــر اإلمكانيــات الالزمــة لنجــاح المشــروع والتعــاون بيــن الشــركة والمؤسســة المصرفيــة الفلســطينية أصبحــت
الشــركة تقــوم بتصنيــع المنتجات وفــق المواصفات والمعاييــر المطلوبة لتنافس في الجودة واألســعار للبضائع المشــابهة
بالســوق المحلــي ،وفتــح مجــال للشــركة بتصنيــع منتجــات جديدة.وتعتز المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية بتعاملها مع
القائميــن علــى المشــروع حيــث وفــر المصنــع منتج وطنــي بجــودة عالية ،وتعتبرهم المؤسســة مثــاال للعمــاء المتميزين،
باإلضافــة إلــى توفيــره فــرص تشــغيل للكثيــر مــن العامليــن والموزعين.
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تعتــز المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية وتفتخــر بدعــم مشــاريع النســاء الرياديــات والمبــادرات كالســيدة نهــى
العقــاد الــذي أتــاح لهــا اإلمكانيــات الماديــة لتطويــر مشــروعها وتوفيــر العيــش الكريــم لهــا ولعائلتهــا.
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المسؤولية المجتمعية:

انطالقــا مــن دور المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية التنمــوي لخدمــة الشــعب الفلســطيني وتعزيــزا لهــذا الــدور
تهتــم المؤسســة المصرفيــة الفلســطينية بتقديــم نشــاطات مجتمعيــة متعــددة وكان أهمهــا المشــاركة فــي
معــرض «بيتــي» كــراع فضــي حيــث كانــت المشــاركة بهــدف دعــم المعــرض فــي دورتــه األولــى وليــس بهــدف
الدعايــة فقــط باإلضافــة إلــى التشــبيك مــع الشــباب المقبليــن علــى الــزواج وتقديــم التمويــل الــازم لهــم مــع
وجــود خصومــات خاصــة بالمعــرض ،باإلضافــة إلــى إعفــاء المشــاركين فــي المعــرض مــن رســوم طلــب التمويــل.
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نتائج األعمال والتحليل المالي
التحليل المالي ونتائج األعمال:
تظهــر نتائــج أعمــال المؤسســة المصرفيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ونتائــج األعمــال الموحــدة فــي القــدس
والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بمــا يشــمل الشــركات التابعــة للســنة الماليــة  2018وبالرغــم مــن نقــص الســيولة
المتوفــرة واســتثمار معظــم النقــد المتوفــر فــي أســهم مصــرف الصفــا نمــوا فــي محفظــة التســهيالت المصرفيــة
للســنة الماليــة  2018بالمقارنــة مــع محفظــة التســهيالت للســنة الماليــة  2017بمقــدار  3.70مليــون دوالر في الضفة
الغربيــة وقطــاع غــزة (بيــان التدفقــات النقديــة بــدون الشــركات التابعــة) و 2.50مليــون دوالر كمــا هــو موضــح فــي
البيانــات الموحــدة إال أن األداء العــام لنتائــج أعمالهــا فــي ضــوء المــوارد المحــدودة كان أفضــل مــن حيــث صافــي الربح
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حيــث حققــت ربــح تشــغيلي بمقــدار  67,436دوالر ،وبالرغــم مــن ارتفــاع بقيمــة
المصروفــات بقيمــة إجماليــة  183,839دوالر نتيجــة التوســع واســتئجار مكاتــب جديــدة وتعييــن مســؤلي تمويــل جدد
وتعييــن موظفيــن جــدد .مــع العلــم أن الشــركات التابعــة فــي القــدس قــد حققــت خســائر نتيجــة المرابحــة المدفوعــة
للشــركة فــي رام اهلل وارتفــاع خســائر فــرق العملــة فــي البيانــات الماليــة للمؤسســة المصرفيــة فــي القــدس.
وتظهــر البيانــات الماليــة المدرجــة الحقــا والمدققــة تطــوراً فــي األداء المالــي علــى مســتوى المركــز المالــي
والخســائر المتراكمــة ألعمــال المجموعــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تراجعــا فــي نفــس المؤشــرات لنتائــج
أعمــال المجموعــة الموحــدة.
والجديــر بالذكــر هنــا أن المؤسســة قــد قامــت بتطبيــق المعيــار الدولــي رقــم  9بخصــوص إعــداد البيانــات الماليــة
ممــا أدى إلــى زيــادة الخســائر المتراكمــة علــى الســنوات الســابقة بقيمــة  1.18مليــون دوالر وعلــى الســنة الحاليــة
 2018بقيمــة  305أالف دوالر ممــا أدى الــى تراجــع فــي قيمــة صافــي حقــوق الملكيــة .

صافي رأس المال العامل:
·ســجل رصيــد صافــي رأس المــال العامــل لنشــاطات المجموعــة (فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة)
انخفاضــا فــي الســنة الماليــة  2018عــن  2017بنســبة ( )3%وبمبلــغ  755,121دوالر والناتجــة عــن
الربــح لعــام  2018بمبلــغ (19,372ايجابــي) دوالر وإعــادة التقييــم بمبلــغ (407,420ايجابــي) دوالر
باإلضافــة لتعديــات لســنوات الســابقة نتيجــة تطبيــق المعيــار الدولــي رقــم  9بمبلــغ 1,181,913
دوالر(ســلبي) .
·علــى مســتوى نشــاطات المجموعــة الموحــدة بمــا يشــمل الشــركات التابعــة فــي القــدس فقــد
انخفــض رصيــد صافــي رأس المــال العامــل فــي الســنة الماليــة  2018عــن  2017بنســبة ()5%
وبمبلــغ  1,134,458دوالر(تــم اســتثناء فــرق ترجمــة العمــات األجنبيــة ) .
ويالحــظ مــن البيانــات الماليــة ثبــات أداء المؤسســة المصرفيــة فــي ثبــات مركزهــا المالــي والمعبــر عنــه برصيــد
صافــي رأس المــال العامــل.

الخسائر المتراكمة:
مــن بدايــة متابعتــه لألعمــال ولمســؤولياته ومهامــه ،أعتبــر مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة التنفيذيــة أن رصيــد
الخســائر المتراكمــة مــن الســنوات الســابقة يشــكل التحــدي األكبــر الواجــب معالجتــه والعمــل علــى تخفيضــه مــن
القــدر الممكــن .وخــال الســنوات الماضيــة عمــل مجلــس اإلدارة مــع فريــق اإلدارة التنفيذيــة علــى تقييــم وصياغــة
خطــة العمــل والبرامــج والسياســات اإلئتمانيــة لمعالجــة الخســائر المتراكمــة .وكمــا أوردنــا فــي تقاريرنــا الســابقة
لحضراتكــم فــإن رصيــد الخســائر المتراكمــة نتــج أو ً
ال عــن خســائر مخصــص التســهيالت المتعثــرة ،وثاني ـاً عــن

71

خســائر التشــغيل للســنوات الســابقة وخصوص ـاً قبــل الســنة الماليــة  .2006ونــورد فــي النقــاط الالحقــة تحليــل
تأثيــر هــذا الجهــد علــى رصيــد الخســائر المتراكمــة:
·علــى مســتوى نتائــج أعمــال المجموعــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فقــد ارتفــع ســلبيا رصيــد
الخســائر المتراكمــة علــى المســتوى اإلجمالــي بنســبة  16%مــن  5.60مليــون دوالر فــي  2017الــى
حوالــي  6.50مليــون دوالر فــي  2018بمــا يعــادل  878,703دوالر كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم
( ,)9وعظــم هــذا االنخفــاض ناتــج عــن تطبيــق المعيــار الدولــي رقــم  9وبقيمــة  896,138دوالر كمــا
هــو موضــح فــي بيــان حقــوق الملكيــة .
·مــن حيــث نتائــج أعمــال المجموعــة الموحــدة والتــي تشــمل الشــركات التابعــة فــي القــدس علــى
رصيــد الخســائر المتراكمــة اإلجماليــة فتظهــر البيانــات الماليــة تراجعــا ســلبيا فــي رصيــد الخســائر
المتراكمــة فــي  2018عــن الســنة الماليــة  2017بنســبة  15%وبمبلــغ  1,258,040دوالر كمــا هــو
موضــح بالجــدول رقــم ( ,)10لنفــس النفــس الســبب الــذ ذكــر ســابقا باإلضافــة ال خســائر فــرع
القــدس .
مــن حيــث التحليــل المفصــل لمكونــات الخســائر المتراكمــة اإلجمالــي ،والتــي تشــمل رصيــد الخســائر الناتــج عــن
مخصــص الديــون المتعثــرة والرصيــد الناتــج عــن خســائر التشــغيل ،يظهــر التحليــل التالــي تأثيــر نتائــج األعمــال
فــي الضفــة وغــزة ونتائــج األعمــال الموحــدة علــى رصيــد الخســائر المفصــل.

تحليل رأس المال والمركز المالي لعامي ( 2018-2017دون الشركات التابعة)
جدول رقم  :9المؤسسة المصرفية الفلسطينية :تحليل رأس المال والمركز المالي(دون
الشركات التابعة) لعامي  2018-2017بالدوالر
2017

2018

التغير عن 2017

نسبة التغير

البيان
رأس المال المكتتب به

29,728,195

29,728,195

0

0

االحتياطيات

2,769,979

2,893,561

123,582

4%

اجمالي الخسائر (تراكمي):

)(5,641,073

)(6,519,776

)(878,703

(16)%

 – ١خسائر مخصص محفظة التسهيالت

)(5,537,757

)(6,481,959

)(944,202

(17)%

 – ٢األرباح المتراكمة التشغيلية

1,501,857

1,569,293

67,436

4%

 – ٣اإلحتياطي القانوني

)(1,605,173

)(1,607,110

)(1,937

(0.12)%

26,857,101

26,101,980

)(755,121

(3)%

صافي حقوق الملكية

·من حيث رصيد الخسائر المتراكمة الناتج عن مخصص الديون المتعثرة:
 .1علــى مســتوى نتائــج المؤسســة فــي الضفــة وغــزة :اارتفــع رصيــد الخســائر المتراكمــة بنســبة ()17%
فــي الســنة الماليــة  2018عنــه فــي  2017مــن حوالــي  5.50مليــون دوالر فــي  2017الــى 6.50
مليــون دوالر فــي العــام  2018كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم (.)9
 .2علــى مســتوى نتائــج األعمــال الموحــدة بمــا يشــمل الشــركات التابعــة فــي القــدس :زاد رصيد الخســائر
المتراكمــة بنســبة ( )13%فــي الســنة الماليــة  2018عنــه فــي  2017مــن حوالــي 6.60مليــون دوالر
فــي  2017الــى 7.50مليــون دوالر فــي العــام  2018كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم (.)10
امــا ســبب تراجــع خســائر المخصصــات ســواء فــي الضفــة وغــزة او الموحــد ناتــج عــن تطبيــق معيــار  9وبقيمــة
 1,486,769دوالر حســب البيانــات الماليــة .

تحليل رأس المال والمركز المالي لعامي ( 2018-2017دون الشركات التابعة)

2018

2017

26,101,980
26,857,101

29,728,195
29,728,195

·أما من حيث رصيد الخسائر المتراكمة الناتج عن خسائر التشغيل:
 .1علــى مســتوى نتائــج المؤسســة فــي الضفــة وغــزة :تظهــر البيانــات الماليــة أرتفــاع رصيــد األربــاح
المحتجــزة فــي الســنة الماليــة  2018عــن الســنة الماليــة  2017بنســبة ( )% 4مــع ارتفــاع ايجابــي
بالخســائر المتراكمــة مــن عمليــات التشــغيل بقيمــة  67,436دوالر.
 .2علــى مســتوى نتائــج األعمــال الموحــدة بمــا يشــمل الشــركات التابعة في القــدس :إســتطاعت المجموعة
علــى مســتوى الموحــد وبالرغــم مــن توقــف مشــروع حليحيــل عــن الســداد فــي  2018بســبب تملــك
المؤسســة لثــاث شــقق فــي بدايــة عــام  2017وخصــم ثمنهــم مــن رصيــد المديونيــة انخفضــت
االربــاح التشــغيلية الناتجــة عــن توحيــد فــرع القــدس بأعمــال المجموعــة فــي الســنة الماليــة 2018
بنســبة ( )244%عــن  2017والناتجــة ايضــا بمعظمــه عــن خســائر فــروق العملــة فــي فــرع القــدس
بمبلــغ حوالــي  270,000دوالر بســبب انخفــاض ســعر الشــيكل علــى الــدوالر فــي نهايــة عــام , 2018
حيــث انخفــض رصيــد االربــاح التشــغيلية المتراكمــة مــن حوالــي  155ألــف دوالر فــي  2017الــى رصيد
خســائر متراكمــة  535ألــف دوالر فــي  2018كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم (.)10
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-2,607,110

1,569,293

-1,605,173

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق  -3اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

2,893,561
2,769,979

1,501,857
-5,537,757

 -2اﻻرﺑﺎح
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

-5,641,073

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت

-6,481,959

رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻪ

-6,519,776

 -1ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺨﺼﺺ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
)ﺗﺮاﻛﻤﻲ(
ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
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تحليل رأس المال والمركز المالي الموحد (يشمل الشركات التابعة)لعامي
2018 – 2017
جدول رقم  :10المؤسسة المصرفية الفلسطينية :تحليل رأس المال والمركز المالي الموحد
يشمل الشركات التابعة) لعامي  2018-2017بالدوالر(
2017

2018

التغير عن 2017

نسبة التغير

البيان
رأس المال المكتتب به

29,728,195

29,728,195

0

0

االحتياطيات

2,769,979

2,893,561

123,582

4%

اجمالي الخسائر (تراكمي):

)(8,386,118

)(9,644,158

)(1,258,040

(15)%

 – ١خسائر مخصص محفظة التسهيالت

)(6,625,443

)(7,501,610

)(876,167

(13)%

)(155,502

)(535,438

)(379,936

(244)%

)(1,605,173

)(1,607,110

)(1,937

(0.10)%

24,112,056

22,977,598

)(1,134,458

(5)%

 – ٢األرباح المتراكمة التشغيلية
 – ٣اإلحتياطي القانوني
صافي حقوق الملكية

تحليل رأس المال والمركز المالي الموحد (يشمل الشركات التابعة) لعامي
2018 – 2017

نتائج األعمال:
يظهــر الجــدول رقــم ( )11البيانــات الماليــة الملخصــة لنتائــج األعمــال للمجموعــة بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
وكذلــك نتائــج أعمــال المجموعــة الموحــدة بمــا يشــمل الشــركات التابعــة .حيــث حققــت المجموعــة النتائــج
الموضحــة وبلغــت إجمالــي صافــي خســائر للمجموعــة  360الــف دوالر بفــارق  1.03مليــون دوالر عــن الســنة الماليــة
 ،2017وبخســارة تشــغيلية بحوالــي  380ألــف دوالر ،مــع العلــم ان فــرع القــدس قــد حقــق خســارة تشــغيلية بمبلــغ
 447الــف وذلــك ناتــج بمعظمــة عــن خســائر فــروق العملــة حيــث يتــم اعــداد ميزانيــة فــرع القــدس بعملــة الشــيكل
وفــرق العملــة ناتــج عــن مراكــز الــدوالر فــي جانــب المطلوبــات اعلــى منهــا فــي جانــب الموجــودات .
علــى مســتوى اإليــرادات فقــد اانخفضــت اإليــرادات اإلجماليــة للمجموعــة بنســبة  22%فــي العــام  2018عــن العــام
 , 2017حيــث حصلــت المؤسســة علــى تمويــات مــن بنــوك محليــة لتشــغيلها فــي محفظــة التســهيالت ممــا ادى
الــى ارتفــاع االيــرادات علــى مســتوى الضفــة وغــزة بقيمــة  16%ولكــن بســبب تقييــم مراكــز العمــات فــي البيانــات
الماليــة فــي القــدس ادى تراجــع االيــرادات الــى حوالــي  363ألــف دوالر فــي  2018عــن  2017بســبب نتيجــة فــروق
العملــة بمبلــغ  270الــف دوالر و المرابحــات المدفوعــة للشــركة الرئيســية قــي رام هلل وصنــدوق التنميــة بمبلــغ 155
دوالر  ،وفــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ارتفعــت اإليــرادات فــي العــام  2018العــام  2017بمبلــغ  223,737دوالر
وذللــك بســب ارتفــاع محفظــة التســهيالت بحوالــي  3.70مليــون دوالر فــي الضفــة وغــزة بعــد حصــول المؤسســة
علــى قــرض مــن بنــك فلســطين بقيمــة  4مليــون دوالر .
مــن حيــث المصروفــات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ارتفعــت المصاريــف بنســبة  13%تقريبــا نتيجــة التوســع
فــي المكاتــب وتعييــن موظفيــن جــدد  184الــف دوالر  ،فــي حيــن أن مصاريــف الشــركات التابعــة ارتفــع بنســبة
 14%نتيجــة تســديد اتعــاب ومســتحقات مديــر فــرع القــدس .
وبشــكل عــام تظهــر البيانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم ( )11حفــاظ المؤسســة علــى األداء المالــي علــى مســتوى
البيانــات الموحــدة والبيانــات الخاصــة بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ممــا يشــكل ركيــزة إلدارة المجموعــة لصياغــة
الخطــة اإلســتراتيجية المقبلــة بحيــث تمكــن المجموعــة مــن الحفاظ علــى أدائهــا المالي وتوســيعه وتنويعه وتحســينه.
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جدول رقم  :11ملخص نتائج أعمال المؤسسة المصرفية الفلسطينية
لعامي  2018-2017بالدوالر
مركز العمل

2017

2018

التغير عن 2017

نسبة
التغير

إيرادات المرابحة والعموالت

1,257,129

1,486,882

229,753

18%

177,891

171,875

()6,016

(3)%

1,435,020

1,658,757

223,737

16%

237,108

()349,525

()586,633

(247)%

المجموع

1,672,128

1,309,232

()362,896

(22)%

الضفة

1,125,508

1,333,353

()207,845

(18)%

غزة

281,974

257,968

24,006

9%

الشركات التابعة

85,567

97,847

()12,280

(14)%

1,493,049

1,689,168

()196,119

(13)%

الضفة

39,496

20,975

()18,521

(47)%

غزة

()11,958

46,461

58,419

489%

الشركات التابعة

151,541

()447,372

()598,913

(395)%

المجموع

179,079

()379,936

()559,015

(312)%

493,405

19,971

()473,434

(96)%

672,484

)(359,965

)(1,032,449

(154)%

البند

إيرادات أخرى
إجمالي اإليرادات

مجموع إيرادات الضفة
وغزه
إيرادات الشركات التابعة

المصروفات

المجموع

صافي الربح
(الخسارة) تشغيلي

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات

المخصصات
صافي الربح (الخسارة) اإلجمالي

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﺨﺴﺎرة( ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ:
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ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ



اﻟﺴﺎدة ﻣﺴﺎھﻤﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﯿﻦ
رام ﷲ – ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

 
ﻗﺎﺋﻤﺔ
 ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ

اﻟﺼﻔﺤـﺔ
4-1

اﻟﺮأي
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ – اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ ) (5إﻟﻰ رﻗﻢ ) ،(37واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
 ،2018وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ،2018واﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻠﺨﺼﺎ ً
ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ.
ﻓﻲ رأﯾﻨﺎ ،ﻓﺄن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ،2018وأداﺋﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.

 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018

"أ"

5

 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018

"ب"

6

 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018

"ج"

7

 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018

"د"

8

 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018

"ھـ"

9

 إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

37-10

إن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻮاﺋﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﻔﺮوﻋﮭﺎ ﻓﻲ رام ﷲ
وﻏﺰة ،وﻗﺒﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪھﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
أﺳﺎس اﻟﺮأي
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ .إن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎﺗﻨﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺸﺮوﺣﺔ ﺑﺼﻮرة
أﺷﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺣﻮل ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻤﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﮭﻨﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ،ﺟﻨﺒﺎ ً إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،وﻗﺪ وﻓﯿﻨﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎﺗﻨﺎ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت.
ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺑﯿﻨﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺜﺒﻮﺗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻹﺑﺪاء رأﯾﻨﺎ.
أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﻜﻤﻨﺎ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺪﻗﯿﻘﻨﺎ
ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻜﻞ وﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ
رأﯾﻨﺎ ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وإﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺒﺪي رأﯾﺎ ً ﻣﻨﻔﺼﻼً ﺣﻮل ھﺬه اﻷﻣﻮر.
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ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﺗﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﺮوض ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ %45.71
) 17,958,036دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ( ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول .2018
ھﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﺗﺪﻧﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺮوض ﻣﻊ
ﻋﺪم ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻟﻮاﺋﺢ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻹدارة ﻟﺬﻟﻚ وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﻠﻘﺮوض أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد.
إن اﻹﯾﻀﺎح رﻗﻢ ) (5ﯾﻌﺮض ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﺣﻮل
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت.

إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أراﺿﻲ
ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎح رﻗﻢ ) (7ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺒﻠﻎ  5,306,394دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ )ﻣﺒﻠﻎ
 3,739,800دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  (2017ﺗﻤﺜﻞ
ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻟﺪﯾﻨﺎ
واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎطﺮ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ
ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺨﻤﻨﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ.

ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻨﺎول أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ

ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ واﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة وﺗﺼﻤﯿﻢ
وإﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻨﺢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ واﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﺪﻧﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ واﻻﺣﺘﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎر
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﺣﺘﺴﺎب ﺗﺪﻧﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أي
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أدﻟﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﺪﻧﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺮوض وﺗﻘﯿﯿﻢ
ﻣﺪى ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺘﺪﻧﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ وﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﺜﺮ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻟﻮاﺋﺢ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.
ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻨﺎول أﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
ﻋﻨﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
)أراﺿﻲ( واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻹطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﮭﺬه اﻷراﺿﻲ
ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ أرض ﻏﺰة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻹطﻼع
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺨﻤﻨﯿﻦ ﻣﺮﺧﺼﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى
إن اﻹدارة ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى .ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻹدارة وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وأﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻷﺧﺮى ،واﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ.
ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ ﺣﻮﻟﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ أن رأﯾﻨﺎ ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﯾﻐﻄﻲ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ،ﺣﯿﺚ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺒﺪي أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ أو اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﻗﯿﻘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻨﺎ أن ﻧﻘﻮم ﺑﻘﺮاءة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻧﻘﻮم
ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ،أو إذا اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎء ﺟﻮھﺮﯾﺔ .اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮫ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،وإذا ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ
أﺧﻄﺎء ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ وﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﻨﺎ أي
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮﻟﮭﺎ.
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ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
إن اﻹدارة ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻋﺮﺿﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪھﺎ اﻹدارة ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ
ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎل أو ﻋﻦ ﺧﻄﺄ.
ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺘﻤﺮة،
واﻹﻓﺼﺎح ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ،ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار وﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام
أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻹدارة ﺗﻘﺼﺪ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أو ﻟﯿﺲ
ﻟﺪﯾﮭﺎ أﯾﺔ ﺑﺪاﺋﻞ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ إﻻ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
إن اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺣﻮل ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ أھﺪاﻓﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻛﻜﻞ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء
اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﯿﺎل أو ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ،وإﺻﺪار ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ ﺣﻮﻟﮭﺎ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ رأﯾﻨﺎ اﻟﻔﻨﻲ.
إن اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ھﻮ إﻋﻄﺎء درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ،وﻟﻜﻨﮫ ﻟﯿﺲ ﺿﻤﺎﻧﺎ ً ﺑﺄن اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﺳﻮف ﯾﺆدي داﺋﻤﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺠﻮھﺮي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺼﻞ .ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻸﺧﻄﺎء أن ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺴﺒﺐ
اﺣﺘﯿﺎل أو ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﻣﺮﺗﻜﺐ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﮭﺎ أن
ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻤﺎرس اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻧﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﻚ اﻟﻤﮭﻨﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮم أﯾﻀﺎً:
 ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎطﺮ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺳﻮاء اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﯿﺎل أو ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ،وﻧﺼﻤﻢوﻧﻨﻔﺬ إﺟﺮاءات ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،وﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ أﺳﺎﺳﺎ ً
ﻟﺮأﯾﻨﺎ .إن اﻟﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎل أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ
اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ،ﻛﻮن اﻻﺣﺘﯿﺎل ﻗﺪ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻮاطﺆ ،أو ﺗﺰوﯾﺮ ،أو
ﺣﺬف ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،أو ﺣﺎﻻت ﻏﺶ أو ﺗﺤﺮﯾﻒ ،أو ﺗﺠﺎوزات ﻷﺣﻜﺎم وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ.
 ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﺼﻤﯿﻢ إﺟﺮاءاتاﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف ،ﻟﯿﺲ ﺑﮭﺪف إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﺪى
اﻟﺸﺮﻛﺔ.
 ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارةواﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ.
 ﺑﺎﺳﺘﺨﻼص ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻹدارة ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮلﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ﺑﻮﺟﻮد أﺣﺪاث أو ظﺮوف ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺜﯿﺮ ﺷﻜﻮﻛﺎ
ﻛﺒﯿﺮة ﺣﻮل ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻛﻤﻨﺸﺎة ﻣﺴﺘﻤﺮة .ﻓﯿﻤﺎ إذا ﺗﻢ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺜﻞ ھﺬه
اﻟﺤﺎﻻت ،ﻧﺤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺄن ﻧﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎه اﻹدارة ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ ﻛﻤﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ذات
اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،أو إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ
رأﯾﻨﺎ .إن اﺳﺘﺨﻼﺻﻨﺎ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ ﻛﻤﺪﻗﻘﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﺣﺪاث أو اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة.
 ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎم ،وﺑﻨﯿﺔ وﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ،وﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢاﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣﺪاث ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎدل.
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ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮاﺻﻠﻨﺎ ﻣﻊ اﻹدارة ﺣﻮل ﻧﻄﺎق وﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮫ وﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
أي ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺧﻼل ﺗﺪﻗﯿﻘﻨﺎ.

