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إلى السادة رئیس وأعضاء مجلس إدارة ھیئة سوق رأس    تقریـر مدقـق الحسابـات المستقـل
 المال الفلسطینیة المحترمین 

 
 الرأي  

كاف من  عادلة  بصورة  تظھر  المالیة  البیانات  إن  رأینا،  المالي    ةفي  المركز  الجوھریة  المال   ةلھیئالنواحي  رأس  سوق 
، وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ  2021كانون األول    31") كما في  الھیئة(فیما یلي "   الفلسطینیة

 وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.  
 

 نطاق التدقیق  
 

 والتي تشمل ما یلي:  للھیئةلقد قمنا بتدقیق البیانات المالیة 
 
 ،  2021كانون األول   31بیان المركز المالي كما في  •
 للسنة المنتھیة بذلك التاریخ،   یرادات والمصاریفاإلبیان  •
 للسنة المنتھیة بذلك التاریخ،  في صافي الموجودات  بیان التغیر •
 تھیة بذلك التاریخ،  بیان التدفقات النقدیة للسنة المن •
 ومعلومات توضیحیة أخرى. لسیاسات المحاسبیة الھامةاإیضاحات حول البیانات المالیة والتي تشمل  •
 

 أساس الرأي 
لقد قمنا بعملیة التدقیق وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا وفقاً لھذه المعاییر مبینة في فقرة "مسؤولیات المدقق فیما  

 یخص تدقیق البیانات المالیة" من ھذا التقریر. 
 

 نعتقد بأن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر أساساً لرأینا.  
 

 لیة االستقال
 (والتي تشمل معاییر االستقاللیة الدولیة)  للمحاسبین المھنیین  الدولي  وفقاً لقواعد السلوك األخالقي  الھیئةإننا مستقلون عن  

لتلك   وفقاً  األخرى  األخالقیة  مسؤولیاتنا  استوفینا  وقد  للمحاسبین،  الدولي  األخالقي  السلوك  معاییر  مجلس  الصادرة عن 
 القواعد. 

 
 مسؤولیات اإلدارة واولئك المكلفین بالحوكمة عن البیانات المالیة 

ساریة  القوانین  وال  اییر الدولیة للتقاریر المالیةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البیانات المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمع
فلسطین األخطاء في  من  تخلو  مالیة  بیانات  إعداد  لغرض  اإلدارة ضروریاً  تراه  داخلي  رقابة  نظام  توفیر  إلى  إضافة   ،

 الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن احتیال أو خطأ. 
 

على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح، حیثما    یئةھالعند إعداد البیانات المالیة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة  
تطلب األمر، عن األمور المتعلقة باالستمراریة واستخدام األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة إال إذا كانت اإلدارة تنوي 

 و لیس لدیھا بدیل واقعي سوى القیام بذلك.أو وقف عملیاتھا، أ الھیئةتصفیة 
 

 .للھیئةإن أولئك المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة  
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 المركز المالي  بیان
 كانون األول   31كما في 

 
 2020  2021 ایضاح  
     

     الموجودات 
     موجودات غیر متداولة 

 273,782  307,984 )8( ممتلكات ومعدات 
 19,761  19,987 )9( موجودات غیر ملموسة 

 218,655  109,327 (10) االستخدام موجودات حق 
  437,298  512,198 

     موجودات متداولة 
 37,222  54,501 )12( ذمم وأرصدة مدینة أخرى 

 282,602  326,825 )(13 إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة 
 4,817,121  6,248,937 14)( النقد والنقد المعادل 

  6,630,263  5,136,945 
 5,649,143  7,067,561  الموجودات مجموع 

     
     صافي الموجودات والمطلوبات 

     صافي الموجودات 
 1,353,545  2,396,912  صافي الموجودات غیر المقیدة 

 3,000,000  3,300,000  مبنى  إنشاء ألغراض المقیدة الموجودات  صافي
  5,696,912  4,353,545 
     

     متداولة مطلوبات غیر 
 426,105  591,716 )15( مخصص تعویض نھایة الخدمة 

 215,606  189,359 )16( إیرادات مؤجلة 
 104,083  - (11) مطلوبات إیجار

  781,075  745,794 
     مطلوبات متداولة 
 108,327  93,279 (17) مصاریف مستحقة 

 48,100  69,996 (18) رصدة دائنة أذمم و
 ً  270,288  295,161 )19( إیرادات مقبوضة مقدما

 98,152  104,084 )11( مطلوبات إیجار
 24,937  27,054 )20( مطلوبات متداولة أخرى 

  589,574  549,804 
 1,295,598  1,370,649  مجموع المطلوبات 

 5,649,143  7,067,561  مجموع صافي الموجودات والمطلوبات 
 
 تشكل جزءاً ال یتجزأ منھا.  29إلى   8الصفحات من  على  المالیة بیاناتللاإلیضاحات المرفقة  إن  -
 باإلنابة التوقیع  تم  وقد 2022 حزیران 9 بتاریخة الھیئة  من قِبل مجلس إدار 29إلى  4تم اعتماد البیانات المالیة على الصفحات من  -

 .عنھ
 
 

الصباح  أیمن السید النابلسي السید براق     
واإلداریة  المالیة الشؤون عام مدیر العام المدیر    
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 اإلیرادات والمصاریف   بیان
 كانون األول  31 للسنة المنتھیة في 

