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 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 المساهمة العامة المحدودة  إلى مساهمي شركة المؤسسة المصرفية الفلسطينية

 
 الـــرأي
)الشركة( والتي تتكون من قائمة المركز    لشركة المؤسسة المصرفية الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة  الموحدة  الماليةالقوائم    لقد دققنا
وقائمة التغيرات في    الموحدة  الدخل الشاملقائمة  و   الموحدة  وقائمة األرباح والخسائر  2020كانون األول    31كما في  الموحدة  المالي  

وملخص    الموحدة   للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات حول القوائم الماليةالموحدة    لنقديةوقائمة التدفقات ا  وحدةلم ا  حقوق الملكية
 ألهم السياسات المحاسبية. 

 
من  تم إعدادها  دقالمرفقة  الموحدةاساس الرأي المتحفظ ادناه، إن القوائم المالية  فقرةالممكن لما ورد ذكره في  األثروباستثناء  في رأينا،
 (. 3واحي الجوهرية وفقًا لألساس المحاسبي المبين في إيضاح رقم )كافة الن 

 
 المتحفظ  الرأيأساس 

 :الشركات التابعة  ونتائج أعمالأرصدة  لتأكد من  ، لأدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي  الحصول على  لم نتمكن من
ة المجموعة العربية الفنية االقتصادية، والشركة العربية لإلقراض  ة بال فند إلدارة األموال، وشركشركة صندوق التنمية الدولي وشرك 

حيث بلغ مجموع موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال هذه الشركات وفقًا لقوائم مالية   ،والتنمية، وشركة بال فند كونسلت لالستثمارات
والتي تشكل ما نسبنه   ،دوالر أمريكي، على التوالي  2,739دوالر أمريكي و  500,413دوالر أمريكي و  165,664دارة  معدة من قبل اإل

 جمالي الموجودات والمطلوبات ونتائج األعمال في القوائم المالية الموحدة، على التوالي.  إمن  %0,02و %1,19و 0,32%

لمعايير مفصؤؤلة أكثر نؤؤمن فقرة مسؤؤؤولية مدقق الحسؤؤابات عن لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤؤؤولياتنا وفقًا لهذه ا
ريرنا هذا. نحن مسؤؤؤؤتقلون عن الشؤؤؤؤركة وفقًا لقواعد السؤؤؤؤلوا للمحاسؤؤؤؤبين المهنيين )بما في ذلك لموحدة الواردة في تقتدقيق القوائم المالية ا

لمحاسؤؤؤؤبين، كما التزمنا بمسؤؤؤؤؤولياتنا المهنية األخر   معايير االسؤؤؤؤتقاللية الدولية( الصؤؤؤؤادرة عن مجلس المعايير الدولية للسؤؤؤؤلوا المهني ل
عتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصؤؤؤؤؤؤؤؤلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أسؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤًا إلبداء وفقًا لمتطلبات قواعد السؤؤؤؤؤؤؤؤلوا المهني للمجلس. في ا 

   الرأي.
 

 أساس اإلعداد وقيود االستخدام   –فقرة توكيدية 
والذي يمثل األساس المحاسبي المستخدم، تم إعداد هذه القوائم المالية  ( حول القوائم المالية الموحدة  3نلفت االنتباه إلى إيضاح رقم )

الموحدة ألغراض الشركة والسلطات الرقابية، وعليه فإنها غير مالئمة ألغراض أخر . كما أن الغرض من تقريرنا هو تقديم معلومات  
حول القوائم المالية    المتحفظاألمر ال يعدل رأينا    من قبل أية أطراف أخر . إن هذا  طات الرقابية وال يجب أن يستخدمللشركة وللسل 

 الموحدة. 
 

 مخصص الضرائب  -فقرة توكيدية  
ائية من  على مخالصات نه  الشركةالمرفقة، لم تحصل  الموحدة  ( حول القوائم المالية  19إيضاح رقم )  نلفت االنتباه إلى إيضاح رقم

حول  المتحفظ  . إن هذا األمر ال يعدل رأينا  2019عام  وحتى    1995في عام    ائج أعمالها للفترة منذ التأسيسالدوائر الضريبية عن نت 
 الموحدة. القوائم المالية

 



 

 

 

 

 
 
 

 الموحدة  مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية
(، ويشمل هذا تحديد فيما إذا  3ضاح رقم ) اسبي المبين في إي وفقًا لألساس المحالموحدة    الماليةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم  

لى تحديد نظام الرقابة  إباإلنافة    ،في مثل هذه الظروف  الموحدة  كان األساس المحاسبي المستخدم أساسًا مقبواًل إلعداد القوائم المالية
 ناتجة عن احتيال أو عن غلط. خالية من األخطاء الجوهرية سواء ال موحدة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية

 

، عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها مستقباًل كمنشأة مستمرة  الموحدة  كما أن اإلدارة مسؤولة، عند إعداد القوائم المالية
ستمرارية، إال إذا كانت  مبدأ االوفقًا لالموحدة  ة وإعداد القوائم المالية  واإلفصاح، إذا تطلب األمر ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمراري 

 نية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو عند عدم وجود أي بديل واقعي سو  القيام بذلك.
 

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

 الموحدة دقيق القوائم المالية مسؤولية مدقق الحسابات عن ت 
ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو  الموحدة  ول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية تتمثل بالحصإن أهدافنا 

التدقيق الذي يجري   خطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستو  ولكنه ليس نمانة أن
جوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط، ويتم اعتبارها  ة للتدقيق سيكشف دائمًا خطأ جوهريًا عند و وفقًا للمعايير الدولي 

 ائم المالية جوهرية إذا كانت، منفردًة أو مجتمعًة، يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القو 
 . الموحدة

 حافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما يلي:الجتهاد المهني والمإننا نقوم بممارسة ا
وتنفيذ إجراءات  ، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، وتصميم  الموحدة  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية −

أساسًا إلبداء الرأي. إن خطر عدم اكتشاف   طر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفرتدقيق مناسبة تستجيب لهذه المخا
خطأ جوهري ناتج عن احتيال يفوق ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ وتزوير وحذف متعمد وتأكيدات غير  

 ألنظمة الرقابة الداخلية.  صحيحة أو تجاوز
ذي الصلة بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة حسب الظروف وليس بهدف  م الرقابة الداخلية  الحصول على فهم لنظا −

 ابداء رأي حول مد  فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة. 
 بية وااليضاحات التي قامت بها اإلدارة.تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاس −
جة حول مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،  إلى نتي التوصل   −

شركة على  التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناا شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوا كبيرة حول قدرة ال
 الموحدة   لتدقيق إلى ايضاحات القوائم الماليةبأن هنالك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير ااالستمرار. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة  

ذات الصلة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإليضاحات غير كافية. إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق التي يتم الحصول  
لشركة في اعمالها و الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار اتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث أعليها ح

 كمنشأة مستمرة.
 

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط نعف مهمة في  
 دقيق.خلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية الت نظام الرقابة الدا

 

 الشرق األوسط  –إرنست ويونغ  
 206/2012رخصة رقم  

 
 
 

 سائد عبدهللا
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 الموحدة  جزءًا من هذه القوائم المالية 39إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة المؤسسة المصرفية الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة 

 قائمة المركز المالي الموحدة
 2020كانون األول  31كما في 

 
   2020  2019 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      الموجودات 
 7,914,701  7,775,810  5 النقد والنقد المعادل 

 100,000  100,000  6 وديعة لد  سلطة النقد الفلسطينية 
 28,678,894  24,846,547  7 محفظة القروض والتمويالت، بالصافي 

 5,837,617  5,327,532  8 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 
 5,306,394  4,970,451  9 استثمارات عقارية 

 1,360,152  1,292,198  10 عقارات واآلالت ومعدات 
 -  81,286  11 موجودات غير ملموسة  

 1,711,658  2,166,917  12 موجودات أخر   
 305,297  272,222  13 مستأجرة  أصول حق استخدام 

 51,214,713  46,832,963   مجموع الموجودات 

  حقوق الملكية والمطلوبات 
 

   
      كية حقوق المل

 18,571,625  18,571,625  20و1 رأس المال المدفوع  
 1,049,235  1,049,235  21 احتياطي إجباري  
 673,886  673,886  21 احتياطي خاص 

 (1,001,615)   (1,511,700)   8 احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية 
 1,770,390  1,430,515  9 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 ( 718,227)   ( 948,245)    فروق ترجمة عمالت أجنبية 
 (11,168,129)   (13,921,576)    الخسائر المدورة 

 9,177,165  5,343,740   حقوق الملكية صافي 
 9,572,836  9,572,836  22 بشكل دائم مقيدة  منح

 18,750,001  14,916,576   بشكل دائممقيدة  منح مجموع حقوق الملكية و 

      المطلوبات  
 11,796,851  10,265,213  14 قروض دائنة 

 15,889,031  16,702,570  15 صندوق اإلقراض الدوار 
 297,267  267,741  16 مطلوبات عقود اإليجار

 1,858,404  1,778,282  17 مخصصات منافع الموظفين 
 1,474,234  1,753,656  18 مطلوبات أخر  
 1,148,925  1,148,925  19 ب مخصص الضرائ

 32,464,712  31,916,387   مجموع المطلوبات 
 51,214,713  46,832,963   الملكية والمطلوبات مجموع حقوق 
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   شركة المؤسسة المصرفية الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 قائمة األرباح والخسائر الموحدة
 2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 

   2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   إيضاح 

      اإليرادات
 2,084,782  1,571,317  22 مرابحة وفوائدإيرادات 

 ( 262,650)  ( 326,113)  23 فوائد مدينة
 1,822,132  1,245,204   صافي إيرادات المرابحة والفوائد

 122,591  90,793  24 صافي إيرادات العموالت
 1,944,723  1,335,997   ات المرابحة والفوائد والعموالتإيرادصافي 
 291,315  296,870   فروقات عملةأرباح 
 841,825  2,304,496  7 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة إسترداد

 79,851  194,398  25 إيرادات أخر  
   4,131,761  3,157,714 
 

  المصاريف
 

   
 ( 1,191,921)  ( 1,617,066)  26 مصاريف الموظفين

 ( 500,343)  ( 448,507)  27 مصاريف إدارية وعامة
 ( 3,694,105)  ( 4,722,731)  7 مخصص خسائر ائتمانية بالصافي

 ( 71,990)  ( 96,904)  13و 11و 10 واطفاءات استهالكات 
 ( 1,543,051)  -  28 مصاريف أخر  

 ( 8,785,860)  -  4 سطيني خسائر ناتجة عن دمج شركة صندوق التنمية الفل
 ( 15,787,270)  ( 6,885,208)   مجموع المصاريف

 ( 12,629,556)  ( 2,753,447)   خسارة السنة قبل الضريبة
 ( 66,850)  -  19 مصروف الضرائب

 ( 12,696,406)  ( 2,753,447)   خسارة السنة 
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 المحدودة شركة المؤسسة المصرفية الفلسطينية المساهمة العامة 
 قائمة الدخل الشامل الموحدة 

 2020كانون األول   31للسنة المنتهية في 
 
   2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   إيضاح 

 ( 12,696,406)  ( 2,753,447)   خسارة السنة  
      بنود الدخل الشامل األخرى 

      ات الحقة:يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة األرباح والخسائر في فتر سبنود 
 -  ( 339,875)  9 القيمة العادلة لالستثمارات العقاريةالتغير في 

      تم إعادة تصنيفها إلى قائمة األرباح والخسائر في فترات الحقة:لن ي بنود 
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 ( 401,665)  ( 510,085)  8 الدخل الشامل 
 ( 250,610)  ( 230,018)   عمالت أجنبية فروقات ترجمة 

 ( 652,275)  ( 1,079,978)   إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى 

 ( 13,348,681)  ( 3,833,425)   صافي الدخل الشامل للسنة 
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 شركة المؤسسة المصرفية الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة 
 وق الملكية الموحدة يرات في حق قائمة التغ

 2020كانون األول  31للسنة المنتهية في  

 

 
 رأس المال 
 المدفوع 

 

 احتياطي
  إجباري  

 احتياطي
 خاص 

 
احتياطي القيمة  
العادلة للموجودات  

  المالية

احتياطي القيمة  
العادلة  

لالستثمارات  
  العقارية

فروقات ترجمة  
  الخسائر المدورة  عمالت أجنبية

 حقوق  صافي
 الملكية  

 

بشكل  مقيدة  منح
  دائم

حقوق  مجموع 
لملكية ومنح مقيدة ا

 بشكل دائم
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

                    2020كانون األول  31
 18,750,001  9,572,836  9,177,165  ( 11,168,129)  ( 718,227)  1,770,390  ( 1,001,615)  673,886  1,049,235  18,571,625 الرصيد في بداية السنة

 ( 2,753,447)  -  ( 2,753,447)  ( 2,753,447)  -  -  -  -  -  - السنة  خسارة
 ( 1,079,978)  -  ( 1,079,978)  -  ( 230,018)  ( 339,875)  ( 510,085)  -  -  - الدخل الشامل األخر  بنود 

 ( 3,833,425)  -  ( 3,833,425)  ( 2,753,447)  ( 230,018)  ( 339,875)  ( 510,085)  -  -  - صافي الدخل الشامل للسنة 
 14,916,576  9,572,836  5,343,740  ( 13,921,576)  ( 948,245)  1,430,515  ( 1,511,700)  673,886  1,049,235  18,571,625 الرصيد في نهاية السنة

                    
                    2019كانون األول  31

 32,082,817  9,572,836  22,509,981  ( 9,644,158)  ( 467,617)  1,770,390  ( 599,950)  673,886  1,049,235  29,728,195 الرصيد في بداية السنة
رصدة صندوق التنمية الفلسطيني أ

 14,065  -  -  -  -  -  -  14,065 ( 4)إيضاح 
 

-  14,065 
 ( 12,696,406)  -  ( 12,696,406)  ( 12,696,406)  -  -  -  -  -  - السنة  خسارة
 ( 652,275)  -  ( 652,275)  -  ( 250,610)  -  ( 401,665)  -  -  - الدخل الشامل األخر  بنود 

 ( 13,348,681)  -  ( 13,348,681)  ( 12,696,406)  ( 250,610)  -  ( 401,665)  -  -  - صافي الدخل الشامل للسنة 
 1,800  -  1,800  -  -  -  -  -  -  1,800 تسديدات رأس المال  

 -  -  -  11,172,435  -  -  -  -  -  ( 11,172,435) (1تخفيض رأس المال )إيضاح 
 18,750,001  9,572,836  9,177,165  ( 11,168,129)  ( 718,227)  1,770,390  ( 1,001,615)  673,886  1,049,235  18,571,625 الرصيد في نهاية السنة



 

 الموحدة  جزءًا من هذه القوائم المالية 39إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 5 

   شركة المؤسسة المصرفية الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 

   2020  2019 
 دوالر أمريكي  يدوالر أمريك  إيضاح 

      أنشطة التشغيل  
 (12,629,556)   (2,753,447)    خسارة السنة قبل الضريبة

      تعديالت: 
 2,852,280  2,418,235   مخصص خسائر ائتمانية متوقعة، بالصافي

 71,990  96,904   استهالكات وإطفاءات
 -  15,657   خسائر بيع موجودات ثابته  

 232,955  291,101   موظفينمخصصات منافع ال
 8,785,860  -   خسائر دمج شركة صندوق التنمية الفلسطيني

 9,188  8,353   فوائد متعلقة بمطلوبات عقود اإليجار
 121,211  111,105   بنود غير نقدية

   187,908   (556,072 ) 
      التغير في الموجودات والمطلوبات

 1,259,466  1,414,112   محفظة القروض والتمويالت
 1,549,817  ( 464,656)    موجودات أخر  
 ( 594,228)   279,422   مطلوبات أخر  

 ( 100,000)   -   وديعة لد  سلطة النقد الفلسطينية
 (1,649,781)   -   عالقةمستحق لجهات ذات  

 (58,961)   ( 371,223)    مخصصات منافع الموظفين المدفوعة
 ( 107,706)   -     نرائب مدفوعة

 ( 257,465)   1,045,563   أنشطة التشغيل  ( المستخدم في)   منصافي النقد  
      أنشطة االستثمار
 (82,190)   (23,921)    معدات  و   واآلالتشراء عقارات  

 -  (87,500)    شراء موجودات غير ملموسة  
 -  28,000   بيع موجودات ثابتة  
 -  (3,932)    استثمارات عقارية

 (82,190)   (87,353)    م في أنشطة االستثمارد المستخدصافي النق
      أنشطة التمويل

 1,500,000  14,752   سحوبات قروض دائنة
 ( 860,264)   (1,657,495)    تسديدات قروض دائنة
 354,117  813,539   صندوق اإلقراض الدوار

 1,800  -       راس المال المدفوع خالل السنة
 (50,293)   (37,879)    ة  عقود ايجار مدفوع

 945,360  ( 867,083)    أنشطة التمويل  ( منالمستخدم في) صافي النقد  
 605,705  91,127   في النقد والنقد المعادل  الزيادة

 800,767  7,914,701   النقد والنقد المعادل في بداية السنة
 ( 250,610)   ( 230,018)    فروق ترجمة عمالت
 6,758,839  -  4 لصندوق النقد المحول من ا

 7,914,701  7,775,810  5 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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   المحدودةشركة المؤسسة المصرفية الفلسطينية المساهمة العامة 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020كانون األول   31

 الشركة ونشاطاتها   . 1
العامة المحدودة )الشركة(تأسست شركة المؤسسة المصرفية الفلسطين   –ومقرها الرئيسي في مدينة رام هللا    1995في عام    ية المساهمة 

(. وكما  563201045وتعديالته ومسجلة لد  مراقب الشركات تحت رقم تسجيل ) 1964( لسنة 12فلسطين بموجب قانون الشركات رقم )
 . 2019تشرين األول   24بتاريخ حصلت الشركة على موافقة سلطة النقد كشركة إقراض متخصصة ربحية 

ي. تمارس الشركة أعمالها  تقوم الشركة بتقديم برامج إقراض متنوعة للمساعدة في بناء قاعدة إنتاجية وخلق فرص عمل في االقتصاد الفلسطين 
اجتماعها الذي عقد بتاريخ  من خالل فروعها الثمانية المنتشرة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. قررت الهيئة العامة غير العادية في  

بقيمة    2019أيلول    23 الشركة  المتر   11,172,435تخفيض رأسمال  الشركة  إطفاء خسائر  وذلك عن طريق  أمريكي  بمبلغ   اكمةدوالر 
  دوالر أمريكي واعتبار هذا   1,528,277دوالر أمريكي وإعدام القرض الحسن الممنوح للمؤسسة األوروبية الفلسطينية بمبلغ    9,644,158

التخفيض جزء من مساهمة جمعية بيت الريادة للمشاريع التنموية والتي كانت تعتبر المالك الرئيسي للشركة حيث كانت تملك ما يعادل 
  29,447,257رأسمال الشركة. تعتبر المؤسسة األوروبية الفلسطينية أحد المساهمين األساسيين في الشركة حيث كانت حصتها    من   99,95%

 .  2018تشرين الثاني    5ل ملكيتها إلى جمعية بيت الريادة للمشاريع التنموية بناًء على قرار الهيئة العامة غير العادي بتاريخ  سهم والتي تم نق

بالتوقيع على اتفاقية اندماج مع شركة صندوق التنمية الفلسطيني المساهمة الخصوصية المحدودة    2019  عام  لشركة خاللوكما قامت ا
  30الصندوق بالكامل من موجودات ومطلوبات وكافة الحقوق وااللتزامات الى الشركة بالقيمة الدفترية كما في    )الصندوق( ونم محفظة

دوالر   18,571,625مبلغ   2019و 2020كانون األول  31والمكتتب به كما في . هذا وبلغ رأسمال الشركة المصرح 2019لثاني تشرين ا
 كل سهم.  لدوالر أمريكي واحد  يةة إسمبقيم سهم قيمة 18,571,625أمريكي مقسم إلى 

  44,405,548أمريكي و  دوالر  46,173,728مبلغ    2019و  2020كانون األول    31بلغ رصيد إجمالي القروض والتمويالت القائمة كما في  
  مقترض   2,201  2019و  2020  كانون األول  31والر أمريكي، على التوالي، كما بلغ عدد المقترنين النشيطين لد  الشركة كما في  د
 على التوالي.   ،مقترض 2,242و

 لى التوالي.  ، ع2019و 2020كانون األول  31( موظفًا كما في 82( و)75الشركة )بلغ عدد موظفي 

 . 2021 األول تشرين 25من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ    2020كانون األول  31المالية الموحدة للشركة كما في تم إقرار القوائم 

 الموحدة القوائم المالية  . 2
المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في   . لقد كانت نسب ملكية الشركة في 2020كانون األول    31تمثل القوائم المالية الموحدة القوائم 

 رأسمال شركاتها التابعة كما يلي:  
 رأس المال المكتتب  نسبة الملكية  
 دوالر أمريكي   %   
  2020  2019  2020  2019 

 70,500  70,500  100  100  ت لالستثمارات فند كونسلشركة بال 
 28,820  28,820  100  100  صندوق التنمية الدولي

 22,720  22,720  100  100  القدس  -شركة المؤسسة المصرفية 
 1,650  1,650  100  100  شركة بال فند إلدارة األموال 

 670  670  100  100  شركة مجموعة التنمية االقتصادية 
 663  663  100  100  شركة المجموعة العربية الفنية االقتصادية 

 10  10  100  100  والتنميةالشركة العربية لإلقراض 
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 السياسات المحاسبية   . 3

 أسس اإلعداد   3,1
األساس المحاسبي كما هو مبين في  تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفقًا للقوانين المحلية النافذة وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية و 

 السياسيات المحاسبية أدناه.