 

ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻷﺧﺮى
ﺑﺮأﯾﻨﺎ أﯾﻀﺎ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻼت ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ وﻗﺪ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ رأﯾﻨﺎھﺎ ﺿﺮورﯾﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﺪﻗﯿﻘﻨﺎ وﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪﯾﻨﺎ ،ﻟﻢ ﺗﻘﻊ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻹﺣﻜﺎم وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ
وﺟﮫ ﯾﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

 –

ﻓﻘﺮة ﺗﻮﻛﯿﺪﯾﺔ
واﻓﻘﺖ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  28ﺣﺰﯾﺮان  2018ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺼﻮﯾﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺧﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺟﻮدات وأﺻﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
)اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم( ﻓﻲ ﻗﺒﺮص ،ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺎﯾﺎت واﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.
 .2اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﺼﻮﯾﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ وﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
 .3اﻧﺪﻣﺎج ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ
وﺿﻊ ﺧﺎرطﺔ طﺮﯾﻖ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز إﺟﺮاءات اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم
 2019وﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﺪورة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
ھﺬا وﻗﺪ واﻓﻖ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪﯾﻦ ) ،(2+1أﻣﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﯾﺤﺘﺎج ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺘﮫ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺐ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﺤﻮﯾﻞ أﺻﻮﻟﮭﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺮار ھﯿﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ.
إن اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﺪﻗﯿﻖ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ھﻮ
اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﺟﻤﺎل ﻣﻠﺤﻢ.
طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﺔ وﺷﺮﻛﺎه
رﺧﺼﺔ رﻗﻢ 1997/251
ﺟﻤـﺎل ﻣﻠﺤـﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺧﺺ رﻗﻢ )(98/100
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 –201831
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

2018
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

2,426
1,382,077
15,499,174
6,579,821
3,739,800
5,812,766
1,126,014
2,890,416
__________
37,032,494
=========

1,129
525,037
17,958,036
6,239,281
5,306,394
5,121,185
1,133,799
3,002,451
__________
39,287,312
=========

3,172,414
1,305,989
610,327
1,500,000
511,581
2,049,668
1,025,414
__________
10,175,393
__________

6,386,305
1,265,559
574,020
1,500,000
523,689
1,951,398
984,361
__________
13,185,332
__________

)(11
)(12
) ،8ب(
)(13
)(14
)(15
)(16

29,728,195
1,047,298
673,886
285,775

29,728,195
1,049,235
673,886
--

)(17
)(18
)(19
)(20

)(259,410
1,022,430
)(5,641,073
__________
26,857,101
__________
37,032,494
=========

)(599,950
1,770,390
)(6,519,776
__________
26,101,980
__________
39,287,312
=========

) ،6ب(
) ،7ب(

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

إﯾﻀﺎح

)(4
)(5
)(6
)(7
) ،8أ(
)(9
)(10

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة – ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أراﺿﻲ
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
أرﺻﺪة ﻣﺼﺎرف ﻣﺤﻠﯿﺔ
أرﺻﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﻘﯿﻘﺔ
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻨﺢ ﻣﻘﯿﺪة ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮاﺋﺐ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺧﺎص
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺘﻐﯿ��ﺮ اﻟﻤﺘ��ﺮاﻛﻢ ﻓ��ﻲ اﻟﻘﯿﻤ��ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ ﻟﻼﺳ��ﺜﻤﺎرات ﻓ��ﻲ أوراق
ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ – ﻗﺎﺋﻤﺔ د
ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
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 –201831
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

2018
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

إﯾﻀﺎح

1,115,790
)(34,161
__________
1,081,629
175,500
__________
1,257,129
__________
80,728
367,019
22,504
19,873
54,786
__________
1,802,039
__________

1,525,064
)(210,611
__________
1,314,453
172,429
__________
1,486,882
__________
)(22,068
403,993
4,103
119,063
70,777
__________
2,062,750
__________

)(21
)(22

اﻹﯾﺮادات
إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ
ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺪﯾﻨﺔ

)(23

ﺻﺎﻓﻲ إﯾﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ إﯾﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت

861,703
480,672
1,511

1,135,786
390,061
147,201

)(26
)(27
) ،5ج(

-32,129
__________
1,376,015
__________
426,024
)(32,978
__________
393,046
=========
1.32%
=========
29,728,195
=========

304,856
33,187
__________
2,011,091
__________
51,659
)(32,287
__________
19,372
=========
0.065%
=========
29,728,195
=========

) ،5ب(
)(9

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﺻﺎﻓﻲ إﯾﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻟﻌﻤﻮﻻت
) ،5ج(
)(24
)(25

أرﺑﺎح )ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ
اﺳﺘﺮداد ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻦ ﻗﺮوض ﻣﻌﺪوﻣﺔ
إﯾﺮادات أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ

2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

2018
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

393,046
__________

19,372
__________

)(340,540
)(277,640
747,960
280,485
__________ __________
407,420
2,845
__________ __________
426,792
395,891
========= =========
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

إﯾﻀﺎح
اﻟﺒﯿــــﺎن
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ– ﻗﺎﺋﻤﺔ ب
) ،6ب(
) ،7ب(

ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى
)ﺧﺴﺎﺋﺮ( أرﺑﺎح إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ

اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت وﺗﻨﺎﻗﻼت ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﺗ�ﺪﻧﻲ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻼت ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
اﺳﺘﮭﻼﻛﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

) ،18ب(

رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻣﺼﺮوف اﻟﻀﺮاﺋﺐ
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ – ﻗﺎﺋﻤﺔ ج

)(29

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﮭﻢ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح

)(29

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ
اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم
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اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
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9
26,122,705
338,505
-2,845
393,046
__________
26,857,101
=========

26,857,101
)(1,181,913
-407,420
19,372
__________
26,101,980
=========

 

 –

)(6,333,319
338,505
)(39,305
-393,046
__________
)(5,641,073
=========

)(5,641,073
)(896,138
)(1,937
-19,372
__________
)(6,519,776
=========

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺪورة
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

 –201831

)(28

إﯾﻀﺎح



اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ

1,007,993
-39,305
--__________
1,047,298
=========
29,728,195
----__________
29,728,195
=========

اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم

285,775
----__________
285,775
=========

285,775
)(285,775
---__________
-=========
1,047,298
-1,937
--__________
1,049,235
=========
29,728,195
----__________
29,728,195
=========



673,886
----__________
673,886
=========

673,886
----__________
673,886
=========

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

760,175
--2,845
-__________
763,020
=========

763,020
--407,420
-__________
1,170,440
=========

اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ
ﺧﺎص
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﺨﺎطﺮ
ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺪﻓﻮع
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

 –
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201831

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

 

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ – ﻗﺎﺋﻤﺔ أ

 31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2017
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﻣﺤﻮل ﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – ﻗﺎﺋﻤﺔ ج

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ – ﻗﺎﺋﻤﺔ أ

 31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
أﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر رﻗﻢ )(9
ﻣﺤﻮل ﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – ﻗﺎﺋﻤﺔ ج


 

2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

2018
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

426,024

51,659

32,129
)(365,508

33,187
)(256,792

-80,884
__________
173,529

304,856
89,342
__________
222,252

)(5,289,086
1,426,976
)(2,708
1,093,844
134,791
437,629
)(11,609
-__________
)(2,036,634
__________

)(3,688,839
655,274
)(112,035
3,213,891
)(40,430
)(98,270
)(77,234
)(73,340
__________
1,269
__________

)(19,129
-)(100,000
__________
)(119,129
__________
)(2,155,763
3,540,266
__________
1,384,503
=========

)(40,972
)(818,634
-__________
)(859,606
__________
)(858,337
1,384,503
__________
526,166
=========

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

إﯾﻀﺎح

)(9
)(25
)(14

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ:
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ – ﻗﺎﺋﻤﺔ "ب"
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ:
اﺳﺘﮭﻼﻛﺎت
ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺨﺼﺺ
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت وﺗﻨﺎﻗﻼت ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻼت ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
)اﻟﺰﯾﺎدة( ﻓﻲ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
)اﻟﺰﯾﺎدة( ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى
اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ وداﺋﻊ وﻗﺮوض اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
)اﻟﻨﻘﺺ( اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ أرﺻﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﻘﯿﻘﺔ
)اﻟﻨﻘﺺ( اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى
دﻓﻌﺎت ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻮاردة ﻣﻦ )اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﮫ ﻓﻲ( اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

)(9

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اراض
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ )اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﮫ ﻓﻲ( اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
)اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

)(31

اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
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 –

 
 .1ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ:
 ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة – ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
– ﺑﺘ�����ﺎرﯾ� 1995/10/25م ﻓ�����ﻲ ﻓﻠﺴ�����ﻄﯿﻦ وﺳ�����ﺠﻠﺖ ﻟ�����ﺪ� ﻣﺮاﻗ�����ﺐ اﻟﺸ�����ﺮﻛﺎت ﺗﺤ�����ﺖ رﻗ�����ﻢ
) (563201045ﺑ���ﺮأ� ﻣ���ﺎل وﻗ���ﺪر�  30ﻣﻠﯿ���ﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ���ﻲ وﺑﻤﻮﺟ���ﺐ ﺗ���ﺮﺧﯿ� ﻟﻤﺰاوﻟ���ﺔ
اﻷﻋﻤ��ﺎل اﻟﻤﺼ��ﺮﻓﯿﺔ ﻓ��ﻲ ﻓﻠﺴ��ﻄﯿﻦ ﻣ��ﻦ ﺳ��ﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘ��ﺪ اﻟﻔﻠﺴ��ﻄﯿﻨﯿﺔ رﻗ��ﻢ  2501وﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﻘ��ﻮاﻧﯿﻦ
واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘ�ﺪ اﻟﻔﻠﺴ�ﻄﯿﻨﯿﺔ ،ﺗﻘﺘﺼ�ﺮ اﻷﻋﻤ�ﺎل اﻟﻤﺼ�ﺮﻓﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
 وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ �ا ﯾﻮرو ﺑﺎﻟﯿﺴ�ﺘﯿﻨﯿﻦ ﻓﻮﻧﺪﯾﺸ�ﻦ ﻟﯿﻤﯿﺘ�ﺪ )ﻣﺴ�ﺎھﻤﺔ ﺧﺼﻮ��ﯿﺔ أﺟﻨﺒﯿ�ﺔ( واﻟﻤﺴ�ﺠﻠﺔ ﻟ�ﺪ�
ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺤﺖ رﻗﻢ ) (562700369أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﺣﯿ�� ﺑﻠ��ﺖ
ﺣﺼﺘﮭﺎ  29,447,257ﺳﮭﻢ و 29,407,257ﺳﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ﻛ�ﺎﻧﻮن اﻷول  2018و 31ﻛ�ﺎﻧﻮن
اﻷول  2017ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺘ��ﻮاﻟﻲ واﻟﺘ �ﻲ ﻣ��ﻦ أﺣ��ﺪ أھ��ﺪاﻓﮭﺎ ﺗﺄﺳ��ﯿ� ﺷ��ﺮﻛﺔ ﻣﺼ��ﺮﻓﯿﺔ ﺗﺤ��ﺖ اﺳ��ﻢ ﺷ��ﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.
 ﺗﮭﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎ� اﻟ��ﺎ� ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼل ﺗﻘ�ﺪﯾﻢ ﺑ�ﺮاﻣ� إﻗ�ﺮاض
ﻣﺘﻨﻮﻋ��ﺔ ﻟﻠﻤﺴ��ﺎﻋﺪة ﻓ��ﻲ ﺑﻨ��ﺎ� ﻗﺎﻋ��ﺪة إﻧﺘﺎﺟﯿ��ﺔ وﺧﻠ��� ﻓ��ﺮ� ﻋﻤ��ﻞ ﻓ��ﻲ اﻻﻗﺘﺼ��ﺎد اﻟﻔﻠﺴ��ﻄﯿﻨﻲ ،ﺗﻌﻤ��ﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮﻋﯿﮭﺎ ﻓﻲ رام ﷲ وﻏﺰة وﻣﻨﺪوﺑﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
 ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ  51و 48ﻣﻮظﻔﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2017 2018ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
 ﺗﻢ إﻗﺮار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻗ�ﺮار ﻣﺠﻠ�� إدارة اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﺠﻠﺴ�ﺔ رﻗ�ﻢ ) (2019/4ﺑﺘ�ﺎرﯾ�
 21أﯾﺎر .2019
 .2اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
 إن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ،2018ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ�ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ ﻟ��دارة
اﻟﻌﺎﻣ��ﺔ ﻟﺸ��ﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ��ﺔ اﻟﻤﺼ��ﺮﻓﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴ��ﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓ��ﻲ رام ﷲ وﻓﺮﻋﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﻏ��ﺰة ﻗﺒ��ﻞ ﺗﻮﺣﯿ��ﺪھﺎ ﻣ��ﻊ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
 .3أھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ:
أ .أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
 ﺗ���ﻢ إﻋ���ﺪاد اﻟﻘ���ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ وﻓ���� اﻟﻤﻌ���ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺼ���ﺎدرة ﻋ���ﻦ ﻣﺠﻠ���� ﻣﻌ���ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ���ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿ���ﺔ
واﻟﺘﻔﺴ���ﯿﺮات اﻟﺼ���ﺎدرة ﻋ���ﻦ ﻟﺠﻨ���ﺔ ﺗﻔﺴ���ﯿﺮات اﻟﺘﻘ���ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ���ﺔ ،وﺑﻤﻮﺟ���ﺐ اﻟﻘ���ﻮاﻧﯿﻦ
واﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت اﻟﻨﺎﻓ���ة وﺗﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﺳ��ﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘ��ﺪ اﻟﻔﻠﺴ��ﻄﯿﻨﯿﺔ ووﻓﻘ�ﺎ ً ﻟﻤﺒ��ﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔ��ﺔ اﻟﺘﺎرﯾ�ﯿ��ﺔ اﻟﻤﻌ��ﺪل
ﯾﺘ�ﻤﻦ ﻗﯿﺎ� اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﺘ�ﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿ�ﻊ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺗ�ﺎرﯾ� اﻟﺒﯿﺎﻧ�ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ
وﻋﻤﻠﺔ اﻟﺴﺠﻼت ھﻲ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ.
 ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸ�ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ�ﺔ ﻣ�ﻊ اﻟﻘ�ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘ�ﺔ ﺣﯿ�� ﺳ�ﯿﺘﻢ إ��ﺪار
ﻗ��ﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿ��ﺔ ﻣﻮﺣ��ﺪة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ��ﺔ واﻟﺸ��ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ��ﺔ و�ﻟ��� ﻋﻠ��ﻰ أﺳ��ﺎ� ﺗﺠﻤﯿ��ﻊ ﻛ��ﻞ ﺑﻨ��ﺪ ﻣ��ﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت وﻧﺘﺎﺋ� أﻋﻤ�ﺎل اﻟﺸ�ﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ�ﺔ ﺑﻌ�ﺪ اﺳ�ﺘﺒﻌﺎد ﻛﺎﻓ�ﺔ أر��ﺪة اﻟﺤﺴ�ﺎﺑﺎت
اﻟﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ.
 إن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً.
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ب .اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ:
إن اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ
ﻹﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﯿﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺔ:
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  :24اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )اﻟﻤﻌﺪل(.
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  :32اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  -اﻟﻌﺮض )اﻟﻤﻌﺪل(.
 ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (1ﻋﺮض ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى )اﻟﻤﻌﺪل(*
 ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (7إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )اﻟﻤﻌﺪل(.
 ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (10اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
 ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (12اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﺧﺮى.
 ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (13ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﯾﻘﻀﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (1إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ طﺮﯾﻘﺔ ﻋﺮض ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
*
اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﺑﺄن ﯾﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺪھﺎ أو إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ.
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل وﻟﻢ ﯾﺘﻢ
ﺗﺒﻨﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ .إن اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ،
ﻋﻨﺪ ﺳﺮﯾﺎن ﻣﻔﻌﻮﻟﮭﺎ ،أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ أو اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﺣﻮل اﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ:
** اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (9اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻸﻋﻮام  2009و2010
و 2013و.(2014
ﺣﯿﺚ ﺻﺪر اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ) (9ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ  2009وطﺮح ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ وﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول  2010ﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ وﻗﯿﺎس واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ طﺮح ﻧﺴﺨﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ  2013ﻟﺘﺘﻀﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺻﺪار ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر
ﻓﻲ ﺗﻤﻮز  2014ﻛﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ )أ( ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ب(
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻟﻘﯿﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل طﺮح ﻓﺌﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﺒﻌﺾ أدوات اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ.








إن اﻟﻨﺴ���ﺨﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿ���ﺔ ﻟﻠﻤﻌﯿ���ﺎر اﻟ���ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘ���ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ رﻗ���ﻢ ) (9ﺗﺤﺘ���ﻮي ﻋﻠ���ﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ���ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ���ﺒﯿﺔ
ﻟ��ﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺗ��ﻢ إﺻ��ﺪارھﺎ ﻓ��ﻲ ���ﮭﺮ ﺗﻤ��ﻮز  .2014ﺗﺘﻀ��ﻤﻦ اﻟﻨﺴ��ﺨﺔ اﻟﺠﺪﯾ��ﺪة ﻣ��ﻦ اﻟﻤﻌﯿ��ﺎر
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻟﻘﯿﺎس:
ﺗﻘﺪم ھﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻟ�ﺒﻌﺾ أدوات اﻟ�ﺪﯾﻦ ﺣﯿ�ﺚ ﯾﻤﻜ�ﻦ ﺗﺼ�ﻨﯿﻔﮭﺎ ﺿ�ﻤﻦ "اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ" ،وﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸ�ﺎﺑﮭﺔ ﻟﻤﻌﯿ�ﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳ���ﺒﺔ اﻟ���ﺪوﻟﻲ رﻗ���ﻢ ) (39ﻟﻜ���ﻦ ھﻨﺎﻟ���ﻚ إﺧﺘﻼﻓ���ﺎت ﻓ���ﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ���ﺎت اﻟﻤﻨﻄﺒﻘ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ ﻗﯿ���ﺎس ﻣﺨ���ﺎطﺮ
اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة.
اﻟﺘﺪﻧﻲ:
ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺴﺨﺔ  2014ﻧﻤﻮذج "اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ" ﻻﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎرة ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ،
وﻋﻠﯿﮫ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻀﺮوري زﯾﺎدة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴ�ﺒﻖ ﺣﺘ�ﻰ ﯾ�ﺘﻢ اﻻﻋﺘ�ﺮاف ﺑﺨﺴ�ﺎرة
اﻟﺘﺪﻧﻲ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط:
ﻗ��ﺪﻣﺖ ﻧﺴ��ﺨﺔ  2014ﻧﻤ��ﻮذج ﺟﺪﯾ��ﺪ ﻟﻤﺤﺎﺳ��ﺒﺔ اﻟﺘﺤ��ﻮط ﺗ��ﻢ ﺗﺼ��ﻤﯿﻤﮫ ﻟﯿﻜ��ﻮن أﻛﺜ��ﺮ ﻣﻼﺋﻤ��ﺔ ﻣ��ﻊ ﻛﯿﻔﯿ��ﺔ ﻗﯿ��ﺎم
اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
اﻹﻟﻐﺎء واﻻﻋﺘﺮاف:
ﺗﻢ اﺗﺒﺎع ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻟﻐﺎء اﻹﻋﺘﺮاف ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ).(39
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ رﻗﻢ ) (2018/2اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ رﻗﻢ ).(9
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ﯾﺘﻢ دراﺳﺔ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌ�ﺪات ﻋﻨ�ﺪ وﺟ�ﻮد أﺣ�ﺪا� أو ﺗ�ﯿ�ﺮات ﻓ�ﻲ
اﻟﻈ��ﺮوف ﺗﺸ��ﯿﺮ إﻟ��ﻰ ﻋ��ﺪ� ﺗ��ﻮاﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﯿ��ﺔ اﺳ��ﺘﺮداد ﻗﯿﻤﺘﮭ��ﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾ��ﺔ ،ﻋﻨ��ﺪ وﺟ��ﻮد أﺣ��ﺪ ھ��ﺬه اﻷدﻟ��ﺔ
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﯾ�ﺪ اﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾ�ﺔ ﻋ�ﻦ اﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗ�ﻊ اﺳ�ﺘﺮدادھﺎ ﯾ�ﺘﻢ ﺗﺨﻔ�ﯿ� اﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾ�ﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤ�ﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮدادھﺎ وھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺨﺼﻮﻣﺎ ً ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺒﯿﻊ أو �اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓ�ﻲ اﻻﺳ�ﺘﺨﺪا��
أﯾﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ.
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ورﺳﻤﻠﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻻﺳﺘﺒﺪال ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘ�ﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌ�ﺪات اﻟﺘ�ﻲ ﯾ�ﺘﻢ
اﻟﺘﻌﺎﻣ��ﻞ ﻣﻌﮭ��ﺎ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ��ﻞ ،ﻛﻤ��ﺎ ﯾ��ﺘﻢ ���ﻄﺐ اﻟﻘﯿﻤ��ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾ��ﺔ ﻷي ﺟ��ﺰء ﻣﺴ��ﺘﺒﺪل .ﯾ��ﺘﻢ رﺳ��ﻤﻠﺔ
اﻟﻨﻔﻘ��ﺎت اﻷﺧ��ﺮى اﻟﻼﺣﻘ��ﺔ ﻓﻘ��� ﻋﻨ��ﺪ زﯾ��ﺎدة اﻟﻤﻨ��ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼ��ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴ��ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ��ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘ��ﺎرات
واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ،ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ط .اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ:
 ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﻨ�ﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟ�ﻮدات ﻏﯿ�ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ�ﺔ ﺑﻜﻮﻧ�ﮫ ﻟﻔﺘ�ﺮة ﻣﺤ�ﺪدة أو ﻏﯿ�ﺮ ﻣﺤ�ﺪدة.
وﯾﺘﻢ إطﻔﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻤﺮ زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد ﺧ�ﻼل ھ�ﺬا اﻟﻌﻤ�ﺮ وﯾ�ﺘﻢ ﻗﯿ�ﺪ
اﻹطﻔﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،أﻣﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻤﺮ زﻣﻨﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪد ﻓﯿﺘﻢ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أي ﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ
اﻟﺪﺧﻞ.
 ﻻ ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﯾ�ﺘﻢ ﺗﺴ�ﺠﯿﻠﮭﺎ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ.
 ﯾ��ﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌ��ﺔ أﯾ��ﺔ ﻣ����ﺮات ﻋﻠ��ﻰ ﺗ��ﺪﻧﻲ ﻗﯿﻤ��ﺔ اﻟﻤﻮﺟ��ﻮدات ﻏﯿ��ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺗ��ﺎرﯾﺦ اﻟﻘ��ﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘ�ﺪﯾﺮ اﻟﻌﻤ�ﺮ اﻟﺰﻣﻨ�ﻲ ﻟﺘﻠ�ﻚ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات وﯾ�ﺘﻢ إﺟ�ﺮاء أﯾ�ﺔ ﺗﻌ�ﺪﯾﻼت
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﺗﺸ��ﻤﻞ اﻟﻤﻮﺟ��ﻮدات ﻏﯿ��ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ��ﺔ أﻧﻈﻤ��ﺔ وﺑ��ﺮاﻣ� اﻟﺤﺎﺳ��ﺐ اﻵﻟ��ﻲ وﺗﻘ��ﻮ� إدارة اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘ��ﺪﯾﺮ
اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ إطﻔﺎء أﻧﻈﻤﺔ وﺑﺮاﻣ� اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘ�ﺔ اﻟﻘﺴ�� اﻟ�ﺎﺑ�� ﻋﻠ�ﻰ
ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ي .اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ آﻟﺖ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻓﺎ ًء ﻟﺪﯾﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ:
ﺗﻈﮭﺮ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى و�ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ �ﻟ� ﺑﮭ�ﺎ ﻟﻠﺸ�ﺮﻛﺔ أو اﻟﻘﯿﻤ�ﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ أﯾﮭﻤ�ﺎ أﻗ�ﻞ ،وﯾﻌ�ﺎد ﺗﻘﯿﯿﻤﮭ�ﺎ ﻓ�ﻲ ﺗ�ﺎرﯾﺦ اﻟﻘ�ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﺑﺸ�ﻜﻞ إﻓ�ﺮادي ،وﯾ�ﺘﻢ
ﺗﺴﺠﯿﻞ أي ﺗﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻛﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺴ�ﺠﯿﻞ اﻟﺰﯾ�ﺎدة ﻛ��ﯾﺮاد وﯾ�ﺘﻢ ﺗﺴ�ﺠﯿﻞ
اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻼﺣﻘ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ إﻟ�ﻰ اﻟﺤ�ﺪ اﻟ�ﺬي ﻻ ﯾﺘﺠ�ﺎوز ﻗﯿﻤ�ﺔ اﻟﺘ�ﺪﻧﻲ اﻟ�ﺬي ﺗ�ﻢ ﺗﺴ�ﺠﯿﻠﮫ ﺳ�ﺎﺑﻘﺎ ً
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤ�ﺎت ﺳ�ﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘ�ﺪ اﻟﻔﻠﺴ�ﻄﯿﻨﯿﺔ ﯾﺘﻮﺟ�ﺐ اﻟ�ﺘﺨﻠ� ﻣ�ﻦ اﻷراﺿ�ﻲ واﻟﻌﻘ�ﺎرات اﻟﺘ�ﻲ �ﻟ��
ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﺸ�ﺮﻛﺔ وﻓ�ﺎء ﻟ�ﺪﯾﻮن ﺧ�ﻼل ﻓﺘ�ﺮة أﻗﺼ�ﺎھﺎ ﺧﻤﺴ�ﺔ ﺳ�ﻨﻮات ﻣ�ﻦ ﺗ�ﺎرﯾﺦ اﻻﺳ�ﺘﻤﻼ� وﯾﺠ�ﻮز
اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻟﻔﺘﺮات ﻻﺣﻘﺔ أو اﺳﺘﻤﻼﻛﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ.
ك .ﻣﻨﺢ ﻣﻘﯿﺪة ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ:
اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸ�ﻜﻞ داﺋ�ﻢ واﻟﺘ�ﻲ ﯾﺸ�ﺘﺮط اﻟﻤ�ﺎﻧﺢ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﺿﻤﻦ ﺑﻨ�ﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت.
ﺣﯿ��ﺚ ﺗ��ﻢ اﺳ��ﺘﺨﺪا� ھ��ﺬه اﻟﻤﻨﺤ��ﺔ ﻟ��ﺪﻋﻢ ﻣﺸ��ﺎرﯾﻊ اﻹﻗ��ﺮا� اﻟﺰراﻋ��ﻲ وﺣﯿ��ﺚ ﯾ��ﺘﻢ ﺗﺴ��ﺠﯿﻞ اﻟﻘ��ﺮو�
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮو� وﯾ�ﺘﻢ ﺗﺴ�ﺠﯿﻞ اﻹﯾ�ﺮادات ﻣ�ﻦ اﻟﻤﺮاﺑﺤ�ﺔ واﻟﻌﻤﻮﻟ�ﺔ
ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ل .اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت:
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎ���ﺔ
ﻋ��ﻦ أﺣ��ﺪا� ﺳ��ﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ��ﻰ أن ﯾﻜ��ﻮن ﺗﺴ��ﺪﯾﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣ��ﺎت ﻣﺤﺘﻤ��ﻞ وﯾﻤﻜ��ﻦ ﻗﯿ��ﺎ� ﻗﯿﻤﺘﮭ��ﺎ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﯾﻌﺘﻤ��ﺪ
ﻋﻠﯿﮫ.
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م .ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻹﺟﺎزات:
ﯾ��ﺘﻢ اﻟﺘﺨﺼ��ﯿ� ﻟﺘﻌ��ﻮﯾ� ﻧﮭﺎﯾ��ﺔ اﻟﺨﺪﻣ��ﺔ ﻟﻠﻤ��ﻮظﻔﯿﻦ وﻓﻘ �ﺎ ً ﻟﻘ��ﺎﻧﻮ� اﻟﻌﻤ��ﻞ اﻟﺴ��ﺎر� اﻟﻤﻔﻌ��ﻮل ﻓ��ﻲ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎ� راﺗﺐ ﺷﮭﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ وﯾ�ﺘﻢ اﺣﺘﺴ�ﺎﺑ�:
)اﻟﺮاﺗﺐ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ × ﻋﺪد أﯾﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ( 365/ﯾﻮم( وﯾﺘﻢ ﺗﺴ�ﺠﯿﻞ اﻟﻤﺒ�ﺎﻟ� اﻟﻮاﺟ�ﺐ اﻗﺘﻄﺎﻋﮭ�ﺎ ﺳ�ﻨﻮﯾﺎ ً
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪﺧﻞ وﺗﺴﺠﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺮﻛ�ﻮ� اﻟﺨﺪﻣ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺴ�ﺎب
ﻣﺨﺼ��� ﺗﻌ��ﻮﯾ� ﻧﮭﺎﯾ��ﺔ اﻟﺨﺪﻣ��ﺔ وﯾ��ﺘﻢ اﻟﺘﺨﺼ��ﯿ� ﻹﺟ��ﺎزات اﻟﻤ��ﻮظﻔﯿﻦ ﻋﻠ��ﻰ أﺳ��ﺎ� اﻹﺟ��ﺎزة
اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ.
ن .ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ:
ﺗﻘﻮم اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﺑﺎﻗﺘﻄ�ﺎ� ﻣﺨﺼ�� ﻟﻀ�ﺮﯾﺒﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ وﻓﻘ�ﺎ ً ﻟﻠﻘ�ﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠ�ﻮاﺋ� واﻟﺘﻌﻠﯿﻤ�ﺎت اﻟﻨﺎﻓ�ﺬة ﻓ�ﻲ
ﻣﻨ��ﺎ�ﻖ اﻟﺴ��ﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴ��ﻄﯿﻨﯿﺔ وﺑﻤﻘﺘﻀ��ﻰ اﻟﻤﻌﯿ��ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ��ﺒﻲ اﻟ��ﺪوﻟﻲ رﻗ��ﻢ ) (12واﻟ��ﺬ� ﯾﻘﺘﻀ��ﻲ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠ�ﺔ واﻟﻨﺎﺟﻤ�ﺔ ﻋ�ﻦ اﻟﻔﺮوﻗ�ﺎت اﻟﺰﻣﻨﯿ�ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ�ﺔ ﻟﻠﻤﺨﺼﺼ�ﺎت اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﺨﺼ� ﺗﻌ�ﻮﯾ� ﻧﮭﺎﯾ�ﺔ اﻟﺨﺪﻣ�ﺔ وﻏﯿﺮھ�ﺎ� وﻧﺘﯿﺠ�ﺔ ﻟ�ﺬﻟ� ﻗ�ﺪ
ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﺿ�ﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠ�ﺔ� ھ�ﺬا وﻗ�ﺪ ارﺗ��ت إدارة اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻋ�ﺪم ﺗﺴ�ﺠﯿﻠﮭﺎ ﺑﺴ�ﺒﺐ
ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة.
ﺗﻤﺜ��ﻞ ﻣﺼ��ﺎرﯾﻒ اﻟﻀ��ﺮاﺋﺐ ﻣﺒ��ﺎﻟ� اﻟﻀ��ﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴ��ﺘﺤﻘﺔ .ﺗﺤﺴ��ﺐ ﻣﺼ��ﺎرﯾﻒ اﻟﻀ��ﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴ��ﺘﺤﻘﺔ
ﻋﻠ��ﻰ أﺳ��ﺎ� اﻷرﺑ��ﺎح اﻟﺨﺎﺿ��ﻌﺔ ﻟﻠﻀ��ﺮﯾﺒﺔ� وﺗﺨﺘﻠ��ﻒ اﻷرﺑ��ﺎح اﻟﺨﺎﺿ��ﻌﺔ ﻟﻠﻀ��ﺮﯾﺒﺔ ﻋ��ﻦ اﻷرﺑ��ﺎح
اﻟﻤﻌﻠﻨ���ﺔ ﻓ���ﻲ اﻟﻘ���ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ ﻷ� اﻷرﺑ���ﺎح اﻟﻤﻌﻠﻨ���ﺔ ﺗﺸ���ﻤﻞ إﯾ���ﺮادات ﻏﯿ���ﺮ ﺧﺎﺿ���ﻌﺔ ﻟﻠﻀ���ﺮﯾﺒﺔ أو
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻏﯿ�ﺮ ﻗﺎﺑﻠ�ﺔ ﻟﻠﺘﻨﺰﯾ�ﻞ ﻓ�ﻲ اﻟﺴ�ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ وإﻧﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ﺳ�ﻨﻮات ﻻﺣﻘ�ﺔ أو اﻟﺨﺴ�ﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤ�ﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺿﺮﯾﺒﯿﺎ ً أو ﺑﻨﻮد ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ أو ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ ﻷﻏﺮاض ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ.
س .ﺗﺤﻘﻖ اﻹﯾﺮادات واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ:
ً
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻹﯾﺮادات واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﯾ�ﺮادات
اﻟﻤﺮاﺑﺤ��ﺔ وﻋﻤ��ﻮﻻت اﻟﺘﺴ��ﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿ��ﺔ ﻏﯿ��ﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠ��ﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﯾ��ﺘﻢ ﺗﺴ��ﺠﯿﻠﮭﺎ ﻟﺤﺴ��ﺎب إﯾ��ﺮادات
اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ وﻋﻤ�ﻮﻻت ﻣﻌﻠﻘ�ﺔ وﻻ ﯾ�ﺘﻢ اﻻﻋﺘ�ﺮاف ﺑﮭ�ﺎ ﻛ�ﺈﯾﺮادات وﺗﺴ�ﺠﻞ اﻟﻌﻤ�ﻮﻻت ﻛ�ﺈﯾﺮادات ﻋﻨ�ﺪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ.
ع .اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ:
 ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺧ�ﻼل اﻟﺴ�ﻨﺔ ﺑ�ﺳ�ﻌﺎر اﻟﺼ�ﺮف اﻟﺴ�ﺎﺋﺪة ﻓ�ﻲﺗﺎرﯾﺦ إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
 ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ أرﺻﺪة اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾ�ﺔ ﺑ�ﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿ�ﺔ أﺧ�ﺮاﻟﺴﻨﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻮﺳﻄﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻌﻠﻨﺔ
ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.
 ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت ﻏﯿ�ﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ ﺑ�ﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿ�ﺔ واﻟﻈ�ﺎھﺮةﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
 ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ. ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑ�ﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿ�ﺔ ﻏﯿ�ﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾ�ﺔ)ﻣﺜﻞ اﻷﺳﮭﻢ( ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ أرﺻﺪة اﻟﻤﻮﺟــﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻈﺎھــﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ أﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟ�ﻰ
اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل أﺳﻌﺎر اﻟﺼــﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  31 2017ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2018
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ
دﯾﻨﺎر اردﻧﻲ
1.41
1.41
ﺷﯿﻘﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ
0.2658
0.2874
ﯾﻮرو أوروﺑﻲ
1.1436
1.1998
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ف .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات:
إن إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ إدارة اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ اﻟﻘﯿ�ﺎم ﺑﺘﻘ�ﺪﯾﺮات
واﺟﺘﮭﺎدات ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
ﻛﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﺟﺘﮭﺎدات ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻻﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻓ�ﻲ
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣ�ﻦ ادارة اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ا��ﺪار اﺣﻜ�ﺎم واﺟﺘﮭ�ﺎدات
ھﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وأوﻗﺎﺗﮭﺎ .إن اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺒﻨﯿ�ﺔ ﺑﺎﻟ��ﺮورة
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﯿﺎت وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﮭﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ وﻋﺪم اﻟﺘ�ﯿﻘﻦ وان اﻟﻨﺘ�ﺎﺋ� اﻟﻔﻌﻠﯿ�ﺔ
ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أوﺿﺎع وظﺮوف ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎد اﻻدارة ﻓﺄن ﺗﻘﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﯾ��ﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿ��ﻞ اﻟﺴ��ﻨﺔ ﺑﻤ��ﺎ ﯾﺨﺼ��ﮭﺎ ﻣ��ﻦ ﻧﻔﻘ��ﺔ ﺿ��ﺮﯾﺒﺔ اﻟ��ﺪﺧﻞ وﻓﻘ �ﺎ ً ﻟ�ﻧ�ﻤ��ﺔ واﻟﻘ��ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺮﻋﯿ��ﺔواﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ.
 ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖاﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.
 ﺗﻘﻮم اﻻدارة ﺑﺎﻋﺎدة ﺗﻘ�ﺪﯾﺮ اﻻﻋﻤ�ﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﯿ�ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ�ﻮدات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ�ﺔ و�ﯿ�ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ�ﺔ ﺑﺸ�ﻜﻞدوري ﻟﻐﺎﯾﺎت اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭ�ﻛﺎت واﻻطﻔﺎءات اﻟﺴ�ﻨﻮﯾﺔ اﻋﺘﻤ�ﺎدا ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ﻟﺘﻠ�ﻚ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﻘﺪﯾﺮات اﻻﻋﻤ�ﺎر اﻻﻧﺘﺎﺟﯿ�ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺴ�ﺘﻘﺒﻞ� وﯾ�ﺘﻢ اﺧ�ﺬ ﺧﺴ�ﺎرة اﻟﺘ�ﺪﻧﻲ
)إن وﺟﺪت( إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
 ﺗﻘﻮم اﻻدارة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ دورﯾ�ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ�ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ واﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﮭ�ﺮ ﺑﺎﻟﻜﻠﻔ�ﺔ ﻟﺘﻘ�ﺪﯾﺮ أي ﺗ�ﺪﻧﻲ ﻓ�ﻲﻗﯿﻤﺘﮭﺎ وﯾﺘﻢ أﺧﺬ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
 ﺗﻘﻮم اﻻدارة ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺴﮭﯿ�ت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﺗﺸ�ﻜﻞ ﺗ�ﺪﻧﻲ ﻓ�ﻲ اﻟﻘ�ﯿﻢاﻟﻘﺎﺑﻠ��ﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼ��ﯿﻞ وﻓﻘ��ﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﺳ��ﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘ��ﺪ اﻟﻔﻠﺴ��ﻄﯿﻨﯿﺔ رﻗ��ﻢ ) (2008/1ووﻓﻘ��ﺎ ً ﻟﻤﻌ��ﺎﯾﯿﺮ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
 ﻣﺨﺼﺼ��ﺎت ﻗ���ﺎﺋﯿﺔ :ﯾ��ﺘﻢ إﻋ��ﺪاد ﻣﺨﺼ��ﺺ ﻟﻤﻮاﺟﮭ��ﺔ أﯾ��ﺔ اﻟﺘﺰاﻣ��ﺎت ﻗ���ﺎﺋﯿﺔ اﺳ��ﺘﻨﺎدا ً ﻟ��ﺮأياﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