 
     2020  2021 إیضاح  
     

     اإلیرادات 
 3,281,174  4,055,852 )21( إیرادات الرسوم 

 37,462  370,836 )22( إیرادات المنح 
 121,849  132,014 )23( إیرادات أخرى 

  4,558,702  3,440,485 
     المصاریف 

 )2,278,627(  (2,289,879) )24( مصاریف موظفین 
 ) 381,406(  (451,267) )25( مصاریف إداریة وعمومیة 

 )15,108(  (9,517) (11) فوائد إلتزامات إیجاریة  
 ) 2,320(  (13,992)  مخصص خسائر ائتمانیة 

 ) 6,875(  (342,400) )22( مصاریف المنح 
 )92,777(  (105,280) (8,9) إستھالك وإطفاء 

 ) 109,328(  (109,328) (10) استھالك موجودات حق االستخدام 
 191,922    106,328  فروقات عملة 

  (3,215,335)  )2,694,519( 
 745,966  1,343,367  التغیر في صافي الموجودات 

 3,607,579  4,353,545  صافي الموجودات بدایة السنة 
 4,353,545  5,696,912  صافي الموجودات نھایة السنة 

 
 تشكل جزءاً ال یتجزأ منھا.  29إلى   8إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة على الصفحات من  -
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 بیان التغیر في صافي الموجودات 
 كانون األول   31كما في 

 

 
صافي الموجودات غیر  

  المقیدة 
صافي الموجودات المقیدة  

 المجموع   ألغراض إنشاء مبنى  
      

      2020كانون األول  31
 3,607,579  2,400,000  1,207,579 2020كانون الثاني  1الرصید في 
صافي الموجودات المقیدة ألغراض  المحول إلى 

 -  600,000  (600,000) ) 27إنشاء مبنى (إیضاح  
 745,966  -  745,966 التغیر في صافي الموجودات 

 4,353,545  3,000,000  1,353,545 2020كانون األول  31الرصید في 
      

      2021كانون األول  31
 4,353,545  3,000,000  1,353,545 2021كانون الثاني  1الرصید في 

إلى صافي الموجودات المقیدة ألغراض  المحول 
    -  300,000  ) 300,000( ) 27إنشاء مبنى (إیضاح  

 1,343,367  -  1,343,367 التغیر في صافي الموجودات 
 5,696,912  3,300,000  2,396,912 2021كانون األول  31الرصید في 

 
 تشكل جزءاً ال یتجزأ منھا.  29إلى   8إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة على الصفحات من  -
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   التدفقات النقدیة  بیان
 كانون األول   31كما في 

 
     2020  2021 ایضاح  

     
     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

 745,966  1,343,367  التغیر في صافي الموجودات  
     تسویات: 

 65,520  83,614 (8) إستھالك ممتلكات ومعدات 
 27,257  21,666 (9) إطفاء موجودات غیر ملموسة 

 109,328  109,328 (10) إستھالك موجودات حق االستخدام 
 15,108  9,517 (11) فوائد إلتزامات إیجاریة 

 (95,309)  ) 105,266( (23) فوائد ایرادات 
 189,276  170,174 )15( مخصص تعویض نھایة الخدمة 

 2,320  13,992  ة مخصص خسائر ائتمانی
 1,059,466  1,646,392  صافي التدفق النقدي قبل التغیر في الموجودات والمطلوبات 

     التغیر في الموجودات والمطلوبات 
 1,020  )12,187( (12) مدینة أخرى ذمم وأرصدة 

 2,341  )44,223( (13) إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة 
 118,648  )26,247( (16) ایرادات مؤجلة 

 10,012  )15,048( (17) مصاریف مستحقة 
 (91,681)  21,896 (18) ذمم وأرصدة دائنة 

 ً  (5,934)  24,873 (19) ایرادات مقبوضة مقدما
 1,450  2,117 (20) متداولة أخرى مطلوبات 

 1,095,322  1,597,573  التدفق النقدي الناتج من عملیات التشغیل قبل دفعات نھایة الخدمة 
 (7,508)  ) 4,563( )15( المدفوع للموظفین عن نھایة الخدمة 

 1,087,814  1,593,010  صافي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة 
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة
 (112,048)  ) 117,816( )8( شراء ممتلكات ومعدات 

 -  )21,892( 9)( شراء موجودات غیر ملموسة 
 92,672  103,912  فوائد مقبوضة 

 (19,376)  )35,796(  اإلستثماریة  النقدیة المستخدمة في األنشطةصافي التدفقات  
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
 ) 107,668(  ) 107,668(  سداد مطلوبات ایجار 

     
 960,770   1,449,546  التغیر في النقد والنقد المعادل 

 3,858,520  4,819,290  النقد والنقد المعادل في بدایة السنة 
 4,819,290  6,268,836 )14( النقد والنقد المعادل في نھایة السنة 

 
 تشكل جزءاً ال یتجزأ منھا.  29إلى   8إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة على الصفحات من  -
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 عــام  1
 

مستقلة ذات شخصیة اعتباریة، بموجب قانون ھیئة سوق رأس المال رقم    دولة تأسست ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة (الھیئة)، كمؤسسة  
بمتابعة ومراقبة وتنظیم مختلف مجاالت القطاع المالي غیر المصرفي وفقاً ألحكام    2005وباشرت أنشطتھا في عام    2004) لسنة  13(

و القرار بقانون بشأن التأجیر التمویلي    2005لسنة    )20(وقانون التأمین رقم    2004لعام    )12(قانون الھیئة وقانون االوراق المالیة رقم  
س المال في مدینة رام  أ الرھن العقاري. یقع المقر الرئیسي لھیئة سوق ر  التعلیمات الناظمة لقطاع، باإلضافة الى    2014) لسنة  6رقم (

 هللا.
 