المالية الموحدة وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات العقارية والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة تم إعداد القوائم  
 لقوائم المالية الموحدة. الدخل الشامل الموحدة التي تظهر بالقيمة العادلة في تاريخ ا

 والذي يمثل عملة األساس للشركة. تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدوالر األمريكي 

 أسس توحيد القوائم المالية   3,2
ا الشركة . تتحقق السيطرة عند امتال2020كانون األول    31التابعة كما في    اتشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاته

بالشركات المستثمر بها وأن يكون للشركة أيضًا القدرة على التأثير على هذه    ا، لعوائد متغيرة ناتجة عن استثمارهةكون معرنت للحق، أو  
 في الشركات التابعة.  االعوائد من خالل نفوذه

 تتحقق سيطرة الشركة على الشركات المستثمر فيها فقط إذا كانت الشركة لديها:

 . على توجيه نشاطات الشركات المستثمر فيها(الشركات المستثمر فيها )الحقوق القائمة تعطي الشركة القدرة  ذ علىالنفو  -

 . على الشركات المستثمر بها  اعندما يكون للشركة القدرة والحق في التأثير على العوائد نتيجة سيطرته -

 هذه الشركات.   لىع اللشركة القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذه -

في الشركات المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير في أحد العناصر   على السيطرة  اتقوم الشركة بإعادة تقييم قدرته
ي التوحيد عند  الثالث إلثبات السيطرة المذكورة أعاله. يبدأ توحيد القوائم المالية للشركات التابعة عند حصول الشركة على السيطرة وينته

موجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف للشركات التابعة التي تم االستحواذ عليها  التابعة. يتم إنافة ال  اللسيطرة على شركاته  افقدانه
تسجيل أثر التغير  أو التي تم التخلص منها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة وحتى تاريخ فقدانها. يتم  

 السيطرة عليها( كمعامالت بين المالكين. في نسبة الملكية في الشركات التابعة )دون فقدان 

ألرباح  تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركات التابعة وتوزيعات ا
 بالكامل.

 
 ت المحاسبية في السياساالتغيرات  3,3

المتبعة في   المحاسبية  السياسات  الماليةإن  القوائم  المنتهية في اعداد  للسنة  المالية  القوائم  اعداد  اتبعت في  التي  تلك   الموحدة متفقة مع 
 :2020كانون الثاني   1، باستثناء أن الشركة قامت بتطبيق التعديالت التالية ابتداًء من 2019كانون األول  31
 

 تعريف "األعمال" (: 3تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )
( "اندماج األعمال"، لمساعدة 3أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم )

هذه التعديالت  تحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال. تونح  المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المس
الحد األدنى لمتطلبات األعمال، تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير موجودة، وتضيف  

ختبار جوهرية، وتضييق تعريفات األعمال والمخرجات، وادخال ا   توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها
 تركيز القيمة العادلة االختياري.  
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  تم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو بعد بداية 
إعادة النظر في هذه المعامالت التي    . وبالتالي، لم يتعين على الشركة2020كانون الثاني    1  أول فترة ابالغ سنوية التي بدأت في أو بعد

 حدثت في فترات سابقة. يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.

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

 (: تعريف "الجوهري" 8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1)لمحاسبة الدولي رقم تعديالت على معيار ا
( 8عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم )  -(  1أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

ة لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" نمن المعايير كافة وتونيح جوانب  السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبي   -
عينة من التعريف. ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو إخفاءها، تأثير بشكل معقول م

لعامة على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية ات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض اعلى القرار 
 محددة حول المنشأة ". 

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

 ( 7م )( ومعيار التقارير المالية الدولي رق9ارير المالية الدولي رقم )تعديل معدالت الفائدة على معيار التق
( تشمل عدد من عمليات 7)( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  9إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ) 
د  مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة. تتأثر عالقة التحوط إذا أ  اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل

قات النقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط أو أداة التحوط. نتيجة لهذا  التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و / أو حجم التدف
ل الفترة  النقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط أو أداة التحوط، خال التعديل، قد يكون هناا عدم تيقن حول توقيت و / أو حجم التدفقات 

(. قد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة RFRة خالي من المخاطر )السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائد
 التحوط فعالة للغاية.  المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة

 الموحدة للشركة. لى القوائم الماليةلم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت ع
 

 COVID-19تخفيضات او تأجيالت االيجار المتعلقة بوباء -( "االيجارات"  16تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )
( "االيجارات" 16رقم )  بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي  2020أيار    28قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بتاريخ  

. تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر من تطبيق متطلبات -19COVIDوالتي تتعلق بتخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن وباء  
بشكل مباشر   ( حول التعديالت المحاسبية لعقود االيجار على تخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة16ارير المالية الدولي رقم )معيار التق
. كحل عملي، يجوز للمستأجر  2021حزيران    30. يتعلق هذا التعديل بتخفيض لدفعات االيجار المستحقة قبل  -19COVIDعن وباء  

كتعديل على عقد اإليجار. تم تطبيق هذه التعديالت   -19COVIDتأجيالت االيجار الناتجة عن وباء    اختيار عدم اعتبار تخفيضات او
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2020ران حزي  1اعتبارا من 

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

 (: تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها  19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
بية عندما يحدث تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها خالل السنة  ( المعالجة المحاس19تونح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

ية. تونح التعديالت أيضًا أن على الشركة أواًل تحديد أي تكلفة خدمة سابقة، أو ربح أو خسارة من التسوية، دون األخذ بعين االعتبار  المال
ثم يتم تحديد االثر على سقف األصل بعد تعديل الخطة أو    .وحدةالم  األرباح والخسائرثير سقف األصل. يتم إثبات هذا المبلغ في قائمة  تأ

 . الموحدة األرباح والخسائرتقليصها أو تسويتها. يتم إثبات أي تغيير، باستثناء المبالغ نمن صافي الفائدة نمن قائمة 

 .للشركةموحدة الهذه التعديالت على القوائم المالية  لم ينتج أي أثر عن تطبيق
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 لية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد ير الماالتقار  معايير

جة أدناه، وستقوم الشركة  إن المعايير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة مدر 
 طبيق االلزامي:بتطبيق هذه التعديالت ابتداًء من تاريخ الت 

 

 ( عقود التأمين  17معيار التقارير المالية الدولي رقم )
التقارير المالية  يقدم المعيار نموذجًا شاماًل لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار 

واع عقود التأمين )مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين المباشرة وعقود عقود التأمين. ينطبق المعيار على جميع أن   –(  4الدولي رقم )
صية المشاركة. عادة التأمين( دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاإ 

 وطريقة توزيع األقساط.  ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة

مع ارقام المقارنة، مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان المنشأة طبقت معيار    2023كانون الثاني   1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 
 (.  17الية الدولي رقم )( قبل أو مع تطبيق معيار التقارير الم15معيار التقارير المالية الدولي رقم )( و 9التقارير المالية الدولي رقم )

 

 (: تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
( من معيار المحاسؤؤؤؤؤؤؤبة  76( الى )69بإصؤؤؤؤؤؤؤدار تعديالت على فقرات ) 2020كانون الثاني    قام المجلس الدولي للمعايير المحاسؤؤؤؤؤؤؤبية خالل

 طلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة. تونح هذه التعديالت:( لتحديد مت 1الدولي رقم )

 تعريف الحق لتأجيل التسوية،   -

 ، الموحدة القوائم الماليةالحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود عند تاريخ اعداد  -

 ان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل،   -

متضمنة في المطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ ال تؤثر شروط المطلوبات  المشتقات ال  وفي حال كانت  -
   على تصنيفها. 

 . 2023كانون الثاني  1سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارًا من 
 

 ( 3رقم )تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي  -إشارة الى اإلطار المفاهيمي 
 - اندماج األعمال  (  3بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )  2020خالل أيار  المجلس الدولي للمعايير المحاسبية    قام

در  والذي ص  الموحدة   إشارة الى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية
إلطار  دون تغيير جوهري على متطلبات ا  2018ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صدر في اذار    1989م  في عا

 المفاهيمي.

اني" ( لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر "اليوم الث 3كما أناف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم )
(Day 2( للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة نمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )37)    أو تفسير لجنة تفسير معايير التقارير

 ( في حال تم تكبدها بشكل منفصل. 21المالية الدولية رقم )

باستبدال   ( لألصول المحتملة التي لن تتأثر3لية الدولي رقم )في الوقت ذاته قرر المجلس تونيح التوجيهات الحالية على معيار التقارير الما
 ئم المالية الموحدة. اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوا

المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم  من غير . 2022كانون الثاني   1اعتبارًا من  بأثر مستقبليسيتم تطبيق هذه التعديالت 
 لشركة. المالية الموحدة ل
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 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني  اآلالتالممتلكات و 

( الممتلكات واآلالت  16بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  2020خالل أيار  للمعايير المحاسبية    قام المجلس الدولي
االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة المبالغ ل من البيع قبل  والمعدات: المتحص

ها  المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة المقصودة التي تحدد
يج  لذلك  وفقا  ااإلدارة.  المنشأة  الخسائر ب على  أو  قائمة االرباح  انتاجها في  المنتجات وتكلفة  بيع هذه  المتحصلة من  بالمبالغ    العتراف 

 . الموحدة
على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تم البدء باستخدامها في    2022كانون الثاني   1سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارًا من  

 في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.  مالية تم عرنها بداية أول فترة 
 المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للشركة.   من غير

 

 ( 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -كلفة التزامات العقود  –العقود الخاسرة 
( والتي تحدد التكاليف 37، بإصؤؤدار تعديالت على معيار المحاسؤؤبة الدولي رقم )2020خالل أيار   للمعايير المحاسؤؤبيةقام المجلس الدولي 

 التي يجب على المنشأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخاسر او سينتج عنه خسارة. 
بعقود بيع البضائع أو الخدمات تتضمن كال من التكاليف اإلنافية    المباشرة المتعلقة  اشرة". ان التكاليفتطبق التعديالت طريقة "التكلفة المب 

 والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر. 
 عقد. الخر بموجب شروط الال تتعلق المصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف ا

. تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء بجميع شروطها كما في بداية 2022كانون الثاني    1سيتم تطبيق التعديالت اعتبارًا من  
 السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.  

 حدة للشركة.  المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية المو  من غير
 

 ’ إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية% 10اختبار ’ –( األدوات المالية 9معيار التقارير المالية الدولي رقم )
لألعوام من   الدولية  المالية  التقارير  معايير  معالجة  التحسينات على  الدولية  2020-2018كجزء من  المحاسبة  معايير  مجلس  ، أصدر 

كة بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت شروط (. يونح التعديل الرسوم التي تأخذها الشر 9قارير المالية الدولي رقم )تعديالً على معيار الت 
مالية األصلية. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة  المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالًفا جوهرياً عن شروط المطلوبات ال

 مقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل ال أو المستلمة من قبل
 السنة المالية التي تطبق فيها الشركة التعديل.   تقوم الشركة بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.  2022كانون الثاني   1ارًا من يالت اعتب هذه التعدسيتم تطبيق 
 المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للشركة.   من غير

 

 IBORالمرحلة الثانية من إعادة تشكيل 
واإلفصاحات    اإلعفاءاتمن    ، تتضمن عدداً 2021  لثانيكانون ا  1تي ستصبح سارية المفعول في  ال  IBORالمرحلة الثانية من إعادة تشكيل  

 . خالي من المخاطرالعائد الإلى معدل  IBORاإلعفاءات عند انتقال األداة المالية من  تتطبقاإلنافية. 
ن يتم اعتبار  تطلب التعديل على المعيار كخيار عملي وللتسهيل ا  ،يرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفائدة المرجعي التغ

إلى   IBORاالنتقال من السعر القياسي  يتم    بشرط أنه، بالنسبة لألداة المالية،  في سعر الفائدة المتغيرة.  هذه التغيرات كأنها ناتجة عن تغيرات
 تسمح لعالقات  إعفاءات مؤقتة  IBORإعادة تشكيل  توفر المرحلة الثانية من    خالي من المخاطر على أساس معادل اقتصادًيا.العائد المعدل  

تعديل    الشركةتتطلب اإلعفاءات من    .خالي من المخاطرالعائد المعدل  ب التحوط للشركة باالستمرار عند استبدال معيار سعر الفائدة الحالي  
 .عيينات التحوط ووثائق التحوطت 
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ط و / أو البند ة تعريف وصف أداة التحو خالي من المخاطر، وإعادالعائد اليتضمن ذلك إعادة تعريف المخاطر المحوطة لإلشارة إلى معدل 

ت على وثائق التحوط يجب إجراء تحديثا.  خالي من المخاطر وتعديل طريقة تقييم فعالية التحوطالعائد اللإلشارة إلى معدل    المحوط عليه
كل  ختار على أساس  ت أن    شركةز لل جو ي   ،بأثر رجعيفعالية التحوط  لتقييم  بالنسبة    .إعادة التشكيلالتي يتم فيها  السنة المالية  بحلول نهاية  

 . إلعادة تغيير القيمة العادلة التراكمية إلى الصفرعلى حدا تحوط 

،  المحوط عليهغير محدد تعاقدًيا للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند    تحديد سعر فائدة كعنصر مخاطر محوط  شركةيجوز لل
على نطاق واسع    هماستخديتم ا  على سبيل المثال، هو معيار محدد   فائدة قاباًل للتحديد بشكل منفصل، بشرط أن يكون عنصر مخاطر سعر ال
الجوهرية والتي لم يتم تحديدها كمقياس   من المخاطر  ةخالي ال   تمعدالالمالية. تضمنت اإلعفاءات ال  في السوق لتسعير القروض والمشتقات

 . شهًرا 24 خاللقاباًل للتحديد بشكل منفصل المعدل الخال من المخاطر يصبح  بشكل معقول أن شركةتوقع الت بشرط أن من قبل، 

معدل ال  فرعية تشير إلى  إلى مجموعات  تقوم بتحويل هذه األدواتأن    شركةعلى ال  يجب،  بمجموعة البنودبة لعمليات التحوط الخاصة  بالنس
تلبية لو إعادة التشكيل  فقط بسبب    IBORإعادة تشكيل  من  الثانية    أي عالقات تحوط تم إيقافها قبل تطبيق المرحلة .  من المخاطرة  خالي ال

 ، يجب إعادتها عند التطبيق األولي.  IBORإعادة تشكيلمن  الثانيةلمحاسبة التحوط عند تطبيق المرحلة  المعايير المؤهلة

 للشركة.  الموحدة جوهري على القوائم المالية من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4,3
 

 تحقق اإليرادات  
التجارية باستخدام طريقة العائد الفعلي، باستثناء أرباح وعموالت التمويالت المتعثرة التي يتم تسجيلها لحساب فوائد  يتم تحقق فوائد القروض  

 .ظة القروضوعموالت معلقة وال يتم االعتراف بها كإيرادات إال حين قبضها وتنزل مباشرًة من محف

مرابحة على هذه التمويالت باستخدام القسط الثابت، وكذلك الحال فيما يتعلق أما فيما يتعلق بالتمويالت اإلسالمية فيتم تحقق العوائد وال
ها وتنزل مباشرًة  بالعوائد والمرابحة على التمويالت المتعثرة، حيث يتم تسجيلها لحساب المعلقة وال يتم االعتراف بها كإيرادات إال في حين قبض

 تالم النقدي لها.كما يتم تسجيل العموالت عند االس .من محفظة التمويالت

 االعتراف بالمصاريف 
 .  يتم االعتراف بالمصاريف على أساس مبدأ االستحقاق

 الفوائد والعموالت المدينة 
 للحصول على التمويل.  الشركةف أخر  تتكبدها المستحقة وأية تكالي  والعموالت  يتم قيد مصاريف التمويل عند تحققها وتشمل الفوائد

 والتمويالت محفظة القروض 
  الفوائد و   يتم إدراج محفظة القروض والتمويالت بالكلفة بعد تنزيل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على محفظة القروض والتمويالت

 .علقةالم والعموالت

العتراف بها كإيرادات ال يتم االمنتظمة يتم تسجيلها لحساب فوائد وعموالت معلقة و يتم تسجيل الفائدة وعموالت القروض والتمويالت غير  
 .حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية

 يتم إعدام القروض والتمويالت المعد لها مخصصات بعد استنفاذ كافة اإلجراءات اإلدارية والقانونية بتنزيلها من المخصص وفقًا لتعليمات 
قائمة االرباح والخسائر الموحدة. يضاف المحصل من الديون إلى  نية ويتؤم تحؤويل أي فائض في المخصص، إن وجد،  سلطة النقد الفلسطي 

 امها إلى اإليرادات. السابق إعد
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 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 نظرة عامة على الخسائر االئتمانية المتوقعة -أ

ة احتساب خسائر التدني بشكل جوهري من خالل نهج طريقة الخسائر تغيير طريق  ( إلى3/2018)أد  تطبيق تعليمات سلطة النقد رقم  
، تقوم الشركة بتسجيل 2018كانون الثاني    1مستقبلية بداًل من االعتراف بالخسارة عند تكبد الخسارة اعتبارًا من  االئتمانية المتوقعة ذات نظرة  

لتمويالت وموجودات الدين المالية غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل المخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع القروض وا
 المشار إليها جميعًا "األدوات المالية". األرباح والخسائر الموحدة، و 

ى شهرًا، وفي حال حدوث تغير ملموس عل  12يستند مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الخسائر االئتمانية المتوقع حدوثها لمدة  
مانية المتوقع حدوثها على مد  مخاطر االئتمان من تاريخ االعتراف األولي، يستند مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الخسائر االئت 

شهرًا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مد  عمر األصل الناتجة عن    12عمر األصل. إن الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل  
 . الموحدة شهرًا من تاريخ القوائم المالية 12تعثر باألدوات المالية التي يمكن حدوثها خالل  احداث

الشركة بونع سياسة إلجراء تقييم، بشكل دوري، فيما إذا كانت مخاطر االئتمان لإلدارة المالية قد زادت بشكل ملموس من تاريخ  قامت  
 تغير في مخاطر التعثر على مد  العمر المتبقي لألدوات المالية.االعتراف األولي، من خالل األخذ بعين االعتبار ال

 كة بتصنيف الموجودات المالية إلى المرحلة األولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، كما هو مونح أدناه: بناًء على ما ذكر أعاله، تقوم الشر 
لم يحدث عليها ئتمانية بشكل جوهري منذ اثباتها األولي والتي  تشمل األدوات المالية التي لم تزد مخاطرها اال  المرحلة األولى:

 شهرًا. 12بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية المتوقعة على مد   تدني ائتماني منذ منحها. تقوم الشركة
لتي لم يحدث عليها  تشمل األدوات المالية التي زادت مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها األولي وا  المرحلة الثانية:

 المتوقعة على مد  عمر األداة المالية. تدني ائتماني. تقوم الشركة بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية 
تشمل األدوات المالية المتدنية ائتمانيًا. تقوم الشركة بقيد مخصص تدني خسائر ائتمانية على مد  العمر المتوقع   المرحلة الثالثة:

 لية.لتلك األدوات الما
 

الدفترية بالنسبة للموجودات المالية التي ال يتوفر لد  الشركة توقعات معقولة السترداد اما كامل المبلغ القائم أو جزء منه يتم تخفيض القيمة  
 للموجودات المالية ويعتبر بمثابة الغاء جزئي للموجودات المالية.  