17

 .5ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة – ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ:
أ .ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ
20,596,573 17,198,712
ﯾﻨﺰل :إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ – ب
)(849,393) (1,331,664
ﯾﻨﺰل :ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة – ج
)(1,789,144
)(367,874
__________ __________
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
17,958,036 15,499,174
========= =========
ً
 .1ﺑﻠ� ﺻ�ﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴ�ﮭﯿﻼت ﺑﻌ�ﺪ ﺗﻨﺰﯾ�� إﯾ�ﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤ�ﺔ واﻟﻌﻤ�ﻮﻻت اﻟﻤﻘﺒﻮ��ﺔ ﻣﻘ�ﺪﻣﺎ 17,958,036
و 15,485,122دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  2017/12/31 2018/12/31ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
 .2ﺑﻠﻐ��ﺖ اﻟﺘﺴ��ﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿ��ﺔ اﻟﻤﺼ��ﻨ�ﺔ ﺑﻌ��ﺪ اﺳ��ﺘﺒﻌﺎد إﯾ��ﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤ��ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘ��ﺔ  561,452دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ وﻧﺴﺒﺘﮭﺎ  % 2.73ﻟﻌ�ﺎم  2018و 846,066دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ�ﻲ وﻧﺴ�ﺒﺘﮭﺎ  %4.92ﻟﻌ�ﺎم 2017
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
 .3ﺑﻠﻐ��ﺖ اﻟﺘﺴ��ﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿ��ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺜ��ﺮة ﺑﻌ��ﺪ اﺳ��ﺘﺒﻌﺎد إﯾ��ﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤ��ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘ��ﺔ  529,057دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ وﻧﺴﺒﺘﮭﺎ  %2.57ﻟﻌﺎم  2018و 830,689دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ وﻧﺴ�ﺒﺘﮭﺎ  %4.83ﻟﻌ�ﺎم 2017
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
 .4ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت  165,106دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ�ﻲ ﻟﻌ�ﺎم  2018و 240,958دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ�ﻲ
ﻟﻌﺎم .2017
 .5ﺑﻠﻐ��ﺖ اﻟﺘﺴ��ﮭﯿﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮ���ﺔ ﻟﻐﯿ��ﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤ��ﯿﻦ ﺻ���ﺮ وﺻ���ﺮ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ��ﻲ ﻟﻌ��ﺎﻣﻲ  2018و2017
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
 .6ﺑﻠﻐ��ﺖ اﻟﻤﺨﺼﺼ��ﺎت اﻟﺘ��ﻲ اﻧﺘ���ﺖ اﻟﺤﺎﺟ��ﺔ إﻟﯿﮭ��ﺎ  34,073و 50,407دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ��ﻲ ﻟﻌ��ﺎﻣﻲ 2018
و 2017ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ب.

اﻟﺘﻘﺎص:
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﺎص ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وإظﮭﺎر اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺮﻛ�ﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎ� اﻟﺘﻘ�ﺎص
أو ﯾﻜﻮن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
 .4أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ
525,037
1,382,077
__________ __________
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ووداﺋﻊ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ
525,037
1,382,077
__________ __________
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
525,037
1,382,077
========= =========
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إﯾﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
6,427,266
7,120,832
97,906
127,398
)(108,939
)(108,456
)(97,666
)(712,508
__________ __________
6,318,567
6,427,266

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﯾﻀﺎف :إﯾﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﯾﻨﺰل إﯾﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻟﻺﯾﺮادات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﯾﻨﺰل إﯾﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﻄﺒﮭﺎ
ﯾﻨﺰل :إﯾﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺜﺮھﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6ﺳﻨﻮات

)(5,469,174) (5,095,602
__________ __________
849,393
1,331,664
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
======== ========
ج.

ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة:
إن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺘﺪﻧﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
4,653,146
5,104,266
أﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )(9
1,181,913
-__________ __________
اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
5,835,059
5,104,266
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت وﺗﻨ�ﺎﻗﻼت ﻣ�ﻦ ﻣﺨﺼ�ﺺ ﺗ�ﺪﻧﻲ اﻟﺘﻤ�ﻮﯾﻼت ﻣ�ﻦ اﻟﻤﺮ�ﻠ�ﺔ
304,856
-اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
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1,511
)(367,019
)(85,612
__________
4,653,146
)(4,285,272
__________
367,874
=========

147,201
)(403,993
)(1,397
__________
5,881,726
)(4,092,582
__________
1,789,144
=========
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اﻹﺿﺎﻓﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ اﻹﯾﺮاد ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺷﻄﺒﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﯾﻄﺮح :ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺜﺮھﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6ﺳﻨﻮات
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺧﺎرﺟﻲ ﻹﺣﺘﺴﺎب أﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ )(9
وﻗﺪ ﻛﺎن اﻷﺛﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ دراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
اﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺒﺎر
اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻻﺿﺎﻓﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ 3
اﻻﺳﺘﺮداد ﻣﺮﺣﻠﺔ 3
ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺘﺮدداد وﺗﻨﻘﻼت ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 2+1
ﺷﻄﺐ ﻣﺨﺼﺺ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺛﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺮاﺣﻞ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻲ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺜﺮھﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6ﺳﻨﻮات
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

د.
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اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ
-1,076,810
1,076,810
--182,161
-1,258,971
-1,258,971

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
-105,103
105,103
--122,695
-227,798
-227,798

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
4,653,146
-4,653,146
147,201
)(403,993
-)(1,397
4,394,957
)(4,092,582
302,375

2018
4,653,146
1,181,913
5,835,059
147,201
)(403,993
304,856
)(1,397
5,881,726
)(4,092,582
1,789,144

ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻌﻘﺎرات واﻹﻧﺸﺎءات
4,793,228
4,279,778
__________ __________
--ﺳﻜﻦ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﻋﻘﺎرات ﺗﺠﺎرﯾﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرات
4,793,228
4,279,778
__________ __________
ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﯾﺔ
--__________ __________
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻋﻘﺎر ﺟﺪﯾﺪ واﻧﺸﺎءات
--__________ __________
ﻟﻐﺮض ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
3,548,450
3,275,973
__________ __________
669,075
562,981
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﯿﻌﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻮاﺻﻼت
1,876,820
1,587,204
ﺳﯿﺎﺣﺔ ،ﻣﻄﺎﻋﻢ وﻓﻨﺎدق
344,310
550,742
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻲ
658,245
575,046
__________ __________
ﺗﺠﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻔﺮق
8,315,030
4,912,571
__________ __________
3,297,446
4,386,999
ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
__________ __________
ﻟﻐﺮض ﺗﻤﻮﯾﻼت اﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ
121,884
175,988
__________ __________
أﺧﺮى
121,884
175,988
__________ __________

2017
5,104,266
-5,104,266
1,511
)(367,019
-)(85,612
4,653,146
)(4,285,272
367,874

2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
520,535
167,403
__________ __________
اﻟﻤﺠﻤﻮع
20,596,573 17,198,712
========= =========
ھﺬا وﺗﺤﺮص اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻼت ﻓﻲ ﺟﻤﯿ�ﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈ�ﺎت ﻓﻠﺴ�ﻄﯿﻦ ﺑﻤ�ﺎ
ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ واﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة.
 .6اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ:
أ .ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2017
اﻟﺒﯿــﺎن
2018
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
5,846,540
6,101,883
اوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
392,741
477,938
__________ __________
اﻟﻤﺠﻤﻮع
6,239,281
6,579,821
========= =========
ﺗﻢ رھﻦ اﺳﮭﻢ اﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮض طﻮﯾﻞ اﻻﺟﻞ ﺑﻘﯿﻤﺔ  4ﻣﻠﯿﻮ� دوﻻر ﻋﻠ�ﻰ ﺳ�ﻌﺮ
ﻓﺎﺋﺪة  % 3ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ب .اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2017
2018
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
)(259,410
18,230
)(340,540
)(277,640
أرﺑﺎح ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ
__________ __________
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
)(599,950
)(259,410
========= =========
 .7اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أراﺿﻲ ) 5,306,394دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ(:
أ .ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻗﯿﻤﺔ أراﺿﻲ ﺗ�ﻢ ��ﺮا�ھﺎ ﺑﺘ�ﺎرﯾﺦ  2010/12/15وﺗﺒﻠ�ﻎ ﻣﺴ�ﺎﺣﺘﮭﺎ  18,699ﻣﺘ�ﺮ ﻣﺮﺑ�ﻊ
وﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﺮﯾ�ﺔ أﺑ�ﻮ ﻗ�� ﻗﻀ�ﺎ� را� � ﺣ�ﻮض رﻗ�ﻢ ) (2ﻗﻄﻌ�ﺔ رﻗ�ﻢ ) (97وھ�ﻲ ﻷﻏ�ﺮاض اﺳ�ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
وﺑﺘﺎرﯾﺦ  2018/12/24ﺗﻢ ﺗﺨﻤﯿﻦ ھﺬه اﻷرض ﺑﻤﺒﻠﻎ  4,487,760دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  3ﻣﺨﻤ�ﻦ
ﻣﺮﺧﺼﯿﻦ
إ� اﻷرض ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ��ﻞ ﻣﺮھﻮ���ﺔ ﻟﺼ��ﺎﻟ� ﺑﻨ��� اﻟﻘ��ﺎھﺮة ﻋﻤ��ﺎ� وﻣﺴ��ﺠﻠﺔ ﻟ��ﺪى ﺳ��ﺠﻞ اﻷﻣ��ﻮا� ﻏﯿ��ﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ��ﺔ
ﺑﺘ��ﺎرﯾﺦ  2017/12/5ﻣﻘﺎﺑ��ﻞ اﻟﻘ��ﺮض اﻟﻤﻤﻨ��ﻮح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ��ﺔ ﺑﻤﺒﻠ��ﻎ  3ﻣﻠﯿ��ﻮ� دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ��ﻲ – )إﯾﻀ��ﺎح
.(11
ب .ﺗ��ﻢ ���ﺮا� ﻗﻄﻌ��ﺔ أرض ﻓ��ﻲ ﻗﻄ��ﺎع ﻏ��ﺰة ﺑﻤﺒﻠ��ﻎ  818,634دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ��ﻲ ﺑﺘ��ﺎرﯾﺦ  16ﺗﺸ��ﺮﯾﻦ اﻟﺜ��ﺎ�ﻲ
 2018وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  490ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وھ�ﻲ ﻗﻄﻌ�ﺔ رﻗ�ﻢ ) (703ﺿ�ﻤﻦ ﺣ�ﻮض رﻗ�ﻢ ) (83ﻓ�ﻲ ﺣ�ﻲ
اﻟﺪرج ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺟﻠﺴﺔ رﻗ�ﻢ ) (7ﺑﺘ�ﺎرﯾﺦ  2018/10/30و�ﻟ�� ﺑﮭ�ﺪ� إ�ﺸ�ﺎ� ﻣﻘ�ﺮ
ﻟﻔﺮع ﻏﺰة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﻌﺪدة ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﻤ�ﺪ رﺋ�ﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪر ﻋﺠﻮر ﻋﻀ�ﻮ ﻣﺠﻠ�ﺲ اﻹدارة ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻣﺴ�ﺘﺨﺮج ﻗﯿ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﺳ�ﺠﻞ اﻷراﺿ�ﻲ
ﻏﺰة ﺑﺘ�ﺎرﯾﺦ  ،2018/11/28ﻛﻤ�ﺎ ﯾﻮﺟ�ﺪ إﻗ�ﺮار ﻣ�ﻨﮭﻢ ﺑﻤﻠﻜﯿ�ﺔ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻟ��رض وﻟ�ﻢ ﯾ�ﺘﻢ ﺗﺴ�ﺠﯿﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳ�ﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ.
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اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
1,022,430
741,945
747,960
280,485
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﺴﻨﺔ 2018
__________ __________
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
1,770,390
1,022,430
========= =========
 .8ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
أ .ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
134,558
134,558
249,951
249,951
448,032
448,032
4,180,442
4,871,912
108,202
108,313
__________ __________
5,121,185
5,812,766
========= =========
ب .ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ داﺋﻨﺔ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
36,360
36,360
537,660
573,967
__________ __________
574,020
610,327
========= =========

اﻟﺒﯿـــﺎن

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ:
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
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اﻟﺒﯿـــﺎن
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ:
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎل ﻓﻨﺪ ﻹدارة اﻷﻣﻮال
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎل ﻛﻮﻧﺴﻠﺖ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ  -اﻟﻘﺪس
ﺷﺮﻛﺔ اي دي اف ﻟﻮﻛﺴﻮﻣﺒﻮرغ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻺﻗﺮاض واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

2018

ﻣﺒﺎﻧﻲ وأراﺿﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
1,258,105
ـ
_________
1,258,105
_________

ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت
ﻣﺄﺟﻮر
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
144,745
26,208
_________
170,953
_________

أﺛﺎث وﻣﻌﺪات
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
586,642
11,259
_________
597,901
_________

161,219
17,962
_________
179,181
_________
1,078,924
========

144,745
2,396
_________
147,141
_________
23,812
=======

571,539
7,423
_________
578,962
_________
18,939
========

ﻣﺒﺎﻧﻲ وأراﺿﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
1,258,105
ـ
_________
1,258,105
_________

ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت
ﻣﺄﺟﻮر
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
144,745
ـ
_________
144,745
_________

أﺛﺎث وﻣﻌﺪات
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
577,753
8,889
_________
586,642
_________

143,257
17,962
_________
161,219
_________
1,096,886
========

144,745
ـ
_________
144,745
_________
=======

566,128
5,411
_________
571,539
_________
15,103
========

وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻞ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
74,500
ـ
_________
74,500
_________

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
2,502,565
19,129
_________
2,521,694
_________

439,984
3,693
_________
443,677
_________
14,025
=======

69,437
5,063
_________
74,500
_________
========

1,363,551
32,129
_________
1,395,680
_________
1,126,014
========

ب .ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷرض اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ  360,000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ .2018/12/31
ج .ﻣ��ﻦ ﺿ��ﻤﻦ اﻷﺻ��ﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘ��ﺔ ﻣﺒﻠ��ﻎ  1,349,934و 1,327,844أﻣﺮﯾﻜ��ﻲ ﻟﻌ��ﺎﻣﻲ  2018و 2017ﻋﻠ��ﻰ
اﻟﺘ��ﻮاﻟﻲ ﺗﻤﺜ��ﻞ أﺻ��ﻮل �ﺎﺑﺘ��ﺔ ﻣﺴ��ﺘﮭﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ��ﻞ ﺑﺎﺳ��ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺒ��ﺎﻧﻲ واﻷراﺿ��ﻲ وﻣ��ﺎ زاﻟ��ﺖ ﻣﺴ��ﺘ�ﺪﻣﺔ ﻓ��ﻲ
أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.
د .ﺗﻢ إطﻔﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ )ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ( ﺑﻤﺒﻠﻎ  134,400دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

 .9اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ:
أ .ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:

2017

أﺟﮭﺰة
وأﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
447,462
10,240
_________
457,702
_________

أﺟﮭﺰة
وﻣﻌﺪدات
اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
457,702
3,505
_________
461,207
_________

وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻞ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
74,500
_________
74,500
_________

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
2,521,694
40,972
_________
2,562,666
_________

443,677
5,406
_________
449,083
_________
12,124
=======

74,500
ـ
_________
74,500
_________
========

1,395,680
33,187
_________
1,428,867
_________
1,133,799
========

 .10اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى:
أ .ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
10,578
10,578
ذﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ – ب
1,528,277
1,497,720
ذﻣﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺑﯿﺖ اﻟﺮﯾﺎدة ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة
11,089
-ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
52,194
55,895
أﺻﻮل آﻟﺖ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻓﺎ ًء ﻟﺪﯾﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ – ج
908,986
850,444
ذﻣﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺒﻨﻰ
189,814
189,814
ﺳﻠﻒ ﻣﻮظﻔﯿﻦ
139,895
134,039
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮردﯾﻦ
39,165
42,843
ﺳﻠﻔﯿﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻻﺿﺎﻓﯿﺔ
25,938
-أﺧﺮى
96,515
109,083
__________ __________
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
3,002,451
2,890,416
========= =========
ب .ﺗﻤﺜ��ﻞ ذﻣ��ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ��ﺔ اﻷوروﺑﯿ��ﺔ اﻟﻔﻠﺴ��ﻄﯿﻨﯿﺔ ﻗﯿﻤ��ﺔ اﻷﺳ��ﮭﻢ اﻟﺘ��ﻲ ﺗ��ﻢ ﺷ��ﺮاءھﺎ ﻣ��ﻦ ﻗﺒ��ﻞ (The Euro
) Palestinian Foundationﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎر ﺑﻌﺪد  1,823,000ﺳﮭﻢ وﺑﻘﯿﻤﺔ  1,528,277دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜ��ﻲ ،ﺣﯿ��ﺚ ﺗ��ﻢ ﺗﺴ��ﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤ��ﺔ ھ��ﺬ� اﻷﺳ��ﮭﻢ ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼل اﻟﺤﺼ��ﻮل ﻋﻠ��ﻰ ﻗ��ﺮض ﺣﺴ��ﻦ ﻣ��ﻦ ﻗﺒ��ﻞ ﺷ��ﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺴﺪد ﺑﻌﺪ  15ﺳﻨﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إﺿ�ﺎﻓﺔ  30,557دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ�ﻲ
ﻛﻘﺮض ﺣﺴﻦ ﻣﻊ اﻟﻘﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ج .ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻤﻠﻜﺔ أراﺿﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻤﻼﻛﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ زﺑﺎﺋﻦ ﻣﺘﻌﺜﺮﯾﻦ وذﻟﻚ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻟﺪﯾﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ،
وﻗﺪ ﺗﻢ اظﮭﺎر ھ�ﺬ� اﻷراﺿ�ﻲ ﻓ�ﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧ�ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ ﺑﻌ�ﺪ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭ�ﺎ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ ﻣ�ﻤﻨ�ﯿﻦ ﻣﺴ�ﺘﻘﻠﯿﻦ ﻋ�ﺎم 2018
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﺑﻤﺒﻠ�ﻎ  908,986دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ�ﻲ أو أﺻ�ﻞ اﻟ�ﺪﯾﻦ أﯾﮭﻤ�ﺎ أﻗ�ﻞ .ھ�ﺬا وﻟ�ﻢ ﺗﻠﺘ��م اﻟﻤﺆﺳﺴ�ﺔ
ﺑﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ رﻗﻢ .2016/3

101

22

 .11أرﺻﺪة اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ:
أ .ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
ﻣﺼﺎرف ﻣﺤﻠﯿﺔ -وداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
-172,414
ﻣﺼﺎرف ﻣﺤﻠﯿﺔ -ﻗﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻻﺟﻞ
6,386,305
3,000,000
__________ __________
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
6,386,305
3,172,414
========= =========
ب .ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺎرف  %0وھﻲ وداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ.
ج .ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض طﻮﯾﻞ اﻻﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪة  %3وھﻲ ﻗﺮض طﻮﯾﻞ اﻻﺟﻞ
ﻟﻤﺪة ) 7-5ﺳﻨﻮات ( ﺑﻀﻤﺎن رھﻦ ﻛﺎﻣﻞ أرض اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﯾﺔ أﺑﻮ ﻗﺶ ﺑﺎﻻ��ﺎﻓﺔ اﻟ�ﻰ رھ�ﻦ
ﻋﻘﺎر ﻣﻦ اﻷرا�ﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﻠ�ﺔ )ﻋﻘﺎر ﺷﺆون اﻟﻤﺮاه( ورھﻦ اﺳ�ﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟ�ﺔ – )إﯾﻀ�ﺎ�
 6و.(7
 .12أرﺻﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﻘﯿﻘﺔ:
أ .ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
وداﺋﻊ ﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ
365,559
505,989
وداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة اﻻﺟﻞ
900,000
800,000
__________ __________
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
1,265,559
1,305,989
========= =========
ب .ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ وداﺋﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ رام ﷲ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ�ﺔ اﻟﻤﺼ�ﺮﻓﯿﺔ وﺗﺴ�ﺘﺤ�
ھﺬه اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺑﻤﻌﺪل .%2.50
 .13ﻣﻨﺢ ﻣﻘﯿﺪة ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
اﻟﺒﯿــــﺎن
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ – ﻣﺸﺮوع اﻹﻗﺮاض اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺼﻐﯿﺮ
1,500,000
1,500,000
__________ __________
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
1,500,000
1,500,000
========= =========
ﺣﺼ��ﻠﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﻣﻨﺤ��ﺔ ���ﻤﻦ ﻣﺸ��ﺮوع اﻻﻗ��ﺮاض اﻟﺰراﻋ��ﻲ اﻟﺼ��ﻐﯿﺮ ﺑﺘ��ﺎرﯾ� � 2010/10/17ﯿ��ﺮ
ﻣﺤﺪدة اﻟﻤﺪة وذﻟﻚ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺰراﻋﯿ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﻀ�ﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿ�ﺔ وﻗﻄ�ﺎع ��ﺰة� وﺗﻤ�ﻨ� ﺑﻤﻌ�ﺪل ﻣﺮاﺑﺤ�ﺔ -3
 %5ﺳﻨﻮي ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻛﺼﻨﺪوق إﻗﺮاض دوار.
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 .14ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

2018
رﺻﯿﺪ
اﻟﻤﻜﻮن
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
رﺻﯿﺪ
ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺒﯿـــــﺎن
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
502,198
89,342
)(70,893
520,647
ﻣﺨﺼﺼﺎت إﺟﺎزات وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
9,383
-)(6,341
3,042
__________ __________ __________ __________
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
511,581
89,342
)(77,234
523,689
========= ========= ========= =========
2017
رﺻﯿﺪ
رﺻﯿﺪ
اﻟﻤﻜﻮن
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺒﯿـــــﺎن
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
432,923
80,884
)(11,609
502,198
ﻣﺨﺼﺼﺎت إﺟﺎزات وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
9,383
--9,383
__________ __________ __________ __________
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
442,306
80,884
)(11,609
511,581
========= ========= ========= =========

 .15اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى:
أ .ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
-14,052
7,083
-52,243
63,253
666,233
654,753
1,361
942
751,260
847,646
471,156
468,247
2,062
775
__________ __________
1,951,398
2,049,668
========= =========
ب .ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
468,247
434,384
48,018
37,700
50,457
43,406
)(95,565
)(47,243
__________ __________
471,157
468,247
========= =========

إﯾﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ وﻋﻤﻮﻻت ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
اﯾﺠﺎرات ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺧﺼﻢ ﻣﺼﺪر
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ – رواﺗﺐ
أﻣﺎﻧﺎت ﻣﻘﺘﺮﺿﯿﻦ
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ – ب ،ج ،د
أﺧﺮى
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

رﺻﯿﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﻮظﻒ
دﻓﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
رﺻﯿﺪ آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ
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ج .ﺑﻠ�� ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﻮ�ﻒ ﻓﻲ �ﻨﺪوق ﺗ�ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤ�ﻮ��ﯿﻦ  186,296دوﻻر أﻣﺮﯾ��ﻲ ﺣﺘ�ﻰ ﻧﮭﺎﯾ�ﺔ اﻟﻌ�ﺎم
.2018
د .ﺑﻠ���� ﻣﺴ��ﺎھﻤﺔ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﻓ��ﻲ ���ﻨﺪوق ﺗ��ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤ��ﻮ��ﯿﻦ  284,861دوﻻر أﻣﺮﯾ���ﻲ ﺣﺘ��ﻰ ﻧﮭﺎﯾ��ﺔ اﻟﻌ��ﺎم
.2018
 .16ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ:
أ .ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
1,025,414
992,436
32,287
32,978
)(73,340
-__________ __________
984,361
1,025,414
========= =========