الشفافیة والعدالة والنزاھة في أداء كل من قطاع األوراق المالیة،  تھدف الھیئة إلى وضع إطار رقابي وتنظیمي حدیث وفاعل یحقق مبادئ  
 والتأمین، وتمویل الرھن العقاري، والتأجیر التمویلي في فلسطین. 

 
 تتمتع الھیئة باإلعفاءات والتسھیالت الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومیة. 

 
 . 2020كانون األول   31و كما في  2021 األولكانون  31) موظفاً كما في 93بلغ عدد موظفي الھیئة (

 
 في السیاسات المحاسبیة التغیر  2
 

 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة في إعداد البیانات المالیة  2-1
 

مطابقة لتلك التي تم إستخدامھا إلعداد البیانات المالیة للسنة السابقة. كما    للھیئةإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة  
تطبیقھا أثر  والتي لم یكن ل  2020بتطبیق التعدیالت التالیة على معاییر التقاریر المالیة الدولیة إبتداء من مطلع كانون الثاني    الھیئةقامت  

 . للھیئةجوھري على البیانات المالیة 
 

 بتطبیقھا  الھیئةالمعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي قامت  
 

  1أو بعد   تم تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت ساریة المفعول على الفترات السنویة التي تبدأ في
 .  2021كانون الثاني 

 الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة  المعاییر

 ساریة المفعول 
 للفترات السنویة 

 بعد التي تبدأ في أو 
  

للتقاریر المالیة رقم    -2المرحلة    -  أسعار الفائدة المقارنةإصالح     9تعدیالت على المعیار الدولي 
والمعیار الدولي للتقاریر    7والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    39ومعیار المحاسبة الدولي رقم  

 16والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   4المالیة رقم  
كانون الثاني   1

2021 
، أجرى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة  2020في آب  

رقم    9رقم   الدولي  المحاسبة  رقم    39ومعیار  المالیة  للتقاریر  الدولي  الدولي    7والمعیار  والمعیار 
ایا التي تنشأ أثناء إصالح  لمعالجة القض  16والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    4للتقاریر المالیة رقم  

 بآخر بدیل.   قیاسيمؤشر سعر الفائدة المعیاري، بما في ذلك استبدال معیار 
 

 التخفیفات التالیة:   2توفر تعدیالت المرحلة 
 

ذلك   في  (بما  المالیة  والمطلوبات  للموجودات  التعاقدیة  النقدیة  التدفقات  تحدید  أساس  تغییر  عند   •
خفیفات التي لھا تأثیر على التغییرات، التي تعتبر ضروریة كنتیجة مباشرة  مطلوبات اإلیجار)، یكون للت

إلصالح اإلیبور والتي تعتبر معادلة اقتصادیاً، فلن ینتج عن ذلك ربح أو خسارة فوریة في بیان األرباح  
 أو الخسائر. 

 
محاسبة الدولي  • ستسمح إعفاءات محاسبة التحوط باالستمرار في معظم عالقات التحوط وفقاً لمعیار ال

والتي تتأثر بشكل مباشر بإصالح اإلیبور. ومع ذلك،    9أو المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    39رقم  
 قد تكون ھناك حاجة إلى تسجیل عدم فعالیة التحوط اإلضافیة. 

 
تحتاج المنشآت المتأثرة إلى اإلفصاح عن معلومات حول طبیعة ومدى المخاطر الناشئة عن إصالح  

یبور التي تتعرض لھا المنشأة، وكیفیة إدارة المنشأة لتلك المخاطر، والتقدم الذي أحرزتھ المنشأة في  اإل
االنتقال. إدارتھا لھذا  للعقود    إكمال االنتقال إلى معدالت معیاریة بدیلة وكیفیة  السائدة  للطبیعة  نظراً 

 . قطاعاتع الالقائمة على اإلیبور، یمكن أن تؤثر اإلعفاءات على الشركات في جمی 
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تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    -  19-امتیازات اإلیجار المتعلقة بفیروس كوفید
16 

حزیران   1
2020  /1  
 2021نیسان 

  19-، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة امتیازات اإلیجار المتعلقة بفیروس كوفید2020في أیار  
المعیار   على  رقم  (تعدیل  المالیة  للتقاریر  في  16الدولي  للمستأجرین  عملیة  تخفیفات  توفر  التي   (

، من خالل تقدیم وسیلة  19-المحاسبة عن امتیازات اإلیجار والتي تحدث كنتیجة مباشرة لفیروس كوفید
ا  . تسمح الوسیلة العملیة للمستأجر باختیار عدم تقییم م16عملیة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

یعد تعدیالً على عقد اإلیجار. یجب على المستأجر    19-إذا كان امتیاز اإلیجار المتعلق بفیروس كوفید
الذي یقوم بھذا االختیار أن یحسب أي تغییر في مدفوعات اإلیجار والناتج عن امتیاز اإلیجار المتعلق  

ار الدولي للتقاریر المالیة  بنفس الطریقة التي یحسب بھا التغییر المطبق على المعی 19-بفیروس كوفید
 إذا لم یكن التغییر تعدیالً على عقد اإلیجار.  16رقم 

 
وفقط    19-تنطبق الوسیلة العملیة فقط على امتیازات اإلیجار التي تحدث كنتیجة مباشرة لفیروس كوفید