بشأن تصنيف   ،2020كانون األول    27الذي صدر في    (43/2020رقم )  لسطينيةخالل العام بتطبيق تعليمات سلطة النقد الف  الشركةقامت  
يومًا بداًل من    90بحيث تم تعريف التعثر بأنه تخلف العميل عن السداد لمدة تزيد عن    محفظة القروض والتمويالت وتكوين المخصصات

 . (2/2019يومًا وبموجبها تم إلغاء التعليمات رقم ) 60
 

 ة  االئتمانية المتوقع احتساب مخصص الخسائر - ب 
لخسارة ان العجز النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية المتوقع تحصيلها. إن آلية احتساب ا

 االئتمانية المتوقعة والعناصر الرئيسية هي على النحو التالي: 

اد خالل فترة زمنية معينة. التعثر من الممكن ان يحدث  الحتمال التخلف عن السداحتمالية التعثر هي تقدير    احتمالية التعثر 
 في فترة محددة خالل فترة التقييم. 

االئتماني   التعرض 
 عند التعثر 

ن التعرض االئتماني عند التعثر هو تقدير المبلغ القائم الخانع للتعثر في تاريخ مستقبلي، مع األخذ بعين إ 
، بما في ذلك دفعات سداد أصل الموحدة  ائم بعد تاريخ القوائم الماليةلمتوقعة على المبلغ القاالعتبار التغيرات ا

الدين والربح، سواء كان مجدول نمن عقد، السحوبات المتوقعة من التسهيالت الملتزم بها، األرباح المستحقة 
 عن تأخير الدفعات المستحقة. 
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المفترنة   الخسارة 
 عند التعثر 

التعثر هي تقدير للخسارة الناشئة عند التعثر في وقت معين. وهي تمثل الفرق بين مفترنة عند إن الخسارة ال 
التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والمبلغ الذي يتوقع تحصيله. عادة ما يتم التعبير عن الخسارة المفترنة  

 عند التعثر كنسبة مئوية من التعرض االئتماني عند التعثر. 

تمانية المتوقعة، فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار ثالثة سيناريوهات )السيناريو العادي، السيناريو األفضل، والسيناريو لخسائر االئ عند تقدير ا
نتيجة النتشار  األسوء(. ويرتبط كل منها بأوزان مختلفة من احتمالية التعثر والتعرض االئتماني عند التعثر والخسارة المفترنة عند التعثر.  

من القطاعات االقتصادية المختلفة، قامت اإلدارة بتعديل  الشركة  ( وتأثيره على المركز االئتماني لمقترني  -19COVIDوس كورونا )فير 
 أوزان سيناريوهات احتساب الخسائر االئتمانية بإعطاء وزن أكبر للسيناريو األسوأ.

 هي على النحو التالي: إن آلية احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة والعناصر الرئيسية 

 تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية:
توقع  يتم تقييم فيما إذا كان هنالك زيادة جوهرية للمخاطر االئتمانية منذ تاريخ نشأتها، حيث تقوم الشركة بمقارنة مخاطر التعثر للعمر الم

المتوفرة    ة مالية مع مخاطر التعثر عند نشوء األداة المالية باستخدام المفاهيم الرئيسية لعمليات إدارة المخاطرلألداة المالية في نهاية كل فتر 
 لد  الشركة.  

يتم تقييم الزيادة الجوهرية للمخاطر االئتمانية مرة واحدة كل ثالثة أشهر وبشكل منفصل لكل من التعرنات لمخاطر االئتمان وبناًء على  
الية من المرحلة األولى  نه يتم اعادة تصنيف األداة المإذا أشار أحد هذه العوامل إلى وجود زيادة جوهرية للمخاطر االئتمانية فعدة عوامل. إ

 إلى المرحلة الثانية: 

مالية مقارنة  يتم القيام بتحديد حدود لقياس الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية بناًء على التغير في مخاطر حدوث التعثر لألداة ال -
 مع تاريخ نشأتها.  

تتم على حسابات العم - للزيادة الجوهرية في مخاطر  يتم األخذ بعين االعتبار أية جدوالت أو تعديالت  التقييم كمؤشر  أثناء فترة  الء 
 االئتمان.  

 يوم.  30افتراض وجود زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية التي استحقت ألكثر من  -
  

شهر كجزء من الخسائر   12يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة باحتمالية التعثر للتعرض االئتماني خالل   المرحلة األولى:
ركة باحتساب المخصص من احتمالية حدوث تعثر االئتمانية المتوقعة على مدة حياة األصل وبالتالي تقوم الش

المالية خالل المالية  12  لألدوات  القوائم  تاريخ  بعد  االفترانية  الموحدة  شهر  االحتماالت  تطبيق هذه  يتم   .
لمدة   التعثر   12المتوقعة  بافتراض  الخسارة  بنسبة  التعثر مضروبة  االئتماني عند  التعرض  شهرًا على مبلغ 
 كما هو مونح أعاله.الفائدة الفعلي. ويتم إجراء هذا االحتساب لكل من السيناريوهات الثالثة،  مخصومة بسعر  

 يومًا أو أقل نمن المرحلة األولى.  30بتصنيف القروض التي مضى على استحقاقها فترة  الشركةتقوم 

ا المرحلة الثانية: تاريخ االعتراف  االئتمانية من  بالمخاطر  باحتساب مخصص عند حدوث زيادة مؤثرة  الشركة  تقوم  ألولي، 
التعرض االئتماني، وتتماثل آلية احتساب المخصص بنفس الطريقة   الخسارة االئتمانية المتوقعة لكامل عمر

اله، بما في ذلك استخدام السيناريوهات المختلفة، ولكن يتم استخدام احتمالية التعثر والتعرض المونحة أع
 علي.األداة المالية، ويتم خصم مبلغ العجز النقدي المتوقع بمعدل الفائدة الف  االئتماني عند التعثر لكامل عمر

 يومًا نمن المرحلة الثانية. 90-  31بتصنيف القروض التي مضى على استحقاقها ما بين  الشركةتقوم 

ركة باحتساب الخسارة االئتمانية  بالنسبة للموجودات المالية التي ينطبق عليها مفهوم التدني )التعثر(، تقوم الش المرحلة الثالثة:
 . (2/2014)و( 43/2020) قًا لتعليمات سلطة النقد رقمالمتوقعة لكامل عمر التعرض االئتماني وف
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إن طريقة تحديد تعثر   .هاية الفترة الماليةتمد التغير بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة على ما إذا كانت األدوات المالية متعثرة كما في ن عي 

يار المحاسبة ( هي مشابهة لطريقة تحديد حدوث التعثر للموجودات المالية وفقًا لمع9األدوات المالية وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي )
 ناه. ( )األدوات المالية: االعتراف والقياس(. كما هو مونح في تعريف التعثر أد39الدولي رقم )

 عوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلية المتوقعة: •
لمعلومات موثوقة عند قياس  يجب األخذ بعين االعتبار المعلومات التاريخية واألوناع الحالية باإلنافة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفقًا  

ة  القيام باجتهادات جوهري   الشركةقعة يتطلب من إدارة  الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحلة ان قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية المتو 
 مبنية على التعاون مع جهات دولية ذو خبرة في هذا المجال. 

ألولى والمرحلة الثانية لمخصص  ثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة ااحتمالية حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترنة واأل
بناءً  المتوقعة مصممة  االئتمانية  التغير  الخسائر  )أو  اقتصادية متغيرة  بشكل مباشر    على عوامل  والمرتبطة  الكلي(  في عوامل االقتصاد 
 بالمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمحفظة. 

 تعريف التعثر:  •
التعثر المستخدم في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والمستخدم في تقييم التغير بين المراحل يتماشى ويتفق مع تعريف التعثر    عريفإن ت 

. إن التعثر غير معرف من قبل المعيار، بناًء على تعليمات سلطة النقد رقم  الشركةر االئتمانية الداخلية لد   إدارة المخاط  قبل المستخدم من
 يوم فأكثر. 90نه التوقف عن الدفع لمدة أ( تم تعريف التعثر ب43/2020)
 

 والمعدات  التاآلو العقارات 
والمعدات    التاآل والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالا المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت. تشمل كلفة    الت اآلو تظهر العقارات  

والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا تحققت شروط االعتراف.    التاآلالكلفة المتكبدة الستبدال أي من مكونات  
 األرباح والخسائر الموحدة عند تحققها.   قائمة  ألخر  فييتم إثبات جميع النفقات ا

 :  يتم احتساب االستهالا باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر االنتاجي المتوقع كما يلي
 ر اإلنتاجي عمال 

 )سنوات(
 5 عقارات 

 10-6 مكتبية أثاث ومعدات
 5 تحسينات مأجور
 3 أجهزة حاسوب 

 4 سيارات

والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة اقتصادية متوقعة من    التاآل و يتم شطب أي بند من العقارات  
يد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب البند،( والذي يمثل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة استخدام البند أو التخلص منه. يتم ق 

 الموحدة. األرباح والخسائر قائمة في(، للبند الدفترية

 ن لزم األمر. تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالا في كل نهاية سنة مالية ويتم تعديلها الحقًا إ
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 الموجودات غير الملموسة 
مبدئيًا، يتم قيد الموجودات غير الملموسة، التي تم الحصول عليها بشكل منفصل بالكلفة. إن كلفة الموجودات غير الملموسة التي تم 

إظهار الموجودات غير   الحصول عليها من خالل توحيد األعمال هي قيمتها العادلة في ذلك التاريخ. الحقًا لإلثبات المبدئي، يتم 
 اإلطفاء المتراكم وأية خسائر تدني متراكمة في القيمة الدفترية.   عد تنزيلبالملموسة بالكلفة  

 يتم تصنيف العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة بكونه لفترة محددة أو غير محددة.
بشكل سنوي، كما  ،محددةسة المقدر عمرها الزمني بفترة غير يتم إجراء دراسة لوجود تدني في القيمة الدفترية للموجودات غير الملمو 

يزال   ال  التصنيف  سببذا كان  إلتحديد ما    سنوياً   الموجودات هذه    تصنيفأنه ال يتم إطفاء هذه الموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة  
محددة  موجودات ملموسة لفترة  إلى  رة محددةموجودات غير المقدر عمرها الزمني بفت ال هذه تصنيف عادةإ  إلى الحاجة  حالة في  ،قائماً 

  .وبأثر مستقبلي   ،ساس تقديري أ  على  بناءً فيتم ذلك  
 تها الدفتريةيتم دراسة تدني قيم و   ،المتوقع  يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة محددة حسب العمر اإلنتاجي 

وسة المقدر عمرها الزمني بفترة ة اإلطفاء وطريقة احتسابه للموجودات غير الملمعند وجود مؤشرات تدل على ذلك. يتم مراجعة فتر 
محددة مرة على األقل في نهاية السنة المالية. يتم قيد مصروف إطفاء الموجودات غير الملموسة المقدر عمرها الزمني بفترة محددة 

 .لخسائر الموحدةقائمة األرباح وافي  
بتقدير العمر الزمني لكل بند حيث يتم إطفاء أنظمة    الشركةقوم إدارة  أنظمة وبرامج الحاسب اآللي وتتشمل الموجودات غير الملموسة  

 . سنوات   7لى إ  6المتوقع ويتراوح بين  على العمر اإلنتاجي   وبرامج الحاسب اآللي بطريقة القسط الثابت 

 حق استخدام األصول 
األصل فيه قابل لالستخدام(. يتم بدء عقد اإليجار )أي، التاريخ الذي يكون    باالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاريخالشركة  قوم  ت 

مطلوبات االعتراف بحق استخدام األصل بالتكلفة، بعد تنزيل االستهالا المتراكم وخسائر التدني في القيمة، ويتم تعديل القيمة عند إعادة تقييم  
 قود اإليجار.ع

الى التكاليف األولية المباشرة المتكبدة، ودفعات   بات عقود اإليجار المعترف بها، باإلنافةتتضمن تكلفة حق استخدام األصل قيمة مطلو 
من    ةن متيقالشركة  كن  ت اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، مطروحًا منها أي حوافز مستلمة متعلقة بعقد اإليجار. في حال لم  

به على أساس القسط الثابت  العقد، يتم استهالا قيمة حق استخدام االصل المعترف  الحصول على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة  
  على مدار العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإليجار ايهما أقل. تخضع موجودات حق استخدام األصل إلى اختبار التدني في القيمة.

 ود اإليجار  التزامات عق
يجار بالقيمة الحالية المخصومة لدفعات اإليجار التي يتعين دفعها  االعتراف بالتزامات عقود اإل في تاريخ بدء عقد اإليجار، ب الشركة  قوم  ت 

اإل ثابتة( مطروحًا منها حوافز  إيجار  دفعات  تعتبر  الثابتة )والتي في مضمونها  الدفعات  اإليجار  دفعات  تتضمن  العقد.  يجار خالل مدة 
بالغ المتوقع تحصيلها بموجب  لى مؤشرات أو نسب متفق عليها وفقًا لشروط العقد، والم المستحقة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد ع

باإلنافة الى قيمة  الشركة  مارسه  ت نمانات القيمة المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيضًا قيمة ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن  
 خيار اإلنهاء وفقا لشروط العقد. رسما ت نوي أن الشركة ت  تامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانغر 

 

قع  يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقًا لشروط العقد كمصاريف في الفترة التي ي 
 المبالغ. فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي الى دفع تلك 

 

لغايات خصم دفعات اإليجار المستقبلية معدل االقتراض عند بدء اإليجار إذا   الشركةستخدم  ت   عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار،
يضها بقيمة  كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد. الحقًا يتم زيادة مطلوبات اإليجار بقيمة الفائدة المستحقة ويتم تخف

ا كان هناا أي تعديل أو تغيير على مدة  يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات اإليجار إذ  دفعات اإليجار الفعلية. باإلنافة إلى ذلك،
 صل. اإليجار أو عند حدوث أي تغيير على الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة أو عند تغير التقييم المتعلق بشراء األ
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 استثمارات عقارية 

زيادة في قيمتها أو لكليهما كاستثمارات عقارية. تدرج االستثمارات العقارية ها لغرض اإليجار أو ألغراض اليتم تصنيف العقارات المحتفظ ب 
قياس   يتم  المبدئي  اإلثبات  بعد  بالعقار.  المتعلقة  الشراء  تكاليف  متضمنة  المدفوع  للمقابل  العادلة  القيمة  تعد  والتي  بالكلفة  ع جمي مبدئيًا 

ات في القيمة العادلة في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في قائمة الدخل  مة العادلة ويتم إثبات التغير االستثمارات العقارية بالقي 
 . الموحدةالشامل 

 
 االعتراف األولي  -األدوات المالية  

 تاريخ االعتراف 
المستحقة للعمالء في تاريخ المعاملة، أي التاريخ    يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية، باستثناء القروض والسلف للعمالء واألرصدة

في األحكام التعاقدية لألدوات المالية. ويشمل ذلك الصفقات االعتيادية: مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية    طرفاً   الشركة  صبح فيهت الذي  
اقيات في السوق. يتم إثبات القروض والسلف للعمالء  التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد عامة بموجب قوانين أو اتف

 .الشركةباألرصدة المستحقة للعمالء عند تحويل األموال إلى  الشركةعترف ت ات العمالء. و عند تحويل األموال إلى حساب 
 

 القياس األولي لألدوات المالية 
ونموذج األعمال الخاص بإدارة األدوات. يتم قياس األدوات  يعتمد تصنيف األدوات المالية عند االعتراف األولي على شروطها التعاقدية  

قائمة  بقيم  المالية مبدئًيا  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية والمطلوبات المالية المسجلة  باستثناء الموجودات  العادلة،   األرباح والخسائرتها 
الذمم المدينة التجارية بسعر الصفقة. عندما تختلف القيمة  ، بحيث يتم إنافة أو خصم تكاليف المعامالت من المبلغ. يتم قياس  الموحدة
 باحتساب ربح أو خسارة "لليوم األول" كما هو مونح أدناه. الشركةقوم ت الية عن سعر المعاملة عند اإلثبات المبدئي، ة لألدوات المالعادل

 
 اليوم األول للربح أو الخسارة 

أسلوب تقييم باستخدام مدخالت فقط يمكن عادلة عند نشأتها، وتعتمد القيمة العادلة على  عندما يختلف سعر المعاملة لألداة عن القيمة ال
. في الحاالت  للشركةبتسجيل الفرق ما بين سعر المعاملة والقيمة العادلة في صافي الدخل    الشركةقوم  ت مالحظتها في معامالت السوق،  

سعر المعاملة والقيمة العادلة    ة بعض مدخالتها، يتم تأجيل اثبات الفرق ما بينفيها القيمة العادلة إلى نماذج ال يمكن مالحظ  التي تستند
الموحدة فقط عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة، أو عند الغاء االعتراف باألداة    األرباح والخسائرويتم الحقا االعتراف بها في قائمة  

 المالية.
 

 فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية 
 بتصنيف الموجودات المالية )أدوات الدين( على أساس نموذج األعمال إلدارة الموجودات والشروط التعاقدية، ويتم قياسها: الشركةم قو ت 
 بالتكلفة المطفأة -
   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر -
   ألرباح والخسائرابالقيمة العادلة من خالل قائمة  -
 شركة الموحدة. ويتاح لل  األرباح والخسائرمشتقاتها المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  فظتها التجارية و بتصنيف وقياس مح  الشركةقوم  ت 

التقليص بشكل جوهري من الموحدة، إذا أد  ذلك إلى الغاء أو    األرباح والخسائرتصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
   االعتراف. حاالت عدم الثبات في القياس أو

األرباح  يتم قياس المطلوبات المالية، عدا عن التزامات القروض والضمانات المالية، بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
 المالية. الموحدة عندما يتم االحتفاظ بها لغايات المتاجرة والمشتقاتوالخسائر 
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 الموجودات والمطلوبات المالية 

فقط بقياس المبالغ المستحقة من البنوا والقروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالية األخر  بالتكلفة المطفأة في حال   الشركةقوم ت 
 تحقق الشرطين التاليين معا:

 .االحتفاظ بالموجودات المالية نمن نموذج االعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية -

 لية تحدد تواريخ التدفقات النقدية التي تعتبر مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة للمبلغ القائم. الشروط التعاقدية للموجودات الما -
 

 تقييم نموذج األعمال 
 بتحديد نموذج األعمال على المستو  الذي يعكس على أفضل وجه كيفية إدارة الموجودات المالية لتحقيق أهدافها التجارية. الشركةتقوم 

على أساس كل أداة على حدة، ولكن يتم تقييمه على مستو  المحفظة المجمعة ويستند إلى عوامل   الشركةب ييم نموذج العمل الخاص  ال يتم تق 
 ملحوظة مثل:

 كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها نمن نموذج األعمال وابالغها للعاملين الرئيسين في إدارة المنشأة -

تي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال(، والطريقة التي يتم بها إدارة هذه طر الالمخا -
 المخاطر 

الطريقة التي يتم بها تعويض مديري االعمال )على سبيل المثال، إذا كان التعويض بناء على القيمة العادلة للموجودات المدارة أو على   -
 لنقدية التعاقدية المحصلة( قات االتدف

 ، مع نرورة األخذ بعين االعتبار قيمة وتوقيت البيع. الشركةالتكرار المتوقع لتقييم  -

يعتمد تقييم نموذج االعمال على سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون ونع سيناريوهات "الحالة األسوأ" أو "الحالة تحت الضغط" بعين  
 االعتبار.  