اﻟﺒﯿـــــﺎن
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻘﺪرة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ب .اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻘﺪرة:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2017
2018
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
51,659
426,024
اﺳﺘﺮداد ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ )ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﻢ
ردھﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ(
)(403,993
)(367,019
اﺳﺘﺮداد اﺗﻌﺎب ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ )ﺗﻢ ردھﺎ
ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ(
)(77,234
)(11,609
ﻓﺮوق ﻋﻤﻠﺔ
22,068
اﯾﺮادات ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ
)(4,103
)(22,504
أﺗﻌﺎب اﺳﺘﺸﺎرات ﺧﺎرﺟﯿﺔ وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻم
22,800
25,778
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﻘﺪرة ﻣﻦ اﻻدارة ﻻﺣﺘﻤﺎل ردھﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ
36,053
31,146
ﻣﺨﺼﺺ اﺗﻌﺎب ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
89,342
80,884
ﻣﺨﺼﺺ ﻗﺮوض وذﻣﻢ
452,057
1,511
__________ __________
اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ
188,649
164,211
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
)(26,021
)(22,650
ﯾﻨﺰل :ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ
)(120,853
)(72,711
__________ __________
اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
41,775
68,850
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ %15
6,266
10,328
__________ __________
اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﻜﻮن ﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺪﺧﻞ
32,287
32,978
========= =========
ج .ﻟ��ﻢ ﯾ��ﺘﻢ ﺣﺘ��ﻰ ﺗ��ﺎرﯾ� اﻟﺒﯿﺎﻧ��ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ ﺗﺴ��ﻮﯾﺔ اﻟﻮﺿ��ﻊ اﻟﻀ��ﺮﯾﺒﻲ اﻟﻨﮭ��ﺎﺋﻲ ﻟﻠﺸ��ﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴ��ﻨﻮات ﻣ��ﻦ ﺑﺪاﯾ��ﺔ
اﻟﺘﺄﺳ��ﯿ� وﺣﺘ��ﻰ  2017وﻣ��ﺎ ﻗ��ﺪ ﯾﻨﺸ��ﺄ ﻋﻨﮭ��ﺎ ﻣ��ﻦ ﺗﻌ��ﺪﯾﻼت ﻗ��ﺪ ﺗ��ﺆ�ﺮ ﻋﻠ��ﻰ ﺣﺴ��ﺎب اﻟ��ﺪﺧﻞ واﻟﺨﺴ��ﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ.
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 .17رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع:
أ .ﺣﺪد رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ ﺑﻤﺒﻠﻎ  30,000,000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ�ﻲ ﻣﻘﺴ�ﻤﺔ إﻟ�ﻰ 30,000,000
ﺳ���ﮭﻢ ﺑﻘﯿﻤ���ﺔ دوﻻر واﺣ���ﺪ ﻟﻠﺴ���ﮭﻢ وﺑﻨ���ﺎ ً� ﻋﻠ���ﻰ اﺟﺘﻤ���ﺎع اﻟﮭﯿ����ﺔ اﻟﻌﺎﻣ���ﺔ �ﯿ���ﺮ اﻟﻌ���ﺎد� ﻟﻠﺸ���ﺮﻛﺔ ﺑﺘ���ﺎرﯾﺦ
2008/12/19م وﻣﻮاﻓﻘ����ﺔ ﺳ����ﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘ����ﺪ اﻟﻔﻠﺴ����ﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﮭ����ﺎ رﻗ����ﻢ د 2009/03/1278 – 4ﺑﺘ����ﺎرﯾﺦ
2009/3/23م .وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﮭﺎدﺗﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 2009/4/6م ﺑﺸ�ﺄن ﺗﺤﻮﯾ�ﻞ اﻟﻤﻨﺤ�ﺔ
اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  7,892,000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻛﺘﺴ�ﺪﯾﺪ ﻟﺤﺴ�ﺎب رأس ﻣ�ﺎل اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ وﺗﺴ�ﺠﯿﻠﮭﺎ ﻟﺼ�ﺎﻟ�
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ )ذا ﯾﻮرو ﺑﺎﻟﯿﺴﺘﯿﻨﯿﻦ ﻓﻮﻧﺪﯾﺸﻦ ﻟﯿﻤﯿﺘﺪ( ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﺒ� رأس اﻟﻤ�ﺎل
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻌﺪ ھﺬا اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ  29,728,195دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ.
ب .زادت ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺑﻌ� اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓ�ﻲ رأﺳ�ﻤﺎل اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻋ�ﻦ اﻟﻨﺴ�ﺒﺔ اﻟﻤﻘ�ﺮرة ﺣﺴ�ﺐ ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ�ﺎرف
رﻗﻢ  9ﻟﺴﻨﺔ .2010
 .18اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ:
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺎرف ﯾﻘﺘﻄﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ  %10ﻣ�ﻦ اﻷرﺑ�ﺎح اﻟﺼ�ﺎﻓﯿﺔ وﯾﺨﺼ�� ﻟﺤﺴ�ﺎب
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻻ ﯾﺠﻮز وﻗﻒ ھﺬا اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻗﺒﻞ أن ﯾﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒ�ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺠﻤﻌ�ﺔ ﻓ�ﻲ ھ�ﺬا اﻟﺤﺴ�ﺎب
ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻧﮫ ﯾﺤﻈﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ أ� ﺟ�� ﻣﻨﮫ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺳ�ﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘ�ﺪ اﻟﻔﻠﺴ�ﻄﯿﻨﯿﺔ
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ  1,049,235دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ  1,047,298دوﻻرأﻣﺮﯾﻜ�ﻲ ﻟﻌ�ﺎﻣﻲ  2018و2017
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
 .19اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺧﺎص:
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2004م ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗ�ﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭ�ﺎ ﻣ�ﻨ� اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ
ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﺑﻘﯿﻤﺔ  770,000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨ� ﻗﺮوض ﻟﻠﻌﻤﻼ� ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﺧﺎﺻ�ﺔ
ﺗﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم  2008ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة وإﯾ�ﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤ�ﺔ اﻟﻤﺴ�ﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐ�ﺔ  137,762دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜ��ﻲ إﻟ��ﻰ ﺣﺴ��ﺎب ا�ﯾ��ﺮادات وﻓﻘ�ﺎ ً ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿ��ﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺗ��ﻨ� ﻋﻠ��ﻰ ﺗﺤﻮﯾ��ﻞ ﻣﺒﻠ��ﻎ اﻟﻤﻨﺤ��ﺔ وإﯾ��ﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤ��ﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎ� ﺷﺮوط اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓ�ﻲ اﺳ�ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟ�ﻨﻔﺲ أھ�ﺪاف
اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴ�ﺠﯿﻞ ﻣﺒﻠ�ﻎ اﻟﻤﻨﺤ�ﺔ وإﯾ�ﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤ�ﺔ اﻟﻤﺴ�ﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ ﺑﻌ�ﺪ ﺗﻨ�ﯾ�ﻞ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺧﺎص ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
 .20اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ:
ﯾ��ﺘﻢ ﺗﻜ��ﻮﯾﻦ اﺣﺘﯿ��ﺎطﻲ ﻣﺨ��ﺎطﺮ ﻣﺼ��ﺮﻓﯿﺔ ﻋﺎﻣ��ﺔ وﻓﻘ �ﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﯿﻤ��ﺎت ﺳ��ﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘ��ﺪ اﻟﻔﻠﺴ��ﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  %1.5ﻣ��ﻦ
اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻤﺒﺎﺷ�ﺮة و %0.5ﻣ�ﻦ اﻟﺘﺴ�ﮭﯿﻼت �ﯿ�ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ�ﺮة ﺑﺤﯿ�ﺚ ﯾﺤﻈ�ﺮ ﺗﺨﻔﯿﻀ�ﮫ دون اﻟﺤﺼ�ﻮل ﻋﻠ�ﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ وﯾﻈﮭﺮ ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤﺎت رﻗ�ﻢ 2008/5م
وﻗﺪ ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺻ�ﻔﺮ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ�ﻲ ﺑﯿﻨﻤ�ﺎ اﻻﺣﺘﯿ�ﺎط اﻟﻤﻜ�ﻮن ھ�ﻮ
ﺻ��ﻔﺮ دوﻻر اﻣﺮﯾﻜ��ﻲ ﻟﻌ��ﺎم  285,775) 2018دوﻻر اﻣﺮﯾﻜ��ﻲ ﻟﻌ��ﺎم  .(2017واﻟﺠ��ﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟ��ﺬﻛﺮ أﻧ��ﮫ ﺗ��ﻢ
اﺳﺘﺪرا� ﻛﺎﻣ�ﻞ ﻣﺒﻠ�ﻎ اﺣﺘﯿ�ﺎطﻲ ﻣﺨ�ﺎطﺮ ﻣﺼ�ﺮﻓﯿﺔ ﻋﺎﻣ�ﺔ واﻟﺒ�ﺎﻟﻎ  285,775دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ�ﻲ وﻓﻘ�ﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﯿﻤ�ﺎت
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻛﺄﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ).(9
 .21إﯾﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2017
2018
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
1,525,064
1,115,790
--__________ __________
1,525,064
1,115,790
========= =========

ﺳﻠﻒ وﻗﺮوض
أرﺻﺪة وإﯾﺪاﻋﺎت ﻟﺪى ﻣﺼﺎرف وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع
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 .22اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
ﻗﺮوض ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ
168,562
-وداﺋﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﺷﻘﯿﻘﯿﮫ
28,416
20,278
أﺧﺮى
13,633
13,883
__________ __________
اﻟﻤﺠﻤﻮع
210,611
34,161
========= =========
 .23ﺻﺎﻓﻲ إﯾﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
ﻋﻤﻮﻻت ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
172,429
175,500
__________ __________
ﺻﺎﻓﻲ إﯾﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت
172,429
175,500
========= =========
 .24ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ:
أ .ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﻸرﺑﺎح ﻣﻦ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ – ب
4,103
22,504
__________ __________
اﻟﻤﺠﻤﻮع
4,103
22,504
========= =========
ب .ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2018ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﻸرﺑﺎح ﺑﻤﺒﻠﻎ  4,103دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ .
 .25إﯾﺮادات أﺧﺮى:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
23,761
21,406
8,789
10,453
38,227
22,927
__________ __________
70,777
54,786
========= =========
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إﯾﺮاد إﯾﺠﺎرات
ارﺑﺎح ﺑﯿﻊ أﺻﻮل آﻟﺖ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻓﺎء ﻟﺪﯾﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
أﺧﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮع
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 .26ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
828,501
629,749
120,853
72,711
48,018
37,700
42,409
35,940
1,664
2,280
89,342
80,884
4,999
2,439
__________ __________
1,135,786
861,703
========= =========
 .27اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
30,826
18,985
17,583
10,294
27,921
22,954
32,295
20,405
60,463
51,558
5,414
1,360
38,551
36,992
13,455
8,841
68,333
55,791
50,783
26,061
22,800
25,778
14,918
193,173
6,719
8,480
__________ __________
390,061
480,672
========= =========

رواﺗﺐ وﻣﻨﺎﻓﻊ وﻋﻼوات اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻻدﺧﺎر
ﻧﻔﻘﺎت طﺒﯿﺔ
ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
أﺧﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮع

إﯾﺠﺎرات
ﻗﺮطﺎﺳﯿﺔ وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
ﺑﺮﯾﺪ وطﻮاﺑﻊ وھﺎﺗﻒ
ﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﺼﻠﯿﺤﺎت وﺗﻨﻈﯿﻔﺎت
دﻋﺎﯾﺔ وإﻋﻼن واﺷﺘﺮاﻛﺎت
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ
إﻧﺎرة وﺗﺪﻓﺌﺔ وﻣﯿﺎه
ﻧﻔﻘﺎت ﺿﯿﺎﻓﺔ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺳﻔﺮ وإﻗﺎﻣﺔ وﺗﻨﻘﻼت
أﺗﻌﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻣﮭﻨﯿﺔ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ وﻣﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻵم )ﻗﺒﺮص(
ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ أﺧﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮع

 .28ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ:
ﺗﻤ�ﻞ ﺗﻌ�ﺪﯾﻼت ﺳ�ﻨﻮات ﺳ�ﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺒﻠ��  338,505دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ�ﻲ ﻓ�ﻲ ﻋ�ﺎم  2017و�ﻟ�� ﻗﯿﻤ�ﺔ أﺳ�ﮭﻢ �ﺣ�ﺪى
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪر�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺴ�ﻮق اﻟﻤ�ﺎﻟﻲ اﻟﻔﻠﺴ�ﻄﯿﻨﻲ� ﺗ�ﻢ ﺗﻤﻠﻜﮭ�ﺎ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑ�ﻞ ﺗﺴ�ﺪﯾﺪ ﻗ�ﺮض ﻣﺘﻌ��ﺮ
)ﺧﺎرج اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺮض ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻮزﻋﺔ وﺗﺴﺠﯿﻞ
ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺪورة.

107

28

 .29اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﮭﻢ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
19,372
393,046
__________ __________
29,728,195 29,728,195
__________ __________
0.065%
1.32%
========= =========

29

ب .اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذوي اﻟﺼﻠﺔ:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺒﯿــــﺎن

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﮭﺎ
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﮭﻢ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح

 .30ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻗﺎﻋﺪة رأس اﻟﻤﺎل
رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ

اﻟﻤﺒﻠﻎ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
26,101,980
29,728,195

2018
ﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﻰ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
%66.44
%75.67

ﻗﺎﻋﺪة رأس اﻟﻤﺎل
رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ

اﻟﻤﺒﻠﻎ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
26,857,101
29,728,195

2017
ﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل
ﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﻰ
اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
%74.47
%72.52
%82.43
%80.28

 .31اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
2017
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
1,129
2,426
525,037
1,382,077
__________ __________
526,166
1,384,503
========= =========

ﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﻰ اﻷﺻﻮل
اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
%67.07
%76.39

اﻟﻤﺠﻤﻮع

 .32ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذوي اﻟﺼﻠﺔ:
أ .ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ �ﻤ� أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌ�ﺎﻣﻼت ﻣ�� ﻛﺒ�ﺎر اﻟﻤﺴ�ﺎھﻤﯿ�� أﻋﻀ�ﺎ� ﻣﺠﻠ�� اﻹدارة�
اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿ��ﺎ واﻟﻤﺆﺳﺴ��ﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ��ﺔ ﻟﮭ��ﻢ واﻟ��ﺬﯾ� ﯾﻌﺘﺒ��ﺮون ﻣ��� �وي اﻟﺼ��ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﺣﺴ��ﺐ ﺗﻌﺮﯾ���ﺎت
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺎرف رﻗﻢ ) (9ﻟﺴﻨﺔ  2010وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه وھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺬوي اﻟﺼﻠﺔ 1,739,891دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ.
 .2ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻤﺘﻌ��ﺮة  31,000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ�ﻲ واﻟﻤﺨﺼﺼ�ﺎت  31,000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ�ﻲ
وإﯾﺮادات اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ  1,598دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت.
 .3ﺑﻠ��ﻎ إﺟﻤ��ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓ���ت اﻟﺘ��ﻲ ﺣﺼ��ﻞ ﻋﻠﯿﮭ��ﺎ �وي اﻟﺼ��ﻠﺔ ﺑﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ �ﻟ��ﻚ رواﺗ��ﺒﮭﻢ  146,303دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ.
 .4ﺑﻠﻐﺖ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻷﺧﺮى ﺑﺨﻼف اﻟﺮواﺗﺐ  36,053دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ )ﻣﻮاﺻﻼت أﻋﻀﺎ� ﻣﺠﻠ��
اﻹدارة(.
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اﻷطــﺮاف ذوي اﻟﺼﻠـــﺔ
اﻹدارة
اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻷطﺮاف ذوي
واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﺼﻠﺔ اﻵﺧﺮون
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﺑﻨﻮد داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
-ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة
__________
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
-__________
-ذﻣﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺒﻨﻰ
__________
ﺻﺎﻓﻲ ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ 4,547,165
__________
وداﺋﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﻘﯿﻘﺔ
-__________
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
-إﯾﺮادات أﺧﺮى )إﯾﺠﺎرات(
__________
ﻣﺮاﺑﺤﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺷﻘﯿﻘﮫ
--ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
__________
140,055
إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
__________

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
1,739,891
__________
10,578
__________
189,814
__________
4,547,165
__________
1,265,559
__________

200,525
__________
-__________
-__________
-__________
-__________

1,539,366
__________
10,578
__________
189,814
__________
-__________
1,265,559
__________

-__________
--__________
-__________

23,761
23,761
__________ __________
28,416
28,416
14,918
14,918
__________ __________
140,055
-__________ __________

2017

ﻟﺒﯿــــﺎن
ﺑﻨﻮد داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ

2018

اﻷطــﺮاف ذوي اﻟﺼﻠـــﺔ
اﻷطﺮاف ذوي
اﻹدارة
اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﺼﻠﺔ اﻵﺧﺮون
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ـ
__________
ـ
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
__________
ـ
ذﻣﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺒﻨﻰ
__________
ﺻﺎﻓﻲ ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ 5,202,439
__________
ـ
وداﺋﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﻘﯿﻘﺔ
__________
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ
ـ
إﯾﺮادات أﺧﺮى )إﯾﺠﺎرات(
__________
ـ
ﻣﺮاﺑﺤﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺷﻘﯿﻘﮫ
ـ
ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
__________
135,698
إﯾﺮادات ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
__________

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
1,618,051
__________
10,578
__________
189,814
__________
5,202,439
__________
1,305,989
__________

120,331
__________
ـ
__________
ـ
__________
ـ
__________
ـ
__________

1,497,720
__________
10,578
__________
189,814
__________
__________
1,305,989
__________

ـ
__________
ـ
ـ
__________
ـ
__________

20,000
20,000
__________ __________
20,278
20,278
193,173
193,173
__________ __________
135,698
ـ
__________ __________
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30

ج .ﺗﺴﮭﯿﻼت ذوي اﻟﺼﻠﺔ:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺒﯿــــﺎن
اﻷطﺮاف ذوي اﻟﺼﻠﺔ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ
اﻷطﺮاف ذوي اﻟﺼﻠﺔ اﻵﺧﺮون

2018

ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﻰ
ﻗﺎﻋﺪة رأس اﻟﻤﺎل
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

%1.12
%8.57

%0.77
%5.90

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﺒﯿــــﺎن
اﻷطﺮاف ذوي اﻟﺼﻠﺔ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ
اﻷطﺮاف ذوي اﻟﺼﻠﺔ اﻵﺧﺮون

ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
%0.77
%9.66

2017

ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﻰ
ﻗﺎﻋﺪة رأس اﻟﻤﺎل
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
%0.44
%5.58

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻣﻨﮭﺎ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

31,000
1,539,366
__________
1,570,366
=========

31,000
-__________
31,000
=========

اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻣﻨﮭﺎ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
31,000
1,497,720
__________
1,528,720
=========

اﻟﺒﯿـــﺎن

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ

داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
2017
2018
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
393,046
19,372
_________
_________
35,426,461
37,650,833
========
========
19,129
40,972
========
========

ﺧﺎرج ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
2017
2018
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
--_________
_________
1,606,033
1,636,479
========
========
--========
========

اﻟﻤﺠﻤﻮع
2017
2018
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
393,046
19,372
_________
_________
37,032,494
39,287,312
========
========
19,129
40,972
========
========

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
31,000
-__________
31,000
=========

 .33اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ:
ﯾﻮﺟ��ﺪ �ﻀ��ﺎﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ وذﻟ��� ���ﻤ� اﻟﻨﺸ��ﺎط اﻟ�ﺒﯿ���ﻲ ﻟﮭ��ﺎ وﻓ��ﻲ اﻋﺘﻘ��ﺎد اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ووﻓﻘ��ﺎ ﻟ��ﺮأي
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻮ�� دﻓ�ﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬ� اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ �ﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ ﻟ�ﯿﺲ
ﻟﮭﺎ أﺛﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ.
 .34ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ
اﺳﺘﺮداد ﻣﺨﺼﺺ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزﻋﺔ
)ﺧﺴﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﺻﺎﻓﻲ )ﺧﺴﺎرة( اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع
ﻣﺼﺎرﯾﻒ رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
اﺳﺘﮭﻼﻛﺎت واطﻔﺎءات
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اﻷﻓﺮاد
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
861,527
244,485
_________
1,106,012
)(1,191,709
_________
)(85,697
-_________
)(85,697
=======
5,795,048
=======
1,040,114
=======
-=======
-=======

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟﺸﺮﻛﺎت
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
797,230
159,508
_________
956,738
)(786,195
_________
170,543
)(32,287
_________
138,256
=======
33,492,264
=======
12,145,218
=======
40,972
=======
-=======

أﺧﺮى
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
--_________
-)(33,187
_________
)(33,187
-_________
)(33,187
=======
-=======
-=======
-=======
33,187
=======

اﻟﻤﺠﻤـــﻮع
2017
2018
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
1,435,020
1,658,757
367,019
403,993
_________
_________
1,802,039
2,062,750
)(1,376,015) (2,011,091
_________
_________
426,024
51,659
)(32,978
)(32,287
_________
_________
393,046
19,372
=======
=======
37,032,494 39,287,312
=======
=======
10,175,393 13,185,332
=======
=======
19,129
40,972
=======
=======
32,129
33,187
=======
=======
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اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ

اﻟﻔﺠﻮة

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
وداﺋﻊ وﻗﺮوض ﻣﺼﺎرف ﻣﺤﻠﯿﺔ
وداﺋﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﻘﯿﻘﺔ
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻨﺢ ﻣﻘﯿﺪة
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮاﺋﺐ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

اﻟﺒﯿــــﺎن
اﻟﻤﻮﺟﻮدات:
ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ
أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أراﺿﻲ
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة – ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

 .35آﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ

اﻟﻔﺠﻮة

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
وداﺋﻊ وﻗﺮوض ﻣﺼﺎرف ﻣﺤﻠﯿﺔ
وداﺋﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﻘﯿﻘﺔ
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻨﺢ ﻣﻘﯿﺪة
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮاﺋﺐ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

اﻟﺒﯿــــﺎن
اﻟﻤﻮﺟﻮدات:
ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ
أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أراﺿﻲ
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة – ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

--

984,361
1,480,241
_________
3,853,559
_________
-_________
3,853,559
========
)(2,193,633
========
)(2,193,633
========

----

123,398
1,265,559

522,844
_________
1,659,926
========

1,129
525,037
---610,916

5,000
_________
266,796
_________
-_________
266,796
========
5,779,709
========
3,586,076
========

15,000

----

246,796

5,813
_________
6,046,505
========

--

-6,040,692

-----
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15,000
-15,000
_________
400,194
_________
-_________
400,194
========
955,437
========
4,541,513
========

----

370,194

915,723
_________
1,355,631
========

--

-439,908

-----

_________
4,800,442
========

30,000
-30,000
_________
800,388
_________
-_________
800,388
========
2,042,044
========
6,583,557
========

----

740,388

--

25,253
_________
2,842,432
========

150,000
-50,000
_________
3,161,551
_________
-_________
3,161,551
========
91,889
========
6,675,446
========

313,689
-371,157
_________
2,628,824
_________
-_________
2,628,824
========
2,171,618
========
8,847,064
========

----

2,961,551

1,943,978

----

--

4,541
_________
3,253,440
========

---

-2,817,179

-3,248,899

-----

_________
2,074,020
_________
26,101,980
_________
28,176,000
========
)(8,847,064
========
-========

----

--574,020
1,500,000

6,386,305
1,265,559
574,020
1,500,000
523,689
984,361
1,951,398
_________
13,185,332
_________
26,101,980
_________
39,287,312
========
-========
-========

6,239,281
5,306,394
5,121,185
-1,133,799
1,528,277
_________
19,328,936
========

---

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ
1,129
525,037
6,239,281
5,306,394
5,121,185
17,958,036
1,133,799
3,002,451
_________
39,287,312
========

ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﺘﺤﻘﺎق
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

3,172,414
1,305,989
610,327
1,500,000
511,581
1,025,414
2,049,668
__________
10,175,393
__________
26,857,101
__________
37,032,494
========
-========
-========

2,426
1,382,077
6,579,821
3,739,800
5,812,766
15,499,174
1,126,014
2,890,416
__________
37,032,494
========

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

-4,800,442

-----

-----

2018
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

1,245,000
---301,581
-368,247
__________
1,914,828
__________
-__________
1,914,828
========
4,660,675
========
10,211,307
========

--610,327
1,500,000
---__________
2,110,327
__________
26,857,101
__________
28,967,428
========
)(10,211,307
========
-========

--6,579,821
3,739,800
5,812,766
-1,126,014
1,497,720
__________
18,756,121
========

ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﺘﺤﻘﺎق
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﺳﻨﻮات
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

1,200,000
---150,000
-50,352
__________
1,400,352
__________
-__________
1,400,352
========
662,237
========
5,550,632
========

-----2,030,708
-31,881
__________
2,062,589
========

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﺳﻨﻮات
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ
-----6,575,503
--__________
6,575,503
========

2017
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺷﮭﻮر
ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

300,000
---30,000
-36,500
__________
366,500
__________
-__________
366,500
========
1,032,944
========
4,888,395
========

-----537,875
-861,569
__________
1,399,444
========

ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺷﮭﻮر
ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭﻮر
إﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺷﮭﻮر
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

150,000
---15,000
-18,600
__________
183,600
__________
-__________
183,600
========
1,167,079
========
3,855,451
========

-----1,345,490
-5,189
__________
1,350,679
========

ﻣﻦ ﺷﮭﺮ إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭﻮر
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

100,000
---15,000
-7,400
__________
122,400
__________
-__________
122,400
========
1,485,725
========
2,688,372
========

-----1,604,505
-3,620
__________
1,608,125
========

أﻗﻞ ﺷﮭﺮ
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

177,414
1,305,989
---1,025,414
1,568,569
__________
4,077,386
__________
-__________
4,077,386
========
1,202,647
========
1,202,647
========

2,426
1,382,077
---3,405,093
-490,437
__________
5,280,033
========

أﻗﻞ ﺷﮭﺮ
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

ﻣﻦ ﺷﮭﺮ إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭﻮر
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭﻮر
إﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺷﮭﻮر
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ
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ﻓﺠﻮة إﻋﺎدة ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
وداﺋﻊ وﻗﺮوض ﻣﺼﺎرف ﻣﺤﻠﯿﺔ
وداﺋﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﻘﯿﻘﺔ
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻨﺢ ﻣﻘﯿﺪة
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮاﺋﺐ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

اﻟﺒﯿــــﺎن
اﻟﻤﻮﺟﻮدات:
ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ
أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أراﺿﻲ
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة – ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

123,398
1,265,559
-----__________
1,388,957
__________
-__________
1,388,957
=========
)(251,875
=========

246,796
------__________
246,796
__________
-__________
246,796
=========
5,793,896
=========

370,194
------__________
370,194
__________
-__________
370,194
=========
69,714
=========

740,388
------__________
740,388
__________
-__________
740,388
=========
2,076,791
=========

-----2,817,179
--__________
2,817,179
=========

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

2,961,551
------__________
2,961,551
__________
-__________
2,961,551
=========
287,348
=========

1,943,978
------__________
1,943,978
__________
-__________
1,943,978
=========
2,856,464
=========

--574,020
1,500,000
523,689
984,361
1,951,398
__________
5,533,468
__________
26,101,980
__________
31,635,448
=========
)(10,832,338
=========

--6,239,281
5,306,394
5,121,185
-1,133,799
3,002,451
__________
20,803,110
=========

ﺑﻨﻮد ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

6,386,305
1,265,559
574,020
1,500,000
523,689
984,361
1,951,398
__________
13,185,332
__________
26,101,980
__________
39,287,312
=========
-=========

1,129
525,037
6,239,281
5,306,394
5,121,185
17,958,036
1,133,799
3,002,451
__________
39,287,312
=========

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

-610,327
1,500,000
511,581
1,025,414
2,049,668
__________
5,696,990
__________
26,857,101
__________
32,554,091
=========
)(12,405,274
=========

3,172,414
1,305,989
610,327
1,500,000
511,581
1,025,414
2,049,668
__________
10,175,393
__________
26,857,101
__________
37,032,494
=========
-=========

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

1,126,014
2,890,416
__________
20,148,817
=========

--6,579,821
3,739,800
5,812,766

ﺑﻨﻮد ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

2,426
1,382,077
6,579,821
3,739,800
5,812,766
15,499,174
1,126,014
2,890,416
__________
37,032,494
=========

-----4,800,442
--__________
4,800,442
=========

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

1,245,000
------__________
1,245,000
__________
-__________
1,245,000
=========
5,330,503
=========

-----6,575,503
--__________
6,575,503
=========

-----3,248,899
--__________
3,248,899
=========

2018
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

1,200,000
------__________
1,200,000
__________
-__________
1,200,000
=========
830,708
=========

-----2,030,708
--__________
2,030,708
=========

2017
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ
إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ
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300,000
------__________
300,000
__________
-__________
300,000
=========
237,875
=========

-----537,875
--__________
537,875
=========

-----439,908
--__________
439,908
=========

ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ
ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

150,000
------__________
150,000
__________
-__________
150,000
=========
1,195,490
=========

-----1,345,490
--__________
1,345,490
=========

-----6,040,692
--__________
6,040,692
=========

ﻣﻦ ﺷﮭﺮ إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭﻮر
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

100,000
------__________
100,000
__________
-__________
100,000
=========
1,504,505
=========

-----1,604,505
--__________
1,604,505
=========

1,129
525,037
---610,916
--__________
1,137,082
=========

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

177,414
1,305,989
-----__________
1,483,403
__________
-__________
1,483,403
=========
3,306,193
=========

-3,405,093
--__________
4,789,596
=========

2,426
1,382,077
--

 .36ﺟﺪول ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻓﺠﻮة إﻋﺎدة ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
وداﺋﻊ وﻗﺮوض ﻣﺼﺎرف ﻣﺤﻠﯿﺔ
وداﺋﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﻘﯿﻘﺔ
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻨﺢ ﻣﻘﯿﺪة
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮاﺋﺐ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

اﻟﺒﯿــــﺎن
اﻟﻤﻮﺟﻮدات:
ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ
أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أراﺿﻲ
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة – ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

ﻣﻦ ﺷﮭﺮ إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭﻮر
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ
ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ

ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ
إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ
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 .37إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ:
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎ�ﻓﺼ�ﺎ� ﻋ�ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎت اﻟﺘ�ﻲ ﺗﺴ�ﺎﻋﺪ ﻣﺴ�ﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧ�ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺗﻘﯿ�ﯿﻢ طﺒﯿﻌ�ﺔ ودرﺟ�ﺔ
اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
أوﻻً :ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن:
ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘ�ﻲ ﻗ�ﺪ ﺗ�ﻨﺠﻢ ﻋ�ﻦ ﺗﺨﻠ�� أو ﻋﺠ�ﺰ اﻟﻄ�ﺮ� اﻵﺧ�ﺮ ﻋ�ﻦ اﻟﻮﻓ�ﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ�ﮫ ﺗﺠ�ﺎه اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻣﻤ�ﺎ
ﯾ���دي إﻟ��ﻰ ﺣ��ﺪو� ﺧﺴ��ﺎﺋﺮ وﺗﻌﻤ��ﻞ اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﻋﻠ��ﻰ إدارة ﻣﺨ��ﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤ��ﺎن ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼل وﺿ��ﻊ ﺳ��ﻘﻮ� ﻟﻤﺒ��ﺎﻟ�
اﻟﺘﺴ��ﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿ��ﺔ �ﻓ��ﺮد أو ﻣ�ﺳﺴ��ﺔ� وﻣﺠﻤ��ﻮع اﻟﻘ��ﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ�ﺔ ﻟﻜ��ﻞ ﻗﻄ��ﺎع وﻛ��ﻞ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿ��ﺔ
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺋﺘﻤ�ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻤ�ﻼء ،إﺿ�ﺎﻓﺔ إﻟ�ﻰ ذﻟ�ﻚ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء.
ﺛﺎﻧﯿﺎ ً :ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق:
ﺗﻨﺸ��� ﻣﺨ��ﺎطﺮ اﻟﺴ��ﻮق ﻋ��ﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒ��ﺎت ﻓ��ﻲ أﺳ��ﻌﺎر اﻟﻤﺮاﺑﺤ��ﺔ وأﺳ��ﻌﺎر ﺻ��ﺮ� اﻟﻌﻤ��ﻼت .ﯾﻘ��ﻮم ﻣﺠﻠ��� ا�دارة
ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ وﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري.
ﺛﺎﻟﺜﺎ ً :ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة:
ﺗ��ﻨﺠﻢ ﻣﺨ��ﺎطﺮ أﺳ��ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ��ﺪة ﻋ��ﻦ اﺣﺘﻤ��ﺎل ﺗ����ﯿﺮ اﻟﺘﻐﯿ��ﺮات ﻓ��ﻲ أﺳ��ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ��ﺪة ﻋﻠ��ﻰ ﻗﯿﻤ��ﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿ��ﺔ،
ﺗﺘﻌ���ﺮض اﻟﺸ���ﺮﻛﺔ ﻟﻤﺨ���ﺎطﺮ أﺳ���ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ���ﺪة ﻧﺘﯿﺠ���ﺔ ﻟﻌ���ﺪم ﺗﻮاﻓ���ﻖ أو ﻟﻮﺟ���ﻮد ﻓﺠ���ﻮة ﻓ���ﻲ ﻣﺒ���ﺎﻟ� اﻟﻤﻮﺟ���ﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺣﺴﺐ اﻵﺟﺎل اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة أو إﻋﺎدة ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺗﻘﻮم
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدارة ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل
إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠ�ﻰ إدارة اﻟﺘﻌ�ﺮض ﻷﺳ�ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ�ﺪة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ�ﺔ ﺑﻤﻮﺟﻮداﺗ�ﮫ
وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺠﻤﻊ .وﯾﺘﻢ أﺧﺬ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ�ﺎﻟﺘﻌﺮض ﻷﺳ�ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ�ﺪة ﺑﻌ�ﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ�ﺎر
ﻓﻲ إدارة ﻣﺨﺎطﺮھﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻘ�ﻮم إدارة اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳ�ﺘﻌﺮاض ﺗﻘﺮﯾ�ﺮ ﻓﺠ�ﻮات أﺳ�ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ�ﺪة وﺗﻘﺮﯾ�ﺮ ﺗﻮﻗﻌ�ﺎت
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻮﻗﻮ� ﻋﻠ�ﻰ ﻣﺨ�ﺎطﺮ أﺳ�ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ�ﺪة ﻓ�ﻲ اﻷﺟ�ﻞ اﻟﻘﺼ�ﯿﺮ واﻷﺟ�ﻞ اﻟﻄﻮﯾ�ﻞ واﺗﺨ�ﺎذ اﻟﻘ�ﺮارات
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻮﻗﻌﺎت اﺗﺠﺎه أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
راﺑﻌﺎً :ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ:
ﺗﺘﻤ���ﻞ ﻣﺨ��ﺎطﺮ اﻟﺴ��ﯿﻮﻟﺔ ﻓ��ﻲ ﻋ��ﺪم ﻗ��ﺪرة اﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﺗ��ﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾ��ﻞ اﻟ��ﻼزم ﻟﺘ�دﯾ��ﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﺗ��ﻮارﯾﺦ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ،وﻟﺘﺠﻨﺐ ھ�ﺬه اﻟﻤﺨ�ﺎطﺮ ﺗﻘ�ﻮم ا�دارة ﺑﺘﻨﻮﯾ�ﻊ ﻣﺼ�ﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾ�ﻞ وإدارة اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت
وﻣﻮاﺋﻤﺔ آﺟﺎﻟﮭﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺮﺻﯿﺪ ﻛﺎ� ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤ�ﮫ .ﺗﮭ�ﺪ� ﺳﯿﺎﺳ�ﺔ إدارة اﻟﺴ�ﯿﻮﻟﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ
إﻟﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴ�ﯿﻮﻟﺔ ﺑ�ﻗ�ﻞ اﻟﺘﻜ�ﺎﻟﯿ� اﻟﻤﻤﻜﻨ�ﺔ ﺣﯿ�ﺚ ﺗﺴ�ﻌﻰ إﻟ�ﻰ اﻟﺤﻔ�ﺎظ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﺼ�ﺎدر
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺑﻤﻌﺪل ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺎﺳ�ﺐ .ﯾ�ﺘﻢ ﻗﯿ�ﺎس ورﻗﺎﺑ�ﺔ وإدارة اﻟﺴ�ﯿﻮﻟﺔ ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎس
اﻟﻈ��ﺮو� اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ��ﺔ واﻟﻄﺎرﺋ��ﺔ .وﯾﺸ��ﻤﻞ ذﻟ��ﻚ اﺳ��ﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﯿ��ﻞ آﺟ��ﺎل اﻻﺳ��ﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﻤﻮﺟ��ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ��ﺎت
واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ ً :ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ:
ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ .ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜ�ﻲ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﻘﺒﻮل أﺧﺬ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﮭﺎ ووﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻠﻤﺮﻛ�ﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎً ،ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤ�ﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿ�ﺔ ﺑﺸ�ﻜﻞ ﯾ�ﻮﻣﻲ ﺑﺤﯿ�ﺚ ﯾ�ﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘ�ﻖ
ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أﯾﺔ ﺗﺠﺎوزات ﻓﻲ ھ�ﺬه اﻟﻤﺮاﻛ�ﺰ ﻗ�ﺪ ﺗ��دي إﻟ�ﻰ ﺗﺤﻤ�ﻞ اﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻟﻤﺨ�ﺎطﺮ أﻋﻠ�ﻰ ﻣ�ﻦ اﻟﻤﺴ�ﺘﻮى
اﻟﻤﻘﺒﻮل ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ إﺗﺒﺎع اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﻠﺘﺤﻮط وﻟﻠﺘ�ﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺿ�ﻤﻦ اﻟﺤ�ﺪود
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.
ﺳﺎدﺳﺎً :ﻣﺨﺎطﺮ إدارة رأس اﻟﻤﺎل:
ﯾﺘﻤ���ﻞ اﻟﮭ��ﺪ� اﻟﺮﺋﯿﺴ��ﻲ ﻓ��ﻲ إدارة رأس اﻟﻤ��ﺎل ﻓ��ﻲ اﻟﺤﻔ��ﺎظ ﻋﻠ��ﻰ ﻧﺴ��ﺐ رأﺳ��ﻤﺎل ﻣﻼﺋﻤ��ﺔ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﯾ��ﺪﻋﻢ ﻧﺸ��ﺎط
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﯾﻌﻈﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈدارة ھﯿﻜﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل وإﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓ�ﻲ
ﺿﻮء اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ ً :ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت:
ﺗﺤﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺨ�ﺎطﺮ ﺗﺮﻛ�ﺰ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼل ﺗﻮزﯾ�ﻊ ﻧﺸ�ﺎطﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻋ�ﺪة ﻗﻄﺎﻋ�ﺎت
وﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
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ﺛﺎﻣﻨﺎً :ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ:
ﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ .إن ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ
ﺧﻄﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﻧﺸﻄﺘﮭﺎ وﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ أداﺋﮭﺎ.
 .38اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ وﻣﺨﺎطﺮ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات:
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
2018
اﻟﻤﺠﻤﻮع
إﺳﺮاﺋﯿﻞ
أوروﺑﺎ
2,426
523,740

--

--

----392,741
--5,846,540
--5,306,394
-108,202
5,121,185
--- 17,958,036
--1,133,799
-1,528,277
3,002,451
__________ __________ __________
-1,636,479 39,287,312
========= ========= =========
2017
إﺳﺮاﺋﯿﻞ
أوروﺑﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻮع
2,426

--

--

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
2,426
523,740
392,741
5,846,540
5,306,394
5,012,983
17,958,036
1,133,799
1,474,174
__________
37,650,833

=========

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
2,426

1,382,077
--1,382,077
477,938
--477,938
6,101,883
--6,101,883
3,739,800
--3,739,800
5,704,453
-108,313
5,812,766
15,499,174
--- 15,499,174
1,126,014
--1,126,014
1,392,696
-1,497,720
2,890,416
__________ __________ __________ __________
-35,426,461
1,606,033 37,032,494
========= ========= ========= =========

اﻟﺒﯿــــﺎن
ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺼﺎرف وﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أراﺿﻲ
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﺒﯿــــﺎن
ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺼﺎرف وﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أراﺿﻲ
ذﻣﻢ وأرﺻﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮع

 .39أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ:
ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺘﺘﻼﺋﻢ وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل



السادة مساھمي شركة المؤسسة المصرفية الفلسطينية المساھمة العامة المحترمين
رام ﷲ – فلسطين



 
 تقرير مدقق الحسابات المستقل

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

القائمة الصفحـة
4-1

 قائمة المركز المالي الموحد كما في 31كانون األول 2018

"أ"

5

 قائمة الدخل الموحد للسنة المنتھية في  31كانون األول 2018

"ب"

6

 قائمة الدخل الشامل الموحد للسنة المنتھية في  31كانون األول 2018

"ج"

7

 قائمة التغيرات في حقوق المساھمين الموحدة للسنة المنتھية في  31كانون األول
2018
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتھية في  31كانون األول 2018
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

"د"

8

"ھـ"

9
36-10

الرأي المتحفظ
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة المؤسسة المصرفية الفلسطينية – المساھمة
العامة ،والمبينة في الصفحات من ) (5إلى رقم ) ،(36والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحد كما
في  31كانون األول  ،2018وقائمة الدخل والدخل الشامل الموحد وقائمة التغيرات في حقوق الملكية
الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المالية المنتھية في  31كانون األول  ،2018واإليضاحات
حول القوائم المالية ،بما في ذلك ملخصا ً للسياسات المحاسبية الھامة.
في رأينا ،وباستثناء األثر الممكن لما ورد ذكره في فترة اساس الرأي المتحفظ ادناه ،فإن القوائم المالية
الموحدة تظھر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوھرية ،المركز المالي للشركة كما في  31كانون
األول  2018وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية للسنة المالية المنتھية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية
للتقارير المالية المالية ولمتطلبات قانون الشركات المطبق في المناطق الفلسطينية .وتعليمات سلطة النقد
الفلسطينية.
إن القوائم المالية لشركة  P.B.C Financeالقدس المحدودة للسنة المنتھية في  31كانون األول  2018قد
تم تدقيقھا من قبل محاسب قانوني آخر ،والذي أصدر تقريره غير المتحفظ بتاريخ  10مايو .2019
أساس الرأي المتحفظ
 لم يتم تدقيق القوائم المالية لشركة صندوق التنمية الدولي وشركة بال فاند إلدارة األموال ،شركةمجموعة التنمية االقتصادية ،شركة المجموعة العربية الفنية االقتصادية ،الشركة العربية لإلقراض
والتنمية وبال فاند كونسلت لالستثمارات على اعتبار أن ھذه الشركات غير فاعلة.
لقد قمنا بالتدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسئولياتنا بمقتضى تلك المعايير مشروحة بصورة أشمل
ضمن فقرة مسئوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة من ھذا التقرير.
نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لمدونة قواعد السلوك المھني لمدققي الحسابات المسجلين في مجلس
المھنة ،وھو ما يتفق مع مدونة السلوك األخالقي للمحاسبين المزاولين المسجلين في جمعية مدققي
الحسابات القانونيين الفلسطينية ،جنبا ً إلى جنب مع المتطلبات األخالقية المتصلة بتدقيقنا للقوائم المالية في
فلسطين ،وقد وفينا مسئولياتنا األخالقية وفقا ً لھذه المتطلبات.
نعتقد أن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليھا كافية ومناسبة لتوفر أساساً إلبداء رأينا المتحفظ حول
القوائم المالية الموحدة.
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أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية ھي تلك األمور التي بحسب حكمنا المھني كانت األكثر أھمية بالنسبة لتدقيقنا للقوائم
المالية الموحدة للسنة الحالية .لقد تم معالجة ھذه األمور في سياق تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ككل وفي
تكوين رأينا حول تلك القوائم المالية ،وإننا ال نبدي رأياً منفصالً حول ھذه األمور .فيما يلي أمور التدقيق
الرئيسية المتعلقة بتدقيق القوائم المالية الموحدة:

أو مع المعلومات التي حصلنا عليھا أثناء قيامنا بالتدقيق ،أو إذا احتوت على أخطاء جوھرية .استنادا للعمل
الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليھا قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات ،وإذا توصلنا
إلى أنه يوجد أخطاء جوھرية في المعلومات األخرى ،فإننا مطالبون باإلبالغ عن تلك الحقيقة وليس لدينا
أي مالحظات حولھا.

أمور التدقيق الرئيسية
كفاية مخصص تدني التسھيالت االئتمانية
تمثل قيمة صافي القروض ما نسبته % 53.81
) 19,209,672دوالر أمريكي( من إجمالي
موجودات الشركة كما في  31كانون األول .2018
ھناك خطر يتعلق باحتمال تدني قيمة القروض مع
عدم تكوين مخصصات تدني معقولة وفقا ً للمعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية ولوائح سلطة النقد
الفلسطينية المعمول بھا مع األخذ بعين االعتبار
االفتراضات واألحكام التي تم اتخاذھا من قبل اإلدارة
لذلك ومن المحتمل أن تكون القيمة الدفترية للقروض
أعلى من القيمة المقدرة القابلة لالسترداد .إن اإليضاح
رقم ) (5يعرض كافة التفاصيل حول المخصصات.

إستثمارات في أراضي
كما ھو موضح في اإليضاح رقم ) (7حول القوائم
المالية ،فإن مبلغ  5,306394دوالر أمريكي )مبلغ
 3,739,800دوالر أمريكي كما في  (2017تمثل
قيمة االستثمارات العقارية في األراضي ،وتعتبر
االستثمارات العقارية من ضمن البنود المھمة لدينا
والتي تحتوي على مخاطر كون عملية التقدير للقيمة
العادلة لھذه االستثمارات تعتمد بدرجة كبيرة على
الحكم المھني المبني على التوقعات من قبل المخمنين
المعتمدين.

كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق

لقد قمنا بتقييم واختبار مدى كفاءة وتصميم وإجراءات
الرقابة المتعلقة بعمليات منح ومتابعة القروض
باإلضافة إلى تقييم واختيار بيانات تدني القيمة
واالحتسابات الخاصة بھا ،كما تم اختبار أنظمة
المعلومات الخاصة بعمليات احتساب تدني القيمة.
لقد قمنا باختبار عينة من القروض مع مراعاة أي
متطلبات منصوص عليھا من قبل سلطة النقد
الفلسطينية ،كما قمنا بالتحقق فيما إذا كان ھناك أدلة
موضوعية على وجود تدني قيمة القروض وتقييم
مدى معقولية مخصص التدني وفقا ً للمعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية وتعليمات سلطة النقد
الفلسطينية ويتضمن ھذا مراعاة مؤشرات التعثر
المنصوص عليھا في لوائح سلطة النقد الفلسطينية
والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
لقد قمنا بتقييم فيما إذا كانت اإليضاحات ذات الصلة
كافية وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
ونحن متفقون مع اإلدارة بشأن كفاية مخصص الديون
المشكوك في تحصيلھا ،وبشأن اإلفصاحات ذات
العالقة والتي كانت كافية للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية.
كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق
عند األخذ بعين االعتبار االستثمارات العقارية
)أراضي( والقيمة العادلة لھا ،فقد قمنا باإلطالع على
شھادة التسجيل طابو وبما يؤكد ملكية الشركة لھذه
األراضي ،كما تم اإلطالع على تقارير مخمنين
مرخصين من قبل ھيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
ونحن متفقون مع اإلدارة بشأن تقدير االستثمارات
العقارية بالقيمة العادلة ،وبشأن اإلفصاحات ذات
العالقة والتي كانت كافية للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية.

معلومات أخرى
إن اإلدارة مسئولة عن المعلومات األخرى .تتكون المعلومات األخرى من تقرير اإلدارة وتقرير لجنة
التدقيق وأية معلومات أخرى مطلوبة بموجب قانون الشركات والقوانين ذات الصلة األخرى،والتي حصلنا
عليھا قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات والتي من المتوقع أن تصبح متاحة لنا بعد ذلك التاريخ.
ال تتضمن المعلومات األخرى القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولھا ،كما أن رأينا حول القوائم المالية ال
يغطي المعلومات األخرى ،حيث أننا ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو االستنتاج بھذا الشأن.
فيما يتعلق بتدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ،فإن مسئوليتنا أن نقوم بقراءة المعلومات األخرى ،ومن خالل
ذلك نقوم بتقدير فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متناسقة بشكل جوھري مع القوائم المالية الموحدة

138

مسئوليات اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسئولة عن إعداد ھذه القوائم المالية الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية
للتقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات في فلسطين وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية ،وتشمل ھذه
المسئولية االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدھا اإلدارة ضرورية لتمكنھا من إعداد القوائم المالية بصورة
عادلة خالية من أخطاء جوھرية سواء كانت ناشئة من احتيال أو عن خطأ.
في إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة مسئولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة،
واإلفصاح حيثما كان ذلك مناسباً ،عن المسائل ذات الصلة بقدرة الشركة على االستمرار وعن استخدام
أساس مبدأ االستمرارية في المحاسبة ما لم تكن اإلدارة تقصد تصفية الشركة أو وقف العمليات أو ليس
لديھا أية بدائل حقيقية إال القيام بذلك.
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على عملية التقارير المالية الموحدة.
مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة مأخوذة ككل خالية من
األخطاء الجوھرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقريرنا حولھا الذي يتضمن رأينا
الفني .إن التأكيد المعقول ھو إعطاء درجة عالية من الثقة ،ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق وفقاً للمعايير
الدولية للتدقيق سوف يؤدي دائما للكشف عن الخطأ الجوھري عندما يحصل .يمكن لألخطاء أن تظھر
بسبب احتيال أو بسبب خطأ مرتكب ،وتعتبر جوھرية إذا كانت بشكل فردي أو بالمجمل يمكن أن يتوقع
منھا أن تؤثر في القرارات االقتصادية للمستخدمين لھذه القوائم المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق فنحن نمارس الحكم المھني ونستخدم الشك المھني
من خالل التدقيق ،باإلضافة إلى أننا نقوم أيضا ً:
 بتحديد مخاطر األخطاء الجوھرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء الناشئة عن احتيال أو عن خطأ،ونصمم وننفذ إجراءات تدقيق للرد على تلك المخاطر ،ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر
أساسا ً لرأينا .إن الخطر من عدم الكشف عن األخطاء الجوھرية الناشئة عن االحتيال أكبر من الخطر
الناجم عن عدم الكشف عن الخطأ المرتكب ،كون االحتيال قد ينطوي على تواطؤ ،أو تزوير ،أو
حذف مقصود للمعلومات ،أو حاالت غش أو تحريف ،أو تجاوزات ألحكام وقواعد الرقابة الداخلية.
 بالحصول على فھم لعمل الرقابة الداخلية بشكل يتصل بأعمال التدقيق وذلك بھدف تصميم إجراءاتالتدقيق المناسبة حسب الظروف ،ليس بھدف إبداء الرأي فيما يتعلق بفعالية الرقابة الداخلية لدى
الشركة.
 بتقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارةواإليضاحات المتعلقة بھا.
 باستخالص مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية استنادا ألدلة التدقيق التي تم الحصولعليھا ،فيما إذا كان ھنالك حاالت من عدم التيقن بوجود أحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة
حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشاة مستمرة .فيما إذا تم االستخالص بوجود مثل ھذه الحاالت،
نحن مطالبون بأن نلفت انتباه اإلدارة ضمن تقريرنا كمدققي حسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة
الواردة في القوائم المالية الموحدة ،أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية ،فنحن مطالبون بتعديل
رأينا .إن استخالصنا يعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليھا لغاية تاريخ تقريرنا كمدققي
حسابات ،ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تجعل الشركة تتوقف عن االستمرار
كشركة مستمرة.
 بتقييم العرض العام ،وبنية ومحتوى القوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وفيما إذا كانتالقوائم المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
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لقد تم تواصلنا مع اإلدارة حول نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات التدقيق الھامة بما في ذلك
أي نقاط ضعف ھامة في الرقابة الداخلية التي تم تحديدھا خالل تدقيقنا.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
برأينا أيضا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة ،كما وقد حصلنا على كافة المعلومات
واإلفصاحات التي رأيناھا ضرورية ألغراض تدقيقنا وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا ،لم تقع
خالل السنة المالية مخالفات إلحكام وتشريعات وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية أو قانون الشركات على
وجه يؤثر بشكل جوھري في نشاط الشركة أو في مركزھا المالي.
فقرة توكيدية
وافقت الھيئة العامة العادية في اجتماعھا المنعقد بتاريخ  28حزيران  2018على توصيات اللجنة المنبثقة
عن الھيئة العامة غير العادية والخاصة بتصويب الوضع القانوني للمؤسسة والتي كانت كما يلي:
 .1تأسيس جمعية خيرية في فلسطين من أجل نقل موجودات وأصول المؤسسة األوروبية الفلسطينية
)الشركة األم( في قبرص ،تحمل نفس الغايات واألھداف التي أنشئت من أجلھا المؤسسة األوروبية
الفلسطينية.
 .2المباشرة بتصويب الوضع القانوني للمؤسسة المصرفية وصندوق التنمية الفلسطيني وباقي المؤسسات
التابعة لھا بما يتماشى مع متطلبات سلطة النقد ومراقب الشركات.
 .3اندماج صندوق التنمية الفلسطيني والمؤسسة المصرفية الفلسطينية في مؤسسة واحدة على أن يتم
وضع خارطة طريق مقرونة بموازنة الوقت على أن ال يتجاوز إجراءات االندماج نھاية العام 2019
وقبل انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الحالية.
ھذا وقد وافق مراقب الشركات على البندين ) ،(2+1أما البند الثالث يحتاج للتأكد من قانونيته من مراقب
الشركات ،كما أن تصفية الشركات وتحويل أصولھا للجمعية يحتاج إلى قرار ھيئة عامة غير عادية.
إن الشريك المسؤول عن تدقيق ھذه العملية والذي قام بالتوقيع على تقرير مدقق الحسابات المستقل ھو
المدير التنفيذي جمال ملحم.
طالل أبوغزالة وشركاه
رخصة رقم 1997/251
جمـال ملحـم
محاسب قانوني مرخص رقم )(98/100
رام ﷲ – فلسطين
 15نيسان 2019

 
 
 –
  201831
2017
دوالر أمريكي

2018
دوالر أمريكي

122,505
1,544,550
17,849,110
6,579,821
3,739,800
1,126,327
2,906,600
__________
33,868,713
=========

1,133
799,634
19,209,672

3,172,414
1,968,645
1,500,000
526,893
1,025,414
2,282,994
__________
10,476,360
__________
29,728,195
1,047,298
285,775
673,886
)(259,410
1,022,430
)(719,703
)(8,386,118
__________
23,392,353
__________
33,868,713
=========

6,239,281
5,306,394

1,133,799
3,011,171
__________
35,701,084
=========
6,386,305
1,649,781

1,500,000
523,689
984,361

2,146,967
__________
13,191,103
__________

إيضاح

)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

مجموع الموجودات

)(10
)(11
)(12
)(13
)(14
)(15

29,728,195
1,049,235

)(599,950
1,770,390

) ،6ب(
) ،7ب(
) ،2ع(

673,886

)(467,617
)(9,644,158
__________
22,509,981
__________
35,701,084
=========

رئيس مجلس اإلدارة

المطلوبات وحقوق المساھمين
المطلوبات
أرصدة مصارف محلية
أرصدة مؤسسات شقيقة
منح مقيدة بشكل دائم
مخصصات متنوعة
مخصص ضرائب
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

)(16
)(17
)(18
)(19

--

الموجودات
نقد في الصندوق
أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
تسھيالت ائتمانية مباشرة – بالصافي
استثمارات في أوراق مالية من خالل الدخل الشامل
استثمارات في أراضي
عقارات واآلالت ومعدات بالصافي
موجودات أخرى

حقوق المساھمين
رأس المال المدفوع
احتياطي قانوني
احتياطي مخاطر مصرفية عامة
احتياطي خاص
التغير المتراكم في القيمة العادلة لالسثمارات في أوراق
مالية متوفرة للبيع
التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
فروق ترجمة عمالت اجنبية
الخسائر المتراكمة – قائمة د
صافي حقوق المساھمين
مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساھمين
المدير العام

المدير المالي
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 –

 –

 

 

 201831
2017
دوالر أمريكي

2018
دوالر أمريكي

إيضاح

1,052,721
)(56,793
__________
995,928
175,500
__________
1,171,428
__________
403,471
550,612
22,504
19,873
54,852
__________
2,222,740
__________

1,460,754
)(225,894
__________
1,234,860
172,429
__________
1,407,289
__________
)(292,000
472,028
4,103
119,063
70,777
__________
1,781,260
__________

)(20
)(21

اإليرادات
مرابحة دائنة
فوائد مدينة

)(22

صافي إيرادات الفوائد
صافي إيرادات العموالت

895,792
531,448
57,207

1,207,737
415,656
147,201

32,831
__________
1,517,278
__________
705,462
)(32,978
__________
672,484
=========
2.26 %
=========
29,728,195
=========

304,856
33,488
__________
2,108,938
__________
)(327,678
)(32,287
__________
)(359,965
=========
(1.21) %
=========
29,728,195
=========

--

رئيس مجلس اإلدارة

صافي إيرادات الفوائد والعموالت
) ،5ج(
)(23
)(24

ارباح )خسائر( عمالت أجنبية
استرداد مخصص تدني تسھيالت ائتمانية
توزيعات نقدية من اوراق مالية متوفرة للبيع
تحصيالت من قروض معدومة
إيرادات أخرى

2017
دوالر أمريكي

2018
دوالر أمريكي

672,484
__________

)(359,965
__________

)(340,540
)(277,640
747,960
280,485
252,086
)(329,816
__________ __________
659,506
)(326,971
__________ __________
299,541
345,513
========= =========

إيضاح
البيــــان
)خسارة( ربح السنة بعد الضرائب– قائمة ب
) ،6أ(
) ،7ب(

بنود الدخل الشامل األخرى
)خسائر( ارباح إعادة قياس استثمارات مالية متوفرة للبيع خالل السنة
ارباح إعادة قياس استثمارات عقارية
فروق ترجمة عمالت أجنبية
إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل
)(25
)(26
) ،5ج(
)(8

المصروفات
نفقات الموظفين
مصاريف تشغيلية أخرى
مخصص تدني التسھيالت االئتمانية
ص��افي مص��روفات وتن��اقالت م��ن مخص��ص ت��دني
التمويالت من المرحلة االولى والثانية
استھالكات

رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام

المدير المالي

إجمالي المصروفات
) ،14أ(

)خسارة( ربح السنة قبل الضرائب
مصروف الضرائب
)خسارة( ربح السنة بعد الضرائب – قائمة ج

)(28

العائد على السھم من األرباح

)(28

المتوسط المرجح لعدد األسھم
المدير العام
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22,708,335
)(329,816
338,505
-2,845
672,484
__________
23,392,353
=========

407,420

)(359,965
__________
22,509,981
=========

23,392,353
)(1,181,913
252,086
--

المجموع
دوالر أمريكي

 
 
 –
 –201831

)(389,887
)(329,816
----__________
)(719,703
=========

)(719,703
-252,086
---__________
)(467,617
=========

فروق ترجمة
العمالت األجنبية
دوالر أمريكي

673,886
-----__________
673,886
=========

673,886
-----__________
673,886
=========

احتياطي
خاص
دوالر أمريكي

المدير العام

285,775
-----__________
285,775
=========

285,775
)(285,775
----__________
-=========

احتياطي مخاطر
مصرفية عامة
دوالر أمريكي

 –

--__________

1,937

)(27

ايضاح

المدير المالي

1,007,993
--39,305
--__________
1,047,298
=========
29,728,195
-----__________
29,728,195
=========

29,728,195
-----__________
29,728,195
=========

1,049,235

=========

1,047,298
---

احتياطي
قانوني
دوالر أمريكي
رأس المال
المدفوع
دوالر أمريكي

 

 



760,175
---2,845
-__________
763,020
=========

1,170,440

=========

-__________

407,420

763,020
----

التغير المتراكم
في القيمة العادلة
دوالر أمريكي

رئيس مجلس اإلدارة

)(9,357,802
-338,505
)(39,305
-672,484
__________
)(8,386,118
=========

-)(359,965
__________
)(9,644,158
=========

)(1,937

)(8,386,118
)(896,138
--

الخسائر
المدورة
دوالر أمريكي

705,462

)(327,678

32,831
)(493,405

33,488
)(324,827

304,856
-98,973
80,884
__________ __________
325,772
)(215,188
__________ __________

8

الرصيد في نھاية السنة – بيان أ

2017
الرصيد في بداية السنة
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
تعديالت سنوات سابقه
المحول لإلحتياطي القانوني
بنود الدخل الشامل األخرى
ارباح السنة المالية – قائمة ج

الرصيد في نھاية السنة – بيان أ

2018
الرصيد في بداية السنة
اثر تطبيق المعيار رقم )(9
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
المحول لإلحتياطي القانوني
بنود الدخل الشامل األخرى
ارباح السنة المالية – قائمة ج

 –201831

2017
دوالر أمريكي

2018
دوالر أمريكي

إيضاح

)(8

)(13

)الخسارة( الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات
التغير في الموجودات والمطلوبات
)الزيادة( النقص في التسھيالت االئتمانية
)الزيادة( النقص في الموجودات األخرى
الزيادة )النقص( في ودائع وقروض المصاريف المحلية
)النقص( الزيادة في ودائع مؤسسات شقيقة
)النقص( الزيادة في المطلوبات األخرى
دفعات تعويضات نھاية الخدمة وإجازات وأخرى
ضرائب مدفوعة خالل العام

)(2,522,504) (3,481,227
)(104,571
)(11,339
3,213,891
1,093,844
)(318,864
398,430
)(136,027
153,765
)(102,177
)(11,609
)(73,340
-__________ __________
)(258,780) (1,532,364
__________ __________
)(19,129
-)(100,000
__________
)(119,129
__________
)(1,651,493
)(329,881
3,648,429
__________
1,667,055
=========