 إذا تم استیفاء جمیع الشروط التالیة: 
عقد االیجار الذي یكون مساویاً أو أقل من قیمة عقد  یؤدي التغییر في دفعات االیجار إلى تعدیل المقابل ل

 االیجار الذي یسبق التغییر مباشرةً؛
  30ب)  یؤثر أي تخفیض في مدفوعات اإلیجار فقط على المدفوعات المستحقة في األصل في أو قبل  

  (امتیاز اإلیجار یفي بھذا الشرط إذا أدى إلى تخفیض مدفوعات اإلیجار في أو قبل  2021حزیران  
 )؛ و 2021حزیران  30وزیادة مدفوعات اإلیجار التي تمتد إلى ما بعد   2021حزیران  30

 ج) ال یوجد تغییر جوھري على الشروط واألحكام األخرى لعقد اإلیجار. 
حزیران    30اقتصر التخفیف في األصل على التخفیض في مدفوعات اإلیجار المستحقة في أو قبل  

بتمدید ھذا التاریخ حتى    . ومع ذلك، قام مجلس معاییر2021 حزیران    30المحاسبة الدولیة الحقاً 
2022 

(كما أصدره    16التعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    الھیئةفي السنة المالیة الحالیة، طبقت  
  ).  2020مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في آیار 

 
المبالغ المعترف بھا في الفترات السابقة، ومن غیر المتوقع أن تؤثر ھذه التعدیالت على الفترات  لم یكن لتطبیق ھذه التعدیالت أي تأثیر على  

 الحالیة أو المستقبلیة. 
 

 معاییر وتعدیالت على المعاییر وتفسیرات جدیدة صادرة ولكنھا لیست ساریة المفعول بعد 
 

كانون األول    31لقد تم نشر بعض المعاییر والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة التي لیست إلزامیة للبیانات المالیة عن فترات البیانات المنتھیة في  
بحیث تأخذ في االعتبار أي أثر في    الھیئة. إن ھذه المعاییر قید التقییم من قبل إدارة  مبكراً لكن لم تطبق ھذه المعاییر والتفسیرات    2021

 فترات التقریر الحالیة أو المستقبلیة والمعامالت المستقبلیة المتوقعة. 
 

  والسیاسات المحاسبیة الھامةأسس إعداد البیانات المالیة   3
 
 أسس إعداد البیانات المالیة    3-1
 

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة والتفسیرات الصادرة عن  وفقاً    2021كانون األول    31للسنة المنتھیة في  تم إعداد البیانات المالیة للھیئة  
 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المنبثقة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة.   تفسیرات لجنة  

 
 األمریكي ھو عملة عرض البیانات المالیة للھیئة والذي یمثل العملة الرئیسیة للھیئة.  الدوالرإن 

 
 ھذه البیانات المالیة على أساس التكلفة التاریخیة.    إعدادتم 

 
معینة كما ھو موضح في إیضاح رقم   م بتقدیراتیاالمالیة تماشیا مع المعاییر الدوایة للتقاریر المالیة یتطلب من االدارة القإن إعداد البیانات 

)5.( 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة     3-2
 

 ممتلكات ومعدات  3-2-1
 

ریخیة  یتم إظھار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر التدني في القیمة المتراكمة، إن وجدت. تشمل التكلفة التا
إلى اقتناء البنود. ال یتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو احتسابھا كأصٍل منفصل، ح سبما  النفقات المنسوبة مباشرةً 

فوائد اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ویكون باإلمكان قیاس تكلفة البند بشكٍل    الھیئةیكون مالئماً، إال عندما یكون من الُمرّجح أن تتدفق إلى  
تي یتم تكبدھا  خالل الفترة المالیة الاإلیرادات والمصاریف موثوق بھ. یتم تحمیل كافة تكالیف عملیات التصلیح والصیانة األخرى إلى بیان 

 فیھا. 
 

 یتم احتساب االستھالك باستخدام طریقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات ذات العالقة، وفقاً لما یلي: 
 
 العمر اإلنتاجي  
  

 4 أجھزة ومعدات الكمبیوتر
 10-3 األثاث  

 10-4 األجھزة المكتبیة 
 7 السیارات 
 7 مأجور وشبكات تحسینات 

 
المتبقیة وطرق حساب االستھالك   المقدرة والقیم  بنھایة كل سنة مع بیان أثر أي تغیرات في التقدیرات    -تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة 

  المحتسبة على أساس مستقبلي. 
والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال یكون من المتوقع أن تنشأ منافع اقتصادیة مستقبلیة من استمرار استخدام    بالممتلكاتیُلغى االعتراف  

والمعدات على أساس الفرق بین عوائد البیع    الممتلكاتاألصل. یتم تحدید أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أو تقاعد بند من بنود  
 . اإلیرادات والمصاریفوالقیمة الدفتریة لألصل، ویتم االعتراف بھا في بیان 

 
 الموجودات غیر الملموسة  3-2-2

 
إطفاء یتم  لفترة غیر محددة.  أو  لفترة محددة  الزمني  أساس كون عمرھا  الملموسة على  الموجودات غیر  الموجودات غیر  یتم تصنیف 

. أما الموجودات غیر الملموسة التي  اإلیرادات والمصاریفالملموسة التي لھا عمر زمني محدد خالل ھذا العمر ویتم قید اإلطفاء في بیان  
 .ات والمصاریفاإلیرادالمالیة ویتم تسجیل أي تدني في قیمتھا في بیان  ت  ، فیتم مراجعة التدني في قیمتھا في تاریخ البیانا زمني  لیس لھا عمر