بتغيير تصنيف    الشركة، ال تقوم  شركةقدية بعد االعتراف المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األساسية للق التدفقات الن في حال تم تحقي 
رائها الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال، ولكنها تقوم بأخذ هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية التي تم ش 

 الالحقة. حديًثا للفترات 
 

 اختبار مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة فقط 
بتقييم الشروط التعاقدية للموجودات المالية لتحديد ما إذا كانت تجتاز اختبار    الشركة، تقوم  كخطوة الحقة بعد عملية التصنيف لألدوات المالية
 مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة.

  االختبار بالقيمة العادلة لألصل المالي عند األعراف األولي وقد يتغير على مد  عمر األصل المالي )على  دين" لغرض هذا يعّرف "أصل ال
 سبيل المثال، تسديد دفعات ألصل الدين أو إطفاء عالوة / خصم(.

. لغايات تقييم اختبار مدفوعات أصل الدين  إن أهم عناصر الفوائد في اتفاقيات القروض تتمثل في القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان 
صلة مثل العمالت للموجودات المالية المحددة، والفترة التي يتم فيها  بتطبيق أحكام واعتماد عوامل ذات    الشركةوالتدفقات النقدية للفائدة، تقوم  

 تحديد سعر الفائدة.

تبطة  عرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المر من جانب أخر، ال تؤدي الشروط التعاقدية التي تزيد من الحد من الت 
 فيباتفاقيات اإلقراض األساسية إلى وجود تدفقات نقدية تعاقدية نمن مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة على المبلغ المستحق.  

   .الموحدة األرباح والخسائرن خالل قائمة مثل هذه الحاالت، يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة م
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 األرباح والخسائر  مشتقات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 المشتقات المالية هي أدوات مالية، أو عقود اخر ، يتوفر فيه الخصائص الثالث التالية:

قيمته - ا  تتغير  المالية، سعر  األداة  المحدد، سعر  الفائدة  في سعر  التغير  أو  نتيجة  األسعار،  األجنبي، مؤشر  الصرف  لسلعة، سعر 
مؤشر االئتمان، أو اي متغيرات اخر ، شريطة أن يكون ذلك، في حالة وجود متغير غير مالي غير محدد لطرف التصنيف االئتماني و 

 في العقد. 

 ا نفس األثر لعناصر السوق. استثمار مبدئي بمبلغ أقل من المتوقع ألية عقود يتوقع أن يكون له ال تتطلب استثمار مبدئي، او -

 يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي الحق. -
 
بمعامالت مشتقات مالية مع عدة أطراف، وتشمل عقود مقايضة ألسعار الفائدة، وعقود آجلة وعقود مقايضة العمالت. يتم    الشركةدخل  ت 

تسجل كالتزام عندما تكون قيمتها العادلة سالبة. تدرج  ت بالقيمة العادلة وتسجل كأصل عندما تكون قيمتها العادلة موجبة و تسجيل المشتقا
 ما لم يتم تطبيق محاسبة التحوط. الموحدة األرباح والخسائرالقيمة العادلة للمشتقات المالية في صافي  التغيرات في

 
   خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات الدين بالقيمة العادلة من 

( لألدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل  9رقم )عيار التقارير المالية الدولي  بتطبيق هذه األدوات بموجب الم  الشركةتقوم  
 عند تحقق الشروط التالية: الموحدة الدخل الشامل األخر

)أدوات   - المالية  الموجودات  تلك  بغرض تحصإذا كانت  بالموجودات  إلى االحتفاظ  يهدف  أعمال  لنموذج  وفقًا  بها  يل  الدين( محتفظًا 
 التدفقات النقدية المتعاقد عليها وبيع الموجودات المالية.

فوائد  إذا كان ينشأ عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية مواعيد محددة لتدفقات نقدية متمثلة حصريًا بأصل مبلغ الدين غير المسدد وال -
 المترتبة عليه.

بالقيمة العادلة ويتم تسجيل األرباح والخسائر من التغير في    الموحدة  امل اآلخريتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش
في سعر العمالت األجنبية في    . يتم إثبات إيرادات الفوائد والتغيرالموحدة  القيمة العادلة التي تم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر 

 جودات المالية التي يتم قياسها بالكلفة المطفأة. األرباح أو الخسائر بنفس الطريقة المتبعة في المو 
الموحدة لالستثمارات الغير مدرجة عن طريق صافي القيمة الدفترية   مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشاملالموجودات  يتم تقييم ال

 حصة الشركة في صافي موجودات الشركة المستثمر بها. ل

صادر أواًل. في حالة الغاء االعتراف، يتم   -في نفس المنشأة، يتم استبعادها على أساس الوارد أواًل استثمار  بأكثر من الشركةحتفظ ت عندما 
 الموحدة.  األرباح والخسائرإعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقًا في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة إلى قائمة  

 

 عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر القيمة الالملكية ب أدوات حقوق 
خيار تصنيف، في بعض األحيان، بعض استثماراته في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل    شركةبعد االعتراف االولي، يتاح لل

لمالية: العرض والتي ال األدوات ا(  32رقم )عندما تستوفي متطلبات حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي    الموحدة  الشامل اآلخر
 يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة. يتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

 

وحدة  ال يتم تدوير األرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكية هذه إلى قائمة الدخل الموحدة. يتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الم 
يتم ية أخر  عدات تشغيلكإيرا التوزيعات السترداد جزء من كلفة األدوات، في هذه الحالة،  الدفع، مالم يكن المتحصل من  إثبات حق  ند 

   ، وال تخضع لتقييم انخفاض القيمة.الموحدة في الدخل الشامل األخر باألرباحاالعتراف 
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 األرباح والخسائر  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الموحدة بالقيمة    في قائمة المركز المالي  الموحدة  األرباح والخسائرجيل الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  تس  يتم
بات المالية  الموحدة باستثناء إذا كان التغير بالقيمة العادلة للمطلو ح والخسائر  األرباالعادلة. يتم االعتراف بالتغير بالقيمة العادلة في قائمة  

. يتم تسجيل هذه التغيرات في شركةنتيجة التغير بمخاطر االئتمان لل  الموحدة  األرباح والخسائرتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
األرباح قائمة    وال يتم إعادة تدويرها إلى  الموحدة  اآلخر   الشامل والخسائر  األرباح  القيمة العادلة في االحتياطي االئتماني الخاص من خالل  

 الموحدة.   والخسائر
 

في  الموحدة    األرباح والخسائريمة العادلة من خالل قائمة  يتم إثبات إيرادات الفوائد المتحققة أو المتكبدة من األدوات المالية المصنفة بالق
خصم وتكاليف المعاملة والتي تشكل جزءًا   إيرادات أو مصروفات الفوائد، باستخدام سعر الفائدة الفعلي، مع األخذ بعين االعتبار أي عالوة/

  الموحدة والخسائر  األرباح  ة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  ة من الموجودات المالي ال يتجزأ من األدوات المالية. يجب قياس الفوائد المتحقق
األرباح  ملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  باستخدام أسعار الفائدة التعاقدية. يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح من أدوات حقوق ال

 كإيرادات تشغيلية أخر  عند إثبات الحق في السداد.  الموحدة والخسائر
 
 اء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية إلغ
 لغاء االعتراف نتيجة للتعديل الجوهري في الشروط واالحكام إ

لتفاوض على الشروط والبنود للقروض بحد كبير  ة، مثل قروض العمالء في حال إعادة ابإلغاء االعتراف بالموجودات المالي   الشركةتقوم  
وجدولتها باعتبارها قروض جديدة. مع االعتراف بالفرق كأرباح وخسائر عدم تحقق إلى ما لم يتم تسجيل خسائر انخفاض في القيمة. ويتم 

 ئتمانية المتوقعة.ألغراض قياس الخسائر اال (1) لمرحلة تصنف القروض الجديدة في ا

 في حال كان التعديل ال يؤثر بشكل جوهري على التدفقات النقدية، ال ينتج عنه الغاء االعتراف بالقرض. 
خسائر انخفاض في  بتسجيل أرباح وخسائر نتيجة التغير بالتدفقات النقدية المخصومة بسعر الفائدة الفعلي، ما لم يتم تسجيل    الشركةتقوم  
 القيمة.

 

 باب غير وجود تعديالت جوهرية.عتراف ألسإلغاء اال

 الموجودات المالية  .أ
باستالم التدفقات    الشركة (، عند الغاء حق  شركةيتم الغاء الموجودات المالية )أو جزء من الموجودات المالية أو جزء من الموجودات المالية لل 

ويل الموجودات المالية ويتم تحويل هذا  وجودات المالية إذا قامت بتحأيًضا بإلغاء االعتراف بالم  الشركةالنقدية من الموجودات المالية. وتقوم  
 اإللغاء لعدم التحقق.

 بتحويل الموجودات المالية فقط: الشركةتقوم 
 حصيل التدفقات النقدية من الموجودات المالية بتحويل حقوقها التعاقدية لت  الشركةإذا قامت  -
 أو 
الن   ابحقوقهالشركة    تإذا احتفظ - التدفقات  تغيير قدية، مع افتراض  في  بالكامل دون أي  المستلمة  النقدية  التدفقات  بدفع  التزاًما  وجود 

 جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية التمرير المباشر. 
 

المالية،   بموجبها بالحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من الموجودات  الشركةحتفظ  ت امالت التي  إن اتفاقية التمرير المباشر تمثل المع
 رف ثالث، عند تحقق جميع الشروط الثالثة التالية:ولكنها تفترض التزاًمها بدفع هذه التدفقات النقدية إلى ط

بدفع مبالغ للطرف المستفيد، ما لم يكن قد حصل على نفس المبلغ من الموجودات المالية، باستثناء السلف قصيرة    ةغير ملزم  الشركة -
 امل للمبلغ المقرض باإلنافة إلى الفائدة المستحقة بأسعار السوق.األجل مع الحق في استرداد ك
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 تلم.بيع أو رهن األصل بخالف األسهم الممنوحة للطرف المس شركةال يمكن لل -

و بتحويل التدفقات النقدية المستلمة بالنيابة عن الطرف المستفيد دون اي تأخير جوهري، باستثناء االستثمارات في النقد أ  الشركةلتزم  ت  -
 النقد المعادل بما في ذلك إيرادات الفوائد المستلمة للفترة بين تاريخ التحصيل وتاريخ التحويل للطرف المستفيد. 

 

 ف إذا:إللغاء االعترا  يعتبر التحويل مؤهالً 

 بتحويل جميع المزايا والمخاطر من الموجودات المالية   الشركةقامت  -
 أو 
 ا والمخاطر من الموجودات المالية االحتفاظ أو نقل كافة المزاي  بنقل السيطرة على األصل، دون  الشركةقامت  -

نقل الملكية فقط إذا كان للطرف المستفيد الحق في ببيع األصل بالكامل لطرف ثالث مستقل ويكون له الحق في ممارسة هذا    الشركةعتبر  ت 
 ل. االجراء من طرفها دون فرض قيود إنافية على النق

بالسيطرة على األصل دون االحتفاظ بكافة المزايا والمخاطر بشكل جوهري، يتم إثبات األصل فقط خالل   اهتفاظباح  الشركة   تفي حال استمر 
لى  أيًضا بااللتزامات المرتبطة بها. يتم قياس األصل المحول وااللتزام المتعلق به ع  الشركةعترف  ت باالستثمار، وفي هذه الحالة،    الشركةفترة  

بقياس الضمانات بالقيمة الدفترية لألصل والمبلغ الممكن دفعه من    الشركة. تقوم  الشركةحتفظ بها  ت مات التي  أساس يعكس الحقوق وااللتزا
 . الشركةقبل 

بقياس االستثمار بالمبلغ المطلوب دفعه من    الشركةباستثمار األصل المحول المشتر  أو خيار الشراء )أو كليهما(، تقوم    الشركة  تإذا استمر 
باالعتراف بالقيمة العادلة لألصل المحول    الشركةستمر  ت لشراء. إذا كان خيار الشراء لألصل يقاس بالقيمة العادلة،  عادة اعند إ   الشركةقبل  

 ايهما أقل(.أو خيار الشراء )
 
 المطلوبات المالية  .ب

فس المقرض بشروط مختلفة أو تعديل  من االلتزام. عند استبدال المطلوبات المالية من قبل ن   الشركةيتم الغاء المطلوبات المالية عند اعفاء  
بالتزام جديد. يتم إثبات الفرق بين  بشكل جوهري، يتم التعامل مع مثل هذا التعديل كإلغاء االلتزام األصلي واالعتراف    شروط االلتزام الحالي

 الموحدة.  األرباح والخسائرالقيمة الدفترية اللتزام المالي األصلي والمبلغ المدفوع في قائمة 

 يمة العادلة الق قياس
الموحدة. القيمة العادلة هي المقابل  يتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية مثل المشتقات والموجودات غير المالية في تاريخ القوائم المالية  

اس القيمة العادلة على  المالي لبيع أصل أو سداد التزام وذلك من خالل عملية منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يعتمد قي 
 فرنية بيع الموجودات او سداد المطلوبات إما في:

 سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات. -

 غياب السوق الرئيسي، في سوق أكثر مالءمة للموجودات والمطلوبات.أو في حال  -

 يجب أن يكون للشركة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.

على العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام الفرنيات التي سيستخدمها المشاركين عند تسعير الموجودات والمطلوبات،  القيمة    يتم قياس
 فرض أن المشاركين في السوق هدفهم تحقيق منافع اقتصادية.

العادلة، وذلك من خالل زيادة استخدام تستخدم الشركة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة  
 تها. لمعطيات التي ال يمكن مالحظمعطيات ذات صلة يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام ا
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تصنف نمن هرم القيمة العادلة، كما هو   الموحدة جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة المصرح عنها في القوائم المالية

 :  مونح أدناه
 المستو  األول: باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة. 

 م معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.المستو  الثاني: باستخدا
 المستو  الثالث: باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها. 

التصنيف  ل فترة مالية تحدد الشركة فيما إذا كانت هنالك عمليات نقل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييماية كفي نه
مالية  )إستنادًا إلى أقل مستو  معطيات له أثر جوهري على قياس القيمة العادلة ككل( للموجودات والمطلوبات ويتم االعتراف بها في القوائم ال

 حدة على أساس متكرر. المو 
منين الخارجيين، تقوم الشركة باختيار  يقوم مخمنين خارجيين معتمدين بالمشاركة في تقييم الموجودات الجوهرية. بعد النقاش مع هؤالء المخ

 األساليب والمدخالت والتي ستستخدم للتقييم في كل حالة.
العادلة    ح من الموجودات وفقًا لطبيعة وخصائص ومخاطر ومستو  القيمةلغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت الشركة بتحديد شرائ 

 لهذه الموجودات والمطلوبات. 
 

 المعادل النقد والنقد 
لد  البنوا، بعد تنزيل النقد مقيد    وودائع  ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة

 وجد.  السحب منه، إن 

 الموجودات التي آلت ملكيتها للشركة وفاًء لديون مستحقة  
مة المركز المالي الموحدة نمن بند "موجودات أخر " وذلك بالقيمة التي آلت بها للشركة  تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للشركة في قائ 

موحدة بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية ال
وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد. يتم تسجيل الزيادة الالحقة في قائمة األرباح والخسائر الموحدة إلى  الموحدة    كخسارة في قائمة األرباح والخسائر

 الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقًا. 

 وض الدائنة القر 
تقييمها بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد    يتم قيد القروض طويلة األجل مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية تكاليف مباشرة. ويعاد الحقاً 

 حدة. الفعلي. تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن تخلي الجهة المقرنة عن القروض في قائمة األرباح والخسائر المو 

 المخصصات  
تكون تكلفة تسوية االلتزام محتملة يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق على أن  

 ويمكن قياسها. 

 والقيمة المضافة   ضريبة الدخل
ين واألنظمة والتعليمات الضريبية سارية المفعول في  تقوم الشركة باقتطاع مخصصات الضريبة بموجب النسب الضريبية المقررة وفقًا للقوان 

 فلسطين. 
ركة الخانعة للضريبة، وتختلف األرباح الخانعة للضريبة عن األرباح المعلنة  تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس أرباح الش

مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما   ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خانعة للضريبة أو  الموحدة  في القوائم المالية
 يست خانعة أو مقبولة التنزيل ألغراض نريبية.في سنوات الحقة أو خسائر متراكمة مقبولة نريبيًا أو بنود ل
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 منح مقيدة بشكل دائم 

االعتراف بالمنح المقيدة بشكل دائم من نمن  هي تلك الموجودات التي يضع المانح قيود دائمة على استعمالها. يتم    مقيدة بشكل دائمال  المنح
قائمة األرباح والخسائر  صافي حقوق الملكية "منح مقيدة بشكل دائم". يتم تحويل الدخل الناتج عن استخدام المنح المقيدة بشكل دائم إلى قائمة  

 .ط المانحينعند تحقق شرو  الموحدة
 التقــاص 

لوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما تتوفر الحقوق يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمط
ات وتسوية المطلوبات  القانونية الملزمة لتقاص القيمة المعترف بها، وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجود

 في نفس الوقت.

 العمالت األجنبية 
بسجالتها بالدوالر األمريكي. يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخر  إلى الدوالر األمريكي وفقًا ألسعار الصرف   تحتفظ الشركة

ف  السائدة بتاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األجنبية وفقًا ألسعار الصر 
 . األرباح والخسائر الموحدةقائمة قائمة المركز المالي الموحدة. يتم االعتراف وإظهار جميع فروقات العملة في ائدة بتاريخ الس
 

 استخدام التقديرات 
ية واإلفصاح  إن إعداد القوائم المالية الموحدة يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المال

عن االلتزامات المحتملة. كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات. وبشكل خاص يتطلب من إدارة  
لى فرنيات  الشركة إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة ع

 وامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عنوع
 أوناع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. 

 و التالي:تعتقد اإلدارة بأن تقديراتها نمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النح

الفلسطينية  خس - النقد  قبل سلطة  المونوعة من  األسس  والتمويالت نمن  القروض  تدني محفظة  يتم مراجعة  متوقعة:  ائتمانية  ائر 
 المتبعة من الشركة. والمعايير المحاسبية

ستهالكات السنوية لغايات احتساب االاألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات: تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية بشكل دوري   -
 اعتمادًا على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم أخذ خسارة التدني )إن وجدت( في 

 قائمة األرباح والخسائر الموحدة.