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية
)(8

)(40,972
)(818,634
-__________
)(859,606
__________
)(1,118,386
252,098
1,667,055
__________
800,767
)(30
=========

رئيس مجلس اإلدارة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
)خسارة( ربح السنة قبل الضرائب – قائمة "ب"
تعديالت لبنود غير نقدية:
استھالكات واطفاءات
مخصص تدني التسھيالت االئتمانية المباشرة واسترداد المخصص
صافي مصروفات وتن��اقالت م��ن مخص��ص ت��دني التم��ويالت
من المرحلة االولى والثانية
مخصص مكافأة نھاية الخدمة واإلجازات

التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
عقارات وآالت ومعدات
استثمارات في أراضي
استثمارات في شركات غير مدرجة في السوق المالي
صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية
)النقص( في النقد والنقد المعادل خالل السنة
فروق ترجمة عمالت أجنبية
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نھاية السنة
المدير العام

المدير المالي
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 .1معلومات عامة عن المؤسسة:
 تأسست المؤسسة المصرفية الفلسطينية المساھمة العامة المحدودة – شركة مساھمة عامة محدودة
– بتاريخ 1995/10/25م في فلسطين وسجلت لدى مراقب الشركات تح��ت رق��م )(563201045
وبموجب ترخيص لمزاولة األعمال المصرفية في فلسطين من سلطة النقد الفلس��طينية رق��م 2501
وبموج��ب الق��وانين والتش��ريعات الس��ارية ف��ي فلس��طين وتعليم��ات س��لطة النق��د الفلس��طينية ،تقتص��ر
األعمال المصرفية التي تمارسھا المؤسسة في منح قروض لألفراد والمؤسسات.
 وتعتبر ش��ركة ذا ي��ورو باليس��تينين فونديش��ن ليميت��د( مس��اھمة خصوص��ية أجنبي��ة ) والمس��جلة ل��دى
مراقب الشركات تحت رقم )  ( 562700369أحد المساھمين األساسيين في المؤسسة حيث بلغت
حص��تھا  29,447,257س��ھم و 29,407,257س��ھم كم��ا ف��ي  31ك��انون االول  2018و 31ك��انون
االول  2017على التوالي والتي م��ن أح��د أھ��دافھا تأس��يس مؤسس��ة مص��رفية تح��ت اس��م المؤسس��ة
المصرفية الفلسطينية.
 تھدف المؤسسة إلى تشجيع النمو السليم لشركات القطاع ال���ا� م��ن خ��الل تق��ديم ب��رام� إق��راض
متنوع��ة للمس��اعدة ف��ي بن��اء قاع��دة إنتاجي��ة وخل��� ف��ر� عم��ل ف��ي االقتص��اد الفلس��طيني ،تعم��ل
المؤسسة من خالل فرعيھا في رام ﷲ وغزة ومندوبيھا المنتشرين في فلسطين
 بلغ عدد موظفي المؤسسة  52و 51موظفاً في عامي  2017 2018على التوالي.
 .2القوائم المالية الموحدة:
 إن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتھية ف��ي  31ك��انون األول  ،2018تش��تمل عل��ى الق��وائم المالي��ة
ل��إلدارة العام��ة للمؤسس��ة ف��ي رام ﷲ وفرعھ��ا ف��ي غ��زة وش��ركاتھا التابع��ة ،وق��د بلغ��ت نس��بة مل�ي��ة
المؤسسة المصرفية الفلسطينية المباشرة وغير المباشرة في رأس مال شركاتھا التابعة كما يلي:
نسبة الملكية
رأس المال
المصرح
المكتتب
2018
2017
1,650
1,650
%100
%100
شركة بال فند إلدارة األموال
670
670
%100
%100
شركة مجموعة التنمية االقتصادية
ش�������ركة المجموع�������ة العربي�������ة الفني�������ة
663
663
%100
%100
اإلقتصادية
10
10
%100
%100
الشركة العربية لإلقراض والتنمية
22,720
22,720
%100
%100
المؤسسة المصرفية  -القدس
28,820
28,820
%100
%100
صندوق التنمية الدولي )(IDF
70,500
70,500
%100
%100
بال فاند كونسلت لإلستثمارات
 الش��ركات التابع��ة ھ��ي الش��ركات الت��ي تمتل��� الش��ركة الق��درة عل��ى ال��تح�م ف��ي سياس��اتھا المالي��ة
والتشغيلية ،وباستثناء المؤسسة المصرفية – القدس فإن كافة الشركات التابعة غير عاملة.
 تم إقرار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في الجلسة رقم ) (2019/4المنعقدة بت��اريخ
 21أيار .2019
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 .3أھم السياسات المحاسبية:
أ .أسس إعداد القوائم المالية:
 تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفق المع��ايير الص��ادرة ع��ن مجل��س مع��ايير المحاس��بة الدولي��ة
والتفس���يرات الص���ادرة ع���ن لجن���ة تفس���يرات التق���ارير المالي���ة الدولي���ة ،وبموج���� الق���وانين
والتعليم��ات الناف��ذة وتعليم��ات س��لطة النق��د الفلس��طينية ووفق �ا ً لمب��دأ التكلف��ة التاريخي��ة المع��دل
يتض��من قي��اس الموج��ودات المالي��ة المت��وفرة للبي��ع بالقيم��ة العادل��ة ف��ي ت��اريخ الق��وائم المالي��ة
الموحدة وعملة السجالت ھي الدوالر األمريكي.
 إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة المالية متماثلة مع السياسات المحاسبية المتبعة سابقا ً.
ب .التغييرات في السياسات المحاسبية:
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة مطابقة لتلك التي تم
استخدامھا إلعداد القوائم المالية للسنة السابقة ،باستثناء قيام الشركة بتطبيق المعايير المعدلة
التالية خالل السنة:
معيار المحاسبة الدولي رقم  :24اإلفصاح عن الجھات ذات العالقة )المعدل(.
معيار المحاسبة الدولي رقم  :32األدوات المالية  -العرض )المعدل(.
 معيار المحاسبة الدولي رقم ) (1عرض بنود الدخل الشامل األخرى )المعدل(*
 معيار التقارير المالية الدولية رقم ) (7إفصاحات البيانات المالية )المعدل(.
 معيار التقارير المالية الدولية رقم ) (10البيانات المالية الموحدة.
 معيار التقارير المالية الدولية رقم ) (12اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى.
 معيار التقارير المالية الدولية رقم ) (13قياس القيمة العادلة.
* يقضي التغير في معيار المحاسبة الدولي رقم ) (1إلى تغيير طريقة عرض بنود الدخل الشامل
األخرى في مجموعات ،بأن يتم فصل تلك البنود التي يمكن قيدھا أو إعادة تصنيفھا في قائمة
الدخل في المستقبل عن البنود األخرى التي ال يمكن إعادة تصنيفھا.
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم
تبنيھا بعد من قبل الشركة .إن المعايير التالية ھي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقھا،
عند سريان مفعولھا ،أثر على المركز أو األداء المالي أو حول افصاحات البيانات المالية
للشركة:
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (9األدوات المالية )النسخ المعدلة لألعوام 2009
و 2010و 2013و.(2014
 حيث صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (9في تشرين ثاني  2009وطرح متطلبات
جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية ،وتم تعديله في تشرين األول  2010إلضافة
متطلبات لتصنيف وقياس واستبعاد المطلوبات المالية ،كما تم طرح نسخة جديدة في تشرين
الثاني  2013لتتضمن متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط .كما تم إصدار نسخة معدلة من
المعيار في تموز  2014كي يتضمن بشكل رئيسي كل من )أ( متطلبات التدني للموجودات
المالية )ب( تعديالت محددة لمتطلبات التصنيف والقياس من خالل طرح فئة لقياس
الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر لبعض أدوات الدين البسيطة.
 إن النس��خة النھائي��ة للمعي��ار ال��دولي للتق��ارير المالي��ة رق��م ) (9تحت��وي عل��ى المتطلب��ات المحاس��بية
لألدوات المالية الت��ي ت��م إص��دارھا ف��ي ���ھر تم��وز  .2014تتض��من النس��خة الجدي��دة م��ن المعي��ار
المتطلبات التالية:
 التصنيف والقياس:
تق��دم ھ��ذ� النس��خة تص��نيف جدي��د ل��بعض أدوات ال��دين حي��ث يمك��ن تص��نيفھا ض��من "الموج��ودات المالي��ة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" ،وي��تم تص��نيف المطلوب��ات المالي��ة بش��كل مش��ابھة لمعي��ار
المحاس���بة ال���دولي رق���م ) (39لك���ن ھنال���ك إختالف���ات ف���ي المتطلب���ات المنطبق���ة عل���ى قي���اس مخ���اطر
اإلئتمان المتعلقة بالمنشأة.
 التدني:
قدمت نسخة  2014نموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة" الحتس��اب خس��ارة ت��دني الموج��ودات المالي���ة،
وعليه أصبح من غير الضروري زي��ادة المخ��اطر االئتماني��ة بش��كل مس��بق حت��ى ي��تم االعت��را� بخس��ارة
التدني.
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 محاسبة التحوط:
ق��دمت نس��خة  2014نم��وذج جدي��د لمحاس��بة التح��وط ت��م تص��ميم� ليك��ون أكث��ر مالئم��ة م��ع كيفي��ة قي��ام
المنشآت بإدارة المخاطر عند التعرض لمخاطر التحوط المالي وغير المالي.
 اإللغاء واالعتراف:
تم اتباع متطلبات إلغاء اإلعتراف للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما وردت في المعيار المحاسبي
الدولي ).(39
قامت المؤسسة بتطبيق تعليمات سلطة النقد رقم ) (2018/2المتعلقة بتطبيق مخصصات الخسائر
االئتمانية المتوقعة بما يتوافق مع متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم ).(9
تم تقييم األثر الناتج عن تطبيق معيار التقارير المالي��ة الدولي��ة رق��م ) (9كم��ا ف��ي  1ك��انون الث��اني 2018
من احتياطي المخاطر المصرفية العام��ة بقيم��ة  285,775دوالر أمريك��ي وم��ن الخس��ائر الم��دورة بقيم��ة
 896,138دوالر امريكي وبمبلغ إجمالي  1,181,913دوالر امريكي.
كما تم تقييم األثر الن��اتج ع��ن تطبي��ق معي��ار التق��ارير المالي��ة الدولي��ة رق��م ) (9كم��ا ف��ي  31ك��انون االول
 2018من قائمة االرباح والخسائر كمصروف بقيمة  304,856دوالر امريكي.

*** لم تقم المؤسسة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد والمعدل الوارد أدناه الصادر
والجاھز للتطبيق المبكر لكن غير ساري المفعول بعد:
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) :(16عقود االيجار ،حيث يحدد ھذا المعيار كيفية
االعتراف والقياس والعرض واالفصاح لعقود االيجار وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية،
كما يوفر ھذا المعيار نموذج محاسبي موحد للمستأجر ،حيث يتطلب قيام المستاجرين
باالعتراف باألصول وااللتزامات لكافة عقود االيجار باستثناء العقود التي تكون مدتھا
 12شھر أو أقل أو تكون أصولھا ذات قيم منخفضة.
ج .التسھيالت االئتمانية:
التسھيالت االئتمانية المباشرة ھي موجودات مالية لھا دفعات ثابتة أو محددة قدمتھا المؤسسة ف��ي
األساس أو جرى اقتناؤھا وليس لھا أسعار سوقية في أسواق نشطة.
 .1تظھ��ر التس��ھيالت اإلئتماني��ة بالكلف��ة بع��د ط��رح مخص��ص الت��دني ف��ي التس��ھيالت اإلئتماني��ة
المباشرة والفوائد المعلقة.
 .2يتم أخذ مخصص للتس��ھيالت اإلئتماني��ة المتعث��رة عن��دما يتب��ين ل��الدارة ع��دم إمكاني���ة تحص��يل
كامل أو ج��زء م��ن ھ��ذه المب��الغ المس��تحقة للبن��� ،ويحتس��ب ھ��ذا المخص��ص عل��ى أس��اس تقي��يم
االدارة لمقدار خسائر التدني في التسھيالت االئتمانية وفقا ً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
 .3ي��تم ش��طب ال��ديون ف��ي ح��ال ع��دم إمكاني��ة تحص��يلھا خص��ما ً م��ن المخص���ص وي��تم تحوي���ل أي
ف���ائ� ف���ي المخص���ص إل���ى قائم���ة ال���دخل ،كم���ا ي���تم تس���جيل المب���الغ المحص���لة م���ن ال���ديون
المشطوبة في قائمة الدخل.
 .4يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسھيالت اإلئتمانية المتعث��رة حس��ب تعليم����ات س��لطة النق��د
الفلسطينية ،في حين ي��تم وق��ف قي��د الفوائ��د والعم��والت عل��ى ال��ديون المص��نفة والمتخ��ذ حيالھ��ا
إجراءات قانونية.
د .محفظة األوراق المالية:
 .1تمث��ل الموج��ودات المالي��ة المت��وفرة للبي��ع إس��تثمارات ف��ي أس��ھم ش��ركات منھ��ا م��ا ھ��و مت��داول ف��ي
االس��واق المالي��ة وبالت��الي لھ��ا أس��عار س��وقية تمث��ل قيمتھ��ا العادل��ة ،ومنھ��ا م��ا ھ��و غي��ر مت��داول ف��ي
االسواق المالية وتظھر بالقيمة العادلة المقدرة بحسب الط��رق واالعتب��ارات المش��روحة ف��ي القيم��ة
العادلة ھنا بعده.
 يتم تسجيل الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة مضافاً اليھا مصاريف االقتناء عن��دالش��راء ويع��اد تقييمھ��ا الحق�ا ً بالقيم��ة العادل��ة ،ويظھ��ر التغي��ر ف��ي القيم��ة العادل��ة ف��ي بن��د مس��تقل
ضمن حق��وق المس��اھمين .وف��ي ح��ال بي��ع ھ��ذه الموج��ودات أو ج��زء منھ�ا أو حص��ول ت��دني ف��ي
قيمتھا يتم تس��جيل األرب��اح أو الخس��ائر الناتج��ة ع��ن ذل��� ف��ي قائم��ة ال��دخل بم��ا ف��ي ذل��� المب��الغ
المقيدة سابقاً في حقوق المساھمين والتي تخص ھذه الموجودات.
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تظھر الموج��ودات المالي��ة الت��ي ال يمك��ن تحدي��د قيمتھ��ا العادل��ة بش��كل يعتم��د علي��ه بالتكلف��ة وي��تم
تسجيل اي تدني في قيمتھا في بيان الدخل.
ال يمكن استرجاع خسائر التدني في أسھم الشركات.
يتم تس��جيل االرب��ا� أو الخس��ائر الناجم��ة ع��ن فروق��ات تحوي��ل العمل��ة االجنبي��ة الدوات ال��دين )
الت��ي تحم��ل فوائ��د( ض��من الموج��ودات المالي��ة المت��وفرة للبي��ع ف��ي قائم��ة ال��دخل  .ف��ي ح��ين ي��تم
تسجيل فروقات تحويل العملة االجنبية الدوات الملكية في بند التغير المتراكم في القيمة العادل��ة
ضمن حقوق المساھمين.
يتم تسجيل الفوائ��د المكتس��بة م��ن الموج��ودات المالي��ة المت��وفرة للبي��ع ف��ي قائم��ة ال��دخل باس��تخدام
طريقة الفائدة الفعلية كما يسجل التدني في قيمة الموجودات في قائمة الدخل عند حدوثه.

ه .التدني في قيمة الموجودات المالية
تقوم المؤسسة بمراجعة القيم المثبتة ف��ي الس��جالت للموج��ودات المالي��ة ف��ي ت��اريخ المرك��� الم��الي
لتحديد فيما اذا كانت ھنالك مؤشرات تدل على تدني ف��ي قيمتھ��ا أفرادي�اً أو عل��ى ش��كل مجموع��ة ،
وفي حالة وجود مثل ھذه المؤشرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من اجل تحديد خسارة
التدني.
يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي :
 تدني قيمة الموجودات المالية التي تظھر بالتكلفة المطفأة :يمثل الف��رق ب��ين القيم��ة المثبت��ةف��ي الس��جالت والقيم��ة الحالي��ة للت��دفقات النقدي��ة المتوقع��ة مخص��ومة بس��عر الفائ��دة الفعل��ي
االصلي.
 تدني الموجودات المالية المتوفرة للبيع التي تظھر بالقيمة العادلة :يمثل الفرق ب��ين القيم��ةالمثبتة في السجالت والقيمة العادلة.
 ت��دني قيم��ة الموج��ودات المالي��ة الت��ي تظھ��ر بالتكلف��ة :يمث��ل الف��رق ب��ين القيم��ة المثبت��ة ف��يالسجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بسعر الس��وق الس��ائد للعائ��د
على موجودات مالية مشابھة.
 يتم تسجيل التدني في القيمة في قائم��ة ال��دخل كم��ا ي��تم تس��جيل أي وف��ر ف��ي الس��نة الالحق��ةنتيج��ة الت��دني الس��اب� ف��ي الموج��ودات المالي��ة ف��ي قائم��ة ال��دخل باس��تثنا� أس��ھم الش��ركات
المتوفرة للبيع.
و .القيمة العادلة:
إن أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية الموحدة في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة للموجودات
المالية التي لھا أسعار سوقية.في حال عدم ت��وفر أس��عار معلن��ة أو ع��دم وج��ود ت��داول نش��� ل��بع�
الموجودات المالية أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتھا العادلة بعدة طرق منھا:
مقارنتھا بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابھة لھا إلى حد كبير.
تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقع��ة بنس��بة مس��تخدمة ف��ي أداة مالي��ة
مشابھة لھا.
تھدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوام��ل
الس��وقية وأي��ة مخ��اطر أو من��افع متوقع��ة عن��د تق��دير قيم��ة الموج��ودات المالي��ة ،وف��ي ح��ال وج��ود
موجودات مالية يتعذر قياس قيمتھا العادلة بشكل يعتمد عليه ،ي��تم إ�ھارھ��ا بالكلف��ة بع��د تن�ي��ل أي
تدني في قيمتھا.
ز .استثمارات في أراضي:
ي��تم تص��ني� األراض��ي المح��تف� بھ��ا لغ��رض اإليج��ار أو ألغ��راض ال�ي��ادة ف��ي قيمتھ��ا أو لكليھم��ا
كاستثمارات في أراضي .تدرج ھذه االستثمارات مبدئيا بالكلفة مت���منة تك��الي� الش��را� المتعلق��ة
بھا .بعد اإلثبات المب��دئي ي��تم قي��اس جمي��ع االس��تثمارات ف��ي األراض��ي بالقيم��ة العادل��ة وي��تم إثب��ات
التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل  .في حال وجود انخفاض في قيمة ھذه األراض��ي ي��تم
اخذ مخصص بقيمة االنخفاض ويحمل الى قائمة الدخل في الفترة التي يحدث فيھا االنخفاض.

149

14

ح .العقارات واآلالت والمعدات بالصافي:
تظھ��ر اآلالت والمع��دات بالكلف��ة بع��د تنزي��ل االس��تھال� المت��راكم ،وي��تم اس��تھالكھا عن��دما تك��و�
جاھزة لالستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:
البيان
النسبة المئوية
%2
مباني
%20
تحسينات على الماجور
%10
أثاث ومعدات المكاتب
%33
أجھزة وأنظمة المعلومات
%25
وسائط نقل
يتم دراسة ت��دني القيم��ة الدفتري��ة للعق��ارات واآلالت والمع��دات عن��د وج��ود أح��داث أو ت�ي��رات ف��ي
الظروف تشير إلى عدم توافر إمكانية استرداد قيمتھا الدفترية ،عند وجود أحد ھذه األدل��ة وعن��دما
تزي��د القيم��ة الدفتري��ة ع��ن القيم��ة المتوق��ع اس��تردادھا ي��تم تخف��ي� القيم��ة الدفتري��ة للقيم��ة المتوق��ع
اس��تردادھا وھ��ي القيم��ة العادل��ة مخص��وما ً منھ��ا مص��اريف البي��ع أو "القيم��ة ف��ي االس��تخدام" أيھم��ا
أعلى.
يتم احتساب ورسملة التك��اليف المتكب��دة الس��تبدال مكون��ات العق��ارات واآلالت والمع��دات الت��ي ي��تم
التعامل معھا بشكل منفصل ،كما يتم شطب القيمة الدفترية ألي جزء مستبدل .ي��تم رس��ملة النفق��ات
األخ���رى الالحق���ة فق���ط عن���د زي���ادة المن���افع االقتص���ادية المس���تقبلية المتعلق���ة بالعق���ارات واآلالت
والمعدات ،يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل.
ط.

ي.

ك.
ل.
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الموجودات غير الملموسة:
 يتم تصنيف العمر الزمني للموجودات غير الملموسة بكونه لفترة محددة أو غير مح��ددة .وي��تم
إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لھا عمر زمني محدد خالل ھذا العمر ويتم قيد اإلطف��اء
في قائمة الدخل ،أما الموجودات غير الملموسة التي لھا عمر زمني غي��ر مح��دد في��تم مراجع��ة
التدني في قيمتھا في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تس��جيل أي ت��دني ف��ي قيمتھ��ا ف��ي قائم��ة
الدخل الموحدة.
 ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال المؤسسة وي��تم تس��جيلھا ف��ي قائم��ة
الدخل الموحدة في نفس السنة.
 يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في ت��اريخ الق��وائم المالي��ة
الموحدة وكذلك يتم مراجعة تق��دير العم��ر الزمن��ي لتل��ك الموج��ودات وي��تم إج��راء أي��ة تع��ديالت
على الفترات الالحقة.
تش��مل الموج��ودات غي��ر الملموس��ة أنظم��ة وب��رام� الحاس��ب اآلل��ي وتق��وم إدارة المؤسس��ة بتق��دير
العمر الزمني لكل بند حيث يتم إطفاء أنظم��ة وب��رام� الحاس��ب اآلل��ي بطريق��ة القس��ط الثاب��ت عل��ى
مدى العمر الزمني المقدر لخمس سنوات.
الموجودات التي آلت ملكيتھا للمؤسسة وفا ًء لديون مستحقة:
تظھر ھذه الموجودات ضمن بند موجودات أخرى وذلك بالقيمة التي آل��ت بھ��ا للمؤسس��ة أو القيم��ة
العادلة أيھما أقل ،ويعاد تقييمھا ف��ي ت��اريخ الق��وائم المالي��ة الموح��دة بالقيم��ة العادل��ة بش��كل إف��رادي،
ويتم تسجيل أي تدني في قيمتھا كخسارة في قائمة ال��دخل الموح��دة وال ي��تم تس��جيل الزي��ادة ك���يراد
ويتم تسجيل الزيادة الالحقة في قائمة الدخل الموحدة إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم
تسجيله سابقاً بموجب تعليمات سلطة النقد الفلس��طينية يتوج��ب ال��تخل� م��ن األراض��ي والعق��ارات
التي آلت ملكيتھا للمؤسسة وفاء ل��ديو� خ��الل فت��رة أقص�اھا خمس��ة س��نوات م��ن ت��اريخ االس��تمال�
ويجوز التجديد لفترات الحقة أو استمالكھا بموجب موافقة سلطة النقد الفلسطينية.
منح مقيدة بشكل دائم:
المنح المقيدة بشكل دائم ھي تلك المنح التي تحتفظ بھا المؤسس��ة بش��كل دائ��م والت��ي يش��ترط الم��انح
استخدامھا في أنشطة محددة للمؤسسة .يتم تسجيل المنح المقيدة بشكل دائم ضمن بند المطلوبات.
المخصصات:
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م.

ن.

س.

ع.

ي��تم االعت��راف بالمخصص��ات عن��دما يك��ون عل��ى المؤسس��ة التزام��ات ف��ي ت��اريخ المرك��ز الم��الي
الموحد ناشئة عن أحداث سابقة على أن يكون تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتھا بشكل
يعتمد عليه.
مخصص تعويض نھاية الخدمة واإلجازات:
يتم التخصيص لتعويض نھاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل الساري المفعول في األراضي
الفلسطينية ونظام المؤسسة الداخلي على أساس راتب شھر ع��ن ك��ل س��نة وي��تم احتس��ابه) :الرات��ب
اإلجمالي × عدد أيام الخدمة( 365/يوم( ويتم تسجيل المبالغ الواجب اقتطاعھا سنوياً على حساب
ال��دخل الموح��د وتس��جل التعويض��ات المدفوع��ة للم��وظفين ال��ذين يترك��ون الخدم��ة عل��ى حس��اب
مخصص تعويض نھاية الخدمة ويتم التخصيص إلجازات الموظفين على أساس اإلجازة الس��نوية
المستحقة لكل موظف في نھاية السنة.
ضريبة الدخل والقيمة المضافة:
تق��وم المؤسس��ة باقتط��ا� مخص��ص لض��ريبة ال��دخل وفق�ا ً للق��وانين والل��وائ� والتعليم��ات الناف��ذة ف��ي
من���ا�ق الس���لطة الفلس���طينية وبمقتض���ى المعي���ار المحاس���بي ال���دولي رق���م ) (12وال���ذي يقتض���ي
االعت��راف بالض��رائب المؤجل��ة والناجم��ة ع��ن الفروق��ات الزمني��ة المؤقت��ة للمخصص��ات الخاص��ة
بالتسھيالت االئتماني��ة غي��ر العامل��ة ومخص��ص تع��ويض نھاي��ة الخدم��ة وغيرھ��ا ،ونتيج��ة ل��ذل� ق��د
يترتب للمؤسسة موجودات ضريبية مؤجلة ،ھذا وقد ارت���ت إدارة المؤسس��ة ع��دم تس��جيلھا بس��بب
عدم التيقن من إمكانية االستفادة من ھذه المنافع خالل فترة زمنية محددة.
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة .تحسب مصاريف الضرائب المس��تحقة عل��ى
أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح الخاضعة للض��ريبة ع��ن األرب��اح المعلن��ة ف��ي
القوائم المالية الموحدة ألن األرب��اح المعلن��ة تش��مل إي��رادات غي��ر خاض��عة للض��ريبة أو مص��اريف
غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ض��ريبيا ً
أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف:
يتم تحقق اإليرادات واالعت��راف بالمص��اريف ف��ي المؤسس��ة وفق�ا ً لمب��دأ االس��تحقا� باس��تثناء فوائ��د
وعموالت التسھيالت االئتمانية غير العاملة التي يتم تسجيلھا لحس��اب فوائ��د وعم��والت معلق��ة وال
يتم االعتراف بھا كإيرادات وتسجل العموالت كإيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بھا.
المعامالت بالعمالت األجنبية:
 تم تسجيل المعامالت الت��ي ت��تم ب��العمالت األجنبي��ة خ��الل الس��نة ب�س��عار الص��رف الس��ائدة ف��يتاريخ إجراء المعامالت.
 ي��تم تحوي��ل أرص��دة الموج��ودات المالي��ة والمطلوب��ات المالي��ة النقدي��ة ب��العمالت االجنبي��ة أخ��رالسنة بإستخدام أسعار العمالت االجنبية الوسطية الس��ائدة ف��ي ت��اريخ المرك��ز الم��الي الموح��د
والمعلنة من سلطة النقد الفلسطينية.
 يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية ب��العمالت االجنبي��ة والظ��اھرة بالقيم��ة العادل��ةفي تاريخ تحديد قيمتھا العادلة.
 يتم تسجيل االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحد. يتم تسجيل فروقات التحوي��ل لبن��ود الموج��ودات والمطلوب��ات ب��العمالت األجنبي��ة غي��ر النقدي��ة)مثل األسھم( كجزء من التغير في القيمة العادلة.
 ي��تم تحوي��ل موج��ودات ومطلوب��ات الش��ركات التابع��ة الت��ي تص��در قوائمھ��ا المالي��ة بعمل��ة غي��رالدوالر األمريكي إلى الدوالر األمريكي وفقا ً ألس��عار الص��رف الس��ائدة ف��ي ت��اريخ الميزاني��ة،
وي��تم تحوي��ل بن��ود قائم��ة ال��دخل لھ��ذه الش��ركات إل��ى ال��دوالر األمريك��ي وفق�اً لمتوس��� أس��عار
الصرف خالل السنة .وي��تم قي��د الفروق��ات الناتج��ة ع��ن التحوي��ل ف��ي بن��د خ��ا� ض��من حق��و�
المساھمين.
تم تحويل أرصدة الموجــودات والمطلوبات النقدية الظاھــرة ب��العمالت االجنبي��ة أخ��ر الس��نة ال��ى
الدوالر االمريكي باستخدام معدل أسعار الصــرف السائدة نھاية السنة كما يلي:
 31كانون األول  31 2017كانون األول 2018
دوالر امريكي
دوالر امريكي
دينار اردني
1.41
1.41
شيقل اسرائيلي
0.2658
0.2874
يورو أوروبي
1.1436
1.1998
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ف .استخدام التقديرات:
إن إعداد القوائم المالية الموح��دة وتطبي��ق السياس��ات المحاس��بية يتطل��ب م��ن إدارة المؤسس�ة القي��ام
بتقديرات واجتھادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوب��ات المالي��ة وا�فص��ا� ع��ن االلتزام��ات
المحتملة  .كما أن ھذه التقديرات واالجتھ��ادات ت��ؤثر ف��ي االي��رادات والمص��اريف والمخصص��ات
وكذلك في التغيرات في القيمة العادل��ة .وبش��كل خ��اص يتطل��ب م��ن ادارة المؤسس��ة ا���دار احك�ام
واجتھادات ھامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدي��ة المس��تقبلية وأوقاتھ��ا .إن التق��ديرات الم��ذكورة مبني��ة
بال���رورة عل��ى فرض��يات وعوام��ل متع��ددة لھ��ا درج��ات متفاوت��ة م��ن التق��دير وع��دم الت��يقن وان
النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة ع��ن أوض��ا� و���رو� تل��ك
التقديرات في المستقبل.
في اعتقاد االدارة فأن تقديراتھا ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي:
 ي��تم تحمي��ل الس��نة بم��ا يخص��ھا م��ن نفق��ة ض��ريبة ال��دخل وفق��ا ً لالن�م��ة والق��وانين المرعي��ةوالمعايير المحاسبية.
 يتم احتساب مخصص تعويض نھاية الخدمة وفقاً لقانون العم��ل الس��اري المفع��ول ف��ي من��ا�قالسلطة الفلسطينية.
 تق��وم االدارة باع��ادة تق��دير االعم��ار االنتاجي��ة للموج��ودات الملموس��ة و�ي��ر الملموس��ة بش��كلدوري لغاي��ات احتس��اب االس��تھالكات واال�ف��اءات الس��نوية اعتم��ادا عل��ى الحال��ة العام��ة لتل��ك
الموجودات وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل ،ويتم اخ��ذ خس��ارة الت��دني )إن
وجدت( إلى قائمة الدخل.
 تق��وم االدارة بمراجع��ة دوري��ة للموج��ودات المالي��ة والت��ي ت�ھ��ر بالكلف��ة لتق��دير أي ت��دني ف��يقيمتھا ويتم أخذ التدني في قائمة الدخل.
 تقوم االدارة بتقدير قيم مخصص��ات خس��ائر التس��ھيالت االئتماني��ة الت��ي تش��كل ت��دني ف��ي الق��يمالقابل���ة للتحص���يل وفق���ا ً لتعليم���ات س���لطة النق���د الفلس���طينية رق���م ) (2008/1ووفق���ا ً لمع���ايير
المحاسبة الدولية.
 مخصص��ات ق���ائية :ي��تم إع��داد مخص��ص لمواجھ��ة أي��ة التزام��ات ق���ائية اس��تناداً ل��رأيالمستشار القانوني للمؤسسة.
التقاص:
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوب��ات المالي��ة وإ�ھ��ار المبل��غ الص��افي ف��ي المرك��ز
المالي الموحد فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وك��ذلك عن��دما ي��تم تس��ويتھا عل��ى أس��ا�
التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
 .4أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفية:
يتألف ھذا البند مما يلي:
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
أ .مصارف ومؤسسات مصرفية داخل فلسطين
حسابات جارية وتحت الطلب
525,037
1,382,077
ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشھر
__________ __________
حسابات جارية وودائع تستحق خالل فترة ثالثة شھور
525,037
1,382,077
__________ __________
الرصيد في نھاية السنة
525,037
1,382,077
========= =========
ب .مصارف ومؤسسات مصرفية خارج فلسطين
حسابات جارية وتحت الطلب
274,597
162,473
__________ __________
274,597
162,473
المجموع
__________ __________
اإلجمالي في نھاية السنة
799,634
1,544,550
========= =========
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 .5تسھيالت ائتمانية مباشرة – بالصافي:
أ .1 .يتألف ھذا البند مما يلي:
2018
2017
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
قروض وسلف
22,780,068 20,277,266
ينزل :مرابحة معلقة
)(1,690,182) (1,953,728
ينزل :مخصص تدني تسھيالت ائتمانية مباشرة
)(1,880,214
)(474,428
__________ __________
صافي التسھيالت االئتمانية المباشرة
19,209,672 17,849,110
========= =========
 .2بلغ صافي التسھيالت بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدما ً  19,041,140و17,666,526
دوالر أمريكي كما في  2018/12/31و 2017/12/31على التوالي.
 .3بلغ��ت التس��ھيالت االئتماني��ة المص��نفة بع��د اس��تبعاد المرابح��ة المعلق��ة  1,474,938دوالر أمريك��ي
ونسبتھا  % 6.47لعام  2018و 2,453,577دوالر أمريك��ي ونس��بتھا  %12.10لع��ام  2017م��ن
إجمالي التسھيالت االئتمانية المباشرة.
 .4بلغ��ت التس��ھيالت االئتماني��ة المتعث��رة بع��د اس��تبعاد المرابح��ة المعلق��ة  1,442,543دوالر أمريك��ي
ونسبتھا  % 6.33لعام  2018و  2,438,200دوالر أمريك��ي ونس��بتھا  % 12.02لع��ام  2017م��ن
إجمالي التسھيالت االئتمانية المباشرة.
 .5بلغ���ت القيم���ة العادل���ة للض���مانات  542,831دوالر أمريك���ي لع���ام  2018و  1,720,461دوالر
أمريكي لعام .2017
 .6بلغت التسھيالت الممنو���ة لغي��ر المقيم��ين ص��فر وص��فر دوالر أمريك��ي لع��امي 2018و 2017عل��ى
التوالي.
 .7بلغت المخصصات التي انتفت الحاجة إليھا  35,441و50,407دوالر أمريكي لع��ام  2018و2017
على التوالي.
ب.