لكل بند حیث یتم إطفاء أنظمة وبرامج    تشمل الموجودات غیر الملموسة أنظمة وبرامج الحاسب اآللي وتقوم إدارة الھیئة بتقدیر العمر الزمني
 سنوات.   6إلى   2الحاسب اآللي بطریقة القسط الثابت على فترة ما بین 

 
 التدني في قیمة الموجودات غیر المالیة  3-2-3

 
تتم مراجعة الموجودات التي تخضع لالستھالك أو اإلطفاء لتحري التدني في القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن  

 القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. 
القابلة لالسترداد. إن القیمة القابلة لالسترداد  تُحتسب خسارة التدني في القیمة على أساس المبلغ الذي تتجاوز بھ القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ  

موجودات  ھي القیمة العادلة لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة قید االستخدام، أیھما أعلى. وألغراض تقییم التدني في القیمة، یتم تجمیع ال
ات تولید النقد). تتم مراجعة الموجودات غیر المالیة  لدى أدنى المستویات التي تتوفر لھا تدفقات نقدیة یمكن تحدیدھا بشكٍل منفصل (وحد

 التي تعرضت لتدني في قیمتھا لتحري احتمال عكس التدني في القیمة بتاریخ كل تقریر. 
 

 األدوات المالیة   3-2-4
 

 بالموجودات والمطلوبات المالیة في بیان المركز المالي للھیئة عندما تصبح الھیئة طرفاً في األحكام التعاقدیة لھذه األدوات.   االعتراف یتم 
 

 الموجودات المالیة  )أ(
 

 التصنیفات 
النقد والنقد   المالیة للھیئة من). تتکون الموجودات 9تقوم الھیئة بتصنیف موجوداتھا المالیة وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

. یعتمد التصنیف على الغرض الذي تم من أجلھ اقتناء الموجودات  وإیرادات مستحقة وغیر مقبوضةوأرصدة مدینة أخرى  ذمم  المعادل و
 .المالیة

 
 تحدد اإلدارة تصنیف موجوداتھا المالیة عند االعتراف األولي. 
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 مستحقة وغیر مقبوضة ذمم وأرصدة مدینة أخرى وإیرادات 
المدینة   الذمم  إدراج  یتم  نشطة.  في سوٍق  مدرجة  وغیر  للتحدید  قابلة  أو  ثابتة  دفعات  لھا  مشتقة  غیر  مالیة  موجودات  المدینة ھي  الذمم 

د تاریخ  شھراً بع  12تحت بند موجودات متداولة، باستثناء تلك التي لھا فترات استحقاق تزید عن  واإلیرادات المستحقة وغیر المقبوضة  
 وإیرادت مستحقة وغیر مقبوضة. من ذمم مدینة وأخرى  للھیئة  حیث یتم تصنیفھا كموجودات غیر متداولة. تتكون الذمم المدینة  المركز المالي  

 
 الذمم المدینة مبدئیاً بقیمھا العادلة وتُدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.  تُـقاس

 
 النقد والنقد المعادل 

 ، إن وجدت.  المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك بعد خصم األرصدة المقیدة  والنقدیشمل النقد 
 

 اإلثبات والقیاس
وجودات  الموجودات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا الیھا تكالیف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء الموجودات المالیة. (باستثناء الم  قیاسیتم  

). یعتمد  اإلیرادات والمصاریفادلة حیث یتم إثبات تكالیف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالیة مباشرة في  المالیة بالقیمة الع
 فقط بموجودات مالیة مصنفة بالتكلفة المطفأة.  الھیئة القیاس الالحق للموجودات المالیة غیرالمشتقة على تصنیفھا. تحتفظ 

 
 تدني قیمة الموجودات المالیة

 
 وأرصدة مدینة أخرى وإیرادات مستحقة وغیر مقبوضة   ذمم

لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة، والتي تستخدم مخصصات خسارة متوقعة    (9)النھج المبسط للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    الھیئة  تطبق
 علی مدى العمر لجمیع الذمم المدینة والمدینون اآلخرون. 

 
. یتم شطب الذمم  المستحقةمخاطر االئتمان المشتركة واألیام    خصائصة، تم تجمیع الذمم المدینة بناًء على  لقیاس خسائر االئتمان المتوقع

المدینة عندما ال یكون ھناك توقع معقول الستردادھا. ومن المؤشرات التي تشیر إلى عدم وجود توقع معقول لإلسترداد، من بین أمور  
 ، وعدم تقدیم مدفوعات تعاقدیة لكل حالة على حدة. الھیئةاد مع  أخرى، فشل المدین في المشاركة في خطة سد

،  ھیئة للالسابقة  االئتمانیة خبرة إلى استناداً   المخصصات مصفوفة باستخدام المالیة  الموجودات ھذه على المتوقعة االئتمانیة الخسائر تقدیر یتم
 التقریر. تاریخ في  للشروط والمتوقع  الحالي االتجاه من  لكل  وتقییم العامة  االقتصادیة والظروف  بالمدینین  الخاصة للعوامل وفقا معدلة

 
 التعثر احتمالیة

  نطاق  خالل  التعثر  الحتمال  تقدیر  ھي التعثر  احتمالیة  إن.  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  قیاس في  الرئیسیة المعطیات  أحد   التعثر  احتمالیة   تشكل
 .المستقبلیة بالظروف  والتوقعات واالفتراضات التاریخیة البیانات حسابھ  ویشمل معین،  زمني