 مبلغ مخصصات الضريبة.مخصصات الضريبة: تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد  -

 صصات الموظفين: تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبلغ مخصصات منافع الموظفين.مخ -

مخصص القضايا: تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبلغ مخصص القضايا إن لزم األمر لمواجهة أية التزامات قضائية   -
 وني. محتملة استنادًا لرأي المستشار القان 

التدني في  تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبلغ  :ت التي آلت ملكيتها للشركة وفاًء لديون مستحقةالموجودا مخصص تدني -
مستحقة لديون  وفاًء  للشركة  ملكيتها  آلت  التي  الموجودات  تدني  دوري   ،مخصص  بشكل  مراجعتها  التدني   . ويتم  خسارة  أخذ   يتم 

 . ألرباح والخسائر الموحدة)إن وجدت( في قائمة ا

 تعتقد إدارة الشركة بأن هذه التقديرات واالفترانات معقولة.
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 دمج شركة صندوق التنمية الفلسطيني  . 4
وكانت أبرز قرارات الهيئة العامة    2019أيلول    23)الصندوق( اجتماعها غير العادي في    عقدت الهيئة العامة لصندوق التنمية الفلسطيني

ندوق إلى الشركة ونم محفظة الصندوق بالكامل من الموجودات والمطلوبات وكافة الحقوق  العادية إقرار الدمج النهائي بضم الصغير  
 ، حيث قامت الشركة بقيد األرصدة التالية:2019تشرين الثاني  30وااللتزامات إلى الشركة بالقيمة الدفترية كما في 

 دوالر أمريكي   

  الموجودات 
القيمة الدفترية بتاريخ  

 اإلندماج
قد المعادل النقد والن    6,758,839 

 13,580,968  محفظة القروض والتمويالت
 42,313  عقارات مستملكة 

 183,078  عقارات واالت ومعدات 
 207,991  موجودات متداولة أخر  

  20,773,189 
   المطلوبات 

 4,649,599  قروض دائنة
الضرائب مخصص    205,420 

 679,955  مخصصات منافع الموظفين
اإلقراض الدوار صندوق    23,607,750 
 189,814  ذمم دائنة

 212,446  مطلوبات أخر  
  29,544,984 

 14,065  رأس المال المدفوع 
 8,785,860  *خسائر متراكمة

ناتجة   كخسائر  الموحدة  الشركة حيث تم قيده في قائمة األرباح والخسائرتم تحويل الخسائر المتراكمة للصندوق كما بتاريخ الدمج إلى   *
 عن دمج شركة صندوق التنمية الفلسطيني.

 النقد والنقد المعادل  . 5
 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 4,393  4,634 نقد في الصندوق 
 3,535,247  3,050,826 حسابات جارية لد  البنوا 

 4,375,061  4,720,350 شهور 3البنوا تستحق خالل ودائع لد  
 7,775,810  7,914,701 
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 . 2019و 2020األول  كانون  31للسنة المنتهية كما في  %3بلغ معدل سعر الفوائد السنوية على أرصدة الودائع قصيرة األجل ما نسبته 

 فيما يلي الحركة على اجمالي األرصدة لد  البنوا:

 

 فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

 

  
 المرحلة  
  األولى

 المرحلة  
  الثانية 

 المرحلة 
  الثالثة 

كانون   31
 2020األول 

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   2020
 7,910,308  6,857  -  7,903,451  2020كانون الثاني   1كما في 

 ( 139,132)  -  -  ( 139,132)  صافي الحركة خالل السنة
 7,771,176  6,857  -  7,764,319  2020كانون األول  31كما في 

  
 المرحلة  
  األولى

 المرحلة  
  الثانية 

 المرحلة 
  الثالثة

كانون   31
 2019األول 

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   2019
 799,634  -  -  799,634  2019كانون الثاني   1كما في 
دمج شؤؤؤؤؤؤؤؤركة صؤؤؤؤؤؤؤؤندوق التنمية    منمحول  

 6,758,839  6,857  -  6,751,982  (4)إيضاح  الفلسطيني
 351,835  -  -  351,835  خالل السنة صافي الحركة

 7,910,308  6,857  -  7,903,451  2019كانون األول  31كما في 

  
 المرحلة  
  األولى

 المرحلة  
  الثانية 

 المرحلة 
  الثالثة 

كانون األول   31
2020 

 دوالر أمريكي   الر أمريكي دو   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   
 6,857  6,857  -  -    2020كانون الثاني   1كما في 

صافي إعادة قياس لمخصص الخسائر 
 -  -  -  -  االئتمانية المتوقعة

 6,857  6,857  -  -  2020كانون األول  31كما في 

  
 المرحلة  
  األولى

 المرحلة 
  الثانية  

 المرحلة  
  الثالثة

كانون األول   31
2019 

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   
 -  -  -  -    2019كانون الثاني   1كما في 
دمج شؤؤؤؤؤؤؤؤؤركة صؤؤؤؤؤؤؤؤؤندوق التنمية   محول من

 6,857  6,857  -  -  (4)إيضاح  الفلسطيني
صافي إعادة قياس لمخصص الخسائر 

 -  -  -  -  االئتمانية المتوقعة
 6,857  6,857  -  -  2019ول كانون األ 31كما في 
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 وديعة لدى سلطة النقد الفلسطينية  . 6

( االحتفاظ لد  سلطة النقد الفلسطينية بوديعة رأسمالية مقيدة السحب  3/2016يتعين على الشركة وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم )
 ئدة. دوالر أمريكي بفائدة سنوية وفقًا ألسعار السوق السا 100,000بقيمة 

 محفظة القروض والتمويالت، بالصافي . 7
 :يمثل هذا البند ما يلي

 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 4,722,510  6,027,660 قروض تجارية
 39,683,038  40,146,068 تمويالت إسالمية

 44,405,548  46,173,728 إجمالي القروض والتمويالت 
 ( 1,738,253)  ( 2,672,899) د والعموالت المعلقة ينزل: إيرادات الفوائد والعوائ 

 42,667,295  43,500,829 وتمويالت بعد تنزيل الفوائد والعوائد والعموالت المعلقةقروض 
 ( 13,988,401)  ( 18,654,282) ينزل: خسائر ائتمانية متوقعة

 28,678,894  24,846,547 صافي محفظة القروض والتمويالت 
 

 دوالر أمريكي، على التوالي.صفر  دوالر أمريكي و   54,828  مبلغ  2019و  2020كانون األول    31كما فية المؤجلة  بلغت قيمة المرابح -

الفلسطينية - النقد  لتعليمات سلطة  وفقًا  المنتظمة  والتمويالت  القروض  إجمالي  في    بلغ  األول    31كما  مبلغ    2019و  2020كانون 
  من إجمالي رصيد القروض والتمويالت   %72,37و  %56,47ريكي أي ما نسبته  الر أمدو   30,879,339دوالر أمريكي و  24,566,500

 ، على التوالي. بعد تنزيل الفوائد والعوائد والعموالت المعلقة

والعوائد والعموالت المعلقة كما   بلغ إجمالي القروض والتمويالت غير المنتظمة وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بعد استبعاد الفوائد -
أمريكي و  18,934,329مبلغ    2019و  2020كانون األول    31  في نسبته  د  11,787,956دوالر  أمريكي أي ما    % 43,53والر 
 ، على التوالي. بعد تنزيل الفوائد والعوائد والعموالت المعلقة من إجمالي رصيد القروض والتمويالت %27,63و

  10,228,774مبلغ    2019و  2019كانون األول    31كما في    والتمويالت قصيرة األجل والتي تستحق خالل عامبلغت القروض   -
 دوالر أمريكي، على التوالي.   10,307,752دوالر أمريكي و

  34,097,796أمريكي و  دوالر  35,944,954  مبلغ  2019و  2020كانون األول    31بلغت القروض والتمويالت طويلة األجل كما في   -
 والر أمريكي، على التوالي.  د

  



 

 

 

26 

 

نمانات متنوعة على القروض الممنوحة كالكفاالت الشخصية، باإلنافة إلى الرهونات، كرهن السيارات والعقارات.   تستوفي الشركة -
 :2019و 2020كانون األول   31يونح الجدول التالي القيمة العادلة للرهونات كما في 

 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 58,538,195  61,435,412 رهن عقارات 
 13,622,606  4,027,669 رهن مركبات  

 65,463,081  72,160,801 
 

  2020كانون األول    31كما في  بعد استبعاد الفوائد المعلقة والمحالة إلى القضاء    غير المنتظمةبلغ إجمالي القروض والتمويالت   -
 دوالر أمريكي، على التوالي.   4,935,148ودوالر أمريكي  2,252,637مبلغ   2019و

، حيث بلغ صافي المحفظة بعد خصم  2020كانون األول    31دوالر أمريكي كما في    237,553جمالي الفوائد المستحقة مبلغ  بلغ إ -
 . 2020كانون األول  31في  مريكي كماأوالر د 46,173,728الفوائد المستحقة مبلغ 

 31دوالر أمريكي كما في    54,416ن، مبلغ  وتسديد الديو مخصصات التي انتفت الحاجة إليها نتيجة التسويات  بلغ إجمالي قيمة ال -
 . 2020كانون األول 

  1,041,110دوالر أمريكي و 1,359,019مبلغ  2019و 2020كانون األول  31بلغت القروض والتمويالت المعاد هيكلتها كما في  -
 دوالر أمريكي، على التوالي.  

 الفوائد والعوائد والعموالت المعلقة:فيما يلي ملخص الحركة على إجمالي القروض والتمويالت بعد استبعاد  

 
  

 2020 
 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 دوالر أمريكي   أمريكي دوالر   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 42,667,295  11,800,011  1,612,770  29,254,514 الرصيد في بداية السنة 
نافة المحفظة القروض والتمويالت  إ

 5,766,790  5,766,790  -  - الستة سنوات  المتعثرة فوق 
 ( 1,412,791)  ( 1,339,443)  ( 58,815)  ( 14,533) صافي الحركة خالل العام 
 -  ( 100,453)  ( 298,701)  399,154 المحول للمرحلة األولى 
 -  ( 186,946)  4,583,113  ( 4,396,167) المحول للمرحلة الثانية
 -  6,514,835  ( 861,477)  ( 5,653,358) المحول للمرحلة الثالثة 

 ( 3,520,465)  ( 3,520,465)  -  -  معدومة  قروض وتمويالت
 43,500,829  18,934,329  4,976,890  19,589,610 السنة الرصيد في نهاية 
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 ة المتوقعة للقروض وللتمويالت:فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر اإلئتماني 

 
 
 
 

  

 2019 
 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 ر أمريكي دوال  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 21,089,886  2,003,330  2,581,945  16,504,611 الرصيد في بداية السنة 
صندوق التنمية  دمج شركة    محول من

 23,498,699  8,014,978  745,952  14,737,769 (4)إيضاح  الفلسطيني
 ( 1,921,290)  ( 1,846,474)  ( 899,881)  825,065 صافي الحركة خالل العام 

 -  -  ( 818,364)  818,364 ة األولى المحول للمرحل 
 -  -  598,468  ( 598,468) المحول للمرحلة الثانية

 -  3,628,177  ( 595,350)  ( 3,032,827) للمرحلة الثالثة المحول 
 42,667,295  11,800,011  1,612,770  29,254,514 الرصيد في نهاية السنة 

 2020  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 13,988,401  10,912,484  245,835  2,830,082 2020كانون الثاني  1كما في 
نافة مخصص محفظة القروض  إ

والتمويالت المتعثرة فوق الستة  
 5,766,790  5,766,790  -  - تسنوا

 -  ( 50,345)  ( 40,427)  90,772 المحول للمرحلة األولى 
 -  ( 92,223)  521,777  ( 429,554) المحول للمرحلة الثانية
 -  679,561  ( 119,201)  ( 560,360) المحول للمرحلة الثالثة 
 2,418,235  3,041,718  163,174  ( 786,657) صافي إعادة القياس  

إعدام مخصص محفظة القروض  
والتمويالت المتعثرة فوق الستة  

 ( 3,520,465)  ( 3,520,465)  -  -   سنوات
 1,321  1,321  -  -   فرق ترجمة عمالت

 18,654,282  16,738,841  771,158  1,144,283 2020كانون األول  31كما في 
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المنتظمة كما في   - والتمويالت غير  القروض  المعلقة على  والعموالت  والعوائد  الفوائد  مبلغ    2019و  2020كانون األول    31بلغت 
 لفوائد والعوائد والعموالت المعلقة:دوالر أمريكي، على التوالي. فيما يلي الحركة على ا 1,738,253دوالر أمريكي و 2,672,899

 
 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 1,690,182  1,738,253 رصيد بداية السنة
 -  6,161,259 سنواتستة من   عثرة اكثرت والتمويالت المانافة الفوائد والعموالت المعلقة للقروض 

 276,421  - (4محول من دمج شركة صندوق التنمية الفلسطيني )إيضاح 
 627,647  973,938 مرابحة وفوائد معلقة خالل السنة

 ( 340,720)  ( 204,169) مرابحة وفوائد معلقة حولت لإليرادات
 ( 266,466)  - السنةمرابحة وفوائد معلقة معدمة خالل 

 ( 249,683)  ( 5,078,785) سنوات  6استبعاد مرابحة وفوائد معلقة على تسهيالت ائتمانية مضى على تعثرها أكثر من 
 -  ( 918,775) الغير المقبونة  والمرابحات المستحقة استبعاد صافي الفوائد

 872  1,178 فروقات عمالت
 1,738,253  2,672,899 رصيد نهاية السنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   أمريكي  دوالر 

 1,880,214  393,445  227,798  1,258,971 2019كانون الثاني  1كما في 
التنمية   صندوق  شركة  دمج  من  محول 

 9,641,310  7,662,838  195,374  1,783,098 (4الفلسطيني )إيضاح 
 -  -  ( 85,480)  85,480 المحول للمرحلة األولى 
 -  -  66,207  ( 66,207) المحول للمرحلة الثانية

 -  321,479  ( 45,627)  ( 275,852) للمرحلة الثالثة المحول 
 2,852,280  2,920,125  ( 112,437)  44,592 صافي إعادة القياس  
 1,079  1,079  -  -   فرق ترجمة عمالت
 ( 386,482)  ( 386,482)  -  -   استبعاد مخصصات

 13,988,401  10,912,484  245,835  2,830,082 2019انون األول  ك  31كما في 
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 فيما يلي تفاصيل القروض والتمويالت حسب المناطق الجغرافية:

 الرصيد 
  القائم

مخصص خسائر 
  مان المتوقعةاالئت 

الفوائد والعوائد  
 صافي القروض   والعموالت المعلقة

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  
        2020كانون األول   31

 21,774,543  ( 1,982,815)  ( 16,890,201)  40,647,559 الضفة الغربية
 3,072,004  ( 690,084)  ( 1,764,081)  5,526,169 قطاع غزة

 46,173,728  (18,654,282 )  (2,672,899 )  24,846,547 
        2019كانون األول   31

 25,173,945  ( 1,281,551)  ( 13,337,724)  39,793,220 الضفة الغربية
 3,504,949  ( 456,702)  ( 650,677)  4,612,328 قطاع غزة

 44,405,548  (13,988,401 )  (1,738,253 )  28,678,894 
 

 فيما يلي تفاصيل القروض والتمويالت حسب النشاط اإلقتصادي:
 صافي القروض   الرصيد القائم  
 دوالر أمريكي   أمريكي دوالر  
    2020كانون األول   31
 11,347,518   23,402,854 العقارات واالنشاءات قطاع

 5,823,533   9,246,213 القطاع التجاري 
 3,218,132   3,714,956 حيوانيةقطاع الزراعة والثروة ال
 1,277,900   1,905,580 قطاع الخدمات عامة

 997,736   1,681,418 والتعدينقطاع الصناعة 
 880,843   1,285,696 قطاع المواصالت
 240,633   1,024,666 قطاع السياحة

 1,060,252   1,239,446 اإلستهالكيالقطاع 
 43,500,829   24,846,547 
 

    2019كانون األول   31
 12,422,954  23,158,473 العقارات واالنشاءات قطاع
 3,434,225  3,899,458 الزراعة والثروة الحيوانيةقطاع 

 1,146,963  1,440,691 قطاع الصناعة والتعدين
 8,065,360  9,729,200 القطاع التجاري 

 1,113,245  1,461,671 قطاع الخدمات عامة
 1,383,109  1,645,208 تقطاع المواصال
 291,014  391,655 قطاع السياحة

 822,024  940,939 اإلستهالكيالقطاع 
 42,667,295  28,678,894 



 

 

 

30 

 
 حسب تاريخ استحقاقها: بعد استبعاد الفوائد والعوائد والعموالت المعلقة فيما يلي توزيع محفظة القروض والتمويالت

 
  60-31من 

  يوم
 90 – 61من 

  يوم
  180 – 91من 

  يوم
  180أكثر من 
 المجموع  يوم

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  
2020          
 43,500,829  35,785,424  3,227,200  2,050,455  2,437,750 القروض
2019          
 42,667,295  37,841,287  2,236,671  918,797  1,670,540 القروض

 
 المتوقعة حسب المنطقة الجغرافية:فيما يلي توزيع مخصص خسائر االئتمان 

 2020 
 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  
        

 16,890,201  15,123,063  739,651  1,027,487 الضفة الغربية

 1,764,081  1,615,778  31,507  116,796 قطاع غزة 

 18,654,282  16,738,841  771,158  1,144,283 رصيد نهاية السنة 
 

 2019 
 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  
        

 13,337,724  10,586,459  228,173  2,523,092 الضفة الغربية
 650,677  326,025  17,662  306,990 غزة قطاع 

 13,988,401  10,912,484  245,835  2,830,082 رصيد نهاية السنة 
 

 سنوات: 6فيما يلي الحركة التي تمت على رصيد المخصص األكثر من 
 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 5,373,451  5,766,790 رصيد بداية السنة
 673,782  - إنافات 

 ( 14,744)  ( 3,520,465) إعدام مخصصات 
 ( 265,699)  ( 94,227) محول الى إيرادات 

 2,152,098  5,766,790 
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل   . 8

 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 413,004  413,271 صة فلسطين أسهم مدرجة في بور 
 5,108,399  4,719,780 *  أسهم غير مدرجة في بورصة فلسطين

 316,214  194,481 محافظ استثمارية 
 5,327,532  5,837,617 

ة في  يمثل هذا البند استثمار الشركة في اسهم مصرف الصفا )المصرف( حيث تم تقييم االستثمار بصافي القيمة الدفترية لحصة الشرك *
 موجودات المصرف. صافي 

مليون دوالر لمدة خمس سنوات بلغت القيمة الدفترية لهذه    4تم رهن أسهم احد  الشركات غير المدرجة مقابل قرض طويل االجل بقيمة  
 دوالر أمريكي.  4,719,780مبلغ  2020كانون األول  31األسهم كما في 

مسجلة باسم المؤسسة العربية الفنية للتنمية والتي تعتبر إحد  الشركات التابعة   تعتبر أسهم إحد  الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
هذه القديمة والتي تم دمجها مع الشركة وقد تم تعيين مستشار قانوني لمعالجة المونوع وتحويل االسهم باسم الشركة. بلغت القيمة الدفترية ل

 ر أمريكي.دوال 341,326مبلغ  2020كانون األول  31هم كما في األس
 لقد كانت الحركة على حساب احتياطي القيمة العادلة كما يلي:

 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 ( 599,950)  ( 1,001,615) الرصيد في بداية السنة  
 ( 401,665)  ( 510,085) خسائر غير متحققة

 ( 1,001,615)  ( 1,511,700) نهاية السنةالرصيد في 

 رية  استثمارات عقا . 9
 2020  2019 

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  
 5,306,394  5,306,394 الرصيد في بداية السنة  
 -  3,932 إنافات خالل السنة 

 -  ( 339,875) التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
 5,306,394  4,970,451 السنةالرصيد في نهاية 

 
 2020  2019 

 ر أمريكي دوال  دوالر أمريكي  
 4,487,760  4,363,100 أرض أبو قش * 
 818,634  607,351 أرض غزة**

 4,970,451  5,306,394 
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متر مربع وتقع في قرية أبو قش قضاء    18,699وتبلغ مساحتها    2010كانون األول    15يمثل هذا البند قيمة أراني تم شراؤها بتاريخ   *