المرابحة المعلقة:
2017
دوالر أمريكي
7,969,058
334,131
)(110,824
)(712,508
12,642
__________
7,492,499
)(5,538,771
__________
1,953,728
=========

2018
دوالر أمريكي
7,492,499
318,586
)(111,107
)(97,666
)(554
__________
7,601,758
)(5,911,576
__________
1,690,182
=========

الرصيد في بداية السنة
يضاف :المرابحة المعلقة خالل السنة
ينزل :المرابحة المحولة لإليرادات خالل السنة
ينزل :المرابحة المعلقة التي تم شطبھا
فروقات ترجمة عملة
المجموع
ينزل :المرابحة المعلقة على التسھيالت التي مضى على تعثرھا أكثر من  6سنوات
الرصيد في نھاية السنة

153

18

ج.

19

مخصص تدني التسھيالت االئتمانية:
إن الحركة الحاصلة على مخصص تدني التسھيالت االئتمانية كما يلي:
2018
2017
مخصص التدني
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
الرصيد في بداية السنة قبل التعديل
6,092,175
6,675,037
اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
1,181,913
-الرصيد المعدل في بناية السنة
7,274,088
6,675,037
304,856
-صافي مصروفات وتناقالت من مخص��ص الت��دني للمرحل��ة االول��ى
والثانية
اإلضافات إلى المخصص للمرحلة ) (3خالل السنة
147,201
57,207
المخصص المحول إلى اإليراد للمرحة ) (3خالل السنة
)(472,028
)(550,612
المخصص الذي تم شطبه مقابل تسھيالت معدومة خالل السنة
)(1,397
)(85,612
945
)(3,845
فروقات ترجمة عملة
__________ __________
مجموع مخصص التدني
7,253,665
6,092,175
) (5,373,451) (5,617,747يطرح :مخصص التسھيالت التي مضى على تعثرھا أكثر من  6سنوات
__________ __________
الرصيد في نھاية السنة
1,880,214
474,428
========= =========
قامت الشركة بالتعاقد مع مستشار خارجي إلحتساب أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
) (9وقد كان األثر نتيجة دراسة كل ما يلي:

الرصيد في بداية السنة قبل التعديل
اثر تطبيق المعبار
ارصيد المعدل في بداية السنة
االضافات مرحلة 3
االسترداد مرحلة 3
صافي استردداد وتنقالت من المرحلة 2+1
شطب مخصص
فروق ترجمة
اجمالي االثر من تصنيف المراحل
مخصص التسھيالت التي مضى على تعثرھا أكثر من  6سنوات
ارصيد نھاية السنة
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المرحلة االولى
1,076,810
1,076,810

المرحلة الثانية
105,103
105,103

182,161

122,695

1,258,971
1,258,971

227,798
227,798

المرحلة الثالثة
6,092,175
6,092,175
147,201
)(472,028
)(1,397
945
5,766,896
)(5,373,451
393,445

2018
6,092,175
1,181,913
7,274,088
147,201
)(472,028
304,856
)(1,397
945
7,253,665
)(5,373,451
1,880,214

توزيع التسھيالت االئتمانية المباشرة على القطاعات االقتصادية المختلفة كما يلي:
2018
2017
القطاع االقتصادي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
العقارات واإلنشاءات
6,293,325
5,947,736
__________ __________
سكن لإلقامة الدائمة
عقارات تجارية واستثمارات
6,293,325
5,947,736
__________ __________
ألغراض تجارية
--__________ __________
تأسيس عقار جديد وانشاءات
--__________ __________
لغرض تمويل الصناعة والتجارة
3,651,886
3,391,654
__________ __________
القطاع التصنيعي
669,075
562,981

2017
6,675,037
6,675,037
57,207
)(550,612
)(85,612
)(3,845
6,092,175
)(5,617,747
474,428

قطاع المواصالت
سياحة ،مطاعم وفنادق
القطاع الخدماتي

1,876,820
1,587,204
447,746
666,423
658,245
575,046
__________ __________
تجارة بالمفرق
8,894,992
6,176,135
__________ __________
لتمويل القطاع الزراعي
3,297,446
4,386,999
__________ __________
لغرض تمويالت استھالكية
121,884
175,988
__________ __________
أخرى
121,884
175,988
__________ __________
أخرى في القطاع الخاص
520,535
198,754
__________ __________
المجموع
22,780,068 20,277,266
========= =========
ھذا وتحرص المؤسسة على التوزيع الجغرافي لمحفظة التمويالت في جميع محافظ��ات فلس��طين بم��ا
فيھا المحافظات الجنوبية والشمالية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 .6االستثمارات في األوراق المالية من خالل الدخل الشامل:
أ .يتألف ھذا البند مما يلي:
البيــان
2018
2017
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
أوراق مالية متداولة في بورصة فلسطين
5,846,540
6,101,883
اوراق مالية غير مدرجة في بورصة فلسطين
392,741
477,938
__________ __________
المجموع
6,239,281
6,579,821
========= =========
تم رھن اسھم احدى الشركات المدرجة مقابل قرض طويل االج��ل بقيم��ة  4ملي��ون دوالر عل��ى س��عر
فائدة  % 3سنويا لمدة خمس سنوات.
ب .التغير المتراكم في القيمة العادلة:
التغير المتراكم في القيمة العادلة لالوراق المالية:
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
الرصيد في بداية السنة
18,230
)(259,410
)خسائر( أرباح غير متحققة
)(277,640
)(340,540
__________ __________
)(259,410
الرصيد في نھاية السنة
)(599,950
========= =========
 .7استثمارات في أراضي) 5,306,394دوالر أمريكي(:
أ .يم���ل ھ��ذا البن��د قيم��ة أرا���ي ت��م ���را�ھا بت��اريخ  2010/12/15وتبل��غ مس��احتھا  18,699مت��ر مرب��ع
وتق��ع ف��ي قري��ة أب��و ق��� قض��ا� رام ﷲ ح��وض رق��م ) (2قطع��ة رق��م ) (97وھ��ي ألغ��راض اس��ت�مارية
وبتاريخ  2018/12/24تم تخمين ھ��ذ� األرض بمبل��غ  4,487,760دوالر أمريك��ي م��ن قب��ل  3مخم��ن
مرخصين
إن األرض بالكام��ل مرھو���ة لص��ال� بن��� الق��اھرة عم��ان ومس��جلة ل��دى س��جل األم��وا� غي��ر المنقول��ة
بتاريخ  2017/12/5مقابل القرض الممنوح للمؤسسة بمبلغ  3مليون دوالر أمريكي – )إيضاح .(11
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ب .ت��م ���را� ارض ف��ي ق���اع ارض ف��ي غ��زة بمبل��غ  818,634دوالر امريك��ي بت��اريخ  16تش��ري� ���ا�ي
 2018وتبلغ مساحتھا  490متر مربع وھ��ي ق�ع��ة ارض رق��م ) (703ض��م� ح��وض رق��م ) (83ف��ي
و�ل��� بھ��ف ا�ش��ا�
حي الدرج ,بموجب قرار مجلس االدارة بتاريخ  2018/10/25جلسة رقم 7
مقر لفرع غزة باالضافة الى االستثمارات المتعددة  ,وق��د ت��م تس��جييلھا باس��م الس��ادة عب��د ال��رحم� حم��د
رئيس مجلس االدارة ومحمد عجور ع���و مجل��س االدارة بموج��ب مس��ت�رج قي��د م��� س��ج� االراض
في غزة بتاريخ  , 28/11/2018كما يوجد اقرار منھم بملكية الشركة لالرض ولم يتم تسجيلھا باسم
الشركة حتى تاريخ .
ج .التغير المتراكم في القيمة العادلة لالسثمارات العقارية:
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
الرصيد في بداية السنة
741,945
1,022,430
التغير المتراكم في القيمة العادلة بعد اعادة التقييم
280,485
747,960
__________ __________
1,022,430
الرصيد في نھاية السنة
1,770,390
========= =========
 .8العقارات واآلالت والمعدات بالصافي:
أ .يتألف ھذا البند مما يلي:
البيـــان

التكلفة:
الرصيد في بداية السنة
اإلضافات
فروقات ترجمة
الرصيد في نھاية السنة
االستھالك المتراكم:
الرصيد في بداية السنة
اإلضافات
فروقات ترجمة
الرصيد في نھاية السنة
صافي القيمة الدفترية
البيـــان
التكلفة:
الرصيد في بداية السنة
اإلضافات
فروقات ترجمة
الرصيد في نھاية السنة
االستھالك المتراكم:
الرصيد في بداية السنة
اإلضافات
فروقات ترجمة
الرصيد في نھاية السنة
صافي القيمة الدفترية
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مباني وأراضي
المؤسسة
دوالر أمريكي
1,258,105

تحسينات
مأجور
دوالر أمريكي
192,336

2018
أجھزة وأنظمة
أثاث ومعدات
المعلومات
المكاتب
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
461,555
644,916

ـ
________
1,258,105
________

)(3,568
________
214,976
________

)(4,357
________
651,818
________

161,219

192,336
2,396
)(3,568
________
191,164
________
23,812
=======

447,532
629,498
5,406
7,724
ـ
)(4,345
________
________
452,938
632,877
________
________
12,122
18,941
=======
=======
2017
أجھزة وأنظمة
أثاث ومعدات
المعلومات
المكاتب
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
451,315
630,313
10,240
8,889
ـ
5,714
________
________
461,555
644,916
________
________

ـ

17,962

ـ
________

179,181
_________
1,078,924

=======

26,208

مباني وأراضي
المؤسسة
دوالر أمريكي
1,258,105
ـ
ـ
________
1,258,105
________

تحسينات
مأجور
دوالر أمريكي
187,657
ـ
4,679
________
192,336
________

143,257
17,962
ـ
________
161,219
________
1,096,886
=======

187,657
ـ
4,679
________
192,336
________
=======

11,259

617,735
6,114
5,649
________
629,498
________
15,418
=======

3,505

________
465,060
________

443,839
3,693
ـ
________
447,532
________
14,023
=======

وسائط نقل
دوالر أمريكي
74,500

المجموع
دوالر أمريكي
2,631,412

ـ
________
74,500
________

)(7,925
________
2,664,459
________

74,500
ـ
ـ
________
74,500
________
ـ
=======

1,505,085
33,488
)(7,913
________
1,530,660
________
1,133,799
=======

-

40,972

وسائط نقل
دوالر أمريكي
74,500
ـ
ـ
________
74,500
________

المجموع
دوالر أمريكي
2,601,890
19,129
10,393
________
2,631,412
________

69,438
5,062
ـ
________
74,500
________
ـ
=======

1,461,926
32,831
10,328
________
1,505,085
________
1,126,327
=======

ب .بلغت تكلفة األرض المقامة عليھا مباني المؤسسة  360,000دوالر أمريكي كما في .2018/12/31
ج .من ضمن اآلالت والمعدات مبلغ  1,447,702و 1,437,561دوالر أمريكي لعامي2018م و2017م
على التوالي اآلالت ومعدات مستھلكة بالكامل وما زالت مستخدمة في أعمال المؤسسة.
 .9الموجودات األخرى:
أ .يتألف ھذا البند مما يلي:
2018
2017
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
مستحق على جھات ذات عالقة
10,578
10,578
ذمة المؤسسة االوربية الفلسطينية -ب
1,528,277
1,497,720
ذمة جمعية بيت الريادة للمشاريع الصغيرة
11,089
مصاريف مدفوعة مقدما ً
52,194
55,895
أصول آلت ملكيتھا للشركة وفا ًء لديون مستحقة – ج
908,986
850,444
ذمم تطوير المبنى
189,814
189,814
سلف موظفين
139,895
134,039
دفعات مقدمة للموردين
47,885
59,027
سلفيات مدفوعة عن ضريبة الدخل واالضافية
25,938
أخرى
96,515
109,083
__________ __________
المجموع
3,011,171
2,906,600
========= =========
ب .تمث��ل ذم��ة المؤسس��ة األوروبي��ة الفلس��طينية قيم��ة األس��ھم الت��ي ت��م ش��راءھا م��ن قب��ل (The Euro
) Palestinian Foundationمن ش��ركة مس��ار بع��دد  1,823,000س��ھم وبقيم��ة  1,528,277دوالر
أمريك��ي� حي��� ت��م تس��ديد قيم��ة ھ��ذه األس��ھم م��ن خ��الل الحص��ول عل��ى ق��رض حس��ن م��ن قب��ل ش��ركة
المؤسس��ة المص��رفية عل��ى أن يس��دد بع��د  15س��نة م��رة واح��دة ,حي��� ت��م اض��افة  30,557دوالر ت��م
اضافتھا كقرض جسن مع القرض السابق .
ج .تمثل العقارات المستملكة أراضي تم استمالكھا من قبل زبائن متعثرين وذل��� اس��تيفاء ل��ديون مس��تحقة�
وق��د ت��م اظھ��ار ھ��ذه األراض��ي ف��ي البيان��ات المالي��ة بع��د تقييمھ��ا م��ن قب��ل مخمن��ين مس��تقلين ع��ام 2018
بالقيمة العادلة بمبلغ  908,986دوالر أمريكي أو أصل الدين أيھما أقل.
 .10أرصدة المصارف المحلية:
أ .يتألف ھذا البند مما يلي:
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
مصارف محلية -ودائع قصيرة األجل
-172,414
مصارف -محلية قروض طويلة االجل
6,386,305
3,000,000
__________ __________
المجموع
6,386,305
3,172,414
========= =========
ب .بلغ متوسط الفائدة على ودائع المصارف  % 0وھي ودائع تحت الطلب تبادلية.
أ .حصلت المؤسسة على قروض طويل االجل من البنوك المحلية بفائدة  %3وھي ق��رض طوي��ل االج��ل
لمدة ) 7-5سنوات ( بضمان رھن كامل أرض الشركة الواقعة في قرية أب��و ق��� بالالض��افة ال��ى رھ��ن
عقار من االاراضي المستملكة )عقار شؤون المراه( ورھن اس��ھم م��ن الش��ركات المدرج��ة – )�يض��ا�
6و .(7
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 .11أرصدة مؤسسات شقيقة:
أ .يتألف ھذا البند مما يلي:
2018
2017
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
ودائع جارية وتحت الطلب
749,781
1,168,645
ودائع قصيرة االجل
900,000
800,000
__________ __________
المجموع
1,649,781
1,968,645
========= =========
ب .يم���ل ھ��ذا البن��د ودائ��ع ���ندوق التنمي��ة الفلس��طيني ف��ي رام ﷲ وال���د� ل��د� المؤسس��ة المص��رفية
وتستحق ھذه الودائع فائدة سنوية بمعدل .%2.50
 .12منح مقيدة بشكل دائم:
يتألف ھذا البند مما يلي:
2018
2017
البيــــان
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
وزارة المالية الفلسطينية – مشروع اإلقراض الزراعي
1,500,000
1,500,000
__________ __________
المجموع
1,500,000
1,500,000
========= =========
حصلت المؤسسة على منحة ضمن مشروع االقراض الزراعي الصغير بتاريخ  2010/10/17غيـر
محددة المدة وذلك لدعم المشاريع الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتمنح بمعدل مرابحة %5-3
سنوي حيث تستخدم تلك المنحة كصندوق إقراض دوار.
 .13مخصصات متنوعة:
أ .يتألف ھذا البند مما يلي:
رصيد
نھاية السنة
دوالر أمريكي
520,647
3,042
__________
523,689
=========
رصيد
نھاية السنة
دوالر أمريكي
514,339
12,554
__________
526,893
=========

158

2018
المكون
المستخدم
خالل السنة
خالل السنة
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
98,973
)(92,665
)(9,512
-__________
__________
98,973
)(102,177
========= =========
2017
المكون
المستخدم
خالل السنة
خالل السنة
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
80,884
)(11,609
--__________
__________
80,884
)(11,609
========= =========

رصيد
بداية السنة
دوالر أمريكي
514,339
12,554
__________
526,893
=========
رصيد
بداية السنة
دوالر أمريكي
445,064
12,554
__________
457,618
=========

البيـــــان
مخصص مكافأة نھاية الخدمة
مخصصات إجازات ومكافآت الموظفين
المجموع

البيـــــان
مخصص مكافأة نھاية الخدمة
مخصصات إجازات ومكافآت الموظفين
المجموع

 .14مخصص الضرائب:
أ .يتألف ھذا البند مما يلي:
2018
2017
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
1,025,414
992,436
32,287
32,978
)(73,340
__________ __________
984,361
1,025,414
========= =========

البيـــــان
الرصيد في بداية السنة
مصروف الضريبة خالل السنة
المدفوع خالل السنة
الرصيد في نھاية السنة

ب .ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
2018
2017
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
األرباح المحاسبية للمؤسسة في البيانات المنفردة
51,659
426,024
استرداد مخصص تدني تسھيالت ائتمانية )مصروفات تم ردھا
في سنوات سابقة(
)(403,993
)(367,019
استرداد اتعاب نھاية الخدمة المدفوعة خالل السنة )تم ردھا في
سنوات سابقة(
)(77,234
)(11,609
فروق عملة
22,068
ايرادات غير خاضعة
)(4,103
)(22,504
أتعاب استشارات خارجية ومصاريف الشركة االم
22,800
25,778
مصاريف مقدرة من االدارة الحتمال ردھا من الضريبة
36,053
31,146
89,342
80,884
مخصص اتعاب نھاية الخدمة غير مدفوعة
مخصص قروض وذمم
452,057
1,511
__________ __________
الربح الخاضع للضريبة
188,649
164,211
ضريبة القيمة المضافة
)(26,021
)(22,650
ينزل :ضريبة القيمة المضافة على الرواتب
)(120,853
)(72,711
__________ __________
الربح الخاضع لضريبة الدخل
41,775
68,850
ضريبة الدخل بنسبة %15
6,266
10,328
__________ __________
المخصص المكون لضريبة القيمة المضافة والدخل
32,287
32,978
ج .لم يتم حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات تسوية الوضع الضريبي النھائي للمؤسسة للسنوات من بداية
التأسيس وحتى  2017وما قد ينشأ عنھا من تعديالت قد تؤثر على حساب الدخل والخسائر المتراكمة.
 .15المطلوبات األخرى:
أ .يتألف ھذا البند مما يلي:
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
168,532
182,584
7,083
-66,629
73,401
483,808
522,893
654,753
666,233

مرابحة وعموالت مقبوضة مقدماً
ايجارات مقبوضة مقدما
مصاريف مستحقة
صندوق توفير الموظفين – ب
ضريبة القيمة المضافة
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942
1,361
847,646
751,260
2,061
775
__________ __________
2,146,967
2,282,994
========= =========

ضريبة الدخل – رواتب
أمانات مقترضين
أخرى
المجموع

ب .صندوق توفير الموظفين:
يتألف ھذا البند مما يلي:
2018
2017
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
رصيد بداية السنة
486,080
522,893
مساھمة المؤسسة
37,700
48,018
مساھمة الموظف
55,256
46,356
دفعات خالل السنة
)(142,359
)(47,243
__________ __________
رصيد نھاية السنة
483,808
522,893
========= =========
ج .بلغ��� مس��اھمة الموظ��ف ف��ي ص��ندو� ت��وفير الم��وظفين  198,947دوالر أمريك��ي حت��� نھاي��ة الع��ام
.2018
د .بلغ��� مس��اھمة المؤسس��ة ف��ي ص��ندو� ت��وفير الم��وظفين  284,861دوالر أمريك��ي حت��� نھاي��ة الع��ام
.2018
 .16رأس المال المدفوع:
أ .حدد رأس مال المؤسسة المصرح ب��ه بمبل��غ  30,000,000دوالر أمريك��ي مقس��مة إل��� 30,000,000
س���ھم بقيم���ة دوالر واح���د للس���ھم وبن���ا ًء �ل���� اجتم���اع الھي����ة العام���ة �ي���ر الع���ادي للمؤسس���ة بت���اري�
2008/12/19م وموافق����ة س����لطة النق����د الفلس����طينية بكتابھ����ا رق����م د 2009/03/1278 – 4بت����اري�
2009/3/23م .وموافقة مراقب الش��ركات بموج��ب ���ھادته بت��اري� 2009/4/6م بش��أن تحوي��ل المنح��ة
األوروبية البالغة  7,892,000دوالر أمريك��ي كتس��ديد لحس��اب رأس م��ال المؤسس��ة وتس��جيلھا لص��ال�
مجل���� المؤسس���ة األوروبي���ة الفلس���طينية بحي���� يص���ب� رأس الم���ال الم���دفوع بع���د ھ���ذا التس���ديد مبل���غ
 29,728,195دوالر أمريكي.
ب .زادت مساھمة بعض المساھمين في رأس مال المؤسسة ���ن النس��بة المق��رر� حس��ب ق��انون المص��ار�
رقم  9لسنة .2010
 .17االحتياطي القانوني:
وفقاً لقانون الشركات وقانون المص��ار� يقتط��� م��ا نس��بته  %10م��ن األرب��اح الص��افية وي�ص��� لحس��اب
االحتياطي القانوني وال يجوز وقف ھذا االقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة في ھذا الحس��اب م��ا
يعادل رأس مال المؤسسة وإنه يحظر تحويل أي جزء منه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية وقد
بلغ ھذا االحتياطي  1,049,235دوالر أمريكي و 1,047,298دوالر أمريك��ي لع��امي � 2017 2018ل���
التوالي.
 .18احتياطي مخاطر مصرفية عامة:
ي��تم تك��وين احتي��اطي م���اطر مص��رفية �ام��ة وفق��اً لتعليم��ات س��لطة النق��د الفلس��طينية بنس��بة  %1.5م��ن
التس��ھيالت المبا���ر� و %0.5م��ن التس��ھيالت �ي��ر المبا���ر� بحي��� يحظ��ر ت�في���ه دون الحص��ول �ل���
موافقة سلطة النقد المسبقة ويظھر ھذا االحتياطي ض��من حق��و� المس��اھمين وفق�ا ً للتعليم��ات رق��م 2008/5م
وقد تم احتساب ھذا االحتي��اطي بموج��ب التعليم��ات بمبل��غ ص��فر دوالر أمريك��ي بينم��ا االحتي��اط المك��ون ھ��و
ص���فر دوالر امريك���ي لع���ام  285,775) 2018دوالر امريك���ي لع���ام  .(2017والج���دير بال���ذكر أن���ه ت���م
اس��تدرا� كام��ل مبل��غ احتي��اطي م���اطر مص��رفية �ام��ة والب��الغ  285,775دوالر أمريك��ي وفق �ا ً لتعليم��ات
سلطة النقد الفلسطينية كأثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ).(9
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 .19احتياطي خاص:
قامت المؤسسة وشركة األسواق المالية العالمية خالل عام  2004بتوقيع اتفاقية تم بمو�بھ��ا م��نح المؤسس��ة
منحة مقيدة بقيمة  770,000دوالر أمريكي يتم استخدامھا في منح قروض للعم��الء ض��من ش��روط خاص��ة.
تم خالل عام  2008تحويل المنحة المقي��دة والفوائ��د المس��تحقة عليھ��ا البال���ة  137,762دوالر أمريك��ي إل��ى
حساب اإليرادات وفق�اً لالتفاقي��ة الت��ي ت��ن� عل��ى تحوي��ل مبل��غ المنح��ة والفوائ��د المس��تحقة عليھ��ا إل��ى ملكي��ة
المؤسسة عند استيفاء شروط المنحة مع االستمرار في استخدامھا لنفس أھداف المنح��ة األص��لية وق��د قام��ت
المؤسسة بتسجيل مبلغ المنحة والفوائد المستحقة عليھا بعد تنزيل الضرائب ذات العالق��ة كاحتي��اطي خ��ا�
ضمن حقوق المساھمين.
 .20المرابحة الدائنة:
يتألف ھذا البند مما يلي:
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
1,460,754
1,052,721
--__________ __________
1,460,754
1,052,721
========= =========

سلف وقروض
أرصدة وإيداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
المجموع

 .21الفوائد المدينة:
يتألف ھذا البند مما يلي:
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
قروض بنوك محلية
168,562
-قروض مؤسسات شقيقة
43,699
42,910
أخرى
13,633
13,883
__________ __________
225,894
56,793
المجموع
========= =========
 .22صافي إيرادات العموالت:
يتألف ھذا البند مما يلي:
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
عموالت تسھيالت ائتمانية مباشرة
172,429
175,500
__________ __________
صافي إيرادات العموالت
172,429
175,500
========= =========
 .23توزيعات نقدية من أوراق مالية متوفرة للبيع:
أ .يتألف ھذا البند مما يلي:
2018
2017
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
توزيعات نقدية لألرباح من أوراق مالية متوفرة للبيع
4,103
22,504
__________ __________
المجموع
4,103
22,504
========= =========
ب .حصلت الشركة خالل سنة 2018على توزيعات نقدية لألرباح بمبلغ  4,103دوالر أمريكي.
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 .24إيرادات أخرى:
يتألف ھذا البند مما يلي:
2018
2017
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
23,761
21,406
8,789
10,453
38,227
22,993
__________ __________
70,777
54,852
========= =========
 .25نفقات الموظفين:
يتألف ھذا البند مما يلي:
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
890,821
663,838
120,853
72,711
48,018
37,700
42,409
35,940
1,664
2,280
98,973
80,884
4,999
2,439
__________ __________
1,207,737
895,792
========= =========
 .26المصاريف التشغيلية األخرى:
يتألف ھذا البند مما يلي:
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
30,826
18,985
17,867
10,493
31,744
27,005
32,644
23,860
64,634
51,558
5,492
1,634
41,272
37,594
13,455
8,841
68,333
55,791
63,927
67,866
22,800
25,778
14,918
193,173
7,744
8,870
__________ __________
415,656
531,448
========= =========
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إيراد إيجارات
ارباح بيع أصول آلت ملكيتھا للشركة وفاء لديون مستحقة
أخرى
المجموع