 
 التعثر عن الناتجة الخسارة

  التي   وتلك   المستحقة  التعاقدیة  النقدیة   التدفقات   بین   الفرق   إلى   وتستند   التعثر  دعن  الناتجة  للخسائر  تقدیر  بمثابة   التعثر  عن  الناتجة   الخسارة   تعد
 ، ان وجدت. االئتمانیة  والتعزیزات  الضمانات من النقدیة  التدفقات  الحسبان  في  األخذ  مع المقرض،  استالمھا یتوقع

. 
 التعثر تعریف
  التي   المدینة  الذمم  أن  إلى  السابقة  الخبرة  تشیر  حیث  الداخلیة  االئتمان  مخاطر  إدارة  ألھداف  التعثر  أحداث  بین  من  التالیة  األحداثالھیئة    تعتبر

 : استردادھا یمكن  ال التالیین المعیارین أحد  تستوفي
 المقابل، الطرف  قبل من المالیة للعقود  خرق ھناك یكون عندما -
  المدین  یقوم   أن  المحتمل   غیر  من  أنھ  إلى  خارجیة  مصادر  من  علیھا  الحصول  یتم  التي أو  داخلیا  المعدة  المعلومات تشیر  عندما -

 ). الھیئة بھا تحتفظ  ضمانات أي  مراعاة (دونالھیئة  ذلك في  بما لدائنیھ،  التزاماتھ مجمل  بدفع
  لدى  كنت  لم  ما  یوما  360  من  ألكثر  المالي   األصل   سداد  یتأخر  عندما  حدث   قد  التعثر  أنالھیئة    تعتبر  السابق،   التحلیل   عن  النظر  بصرف 
 .عكس ذلك  تبرھن ومثبتة  معقولة معلوماتالھیئة 

 
 االئتمان  مخاطر   في  الجوھریة الزیادة

  في   جوھریة  زیادة   ھناك  كانت   إذا   ما   تقییم  بغرض  وذلك  القیمة  في  االنخفاض   لمتطلبات   تخضع  التي  الموجودات  كافة  برصدالھیئة    تقوم
 . المبدئي االعتراف منذ االئتمان مخاطر

 
  من   كالً   باالعتبارالھیئة    تأخذ   المبدئي،  االعتراف  منذ   جوھري  بشكل  ارتفعت  قد  المالیة   األداة   على  االئتمان   مخاطر  كانت   إذا   ما   تقییم  عند

  جھد   أو تكلفة دون  المتاحة  المستقبلیة  والمعلومات   التاریخیة  الخبرة  ذلك   في   بما لإلثبات،   وقابلة   معقولة  تكون  التي  والنوعیة  الكمیة  المعلومات
 . المستقبلیة المعلومات ذلك في بمالھیئة  ل   التاریخیة  الخبرة على بناءً  ، غیر مبرر
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 إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة
 

 :األصل المالي (أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة أصول مالیة مماثلة) في الحاالت التالیة  إستبعادیتم 
 
 انتھت صالحیة حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل.  -
بنقل حقوقھا في تلقي التدفقات النقدیة من األصل أو تعھد بضرورة دفع التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل دون تأخیر    الھیئة  قامت -

بتحویل جمیع مخاطر ومزایا األصل بشكل جوھري،   الھیئةمادي إلى طرف ثالث بموجب ترتیب "المرور العابر"؛ وإما (أ) قامت 
 اظ بكافة مخاطر ومزایا األصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على األصل. بنقل أو االحتف الھیئة تقمأو (ب) لم 

 
 المطلوبات المالیة   )ب(
 

. یتم قیاس المطلوبات  ومصاریف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى ومطلوبات إیجارتشتمل المطلوبات المالیة بشكل أساسي على ذمم دائنة  
على أنھا    للھیئة حقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم تصنیف المطلوبات المالیة  المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة ویتم تسجیلھا ال

 .  مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة 
 

 القیاس الالحق 
 

 االلتزامات المالیة على تصنیفھا كما یلي:  قیاسیعتمد 
 

 المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة 
مورد.  یتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بھا من قبل ال

 بعد التحقق المبدئي، یتم قیاس المطلوبات المالیة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.  
 

 المطلوبات المالیة إلغاء االعتراف ب
 

الي قائم بواحد  یتم استبعاد االلتزام المالي عندما یتم الوفاء بااللتزام بموجب االلتزام أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیتھ. عندما یتم استبدال التزام م
یتم التعامل مع مثل ھذا   من نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبیر، أو عندما یتم تعدیل شروط المطلوبات الحالیة بشكل جوھري،  آخر

اإلیرادات  التبادل أو التعدیل على أنھ استبعاد لاللتزام األصلي واالعتراف بمسؤولیة جدیدة ویتم االعتراف بالفرق في المبالغ المدرجة في بیان  
 و المصاریف. 