  4,363,100تخمين هذه األرض بمبلغ    2020  تشرين الثاني  28راض استثمارية. تم بتاريخ  ( ألغ97( قطعة رقم )2رام هللا حوض رقم )
ثالثة مخمنين مرخصين. إن األرض مرهونة بالكامل لصالح أحد البنوا المحلية ومسجلة لد  سجل األموال  دوالر أمريكي من قبل  
 (.14مليون دوالر أمريكي )إيضاح  3بمبلغ  مقابل القرض الممنوح للشركة 2017كانون األول  5غير المنقولة بتاريخ  

متر مربع    490وتبلغ مساحتها    2018تشرين الثاني    16بتاريخ    دوالر أمريكي   818,634تم شراء قطعة أرض في قطاع غزة بمبلغ   **
جلس ( في حي الدرج ألغراض استثمارية، وقد تم تسجيلها باسم عضوين من أعضاء م83( نمن حوض رقم )703وهي قطعة رقم )

ملكية الشركة لألرض ولم  ، كما يوجد إقرار منهم ب 2018تشرين الثاني  28اإلدارة بموجب مستخرج قيد من سجل األراني غزة بتاريخ 
دوالر أمريكي من    607,351تخمين هذه األرض بمبلغ    2020تشرين الثاني    11يتم تسجيلها باسم الشركة حتى تاريخه. تم بتاريخ  

   .نقبل ثالثة مخمنين مرخصي 
 كما يلي: لالستثمارات العقارية لقد كانت الحركة على حساب احتياطي القيمة العادلة

 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 1,770,390  1,770,390 الرصيد في بداية السنة  
 -  (339,875) أرباح غير متحققة 

 1,770,390  1,430,515 الرصيد في نهاية السنة

 ت ومعدات الاآل عقارات و  . 10

  عقارات  
أثاث ومعدات 

  مكتبية 
تحسينات 
  مأجور

 أجهزة  
 حاسوب 

 
 المجموع  سيارات 

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   أمريكي دوالر  
            2020كانون الثاني  31

            الكلفة:
 3,187,022  120,400  663,669  293,024  712,035  1,397,894 الرصيد في بداية السنة 

 23,921  -  19,321  -  4,600  - إنافات 
 (45,900)  (45,900)  -  -  -  - استبعادات 
 7,949  -  -  3,579  4,370  - فروقات عملة 

 3,172,992  74,500  682,990  296,603  721,005  1,397,894 الرصيد في نهاية السنة
            الك المتراكم:االسته

 1,826,870  83,271  601,370  254,987  672,138  215,104 الرصيد في بداية السنة 
 57,615  2,869  21,568  4,479  8,686  20,013 استهالا السنة
 (11,640)  (11,640)  -  -  -  - استبعادات 
 7,949  -  -  3,579  4,370  - فروقات عملة 
 1,880,794  74,500  622,938  263,045  685,194  235,117 نهاية السنة الرصيد في

            صافي القيمة الدفترية 
كانون األول  31كما في

2020 1,162,777  35,811  33,558  60,052 
 

-  1,292,198 
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  عقارات  
 أثاث ومعدات
  مكتبية 

تحسينات 
  مأجور

أجهزة  
 *حاسوب

 
 المجموع  سيارات 

 دوالر أمريكي   أمريكي دوالر   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   والر أمريكي د 

      2019كانون الثاني  31
    

  
            الكلفة:

 2,664,459  74,500  465,060  214,976  651,818  1,258,105 الرصيد في بداية السنة 

المحول من دمج شركة 
صندوق التنمية 

 432,114  45,900  145,657  57,654  43,114  139,789  (4)إيضاح  يالفلسطين 
 82,190  -  52,952  16,674  12,564  - إنافات 

 8,259  -  -  3,720  4,539  - فروقات عملة 
 3,187,022  120,400  663,669  293,024  712,035  1,397,894 الرصيد في نهاية السنة

            االستهالك المتراكم:
 1,530,660  74,500  452,938  191,164  632,877  179,181 الرصيد في بداية السنة 
المحول من دمج شركة 

صندوق التنمية 
 138,911  55,799  28,332  17,796 (4الفلسطيني )إيضاح 

 

8,198  249,036 
 38,915  573  9,521  4,304  6,390  18,127 استهالا السنة
 8,259  -  -  3,720  4,539  - فروقات عملة 
 1,826,870  83,271  601,370  254,987  672,138  215,104 نهاية السنةالرصيد في 

            صافي القيمة الدفترية 
كانون األول  31كما في

2019 1,182,790  39,897  38,037  62,299 
 

37,129  1,360,152 
 

  1,546,772دوالر أمريكي و  1,563,843  مبلغ  2019و  2020كانون األول    31بالكامل كما في    والمعدات المستهلكة  بلغ إجمالي الآلالت
 دوالر أمريكي، على التوالي. 
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 ملموسة  غير موجودات . 11
 :الملموسة خالل السنة كما يليتمثل الموجودات غير الملموسة أنظمة وبرامج الحاسب اآللي. لقد كانت الحركة على الموجودات غير  

 برامج 
 محاسبية 

 دوالر أمريكي  
  2020كانون الثاني  31

  الكلفة:
 134,400 الرصيد في بداية السنة 
 87,500 إنافات خالل السنة 

 221,900 الرصيد في نهاية السنة
  :االطفاءات

 134,400 الرصيد في بداية السنة 
 6,214 السنة  طفاءإ

 140,614 الرصيد في نهاية السنة
  قيمة الدفترية صافي ال 
 81,286 2020كانون األول  31كما في

 موجودات أخرى   . 12
 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 1,141,395  1,201,998 موجودات آلت ملكيتها للشركة وفاء لديون مستحقة*
 -  237,553 مستحقه  وفوائد مرابحات

 150,087  161,621 مستحق من الموظفين
 152,881  146,193 للموردين دفعات مقدمة

 63,946  106,162 سلفيات مدفوعة عن نريبة الدخل ونريبة القيمة المضافة 
 32,255  84,560 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 3,514  46,284 مستحق من جهات ذات عالقة 
 22,143  35,191 للمشاريع الصغيرةمستحق من جمعية بيت الرياد 

 145,437  147,355 أخر  
 2,166,917  1,711,658 
 
تمثل الموجودات التي آلت ملكيتها للشركة أراني وعقارات تم استمالكها من عمالء متعثرين وذلك استيفاء لديون مستحقة، وقد تم اظهار   *

  1,201,998ة بمبلغ  بالقيمة العادل  2019هذه األراني والعقارات في القوائم المالية الموحدة بعد تقييمها من قبل مخمنين مستقلين في عام  
 دوالر أمريكي والذي ال يزيد عن أصل الدين.

شؤون    برهن  الشركةقامت   )عقار  المستملكة  األراني  من  المحلية(  المرأة عقار  البنوا  إحد   من  قرض  على  الحصول    مقابل 
 (. 14)إيضاح 
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 مستأجرة  أصولحق استخدام  . 13
 :المستأجرة األصولفيما يلي تفاصيل الحركة التي تمت على حق استخدام 

 دائنة  ضرو ق . 14
 :يمثل هذا البند األموال المقترنة من قبل الشركة لتمويل أنشطتها التشغيلية وهي كما يلي

 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 6,155,720  4,933,116 قروض من مصارف محلية
 1,487,117  1,588,741 وزارة المالية الفلسطينية

 3,154,014  2,728,604 ر الفلسطينيصندوق االستثما
 1,000,000  1,000,000 صندوق التشغيل الفلسطيني

 -  14,752 المسيحية  جمعية الشبان
 10,265,213  11,796,851 

 ( 2,328,323)  ( 2,549,300) الدائنةالجزء قصير األجل من القروض 
 7,715,913  9,468,528 
 

 ض: فيما يلي جدول استحقاق رصيد القرو 
 دوالر أمريكي  ما يستحق خالل عام:

2021 2,549,300 
2022 2,493,510 
2023 1,961,135 
2024 849,656 
 2,411,612 الحقاً 

 10,265,213 
 

  

 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 -  305,297 رصيد بداية السنة
 338,372  - (16أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 338,372  305,297 رصيد بداية السنة المعدل
 ( 33,075)  ( 33,075) مستأجرة  أصولإطفاء حق استخدام 
 305,297  272,222 رصيد نهاية السنة
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 :2019و 2020كما في  الدائنة فيما يلي الحركة على القروض

 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 6,386,305  11,796,851 الرصيد في بداية السنة 
 1,500,000  14,752 اإلنافات 

(4المحول من دمج شركة صندوق التنمية الفلسطيني )إيضاح   -  4,649,599 
 121,211  111,105  فرق عملة
 ( 860,264)  ( )1,657,495 الدفعات 

 11,796,851  10,265,213 رصيد نهاية السنة
 
 القروض:  جميعفيما يلي جدول يبين تفاصيل  −

 سم البنك إ

طريقة احتساب   
 الفائدة

 
مبلغ القرض  
  الممنوح 

رصيد القرض 
 القائم كما  

كانون األول  31
 تاريخ أول   2020

 دفعة

 

 الدفعات 

 تاريخ أخر 
    دوالر أمريكي   أمريكي دوالر    دفعة

  1,400,000  3,000,000  ثابت %3  بنك القاهرة عمان
كانون الثاني   28

  شهرياً   2018
 نيسان  28

2023 

  1,000,000  1,500,000  ثابت  %3,25  بنك القاهرة عمان
 أيار 2

  شهرياً   2019
 اب  2

2023 

  2,186,626  4,000,000  ثابت %3  بنك فلسطين
 آب  1

  شهرياً   2018
 اب 31

2023 

  346,490  462,000  ثابت %3  البنك اإلسالمي العربي 
كانون األول  28

  شهرياً   2019
 اذار 28

2026 

  414,922  825,727  متناقصة  %1  صندوق االستثمار الفلسطيني 
 أيار 29

  شهرياً   2022
 تموز  10

2021 

  2,300,000  2,300,000  متناقصة  %1  صندوق االستثمار الفلسطيني 
كانون الثاني   10

  شهرياً   2020
تشرين الثاني  28

2023 

  13,682  606,500  متناقصة  %1  صندوق االستثمار الفلسطيني 
 آب  6

  شهرياً   2015
 شباط  5

2017 

  1,588,741  1,397,187  ثابتة  %0,5  وزارة المالية الفلسطينية
 تموز  27

  ربعي  2019
 آذار 27

2033 

  900,000  900,000  % 2  صندوق التشغيل الفلسطيني
 آذار  4

  ربعي  2021
كانون األول  4

2025 

  100,000  100,000  -  صندوق التشغيل الفلسطيني
 آذار  4

  ربعي  2021
كانون األول  4

2024 

  14,752  14,752  -  جمعية الشبان المسيحية )غزة(
كانون الثاني   5

2021  -  
 تموز 9

2022 

    15,106,166  10,265,213       
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سنوات بضمان رهن كامل أرض الشركة   7-4لمدة تتراوح بين    % 3االجل من البنوا المحلية بفائدة   ةعلى قروض طويل  شركةحصلت ال −
( ورهن أسهم من موجودات ( 12)إيضاح  من األراني المستملكة )عقار شؤون المرأه  الواقعة في قرية أبو قش باإلنافة الى رهن عقار

 (.  9و 8)إيضاح  – الموحدة مالية بالقيمة العادلة من خالل القائمة الدخل الشامل

الصغيرة في مدينة  % لتنمية المشاريع    1ى قروض من صندوق االستثمار الفلسطيني بمعدل فائدة  حصل الصندوق )قبل االندماج( عل −
 . القدس

منح قرض من وزارة المالية الفلسطينية إلى الصندوق )قبل الدمج( بهدف استعماله حصرًا لمنح قروض المستفيدين    2018تم خالل عام   −
من مبلغ القروض   %0,5صندوق بدفع فائدة سنوية بنسبة  الوذلك مقابل قيام    % 1,5بنسبة  من المشاريع في مدينة القدس بفائدة سنوية ثابتة  

لوزارة المالية. يلتزم صندوق بالبدء بسداد ما تم تحصيله من القروض والفوائد على أربع دفعات سنوية بحيث تستحق الدفعة األولى بعد 
 شهور. 4اء فترة السماح وهي ه أشهر من تاريخ انت  3مضي 

  %2  سنوية  فائدةو   أمريكيألف دوالر    900,000بمبلغ    من صندوق التشغيل الفلسطيني  على قرض  2019خالل عام  الشركة    حصلت −
 .رشه 12فترة سماح مع قرض على أربع دفعات سنوية البسداد  الشركةلتزم ت . والناشئة المشاريع الصغيرة مويلسنوات لت  6لمدة 

سنوات    5لمدة    أمريكيألف دوالر    100,000بمبلغ    من صندوق التشغيل الفلسطيني  حسن  على قرض  2019خالل عام  حصلت الشركة   −
الفائزة والمستهدفة من خالل مجالس التشغيل في محافظات رام هللا والبيرة، ونابلس، وغزة والتي تهدف إلى خلق فرص   المشاريع  مويللت 

 . رشه 12فترة سماح مع ة يقرض على أربع دفعات سنو البسداد  الشركةلتزم ت . عمل جماعية وذاتية

لتمويل مشاريع تنموية والعمل على خلق  ( غزة)على قرض حسن )بدون فوائد( من جمعية الشبان المسيحية  العامحصلت الشركة خالل  −
   شهرًا في حاالت معينة. 24شهرًا كحد أقصى ويمكن تمديدها الى  18لمدة تصل إلى  ،فرص عمل تخدم الشباب

 صندوق اإلقراض الدوار  . 15
 

بداية الرصيد في 
 السنة 

 

 اإلنافات 

 

المبالغ المحررة 
  خالل السنة 

الرصيد في نهاية 
 السنة 

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  
المالية الفلسطينية وزارة   1,500,000  -  -  1,500,000 

1 الصندوق العربي الكويتي  354,117  130,131  (16,984)  467,264 
2 الصندوق العربي الكويتي  -  179,275  -  179,275 
 862,804  -  -  862,804 االتحاد األوروبي )األول( 

 1,893,360  -  -  1,893,360 مؤسسة التعاون 
 70,000  -  -  70,000 ان دي بي  يو

 2,026,852  -  -  2,026,852 بنك التنمية اإلسالمي
 275,000  -  -  275,000 االتحاد األوروبي )الثاني( 

( اإلسكان)التعاون القدس   8,906,898  565,017  (43,900)  9,428,015 
 16,702,570  ( 60,884)  874,423  15,889,031 المجموع
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 مطلوبات عقود اإليجار  . 16
 فيما يلي تفاصيل الحركة التي تمت على مطلوبات عقود اإليجار:

 . 2019و 2020 كانون الثاني  1كما في  %3تم خصم التزامات العقود المستأجرة باستخدام نسبة فائدة 

 مخصصات منافع الموظفين  . 17
 :االدخارومخصص صندوق  الخدمة فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تعويض نهاية

 

 رصيد
  بداية السنة

المحول من دمج 
شركة صندوق  
التنمية الفلسطيني 

 (4)إيضاح 

 

 اإلنافات 
  خالل السنة  

 الدفعات 
 خالل السنة 

 

 رصيد
 نهاية السنة

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  
          2020كانون األول  31

 906,716  (196,047)  144,909  -  957,854 **تعويض نهاية الخدمة
 871,566  (175,176)  146,192  -  900,550 صندوق االدخار* 

 1,858,404  -  291,101  (371,223)  1,778,282 
          2019كانون األول  31
 957,854  ( 4,812)  97,322  344,697  520,647 ض نهاية الخدمة تعوي 

 900,550  ( 54,149)  135,633  335,258  483,808 صندوق االدخار* 
 1,004,455  679,955  232,955  (58,961 )  1,858,404 

ي لكل موظف وتساهم الشركة بنسبة شهريًا من الراتب األساس  %5يتم التخصيص لمستحقات صندوق ادخار الموظفين من خالل اقتطاع   *
 .من راتب الموظف األساسي 7,5%

 لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص بالشركة.يتم التخصيص  **  

2019  2020   
   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي 

 السنة  الرصيد في بداية  297,267  -
 ( 16أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )  -  338,372
 السنة المعدلرصيد بداية   297,267  338,372
 فوائد متعلقة بالتزامات عقود اإليجار  8,353  9,188

 الدفعات    (37,879)  ( 50,293)
 السنة الرصيد في نهاية  267,741  297,267

 2020  2019 
 دوالر أمريكي   أمريكي دوالر  

 29,529  29,979 التزامات قصيرة األجل 
 267,738  237,762 التزامات طويلة األجل 

 267,741  297,267 
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 مطلوبات أخرى  . 18
 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 852,845  851,553 افة وخصم مصدرنريبة القيمة المض
 374,095  610,338 مقترنينمؤقته أمانات 

 60,534  50,103 مصاريف مستحقة
 -  50,070  مرابحات  موردين ذمم

 -  10,798 على القروض فوائد مستحقه
 3,042  3,042 مخصص إجازات الموظفين

 2,014  1,986 مستحقات نريبة الدخل على الرواتب 
 181,704  175,766 أخر  
 1,753,656  1,474,234   

 مخصص الضرائب  . 19
 :يلي الحركة على مخصص الضريبةفيما 
 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 984,361  1,148,925 الرصيد في بداية السنة
 66,850  - التخصيص للسنة

 205,420  - (4المحول من دمج شركة صندوق التنمية الفلسطيني )إيضاح 
 ( 107,706)  - دفعات خالل السنة
 1,148,925  1,148,925 السنةالرصيد في نهاية 

عام عن نتائج أعمالها للفترة منذ التأسيس في  ونريبة القيمة المضافة  لم تحصل الشركة على مخالصات نهائية من دائرة نريبة الدخل  
 . 2019وحتى عام  1995

 2020  2019 
 يكي دوالر أمر   دوالر أمريكي  

 511,904  511,904 مخصص نريبة الدخل
 637,021  637,021 الربح على مستحقة مضافة نريبة مخصص

 1,148,925  1,148,925 الرصيد في نهاية السنة

 رأس المال المدفوع  . 20
ر واحد للسهم. سهم بقيمة دوال  30,000,000دوالر أمريكي مقسم إلى    30,000,000حدد المساهمون رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ  

موافقة مراقب الشركات بموجب شهادته بشأن تحويل  ب   2008كانون األول    19بناًء على اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بتاريخ  
حيث دوالر أمريكي كتسديد لحساب رأسمال الشركة وتسجيلها لصالح المؤسسة األوروبية الفلسطينية ب   7,892,000لبالغة  المنحة األوروبية ا

 . 2018دوالر أمريكي حتى عام  29,728,195يصبح رأس المال المدفوع بعد هذا التسديد مبلغ 
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بتاريخ   العادية في اجتماعها الذي عقد  العامة غير  الهيئة  بقيمة    2019  لأيلو   23قررت  دوالر   11,172,435تخفيض رأسمال الشركة 

دوالر أمريكي وإعدام القرض الحسن الممنوح للمؤسسة األوروبية   9,644,158غ  أمريكي وذلك عن طريق إطفاء خسائر الشركة المتراكمة بمبل
الريادة للمشاريع التنموية والتي كانت تعتبر  دوالر أمريكي واعتبار هذا التخفيض جزء من مساهمة جمعية بيت    1,528,277الفلسطينية بمبلغ  

يعادل   تملك ما  للشركة حيث كانت  الرئيسي  المساهمين من رأسم  %99,95المالك  أحد  الفلسطينية  المؤسسة األوروبية  تعتبر  الشركة.  ال 
لمشاريع التنموية بناًء على  سهم والتي تم نقل ملكيتها إلى جمعية بيت الريادة ل  29,447,257األساسيين في الشركة حيث كانت حصتها  
 .  2018تشرين الثاني  5قرار الهيئة العامة غير العادي للشركة بتاريخ  

 

المساهمة الخصوصية المحدودة    2019عام  الشركة خالل    كما قامت بالتوقيع على اتفاقية اندماج مع شركة صندوق التنمية الفلسطيني 
  30)الصندوق( ونم محفظة الصندوق بالكامل من موجودات ومطلوبات وكافة الحقوق وااللتزامات الى الشركة بالقيمة الدفترية كما في  