رواتب ومنافع وعالوات الموظفين
ضريبة القيمة المضافة على الرواتب
مساھمة المؤسسة في صندوق االدخار
نفقات طبية
تدريب الموظفين
تعويض نھاية الخدمة
أخرى
المجموع
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 .27تعديالت سنوات سابقة:
تم���ل تع��ديالت س��نوات س��ابقة بمبل��غ  338,505دوالر أمريك��ي قيم��ة أس��ھم إلح��دى الش��ركات المدرج��ة ف��ي
السوق المالي الفلسطيني ،تم تملكھا من قبل الشركة مقابل تسديد ق��ر� متع���ر )خ��ار� الق��وائم المالي��ة( من��ذ
سنوات سابقة حيث تم تسديد قيمة الق��ر� م��ن أرب��ا� األس��ھم المو�ع��ة وتس��جيل قيم��ة األس��ھم العادل��ة عل���
الخسائر المدورة.
 .28العائد على السھم من األرباح:
يتألف ھذا البند مما يلي:
2018
2017
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
)(359,965
672,484
__________ __________
29,728,195
29,728,195
__________ __________
2.26%
(1.21)%
========= =========
 .29كفاية رأس المال:
يتألف ھذا البند مما يلي:

قاعدة رأس المال
رأس المال األساسي

قاعدة رأس المال
رأس المال األساسي
إيجارات
قرطاسية ومطبوعات
بريد وطوابع وھاتف
صيانة وتصليحات وتنظيفات
دعاية وإعالن واشتراكات
مصروفات تأمين
إنارة وتدفئة ومياه
نفقات ضيافة
مصاريف سفر وإقامة وتنقالت
أتعاب قانونية ومھنية
مصاريف استشارية ومھنية للشركة االم )قبرص(
مكافاة الھيئة العامة
أخرى
المجموع

صافي ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسھم المكتتب بھا
العائد على السھم من األرباح

2018
نسبته إلى األصول
نسبته إلى
المرجحة بالمخاطر
الموجودات
المبلغ
دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي
64.06 %
63.05 % 22,509,981
84.60%
83.27 % 29,728,195
2017
نسبته إلى األصول
نسبته إلى
المرجحة بالمخاطر
الموجودات
المبلغ
دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي
71,61 %
69.07 % 23,392,353
91.01%
87.77 % 29,728,195

 .30النقد والنقد المعادل:
يتألف ھذا البند مما يلي:
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
1,133
122,505
799,634
1,544,550
__________ __________
800,767
1,667,055
========= =========

نقد في الصندوق
أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفية
المجموع

 .31معامالت مع أطراف ذوي الصلة:
أ .تدخل المؤسسة ضمن أعمالھا االعتيادية في مع��امالت م��� كب��ار المس��اھمين ،أعض��ا� مجل��� اإلدارة،
اإلدارة العليا والمؤسسات التابعة لھم والذين يعتبرون من ذوي الص��لة بالمؤسس��ة حس��ب تعريف��ات ف��ي
قانون المصارف رقم ) (9لسنة  2010وتعليمات سلطة النقد الصادرة بمقتضاه وھي كما يلي:
 .1بلغ حجم التسھيالت الممنوحة لذوي الصلة  1,739,891دوالر أمريكي.
 .2بلغ حج��م التس��ھيالت المتع���رة  31,000دوالر أمريك��ي والمخصص��ات  31,000والفوائ��د المعلق��ة
 1,598دوالر أمريكي التي تم تكوينھا مقابل تلك التسھيالت.
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 .3بل��� إ�م��الي المكاف���ت الت��ي ����� �ليھ��ا ذوي ال���لة بم��ا ف��ي ذل��� روات��بھم  207,134دوالر
أمريكي.
 .4بلغت االمتيازات األخرى بخالف الروات���  36,053دوالر أمريك��ي )موا���الت أ����ا� مجل���
اإلدارة(.
ب .التعامالت مع األطراف ذوي الصلة:
يتألف ھذا البند مما يلي:

البيــــان
بنود داخل المركز المالي
تسھيالت مباشرة

األطــراف ذوي الصلـــة
اإلدارة
واإلدارة
الشركات
التنفيذية
التابعة
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
200,525
ـ
__________

__________

ذمم مدينة

ـ

ذمم تطوير المبنى

ـ

ودائع مؤسسات شقيقة

ـ

عناصر بيان الدخل
فوائد مدينة
إيرادات أخرى )إيجارات(
مكافئة الھيئة العامة

البيــــان
بنود داخل المركز المالي
تسھيالت مباشرة

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

المجموع

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________
23,761
14,918
__________

__________
23,761
14,918
__________

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

األطــراف ذوي الصلـــة
اإلدارة
واإلدارة
الشركات
التنفيذية
التابعة
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
150,084
ـ
__________

__________

ذمم تطوير المبنى

ـ

ودائع مؤسسات شقيقة

ـ

إيرادات أخرى )إيجارات(
مكافئة الھيئة العامة

10,578

10,578

__________

البيــــان

__________

ذمم مدينة

فوائد مدينة

األطراف ذوي
الصلة اآلخرون
دوالر أمريكي
1,539,366

المجموع
دوالر أمريكي
1,739,891

ـ

189,814

1,649,781

43,699

189,814

1,649,781

43,699

2017
األطراف ذوي
الصلة اآلخرون
دوالر أمريكي
1,497,720
10,578

10,578

 .33معلومات قطاعات األعمال:
يتألف ھذا البند مما يلي:

__________

إجمالي الدخل
استرداد مخصص تدني التسھيالت
نتائج قطاع األعمال
مصاريف غير موزعة

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

صافي الربح )الخسارة( بعد الضريبة

__________

__________

__________

__________

إجمالي موجودات القطاع

__________

__________

__________

__________

إجمالي مطلوبات القطاع

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

189,814

1,968,645

42,910

20,000
193,173

189,814

1,968,645

42,910

20,000
193,173

خسارة السنة قبل الضريبة
مخصص الضرائب

مصاريف رأسمالية
استھالكات واطفاءات
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نسبتھا إلى صافي
التسھيالت االئتمانية
دوالر أمريكي

نسبتھا إلى
قاعدة رأس المال
دوالر أمريكي

1.04%
7.96%

0.89%
6.80%

المصنفة منھا
دوالر أمريكي

نسبتھا إلى صافي
التسھيالت االئتمانية
دوالر أمريكي
1.04%
8.01%

2017

نسبتھا إلى
قاعدة رأس المال
دوالر أمريكي
0.89%
6.84%

المخصصات
المكونة مقابلھا
دوالر أمريكي

31,000
31,000
ـ
1,539,366
__________ __________
31,000
1,570,366
========== ==========
المصنفة منھا
دوالر أمريكي

المخصصات
المكونة مقابلھا
دوالر أمريكي

31,000
31,000
ـ
1,497,720
__________ __________
31,000
1,528,720
========== ==========

 .32القضايا المقامة على المؤسسة:
يوج��د قض��ايا مقام��ة عل��ى الش��ركة وذل��� ���م� النش��اط ال�بيع��ي لھ��ا وف��ي اعتق��اد ال��ـشركة ووفق��ـا ل��ـرأي
المستشار القانوني للشركة فإن المبالغ المتوقع دفعھا على ھذه القضايا والنتائج الت��ي ق��د تترت��ب عليھ��ـا ل��يس
لھا أثر جوھري على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالھا.

معلومات قطاعات
األعمال الرئيسية

المجموع
دوالر أمريكي
1,647,804

__________

2018

المجموع

األطراف ذوي الصلة
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
األطراف ذوي الصلة اآلخرون

ـ

عناصر بيان الدخل

ـ

البيــــان
األطراف ذوي الصلة
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
األطراف ذوي الصلة اآلخرون

2018

__________

ج .تسھيالت ذوي الصلة:
يتألف ھذا البند مما يلي:

األفراد
دوالر أمريكي
937,273
244,485
__________
1,181,758
)(1,521,557
__________
)(339,799
-__________
)(339,799
========
6,849,112
========
1,052,765
========
-========
-========

المؤسسات
والشركات
دوالر أمريكي
371,959
227,543
__________
599,502
)(553,893
__________
45,609
)(32,287
__________
13,322
========
28,851,972
========
12,138,338
========
40,972
========
-========

أخرى
دوالر أمريكي
--__________
)(33,488
__________
)(33,488
-__________
)(33,488
========
-========
-========
-========
33,488
========

المجمـــوع
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
1,672,128
1,309,232
550,612
472,028
__________
__________
2,222,740
1,781,260
)(1,517,278
)(2,108,938
__________
__________
705,462
)(327,678
)(32,978
)(32,287
__________
__________
672,484
)(359,965
========
========
33,868,713
35,701,084
========
========
10,476,360
13,191,103
========
========
19,129
40,972
========
========
32,831
33,488
========
========
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الفجوة التراكمية في مخاطر السيولة

الفجوة

مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساھمين

حقوق المساھمين

مجموع المطلوبات

المطلوبات وحقوق المساھمين
ودائع مصارف محلية
ودائع مؤسسات شقيقة
منح مقيدة
مخصصات متنوعة
مخصص ضرائب
مطلوبات أخرى

مجموع الموجودات

البيــــان
الموجودات:
نقد في الصندوق
أرصدة لدى بنوك محلية
أوراق مالية متوفرة للبيع
استثمارات في أراضي
تسھيالت ائتمانية مباشرة – بالصافي
العقارات واآلالت والمعدات بالصافي
موجودات أخرى

داخل فلسطين
البيـــان
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
682,690
)(346,592
ربح السنة
__________ __________
مجموع الموجودات 32,356,989 33,889,489
======== ========
19,129
40,972
اإلنفاق الرأسمالي
__________ __________

خارج فلسطين
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
)(10,206
)(13,373
__________ __________
1,511,724
1,811,595
======== ========
__________ __________

المجموع
2017
2018
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
672,484
)(359,965
__________ __________
33,868,713 35,701,084
======== ========
19,129
40,972
__________ __________

معلومات قطاعات األعمال الثانوية:
يتألف ھذا البند مما يلي:

========
)(2,283,920
========
)(2,283,920
========

4,252,167

__________

ـ

__________

4,252,167

__________

123,398
1,649,781
ـ
ـ
984,361
1,494,627

1,968,247
========

531,564

__________

1,133
799,634
ـ
ـ
635,916

أقل من شھر
دوالر امريكي

========
5,829,709
========
3,545,789
========

266,796

__________

ـ

__________

266,796

__________

246,796
ـ
ـ
15,000
ـ
5,000

6,096,505
========

5,813

__________

ـ
ـ
ـ
ـ
6,090,692

من شھر إلى
ثالثة شھور
دوالر امريكي

========
1,030,437
========
4,576,226
========

400,194

__________

ـ

__________

400,194

__________

370,194
ـ
ـ
15,000
ـ
15,000

1,430,631
========

915,723

__________

ـ
ـ
ـ
ـ
514,908

من ثالثة شھور
إلى ستة شھور
دوالر امريكي

31

========
2,242,044
========
6,818,270
========

800,388

__________

ـ

__________

800,388

__________

740,388
ـ
ـ
30,000
ـ
30,000

3,042,432
========

25,253

__________

ـ
ـ
ـ
ـ
3,017,179

4,541

========
563,357
========
7,381,627
========

3,330,083

__________

ـ

__________

3,330,083

__________

2,961,551
ـ
ـ
150,000
ـ
218,532

3,893,440
========

__________

0

========
2,420,603
========
9,802,230
========

2,641,475

__________

ـ

__________

2,641,475

__________

1,943,978
ـ
ـ
313,689
ـ
383,808

5,062,078
========

__________

ـ
ـ
ـ
ـ
3,888,899

أكثر من ثالثة
سنوات
دوالر امريكي
ـ
ـ
ـ
ـ
5,062,078

2018
من سنة حتى
من ستة شھور
ثالثة سنوات
حتى سنة
دوالر امريكي
دوالر امريكي

ـ
ـ
1,500,000
ـ
ـ
ـ

6,386,305
1,649,781
1,500,000
523,689
984,361
2,146,967

========
)(9,802,230
========
ـ
========

__________

__________

========
ـ
========
ـ
========

__________

__________
24,009,981

22,509,981

1,500,000

__________

35,701,084

22,509,981

13,191,103

__________

14,207,751
========

35,701,084
========

__________

1,133
799,634
6,239,281
5,306,394
19,209,672
1,133,799
3,011,171

__________

ـ
ـ
6,239,281
5,306,394
ـ
1,133,799
1,528,277

بدون تاريخ
استحقاق
دوالر امريكي

المجموع
دوالر امريكي
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الفجوة التراكمية في مخاطر السيولة

الفجوة

مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساھمين

حقوق المساھمين

مجموع المطلوبات

المطلوبات وحقوق المساھمين
ودائع مصارف محلية
ودائع مؤسسات شقيقة
منح مقيدة
مخصصات متنوعة
مخصص ضرائب
مطلوبات أخرى

مجموع الموجودات

البيــــان
الموجودات:
نقد في الصندوق
أرصدة لدى بنوك محلية
أوراق مالية متوفرة للبيع
استثمارات في أراضي
تسھيالت ائتمانية مباشرة – بالصافي
العقارات واآلالت والمعدات بالصافي
موجودات أخرى

الفجوة

مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساھمين

حقوق المساھمين

مجموع المطلوبات

المطلوبات وحقوق المساھمين
ودائع مصارف محلية
ودائع مؤسسات شقيقة
منح مقيدة
مخصصات متنوعة
مخصص ضرائب
مطلوبات أخرى

مجموع الموجودات

البيــــان
الموجودات:
نقد في الصندوق
أرصدة لدى بنوك محلية
أوراق مالية متوفرة للبيع
استثمارات في أراضي
تسھيالت ائتمانية مباشرة – بالصافي
العقارات واآلالت والمعدات بالصافي
موجودات أخرى

 .35جدول حساسية أسعار الفائدة:
يتألف ھذا البند مما يلي:

ـ

4,425,437
========
1,203,332
========
1,203,332
========

__________

ـ

__________

4,425,437

__________

177,414
1,968,645
ـ
ـ
1,025,414
1,253,964

5,628,769
========

__________

122,505
1,544,550
ـ
3,455,093
ـ
506,621

أقل من شھر
دوالر امريكي

1,773,179
========
)(336,496
========

__________

__________

1,773,179

__________

123,398
1,649,781
ـ
ـ
ـ
ـ

1,436,683
========

__________

635,916
ـ
ـ

1,133
799,634
ـ

أقل من شھر
دوالر امريكي

ـ

122,400
========
1,635,725
========
2,839,057
========

__________

ـ

__________

122,400

__________

100,000
ـ
ـ
15,000
ـ
7,400

1,758,125
========

__________

ـ
ـ
ـ
ـ
1,754,505
ـ
3,620

من شھر إلى
ثالثة شھور
دوالر امريكي

246,796
========
5,843,896
========

__________

__________

246,796

__________

246,796
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

6,090,692
========

__________

ـ
6,090,692
ـ
ـ

ـ
ـ

من شھر إلى
ثالثة شھور
دوالر امريكي

ـ

183,600
========
1,387,079
========
4,226,136
========

__________

ـ

__________

183,600

__________

150,000
ـ
ـ
15,000
ـ
18,600

1,570,679
========

__________

ـ
ـ
ـ
ـ
1,565,490
ـ
5,189

من ثالثة شھور
إلى ستة شھور
دوالر امريكي

32

370,194
========
144,714
========

__________

__________

370,194

__________

370,194
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

514,908
========

__________

ـ
ـ
ـ
ـ
514,908
ـ
ـ

من ثالثة إلى
ستة أشھر
دوالر امريكي

33

ـ

ـ

2,961,551
========
927,348
========

__________

__________

2,961,551

__________

2,961,551
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

3,888,899
========

__________

366,500
========
1,382,944
========
5,609,080
========

__________

ـ

__________

366,500

__________

300,000
ـ
ـ
30,000
ـ
36,500

1,749,444
========

__________

ـ
ـ
ـ
ـ
887,875
ـ
861,569

1,568,884
========
1,693,705
========
7,302,785
========

__________

ـ

__________

1,568,884

__________

1,200,000
ـ
ـ
150,000
ـ
218,884

3,262,589
========

__________

ـ
ـ
ـ
ـ
3,230,708
ـ
31,881

2017
من سنة حتى
من ستة شھور
ثالثة سنوات
حتى سنة
دوالر امريكي
دوالر امريكي

740,388
========
2,276,791
========

__________

__________

740,388

__________

740,388
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

3,017,179
========

__________

ـ
ـ
ـ
ـ
3,017,179
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
3,888,899
ـ
ـ

2018
من سنة إلى
من ستة أشھر
ثالثة سنوات
إلى سنة
دوالر امريكي
دوالر امريكي

6,386,305
1,649,781
1,500,000
523,689
984,361
2,146,967

__________

__________

__________

أكثر من ثالثة
سنوات
دوالر امريكي

1,943,978
========
3,118,100
========

ـ
ـ
6,579,821
3,739,800
ـ
1,126,327
1,497,720

بدون تاريخ
استحقاق
دوالر امريكي

27,664,998
========
)(11,974,353
========

122,505
1,544,550
6,579,821
3,739,800
17,849,110
1,126,327
2,906,600

المجموع
دوالر امريكي

ـ
ـ
1,500,000
ـ
ـ
ـ
3,172,414
1,968,645
1,500,000
526,893
1,025,414
2,282,994

2,309,539
========
4,645,900
========
11,948,685
========

__________

ـ

__________

2,309,539

__________

1,245,000
ـ
ـ
316,893
ـ
747,646

6,955,439
========

12,943,668
========

__________

__________

__________

__________
__________

__________

24,892,353
========
)(11,948,685
========
ـ
========

23,392,353

1,500,000

__________

33,868,713
========
ـ
========
ـ
========

23,392,353

10,476,360

__________

33,868,713
========

__________

ـ
ـ
ـ
ـ
6,955,439
ـ
-

__________

__________

__________
35,701,084
========
ـ
========

5,155,017

13,191,103

__________
22,509,981
ـ

ـ
ـ
1,500,000
523,689
984,361
2,146,967

15,690,645
========

__________

35,701,084
========

__________

1,133,799
3,011,171

ـ
ـ
6,239,281
5,306,394

1,133
799,634
6,239,281
5,306,394
19,209,672
1,133,799
3,011,171

المجموع
دوالر امريكي

22,509,981

__________

1,943,978

__________

1,943,978
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

5,062,078
========

__________

ـ
ـ
ـ
ـ
5,062,078
ـ
ـ

أكثر من
ثالثة سنوات
دوالر امريكي

بنود غير خاضعة
ألسعار الفائدة
دوالر امريكي
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الفجوة

مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساھمين

حقوق المساھمين

مجموع المطلوبات

المطلوبات وحقوق المساھمين
ودائع مصارف محلية
ودائع مؤسسات شقيقة
منح مقيدة
مخصصات متنوعة
مخصص ضرائب
مطلوبات أخرى

مجموع الموجودات

البيــــان
الموجودات:
نقد في الصندوق
أرصدة لدى بنوك محلية
أوراق مالية متوفرة للبيع
استثمارات في أراضي
تسھيالت ائتمانية مباشرة – بالصافي
العقارات واآلالت والمعدات بالصافي
موجودات أخرى

2,146,059
========
2,976,089
========

ـ

__________

2,146,059

__________

__________

177,414
1,968,645
ـ
ـ
ـ
ـ

5,122,148
========

__________

3,455,093
ـ
ـ

122,505
1,544,550
ـ

أقل من شھر
دوالر امريكي

100,000
========
1,654,505
========

ـ

__________

__________

100,000

__________

100,000
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

1,754,505
========

__________

ـ
1,754,505
ـ
ـ

ـ
-

من شھر إلى
ثالثة شھور
دوالر امريكي

150,000
========
1,415,490
========

ـ

__________

__________

150,000

__________

150,000
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

1,565,490
========

__________

ـ
ـ
ـ
1,565,490
ـ
ـ

من ثالثة إلى
ستة أشھر
دوالر امريكي

34

300,000
========
587,875
========

ـ

__________

__________

300,000

__________

300,000
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

887,875
========

__________

ـ
ـ
ـ
ـ
887,875
ـ
ـ

1,200,000
========
2,030,708
========

ـ

__________

__________

1,200,000

__________

1,200,000
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

3,230,708
========

__________

ـ
ـ
ـ
ـ
3,230,708
ـ
ـ

2017
من سنة إلى
من ستة أشھر
ثالثة سنوات
إلى سنة
دوالر امريكي
دوالر امريكي

1,245,000
========
5,710,439
========

ـ

__________

__________

1,245,000

__________

1,245,000
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

6,955,439
========

__________

ـ
ـ
ـ
ـ
6,955,439
ـ
ـ

أكثر من
ثالثة سنوات
دوالر امريكي

28,727,654
========
)(14,375,106
========

23,392,353

33,868,713
========
ـ
========

__________

23,392,353

__________

5,335,301
10,476,360

3,172,414
1,968,645
1,500,000
526,893
1,025,414
2,282,994

__________

ـ
ـ
1,500,000
526,893
1,025,414
2,282,994

14,352,548
========
33,868,713
========

122,505
1,544,550
6,579,821
3,739,800
17,849,110
1,126,327
2,906,600

المجموع
دوالر امريكي

__________

ـ
ـ
6,579,821
3,739,800
1,126,327
2,906,600

بنود غير خاضعة
ألسعار الفائدة
دوالر امريكي

__________

__________

__________

__________
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 .36إدارة المخاطر:
تق��وم المؤسس��ة باإلفص��ا� ع��ن المعلوم��ات الت��ي تس��اعد مس��تخدمي الق��وائم المالي��ة ف��ي تقي��يم طبيع��ة ودرج��ة
المخاطر التي تتعرض لھا المؤسسة والناشئة عن األدوات المالية كما بتاريخ القوائم المالية وھي كما يلي:
أوالً :مخاطر االئتمان:
ھي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه المؤسسة مما يؤدي
إلى حدوث خسائر وتعمل المؤسسة على إدارة مخاطر االئتمان من خ��الل وض��� س��قوف لمب��الغ التس��ھيالت
االئتماني��ة )ف��رد أو مؤسس��ة( ومجم��وع الق��روض الممنوح��ة لك��ل قط��اع وك��ل منطق��ة جغرافي��ة ك��ذلك تعم��ل
المؤسس��ة عل��ى مراقب��ة مخ��اطر االئتم��ان وعل��ى تقي��يم الوض��� االئتم��اني للعم��الء ،إض��افة إل��ى ذل��ك تعم��ل
المؤسسة على الحصول على ضمانات مناسبة من العمالء.
ثانياً :مخاطر السوق:
تنشأ مخاطر السوق عن التقلبات في أس��عار الفوائ��د وأس��عار ص��رف العم��الت .يق��وم مجل��� اإلدارة بوض���
حدود لقيمة المخاطر المقبولة ويتم مراقبة ذلك من قبل إدارة المؤسسة بشكل دوري.
ثالثا ً :مخاطر أسعار الفائدة:
تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية ،تتعرض
المؤسسة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات حس��ب
اآلجال الزمنية المتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد في فت��رة �مني��ة معين��ة وتق��وم المؤسس��ة ب���دارة ھ��ذه
المخ��اطر ع��ن طري��ق مراجع��ة أس��عار الفوائ��د عل��ى الموج��ودات والمطلوب��ات م��ن خ��الل إس��تراتيجية إدارة
المخاطر حيث تعمل المؤسس��ة عل��ى إدارة التع��رض ألس��عار الفائ��دة المرتبط��ة بموجودات��ه ومطلوبات��ه عل��ى
أس���اس مجم���� .وي���تم أخ���ذ كاف���ة العناص���ر المرتبط���ة ب���التعرض ألس���عار الفائ���دة بع���ين االعتب���ار ف���ي إدارة
مخاطرھا ،حيث تقوم إدارة المؤسسة باستعراض تقرير فجوات أسعار الفائدة وتقرير توقعات أسعار الفائدة
للوقوف على مخاطر أسعار الفائدة في األجل القصير واألجل الطوي��ل واتخ��اذ الق��رارات المالئم��ة للح��د م��ن
ھذه المخاطر في ضوء توقعات اتجاه أسعار الفائدة.
رابعا ً :مخاطر السيولة:
تتم���ل مخ��اطر الس��يولة ف��ي ع��دم ق��درة المؤسس��ة عل��ى ت��وفير التموي��ل ال��ال�م لتأدي��ة التزاماتھ��ا ف��ي ت��واريخ
اس��تحقاقھا ،ولتجن��ب ھ��ذه المخ��اطر تق��وم اإلدارة بتنوي��� مص��ادر التموي��ل وإدارة الموج��ودات والمطلوب��ات
وموائمة آجالھا واالحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكم��ه .تھ��دف سياس��ة إدارة الس��يولة ف��ي المؤسس��ة
إل��ى تعظ��يم إمكاني��ة الحص��ول عل��ى الس��يولة بأق��ل التك��اليف الممكن��ة حي��ث تس��عى إل��ى الحف��اظ عل��ى مص��ادر
تمويل مستقرة يمكن االعتم��اد عليھ��ا وبمع��دل تكلف��ة مناس��ب .ي��تم قي��اس ورقاب��ة وإدارة الس��يولة عل��ى أس��اس
الظروف الطبيعية والطارئة .ويشمل ذلك استخدام تحليل آجال االستحقاق للموجودات والمطلوبات والنسب
المالية المختلفة.
خامسا ً :مخاطر العمالت األجنبية:
ھي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار العم��الت األجنبي��ة .يعتب��ر ال��دوالر األمريك��ي
العمل��ة األس��اس للمؤسس��ة ،تق��وم إدارة المؤسس��ة بتحدي��د العم��الت المقب��ول أخ��ذ مراك��ز بھ��ا ووض��� ح��دود
للمركز المالي لكل عملة لدى المؤسسة سنوياً ،يتم مراقبة مركز العم��الت األجنبي��ة بش��كل ي��ومي بحي��ث ي��تم
التحقق م��ن ع��دم وج��ود أي��ة تج��او�ات ف��ي ھ��ذه المراك��ز ق��د ت��ؤدي إل��ى تحم��ل المؤسس��ة لمخ��اطر أعل��ى م��ن
المستوى المقبول ،كما يتم إتباع استراتيجيات للتحوط وللتأكد من االحتفاظ بمركز العمالت األجنبي��ة ض��من
الحدود المعتمدة.
سادساً :إدارة رأس المال:
يتم���ل الھ��دف الرئيس��ي ف��ي إدارة رأس الم��ال ف��ي الحف��اظ عل��ى نس��ب رأس م��ال مالئم��ة بش��كل ي��دعم نش��اط
المؤسسة ويعظم حقوق الملكية ،حيث تقوم المؤسس��ة ب���دارة ھيكل��ة رأس الم��ال وإج�راء التع��ديالت الال�م��ة
في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية.
سابعاً :مخاطر التركز في الموجودات والمطلوبات:
تحد المؤسسة من مخ��اطر ترك��ز الموج��ودات والمطلوب��ات م��ن خ��الل تو�ي��� نش��اطاتھا عل��ى ع��دة قطاع��ات
وعلى عدة مناطق جغرافية داخل وخارج فلسطين.
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ثامناً :تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية:
تمارس المؤسسة أنشطتھا في فلسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من
خطر ممارسة المؤسسة ألنشطتھا وقد يؤثر سلبا ً على أدائھا.
 .37التحليل الجغرافي ومخاطر تركز الموجودات:
يتألف ھذا البند مما يلي:
2018
المجموع
إسرائيل
أوروبا

فلسطين

1,133
ـ
ـ
1,133
525,037
274,597
799,634
5,846,540
ـ
ـ
5,846,540
392,741
392,741
ـ
ـ
5,306,394
5,306,394
ـ
ـ
19,209,672
ـ
 19,209,672ـ
1,133,799
1,133,799
ـ
ـ
1,474,173
3,673
1,533,325
3,011,171
__________ __________ __________ __________
33,889,489
278,270
1,533,325 35,701,084
========= ======== ======== =========
المجموع

أوروبا

2017
إسرائيل

فلسطين

122,505
ـ
ـ
122,505
1,382,077
162,473
1,544,550
6,101,883
ـ
ـ
6,101,883
477,938
477,938
ـ
ـ
3,739,800
ـ
ـ
3,739,800
17,849,110
ـ
 17,849,110ـ
1,126,327
1,126,327
ـ
ـ
1,511,724
2,906,600
1,394,876
ـ
__________ __________ __________ __________
32,194,516
162,473
1,511,724 33,868,713
========= ======== ======== =========

البيــــان
نقد في الصندوق
أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
استثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع
استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة
استثمارات في أراضي
تسھيالت ائتمانية مباشرة
عقارات وآالت ومعدات بالصافي
موجودات أخرى
المجموع

البيــــان
نقد في الصندوق
أرصدة لدى مصارف ومؤسسات مصرفية
استثمارات في أوراق مالية متوفرة للبيع
استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة
استثمارات في أراضي
تسھيالت ائتمانية مباشرة
عقارات وآالت ومعدات بالصافي
موجودات أخرى
المجموع

 .38أرقام المقارنة:
تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لتتالئم وعرض القوائم المالية للسنة الحالية.
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مقتطفات من عام 2018
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