 
 إیرادات مؤجلة  3-2-5

 
والموجودات غیر   والمعدات  بالممتلكات  المتعلقة  المنح  اإلیرادات  تظھر  بیان  كإیراد في  بھا  االعتراف  ویتم  كإیرادات مؤجلة،  الملموسة 

 اإلنتاجي المتوقع لھا.   والمصاریف بشكل منتظم وفقاً للعمر
تظھر المنح المتعلقة بالمشاریع واألنشطة كإیرادات مؤجلة، ویتم اإلعتراف بھا كإیراد في بیان اإلیرادات والمصاریف بشكل منتظم خالل  

 رة التي یتم فیھا االعتراف بالمصروف ذي الصلة.  نفس الفت
 

 مخصصات   3-2-6
 

تشمل المخصصات مخصصات قانونیة ویتم االعتراف بھا عندما یترتب على الھیئة التزام (قانوني أو ضمني) حالي نتیجة لحدٍث سابق،  
اقتصادیة لتسویة االلتزام، ویكون باإلمكان وضع تقدیر موثوق لمبلغ  ویكون من المحتمل أن یقتضي األمر من الھیئة تكبد موارد تمثل منافع  

 االلتزام. 
  تمثل القیمة المعترف بھا كمخصص أفضل تقدیر للمقابل المطلوب لتسویة االلتزام الحالي بتاریخ التقریر مع األخذ بعین االعتبار المخاطر

ما باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة االلتزام الحالي، فإن قیمتھ  وحاالت عدم الیقین المحیطة بااللتزام. عندما یتم قیاس مخصص  
 الدفتریة تمثل القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة. 

 
 

 مخصص تعویض نھایة الخدمة  3-2-7
 

 تسجل المبالغ   الساري في فلسطین.یتم أخذ مخصص لإللتزامات المترتبة على الھیئة من تعویض نھایة الخدمة للموظفین وفقاً لقانون العمل 
الواجب اقتطاعھا على حساب المصاریف وتسجل التعویضات المدفوعة للموظفین الذین یتركـون الخدمة على حساب مخصص تعویــض  

 نھایة الخدمة. 
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 اإلیجارات  3-2-8
 

 كما ھو موضح في خیار التمدید واإلنھاء أدناه. ) سنوات  4 ( لفترات محددة الخاصة بھا عقود اإلیجار   تكونتب و مقر ومك الھیئة ستأجر ت
 

الناشئة عن عقد اإلیجار مبدئیًا على أساس القیمة الحالیة. تشمل التزامات اإلیجار صافي القیمة الحالیة  الموجودات والمطلوبات  یتم قیاس  
یتم أیًضا تضمین مدفوعات اإلیجار    تأجیر مستحقة القبض.للمدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضّمنة)، ناقًصا أي حوافز  

 بموجب خیارات تمدید معینة بشكل معقول في قیاس االلتزام. 
 

الحال  السعر بسھولة ، وھذا ھو یتم خصم مدفوعات اإلیجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار. إذا لم یكن باإلمكان تحدید ھذا 
، یتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، وھو المعدل الذي یتعین على المستأجر دفعھ  الھیئة إلیجار في  عموًما بالنسبة لعقود ا

مع شروط مماثلة  اقتصادیة  بیئة  في  االستخدام  حق  مماثلة ألصل  قیمة  ذي  أصل  على  للحصول  الالزمة  األموال  وضمانات    القتراض 
 مماثلة. وظروف 

 
تم تعدیلھ لیعكس التغییرات في  ی تمویًال حدیثًا من جھة خارجیة تم استالمھ كنقطة بدایة،    الھیئةستخدم  تي،  لتحدید معدل االقتراض اإلضاف

 ، عند الحاجة. الجدیدةشروط التمویل 
 
إلنتاج  على مدار فترة اإلیجار الشامل  في بیان الدخل  التمویل  تكالیف  . یتم تحمیل  األصل وتكالیف التمویل  مدفوعات اإلیجار بین   توزیع یتم 

 معدل فائدة دوري ثابت على الرصید المتبقي من االلتزام لكل فترة. 
 

، والتي ال یتم تضمینھا في التزام اإلیجار حتى تصبح نافذة المفعول. عند  ات اإلیجارقیمة  لزیادات مستقبلیة محتملة في    الھیئةتعرض  تقد  
 ، تتم إعادة تقییم التزامات اإلیجار وتعدیلھا مقابل حق االستخدام. قیمة اإلیجاراتسریان مفعول التعدیالت على  

 یقاس حق استخدام الموجودات بالتكلفة التي تشمل:  
 مبلغ القیاس المبدئي اللتزام اإلیجار.   •
 أي دفعات إیجار مسددة في أو قبل تاریخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة.   •
 أي تكالیف أولیة مباشرة.   •
 
الثابت.  عموًما على المدى األقصر من العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإلیجار على أساس القسط حق االستخدام من الموجودات  إستھالكیتم 

 على یقین معقول من ممارسة خیار الشراء، یتم تخفیض قیمة حق االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي األساسي لألصل.  الھیئةت إذا كان 
 

یتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإلیجار قصیرة األجل للمعدات وجمیع عقود إیجار األصول منخفضة القیمة بطریقة القسط الثابت  
شھًرا أو أقل. األصول ذات القیمة المنخفضة   12. عقود اإلیجار قصیرة األجل ھي عقود إیجار مدتھا الدخل الشاملبیان ف في  كمصرو

 . تشمل معدات
 

إدارة األصول    حیث لزیادة المرونة التشغیلیة من  ھذه الخیارات  . تستخدم  الھیئةفي    یجاراإل یتم تضمین خیارات التمدید واإلنھاء في عقود  
 ولیس من قبل المؤجر المعني.  الھیئةغالبیة خیارات التمدید واإلنھاء الموجودة یتم ممارستھا فقط من قبل  إن  .  الھیئةالمستخدمة في عملیات  