 .  2019تشرين الثاني 

رأسم الشركة  بلغ  في  ال  كما  به  والمكتتب  األول   31المصرح  إلى    18,571,625مبلغ    2019و  2020  كانون  مقسم  أمريكي  دوالر 
سهم قيمة كل سهم دوالر أمريكي واحد. بلغ مجموع مساهمة أعضاء الهيئة العامة ومجلس اإلدارة في رأسمال الشركة ما   18,571,625

 من رأسمال الشركة.  %0,009دوالر أمريكي لكل منهم، بنسبة تبلغ  50ضو بواقع ع 36دوالر أمريكي مقسمة على  1,800يعادل 

 االحتياطيات  . 21
 احتياطي إجباري 

نسبة   تقتطع  الشركات  لقانون  االحتياطي    %10وفقًا  توزيع  يجوز  اإلجباري. ال  االحتياطي  لحساب  سنويًا تخصص  الصافية  األرباح  من 
 لخارج إال بموافقة مسبقة من الجهات المختصة.ياطي إلى ااإلجباري على المساهمين أو تحويل هذا االحت 

 
  احتياطي مخاطر

إجمالي محفظة القروض أو التمويالت المنتظمة القائمة بحيث    %1يتم تكوين احتياطي مخاطر وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بنسبة  
ويظهر هذ النقد  موافقة مسبقة من سلطة  الحصول على  دون  تخفيضه  رقم ا  يحظر  للتعليمات  وفقًا  المساهمين  االحتياطي نمن حقوق 

دوالر أمريكي وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية كأثر تطبيق   285,775(. تم استدراا كامل مبلغ احتياطي مخاطر والبالغ  2/2014)
 . 2018( خالل عام 3/2018أثر تطبيق تعليمات سلطة النقد رقم )

 
 احتياطي خاص
  770,000بتوقيع اتفاقية تم بموجبها حصول الشركة على منحة مقيدة بقيمة    2004كة األسواق المالية العالمية خالل عام  شر قامت الشركة و 

تحويل المنحة المقيدة وإيرادات المرابحة    2008دوالر أمريكي يتم استخدامها في منح قروض للعمالء نمن شروط خاصة تم خالل عام  
دوالر أمريكي إلى حساب اإليرادات وفقًا لالتفاقية التي تنص على تحويل مبلغ المنحة وإيرادات المرابحة    137,762المستحقة عليها البالغة  

المستحقة عليها إلى ملكية الشركة عند استيفاء شروط المنحة مع االستمرار في استخدامها لنفس أهداف المنحة األصلية وقد قامت الشركة 
 حة المستحقة عليها كاحتياطي خاص نمن حقوق المساهمين.اب بتسجيل مبلغ المنحة وإيرادات المر 

 مقيدة بشكل دائم  منح . 22
الصندوق العربي لإلنماء  تم التبرع بهذا المبلغ من قبل  حيث  دوالر أمريكي   9,572,836على مبلغ    2011م  خالل عا  الصندوق   حصل

توفير وحدات سكنية في القدس في إطار برنامج دعم صمود    مشروعاالقتصادي واالجتماعي بموجب خطاب تفاهم بشأن المساهمة في تمويل  
الفلسطيني في مدينة القدس، منحة رقم ) المانح    .(4Q-HUالشعب  أفاد  بأنها منحة غير مستردة ما دام استخدامها لذات  للشركة  حيث 

 .الغرض الوارد في خطاب التفاهم
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   وفوائد مرابحةإيرادات  . 23
 كما يلي:  لفوائدوا المرابحةإيرادات يمثل هذا البند 

 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 1,929,653  1,408,893 ويالتمالقروض والت إيرادات مرابحة وفوائد على محفظة 
 155,129  162,424 إيرادات مرابحة على ودائع لد  مصارف

 1,571,317  2,084,782 

 مدينة فوائد  . 24
 2020  2019 
 يكي دوالر أمر   دوالر أمريكي  

 228,333  301,785 قروض بنوا محلية
 10,796  - ودائع شركات شقيقه

 23,521  24,328 أخر  
 326,113  262,650 

 صافي إيرادات العموالت  . 25
 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 122,591  90,793 عموالت منح تسهيالت ائتمانية مباشرة
 90,793  122,591 

 إيرادات أخرى  . 26
 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 2,527  73,840 أرباح موجودات مالية
 7,666  60,884 ايرادات هبات ممولين ومساعدات فنية

 16,622  43,531 معدومةمسترد من قروض 
 28,333  10,000 إيرادات إيجارات

 24,703  6,143 أخر  
 194,398  79,851 
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 مصاريف الموظفين  . 27
 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 856,556  1,132,362 رواتب ومنافع وعالوات الموظفين
 132,278  177,904 نريبة القيمة المضافة على الرواتب 

 97,322  144,909 مصاريف تعويض نهاية الخدمة
 53,872  69,163 مساهمة الشركة في صندوق االدخار 

 48,801  68,709 نفقات تأمين صحي
 2,176  5,352 تدريب موظفين 

 916  18,667 أخر   
 1,617,066  1,191,921 

   إدارية وعامةريف مصا . 28

 مصاريف أخرى  . 29

 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 143,957  81,660 اتعاب قانونية ومهنية 
 88,198  61,545 مصاريف سفر وتنقالت 

 88,190  100,474 اشتراكات ونرائب حكومية واعالنات وتسويق 
 35,164  44,600 مياه وكهرباء  

 32,499  36,876 هاتف وبريد وانترنت
 21,897  42,012 صيانة واصالحات وتنظيفات  

ثابتة موجودات بيع خسائر  15,657  - 
 18,958  9,824 تأمينات عامة 

 17,089  12,949 نيافة 
 14,941  16,204 قرطاسية ومطبوعات

(61عقود اإليجار )إيضاح فوائد متعلقة بمطلوبات   8,353  9,188 
 5,908  - ايجارات  
 24,354  18,353 أخر  
 448,507  500,343 

 2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

( 21و 1المؤسسة االوربية الفلسطينية )إيضاح إعدام ذمة   -  1,528,277 
سنوات 6مخصصات أكثر من   -  14,774 

 -  1,543,051 
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 معامالت مع جهات ذات عالقة  . 30
واإلدارة العليا للشركة يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة  

ط المتعلقة باألرصدة والمعامالت مع الجهات  يتم اعتماد سياسات األسعار والشرو   وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها.
   .الشركةكما وتنسجم هذه المعامالت مع سياسات وأنظمة  الشركةذات العالقة من قبل مجلس إدارة 

الشروط،  و وذلك من حيث الضوابط    شركةتتوافق مع السياسة االئتمانية المعتمدة لد  ال  العالقةيالت الممنوحة للجهات ذات  التمو و   إن القروض
 الشركة. الضمانات المذكورة نمن سياسات وأنظمة و العائد و 
 

 :هي كما يلي الموحدة إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي

    2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   طبيعة العالقة   

 263,760  167,344  االدارة التنفيذية واالدارة العليا  تسهيالت مدينة
 3,514  46,284  شركات شقيقة   مستحق من جهات ذات عالقة

مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتحق من جمعية بيت الرياد للمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاريع  
 22,143  35,191  مساهم رئيسي   الصغيرة

د تم  وق  دوالر أمريكي  31,000مبلغ    2020كانون األول    31كما في    لجهات ذات العالقةالمتعثرة الممنوحة    المدينة  بلغ حجم التسهيالت
  1,598المعلقة  دوالر أمريكي وكما بلغت الفوائد    31,000تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة مقابل هذه التسهيالت المتعثرة بمبلغ  

 دوالر أمريكي. 

 هي كما يلي: الموحدة قائمة األرباح والخسائرإن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في  

   2020  2019 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   قة طبيعة العال 

 158,871  120,647  االدارة التنفيذية رواتب ومنافع اإلدارة العليا
 12,316  24,918  االدارة التنفيذية تعويض نهاية الخدمةمصروف 

 44,703  29,259  مجلس ادارة   مواصالت مجلس ادارة 
 10,578  -  التنفيذية واإلدارةمجلس اإلدارة    مكافاءات

 28,333  10,000  مساهمين  إيرادات االيجار  
 10,796  -  ة شركات شقيق فوائد مدينة 
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 العادلة لألدوات المالية القيمة  . 31
بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك، باست  ثناء  تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقًا للقيم التي يمكن أن تتم 

 ع اإلجبارية أو التصفية. عمليات البي 

محفظة القروض  و  مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشاملالموجودات ووديعة سلطة النقد وال  نقد والنقد المعادلللإن القيم العادلة 
كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون  والموجودات المالية األخر  والمطلوبات المالية األخر  هي مقاربة بشكل  العقارية    واالستثماراتوالتمويالت  

 تحصيل قصيرة األجل. تلك األدوات ذات فترات سداد أو 

الخانعة للفائدة من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام نفس أسعار    المدينة والقروض الدائنة  تم تقدير القيمة العادلة للقروض 
 الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر. 

 

 المخاطر  إدارة . 32
ممارستها  التي قد تواجه الشركة أثناء يقع على عاتق مجلس اإلدارة مسؤولية تشكيل اللجنة المختصة لرسم السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر 

ألنشطتها من حيث ونع إطار مفاهيم إلدارة المخاطر نمن أفضل السبل والممارسات الفضلى في هذا السياق من تحديد أهم المخاطر 
س اإلدارة سياسة وانحة ومد  قابلية الشركة للحد منها أو قبولها أو تجنبها، أو نقل هذه المخاطر إلى جهات أخر ، وفي هذا الصدد أقر مجل

طر ة المخاطر في الشركة. تقع المسؤولية الكاملة في إعداد ومراقبة إدارة المخاطر على عاتق إدارة الشركة. إن سياسات إدارة الشركة للمخاإلدار 
ثم مراقبتها لضمان عدم  معدة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ولونع نوابط وحدود مالئمة لمد  التعرض لتلك المخاطر ومن  

 الحدود المونوعة.  تجاوز
  

  2020  2019 
 القيمة العادلة   الدفترية القيمة   القيمة العادلة   القيمة الدفترية   
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   

         موجودات مالية 
 7,914,701  7,914,701  7,775,810  7,775,810  والنقد المعادل النقد 

 100,000  100,000  100,000  100,000  يةوديعة لد  سلطة النقد الفلسطين 
والتمويالت، محفظة   القروض 
 بالصافي 

 
24,846,547  24,846,547 

 
28,678,894  28,678,894 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 خالل قائمة الدخل الشامل 

 
5,327,532  5,327,532 

 
5,837,617  5,837,617 

 5,306,394  5,306,394  4,970,451  4,970,451  استثمارات عقارية
 1,711,658  1,711,658  2,166,917  2,166,917  موجودات أخر  

  45,187,257  45,187,257  49,549,264  49,549,264 
         

         مطلوبات مالية 
 11,796,851  11,796,851  10,265,213  10,265,213  دائنة قروض

 297,267  297,267  267,741  267,741  جارمطلوبات متعلقة بعقود اإلي 
 1,474,234  1,474,234  1,753,656  1,753,656  مطلوبات أخر  

  12,286,610  12,286,610  13,568,352  13,568,352 
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يتم مراجع سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات الحاصلة في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تهدف إدارة الشركة 

دوره والواجبات  مة بحيث يتفهم كل موظف  من خالل التدريب والمعايير واإلجراءات التي تضعها اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية بناءة ومنظ
أداء اإلدارة في مراقبة مد  االلتزام بسياسات وإجراءات الشركة في إدارة    تابعةالموكلة إليه. تقوم لجنة التدقيق وإدارة المخاطر في الشركة بم

يق الداخلي بمساعدة  الشركة. يقوم قسم التدقالمخاطر كما تقوم بمراجعة مد  كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه  
راءات  لجنة التدقيق وإدارة المخاطر في الشركة في عملية المراقبة. وتتولى دائرة التدقيق الداخلي عمليات المراجعة االعتيادية والمخصصة إلج 

 ونوابط إدارة المخاطر بحيث يتم ابالغ النتائج إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر. 

ن األدوات المالية للشركة هي مخاطر االئتمان ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر اطر األساسية الناتجة عإن المخ
 السيولة. تقوم إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي:

 
 مخاطر االئتمان  

عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما يؤدي    لتي قد تنجم عن تخلف أومخاطر االئتمان هي المخاطر ا
تمويالت. كذلك تعمل الشركة على القروض و الإلى حدوث خسائر. تعمل الشركة على إدارة مخاطر االئتمان من خالل ونع سقوف لمبالغ 

  االئتماني للعمالء.ييم الونع مراقبة مخاطر االئتمان وتعمل باستمرار على تق

بتحليل كامل للطلبات التي تقدم وإعداد دراسة ائتمانية   لشركةتقوم ا  للمقترنين حيث  دراسات ائتمانية وزيارات ميدانيةوكما تقوم الشركة بعمل  
اعتماد الطلب والموافقة  تواها قبل  ، والتي تقوم بدورها بمراجعة الدراسة والتأكد من محمختصةلكل طلب، بحيث تعرض هذه الدراسة على لجنة  

للمشروع،   إجراء زيارة ميدانية  تقديمه هو  يتم  تمويل  الواجبة ألي  الشروط  فأحد  للزيارة   شركةلل  معتمد  نموذج محدد  وهنالكعليه، وكذلك 
 . الميدانية

 (:)بعد تنزيل مخصص الخسائر االئتمانية التعرنات لمخاطر االئتمان
  2020  2019 
 دوالر أمريكي   كي دوالر أمري   
     

 7,910,308  7,771,176  النقد والنقد المعادل 
 100,000  100,000  وديعة لد  سلطة النقد الفلسطينية

 28,678,894  24,846,547  محفظة القروض والتمويالت
 321,181  628,004  أخر   مالية موجودات

  33,345,727  37,010,383 
 

 رنات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي:فيما يلي التركز في التع
 اإلجمالي   قطاع غزة   الضفة الغربية  2020

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   
001,826  6,945,175  النقد والنقد المعادل    7,771,176 

 100,000  -  100,000  وديعة لد  سلطة النقد الفلسطينية
 24,846,547  3,072,004  21,774,543  محفظة القروض والتمويالت

546,51  576,458  أخر  مالية موجودات    628,004 
  29,396,176  3,949,551  33,345,727 
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 اإلجمالي   قطاع غزة   الضفة الغربية  2019

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   
 7,910,308  496,225  7,414,083  والنقد المعادل النقد 

 100,000  -  100,000  وديعة لد  سلطة النقد الفلسطينية
 28,678,894  3,504,949  25,173,945  محفظة القروض والتمويالت

 321,181  154,543  166,638  موجودات أخر  
  32,854,666  4,155,717  37,010,383 

 

 :2020كانون األول  31لتوزيع الجغرافي كما في فيما يلي التركز في التعرنات االئتمانية حسب درجة المخاطر حسب ا 

 اإلجمالي   قطاع غزة   الضفة الغربية  2020
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   

  24,566,500   3,158,687   21,407,813  المنتظمة  محفظة القروض

  18,934,329   1,677,398   17,256,931  غير المنتظمة محفظة القروض

  38,664,744   4,836,085   43,500,829  

 

 اإلجمالي   قطاع غزة   الضفة الغربية  2019
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   

 30,867,284  3,788,088  27,079,196  المنتظمة  محفظة القروض
 11,800,011  367,538  11,432,473  غير المنتظمة محفظة القروض

  38,511,669  4,155,626  42,667,295 
 

 فيما يلي التركز في التعرنات االئتمانية حسب درجة المخاطر حسب القطاع االقتصادي:

  

 
العقارات  
   واالنشاءات

 
الزراعة والثروة  
 الحيوانية

 
الصناعة 
 والتعدين

 

 التجاري 

 
الخدمات  
 والمواصالت 

 

 السياحة 

 

 اإلستهالكي 

 

 إجمالي 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

كانون األول   31
2020  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

محفظة القروض  
 10,986,370 المنتظمة

 
3,365,180 

 
968,490 

 
5,731,484 

 
2,159,538 

 
243,273 

 
1,112,165 

 
24,566,500 

محفظة القروض  
 12,416,484 غير المنتظمة 

 
349,776 

 
712,928 

 
3,514,729 

 
1,031,738 

 
781,393 

 
127,281 

 
18,934,329 

 23,402,854  
3,714,956  

1,681,418  
9,246,213  

3,191,276  1,024,66
6  

1,239,446  
43,500,829 

كانون األول   31
2019  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

محفظة القروض  
 14,611,344 المنتظمة

 
3,434,225 

 
1,146,963 

 
8,065,360 

 
2,496,354 

 
291,014 

 
822,024 

 
30,867,284 

محفظة القروض  
 8,547,129 غير المنتظمة 

 
465,233 

 
293,728 

 
1,663,840 

 
610,525 

 
100,641 

 
118,915 

 
11,800,011 

 23,158,473  3,899,458  1,440,691  9,729,200  3,106,879  391,655  940,939  42,667,295 
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 :2020كانون األول  31يما يلي تحليل آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في ف

 
1-3 

  أشهر
3-12  

  شهر
1-5  

  سنوات 
 بؤؤدون 
 استحقؤاق 

 
 المجموع 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أمريكيدوالر   دوالر أمريكي 
          الموجودات 
 1,292,198  1,292,198  -  -  - ومعدات  اآلالتعقارات و 
 81,286  81,286  -  -  - غير ملموسة    موجودات

 4,970,451  4,970,451  -  -  - استثمارات عقارية
خالل موجودات مؤؤاليؤؤة بؤؤالقيمؤؤة العؤؤادلؤؤة من  

 5,327,532  -  -  - القائمة الدخل الشامل
 

5,327,532 
 272,222  272,222  -  -  - حق استخدام موجودات مستأجرة
 100,000  100,000  -  -  - وديعة لد  سلطة النقد الفلسطينية

 24,846,547  -  12,999,363  8,362,766  3,484,418 محفظة القروض والتمويالت
 2,166,917  1,201,998  9,697  1,390  953,832 موجودات أخر   
 7,775,810  -  -  -  7,775,810 النقد والنقد المعادل

 46,832,963  13,245,687  13,009,060  8,364,156  12,214,060 موجوداتمجموع ال

          المطلوبات 

 267,741  -  237,762  22,147  7,832 مطلوبات عقود اإليجار
 1,148,925  -  -  -  1,148,925 مخصصات الضرائب

 16,702,570  16,702,570  -  -  - صندوق اإلقراض الدوار
 10,265,213  -  7,715,913  1,911,975  637,325 قروض دائنة 

 1,778,282  -  1,374,757  200,000  203,525 مخصصات منافع الموظفين
 1,753,656  -  -  -  1,753,656 مطلوبات أخر  

 31,916,387  16,702,570  9,328,432  2,134,122  3,751,263 مجموع المطلوبات

          حقوق الملكية 

 18,571,625  18,571,625  -  -  - مال المدفوع  رأس ال
 673,886  673,886  -  -  - احتياطي خاص

 (1,511,700)  (1,511,700)  -  -  - للموجودات مالية  احتياطي القيمة العادلة
القيمؤؤؤة العؤؤؤادلؤؤؤة لالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتثمؤؤؤارات   احتيؤؤؤاطي 

 1,430,515  -  -  - العقارية
 

1,430,515 
 1,049,235  1,049,235  -  -  - إحتياطي إجباري  

 (948,245)  (948,245)  -  -  - فروق ترجمة عمالت أجنبية
 (13,921,576)  (13,921,576)  -  -  - الخسائر المدورة

 5,343,740  5,343,740  -  -  - حقوق الملكيةصافي  
 9,572,836  9,572,836  -  -  - بشكل دائممقيدة   منح

بشكل  مقيدة   حمن  مجموع حقوق الملكية و
 14,916,576  14,916,576  -  -  - دائم

 46,832,963  31,619,146  9,328,432  2,134,122  3,751,263 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 -  (18,373,459)  3,680,628  6,230,034  8,462,797 فجوة االستحقاق  
 -  -  18,373,459  14,692,831  8,462,797 الفجوة التراكمية
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 :2019كانون األول  31فيما يلي تحليل آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

 
1-3 

  أشهر
3-12  

  شهر
1-5  

  سنوات 
 بؤؤدون 
 استحقؤاق 

 
 المجموع 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
          الموجودات 
 1,360,152  1,360,152  -  -  - ومعدات  اآلالتعقارات و 

 5,306,394  5,306,394  -  -  - استثمارات عقارية
موجودات مؤاليؤة بؤالقيمؤة العؤادلؤة من خالل  

 5,837,617  -  -  - القائمة الدخل الشامل
 

5,837,617 
 305,297  305,297  -  -  - حق استخدام موجودات مستأجرة

 100,000  100,000  -  -  - الفلسطينيةوديعة لد  سلطة النقد  
 28,678,894  -  8,691,310  15,044,674  4,942,910 محفظة القروض والتمويالت

 1,711,658  -  3,638  1,158,385  549,635 موجودات أخر   
 7,914,701  -  -  -  7,914,701 النقد والنقد المعادل
 51,214,713  12,909,460  8,694,948  16,203,059  13,407,246 مجموع الموجودات

          المطلوبات 
 297,267  -  267,738  22,147  7,382 مطلوبات عقود اإليجار
 1,148,925  -  -  -  1,148,925 مخصصات الضرائب

 15,889,031  15,889,031  -  -  - صندوق اإلقراض الدوار
 11,796,851  -  9,468,528  1,736,141  592,182 قروض دائنة 

 1,858,404  -  1,758,404  50,000  50,000 مخصصات منافع الموظفين
 1,474,234  -  -  110,000  1,364,234 مطلوبات أخر  

 32,464,712  15,889,031  11,494,670  1,918,288  3,162,723 مجموع المطلوبات

          حقوق الملكية 
 18,571,625  18,571,625  -  -  - رأس المال المدفوع  
 673,886  673,886  -  -  - احتياطي خاص

 (1,001,615)   (1,001,615)   -  -  - للموجودات مالية  احتياطي القيمة العادلة
احتيؤؤؤاطي القيمؤؤؤة العؤؤؤادلؤؤؤة لالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتثمؤؤؤارات  

 العقارية
- 

 
- 

 
- 

 1,770,390 
 

1,770,390 
 ( 718,227)   ( 718,227)   -  -  - عمالت أجنبيةفروق ترجمة  

 1,049,235  1,049,235  -  -  - ياطي إجباري  إحت
 (11,168,129)   (11,168,129)   -  -  - الخسائر المدورة

 9,177,165  9,177,165  -  -  - حقوق الملكيةصافي  
 9,572,836  9,572,836  -  -  - بشكل دائممقيدة   منح

و الملكيـــــة  حقوق  مقيـــــدة    منح  مجموع 
 18,750,001  18,750,001  -  -  - بشكل دائم

 51,214,713  34,639,032  11,494,670  1,918,288  3,162,723 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 -  (21,729,572)   (2,799,722)   14,284,771  10,244,523 فجوة االستحقاق  

 -  -  21,729,572  24,529,294  10,244,523 التراكميةالفجوة  
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 ألحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام أكثر من سيناريو:عوامل االقتصاد الكلي، ا 
فإن   المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر  تقدير  والسيناريو ت   الشركةعند  السيناريو األفضل،  العادي،  )السيناريو  ثالثة سيناريوهات  بعين االعتبار  أخذ 

 تماني عند التعثر والخسارة المفترنة عند التعثر.  األسوء(. ويرتبط كل منها بأوزان مختلفة من احتمالية التعثر والتعرض االئ 

 :2020كانون األول  31المتوقعة باستخدام أكثر من سيناريو كما في  فيما يلي أثر عوامل االقتصاد الكلي على األحداث المستقبلية

 
 :2019كانون األول  31الكلي على األحداث المستقبلية المتوقعة باستخدام أكثر من سيناريو كما في فيما يلي أثر عوامل االقتصاد 

 

     

عوامل  
 االقتصاد الكلي 

 

السيناريو  
 المستخدم 

 
الوزن 
المرجح 
لكل  
  سيناريو 

نسبة التغيير  
عوامل  في

االقتصاد  
  (%) الكلي

نسبة التغيير  
في عوامل 
االقتصاد  

  (%) الكلي

نسبة 
التغيير في  
عوامل 
االقتصاد  

  (%) الكلي

نسبة 
التغيير في  
عوامل 
االقتصاد  

  (%) الكلي

نسبة 
التغيير في  
عوامل 
االقتصاد  

  (%) الكلي

نسبة 
التغيير في  
عوامل 
االقتصاد  

 (%) الكلي
    )%(  2020  2021  2022  2023  2024  2025 

الناتج المحلي  
 اإلجمالي 

 
 السيناريو العادي

 40   (19,10)  5,69  2,70   (0,31)   (0,26)   (0,23) 
 7,48  7,45  7,40  10,41  13,40  (11,39)   10  السيناريو األفضل   
 (4,09)   (4,12)   (4,17)   (1,16)   1,84  (22,96)   50  السيناريو األسوء   
                 الت البطالة معد

 0,76  0,76  0,77  (7,80)   (12,42)   26,77  40  السيناريو العادي  
 0,82  0,82  0,83  (8,36)   (13,19)   19,37  10  السيناريو األفضل   
 0,73  0,74  0,74  (7,55)   (12,07)   30,47  50  السيناريو األسوء   

     

عوامل  
 االقتصاد الكلي 

 

السيناريو  
 المستخدم 

 
الوزن 
المرجح 
لكل  
  سيناريو 

نسبة التغيير  
في عوامل 
االقتصاد  

  (%) الكلي

التغيير  نسبة 
في عوامل 
االقتصاد  

  (%) الكلي

نسبة 
تغيير في  ال

عوامل 
االقتصاد  

  (%) الكلي

نسبة 
التغيير في  
عوامل 
االقتصاد  

  (%) الكلي

نسبة 
التغيير في  
عوامل 
االقتصاد  

  (%) الكلي

نسبة 
التغيير في  
عوامل 
االقتصاد  

 (%) الكلي
    )%(  2020  2021  2022  2023  2024  2025 

الناتج المحلي  
 اإلجمالي 

 
 السيناريو العادي

 70  1   (0,8)   (0,8)   (0,8)   (0,8)   (0,8) 

 
السيناريو   

 0,58  0,58  0,58  0,58  0,58  1  10  األفضل 
 (2,18)   (2,18)   (2,18)   (2,18)   (2,18)   1  20  السيناريو األسوء   

                 معدالت البطالة 
 (2,71)   (2,71)   (2,71)   (2,71)   (2,71)   (1,53)   70  السيناريو العادي  

السيناريو    
 (4,59)   (4,59)   (4,59)   (4,59)   (4,59)   (1,53)   10  األفضل 

 (0,83)   (0,83)   (0,83)   (0,83)   (0,83)   (1,53)   20  السيناريو األسوء   
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 :2019و 2020كانون األول   31( كما في 2018/ 3توزيع التعرنات حسب مراحل التصنيف وفق تعليمات سلطة النقد رقم )

 2019  2020  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  
 7,910,308  7,771,176  6,857  -  7,764,319 النقد والنقد المعادل 

 100,000  100,000  -  -  100,000 وديعة لد  سلطة النقد الفلسطينية
 23,158,473  23,402,854  12,416,484  2,097,187  8,889,183 ارات واالنشاءات العق قطاع

 1,440,691  1,681,418  712,928  188,712  779,778 قطاع الصناعة والتعدين 
 1,645,208  1,285,696  388,072  238,398  659,226 قطاع المواصالت 
 391,655  1,024,666  781,393  124,516  118,757 قطاع السياحة 

 1,461,671  1,905,580  643,666  182,339  1,079,575 قطاع الخدمات عامة 
 9,729,200  9,246,213  3,514,729  1,454,161  4,277,323 القطاع التجاري 

 3,899,458  3,714,956  349,776  562,211  2,802,969 قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 
 940,939  1,239,446  127,281  129,366  982,799 اإلستهالكي القطاع 

 321,181  628,004  -  -  628,004 موجودات مالية أخر  
 50,998,784  52,000,009  18,941,186  4,976,890  28,081,933 المجموع 

 
 مخاطر أسعار الفائدة

وي ثابت، وبالتالي فإن الشركة غير معرنة لمخاطر أسعار  إن التزام الشركة الخانع للفائدة يتمثل في تمويالت طويلة األجل بمعدل ربح سن 
 الفائدة.  

 
 مخاطر العمالت األجنبية 

يبين الجدول التالي حساسية قائمة األرباح والخسائر الموحدة نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل 
  ثابتة. إن سعر صرف الدينار األردني مربوط بسعر ثابت مقابل الدوالر األمريكي، وبالتالي  الدوالر األمريكي، مع بقاء جميع المؤثرات األخر 

نتيجة التغيرات في سعر صرف الدينار األردني. إن أثر النقص المتوقع في أسعار صرف العمالت  الموحدة  يوجد أثر على القوائم المالية ال
 اه:  األجنبية مساٍو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدن 

 
  

 

الزيادة في سعر 
الشيقل االسرائيلي  
مقابل الدوالر 
  األمريكي 

األثر على قائمة 
 األرباح
والخسائر 
  الموحدة  

الزيادة في سعر 
العمالت األخر   

 مقابل
  الدوالر األمريكي 

األثر على قائمة 
األرباح 
والخسائر 
 الموحدة  

 دوالر أمريكي   %   دوالر أمريكي   %  
        0202كانون األول  31

 13,207  10  (58,365)  10 دوالر أمريكي
        2019كانون األول  31

 -  10  (187,571)  10 دوالر أمريكي
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 مخاطر السيولة

حسب فترة االستحقاق    2019و   2020كانون األول    31يبين الجدول التالي أرصدة المطلوبات المالية غير المخصومة للشركة كما في  
 ة السوق الحالية:وأسعار فائد

 
1-3 

  أشهر
3-12   

 المجموع  أكثر من سنة  شهر
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   أمريكي دوالر  

        2020كانون األول  31
 11,007,444  8,410,345  1,954,994  642,105  قروض دائنة

 289,753  259,161  22,701  7,891 مطلوبات عقود اإليجار
 1,753,656  -  -  1,753,656  طلوبات اخر  م
 2,403,652  1,977,695  8,669,506  13,050,853 
 

 
1-3 

  أشهر
3-12   

 المجموع  أكثر من سنة  شهر
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

        2019كانون األول  31
 12,150,746  9,710,967  1,829,832  609,947  قروض دائنة

 306,184  275,770  22,811  7,603 مطلوبات عقود اإليجار
 1,474,234  -  110,000  1,364,234  مطلوبات اخر  

 1,981,784  1,962,643  9,986,737  13,931,164 

 إدارة رأس المال  . 33
يدعم نشاط الشركة وُيعظم حقوق الملكية وبما   إن الهدف الرئيسي من إدارة رأسمال الشركة هو الحفاظ على نسب رأسمال مالئمة بشكل

 يتوافق مع تعليمات سلطة النقد. تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في نوء تغيرات ظروف العمل. 

المت  البنود  واحتياطي  إن  إجباري  واحتياطي  المدفوع  المال  في رأس  تتمثل  المال  رأس  هيكلة  في  العادلة  ضمنة  القيمة  واحتياطي  خاص 
  بشكل دائم مقيدة    منحو   المتراكمة  والخسائر  وفروقات ترجمة عمالت أجنبية  مالية واحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقاريةالللموجودات  
 .  2019انون األول  ك  31والر أمريكي كما في  د  18,750,001مقابل    2020كانون األول    31دوالر أمريكي كما في    14,916,576بصافي  

 السياسات اإلستراتيجية والتطويرية للشركة  . 34
 تتكون االهداف االستراتيجية العامة للشركة مما يلي:

بما يشمل تعديل الهيكل التنظيمي بعد    الشركةتطوير التنظيم الداخلي للمؤسسة بما يوفر البنية التحتية والبيئة المناسبة لتطوير اعمال   -
 لتنمية واتباع سياسة التفرع في مقرات ارنية في جميع المحافظات. عملية الدمج مع صندوق ا

ح والقطاعات بعدالة والعمل على الحصول على مصادر تمويل جديدة سواء من  تطوير بعض البرامج القائمة بحيث تخدم كافة الشرائ  -
 مؤسسات محلية او اجنبية.
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 التزامات محتملة  . 35
دوالر    119,378ودوالر أمريكي    119,378بلغت قيمة هذه القضايا  . 2019و  2020ألول  كانون ا  31على الشركة ثالثة قضايا كما في  

  أمريكي. دوالر    589,924قضية بفك الرهن عن قطعة أرض مرهونة لصالح الشركة بحيث تبلغ قيمة األرض  . هنالك  أمريكي، على التوالي
،  2020كانون األول    31لقاء القضايا المقامة على الشركة كما في    في رأي إدارة ومحامي الشركة فإنه لن يترتب على الشركة أية التزامات

 تكوين مخصصات مقابل هذه القضايا. وذلك نمن النشاط الطبيعي للشركة حيث لم يتم
 

 أرقام المقارنة  . 36
للسنة الحالية.   الموحدة  ةلتتناسب مع عرض القوائم المالي   2019كانون األول    31كما في    الموحدة  تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية

 حقوق الملكية.صافي  ال تؤثر على أرباح السنوات السابقة أو   إن هذه التبويبات

 تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية . 37
. إن عدم استقرار الونع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر  وشركاته التابعة غالبية أنشطتهم في فلسطين   تمارس الشركة

 أدائها. الشركة ألنشطتها وقد يؤثر سلبًا على  ممارسة

 (19مخاطر تأثير فيروس كورونا )كوفيد  . 38

 ذات العالقة  الفلسطينية تعليمات سلطة النقد
(  5/2020تعليمات رقم )  2020آذار    15( فقد أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ  19في ظل استمرار تأثير فيروس كورونا )كوفيد  

الصحية، حيث تضمنت مجموعة من القرارات أبرزها االيعاز إلى مؤسسات اإلقراض  ت سلطة النقد للتخفيف من آثار األزمة  والمتعلقة بإجراءا
بتأجيل أقساط العمالء أربعة شهور والقطاع السياحي ستة شهور قابلة للتمديد ويحظر على مؤسسات اإلقراض استيفاء أية رسوم أو عموالت  

 .ط المؤجلةأو فوائد إنافية على األقسا

( بشأن التخفيف من آثار األزمة المالية وأزمة فيروس كورونا 2020/ 24رقم )  تعليمات  2020  حزيران  30بتاريخ  أصدرت سلطة النقد  كما و 
 والتي بموجبها قامت الشركة بإعادة هيكلة بعض القروض أو إعادة جدولتها. 

برنامجًا لتخفيف المدفوعات لدعم   2020خالل عام    شركةال  ت(، بدأ24/2020)( و5/2020استجابًة لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ) 
إلى ستة أشهر بحيث تم  وأقساط القروض السياحية    المستحقة للقروض لمدة أربعة أشهرالعمالء    المتأثرين من خالل تأجيل أقساط  اعمالئه

 .إنافية على األقساط المؤجلةفوائد استيفاء أية رسوم أو عموالت أو  دون  منحهم مهلة لتسديد أقساطهم المؤجلة

أن تمديد إعفاءات   الشركةإن هذه اإلعفاءات المدفوعة تعتبر سيولة قصيرة األجل بغرض معالجة قضايا التدفق النقدي للمقترض. تعتقد   
المد  القصير. بالنسبة   ون علىالدفع ال يؤدي تلقائيًا إلى زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان حيث أن التأثير على العميل من المتوقع أن يك 

على القطاع االقتصادي والتوقعات المستقبلية   19-النظر في الحدة ومد  التأثير المحتمل لكوفيد  الشركةلجميع العمالء اآلخرين، تواصل  
بق في تحديد الزيادة ل الساوالتدفقات النقدية والقوة المالية والقدرة على التنقل والتغيير في ملف تعريف المخاطر جنبًا إلى جنب مع السج

 الجوهرية في مخاطر االئتمان.

ويعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها    محددهذا وال يزال مد  وأثر ما قد ينتج عن هذه الظروف العالمية والمحلية غير  
، علمًا بأنه قد يكون الموحدة  تاريخ اعتماد القوائم الماليةحتمل ب بموثوقية في الوقت الحالي، وبالتالي لم تتمكن الشركة من تقدير حجم األثر الم

 لهذه التطورات أثر على النتائج المالية المستقبلية واإلستثمارات والتدفقات النقدية والونع المالي للشركة.

 االقتصادية والجغرافية.   قطاعاتهذا ومن الممكن أن تتأثر األنشطة التشغيلية بالتطورات العالمية والتي تؤثر حاليًا على مختلف ال
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 ( على احتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:19تأثير فايروس كورونا )كوفيد 
يتطلب تحديد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لمحفظة القروض من إدارة الشركة اصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات 

تها، باإلنافة إلى تقدير أي زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألصول المالية بعد االعتراف المبدئي بها، باإلنافة  وأوقاالنقدية المستقبلية  
 إلى االخذ بعين االعتبار معلومات القياس المستقبلية لخسائر االئتمانية المتوقعة.

( إذا، وفقط إذا، 2( إلى المرحلة )1ويالت االئتمانية من المرحلة )والتم  قروض(، يلزم نقل ال9بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم )
رة في كان هناا زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ النشأة. تحدث الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية عندما تكون هناا زيادة كبي 

 مخاطر التعثر.

  تدل على عدم الرغبة في الدفع، مع األخذ في االعتبار النظر في السبب الكامن مؤشرات أخر تواصل الشركة تقييم المقترنين بحثًا عن  
 أو على المد  الطويل.  COVID 19وراء أي صعوبة مالية وما إذا كان من المحتمل أن تكون مؤقتة باعتبارها نتيجة لؤ 

  2014( لسنة  2( بشأن تعديل التعليمات رقم )43/2020رقم )  تعليمات  2020كانون األول    27كما أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ  
بشأن  المتخصصة  اإلقراض  تنظيم عمل مؤسسات  إلى  تهدف  والتي  المخصصات،  وتكوين  والتمويالت  القروض  تصنيف محفظة  بشأن 

قتضيات  القروض وم  تصنيف محفظة القروض والتمويالت غير المنتظمة وتكوين المخصصات مقابلها. تعدل هذه التعليمات على تصنيف
ئد  احتساب المخصصات المقابلة لها وفقًا النقضاء مدة سداد األقساط المتأخرة. كما تعدل التعليمات على مدة التعثر المطلوبة لتعليق الفوا 

 الدائنة وآلية قبول الضمانات الخاصة بجهات نمان القروض المتخصصة. 

كانون األول   31كما في  ى نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية  ية أثرت علسلطة النقد الفلسطين   فرنتهاهذه االجراءات التي  إن  
 وإيضاحاتها. الموحدة كما هو مونح في القوائم المالية 2020

  باإلنافة إلى ما تقدم، قامت الشركة بتعديل أوزان سيناريوهات االقتصاد الكلي عن طريق تغيير المعدالت المرجحة المخصصة للسيناريوهات
 ن خالل إعطاء وزن أكبر للسيناريو األسوأ. الثالثة م
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الحقًا لتاريخ القوائم المالية، تعرض قطاع غزة لحرب، مما أثر على مختلف األنشطة االقتصادية في القطاع باإلنافة إلى تعرض العديد  

في قطاع غزة   اوعمالئهالشركة  ثر على أنشطة  من المتوقع أن يكون لهذا الحدث أ  من المنشآت والعقارات إلى التدمير الجزئي أو الكلي.
بما يشمل مراجعة  لشركة لحاليًا بدراسة أثر هذا الحدث على المركز المالي الشركة . تقوم إدارة اونتائج أعمالهالشركة باإلنافة إلى إيرادات 

 قدرة العمالء المقترنين على السداد.