 
 موجودات حق االستخدام 

.  لالستخدام)  متاًحا  ذات العالقة  األصل  فیھ  یكون  الذي  التاریخ  (أي   اإلیجار  عقد  بدء  تاریخ  في  الموجودات  استخدام  بحق  باإلعتراف   الھیئة  تقوم
  التزامات   قیاس   إعادة  ألي  تعدیلھا  القیمة، ویتم   انخفاض  وخسائر  متراكم   استھالك   أي   ناقًصا   بالتكلفة،  الموجودات  االستخدام   حق  قیاس  یتم

  ودفعات   المتكبدة  األولیة  المباشرة   والتكالیف  بھا  اإلیجار المعترف   عقود   التزامات  مبلغ   الموجودات  استخدام  حق  تكلفة  تتضمن.  اإلیجار  عقود
  الثابت  القسط أساس على الموجودات استخدام حق استھالك یتم . إیجار مستلمة حوافز أي ناقًصننا البدء تاریخ قبل أو في تمت التي اإلیجار

 أقصر.  أیھما  للموجودات المقدرةاإلنتاجیة  واألعمار اإلیجار عقد فترة  مدى على
 سنوات.  4باستھالك موجودات حق االستخدام على فترة  الھیئةتقوم 

 
 اإلیجار  عقود إلتزامات

  تاریخ  في   اإلیجار  فترة مدى   على  تسدیدھا  المقرر  اإلیجار  لمدفوعات  الحالیة  بالقیمة  المقاسة  اإلیجار عقود   بإلتزامات  باإلعتراف  الھیئة  تقوم
  المتغیرة  اإلیجار  ومدفوعات  مستحقة،   تأجیر  حوافز  أي  منھا  مطروحا  الثابتة  المدفوعات  اإلیجار  عقود  مدفوعات  تشمل.  اإلیجار  عقد  بدء
 .  معدل أو  مؤشر إلى تستند  التي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفلسطینیة المال رأس سوق ھیئة
  2021 األول كانون 31 في المنتھیة  للسنة المالیة  البیانات 

 ما لم یذكر خالف ذلك)  بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ معروضة 
 

 اإلیضاحات للبیانات المالیة
 

14 

 تحقق اإلیرادات   3-2-9
 

ص واالشراف السنوي على  ی مقابل خدمات الترخلعمل الھیئة    التشریعات ذات الصلة ھا  ترسوم وفقا لنسب معینة حدد  ایراداتتتقاضى الھیئة  
 ) رقم  الھیئة  قانون  بموجب  لھا  المرخص  واألنشطة  والمؤسسات  لسنة  13الشركات  الھیئة  2004)  بایرادات  االعتراف  یتم  لمبدأ  وفقاً  . 

 االستحقاق. 
 
 موثوق وفقاً لتقاریر التداول في بورصة قلسطین. تتحقق إیرادات عموالت التداول عندما یصبح من الممكن تقدیر العائد بشكل  •
•  ً قساط بوالص  أل  تتحقق إیرادات الرسوم على أقساط بوالص التأمین الصادرة عندما یصبح من الممكن تقدیر العائد بشكل موثوق وفقا

 التأمین الصادرة عن شركات التأمین. 
 بشكل موثوق بالرجوع إلى نسبة استكمال الخدمات المقدمة. تتحقق رسوم الترخیص سنویاً عندما یصبح من الممكن تقدیر العائد   •
 

 ایرادات المنح  3-2-10
 

 .یتم االعتراف بالمنح غیر مقیدة االستخدام أو الوقت كإیراد عند الحصول على تعھد غیر مشروط من المانح •
مرور    كإیراد عندما یتحقق الغرض أویتم االعتراف بالمنح المقیدة مؤقتاً والمخصصة لتنفیذ غرض معین أو مرتبطة بمرور زمن   •

 .الزمن المحدد للمنحة
لتلك   • العادلة  القیمة  أساس  على  الھیئة  والمخصصة الستخدام  المنح  المستلمة عن طریق  النقدیة  غیر  بالموجودات  االعتراف  یتم 

توفر لكل منھما الدرایة والرغبة  الموجودات. القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن أن یتبادل بھ أصل بین المشتري والبائع بحیث ی
في معاملة متكافئة بینھما. عندما ترتبط المنح غیر النقدیة بمصاریف، یتم االعتراف بھا كإیرادات على أساس منتظم خالل الفترة  

 .الزمنیة الالزمة لمقابلتھا مع المصاریف المرتبطة بھا
 
 اإلیرادات من العقود مع العمالء   3-2-11

 
، یتم االعتراف باإلیرادات بمقابل مالي یعكس القیمة التي تتوقع المنشأة الحصول علیھا من  15بحسب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

یرادات.  توفر نھجاً منظماً أكثر للقیاس واالعتراف باإل  15تلك السلع أو الخدمات. إن المبادئ األساسیة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 تحدیداً، یقدم المعیار منھجیة من خمس خطوات لالعتراف باإلیرادات:  

 الخطوة األولى: تحدید العقود مع العمالء، •
 الخطوة الثانیة: تحدید التزام األداء المنفصل، •
 الخطوة الثالثة: تحدید سعر معاملة العقد، •
 لمنفصلة، و الخطوة الرابعة: تخصیص سعر المعاملة لكل من التزامات األداء ا •
 االخطوة الخامسة: االعتراف بالعائدات حیث یتم الوفاء بكل التزام أداء.  •
 

إلى أن المعالجة الحالیة لالعتراف باإلیرادات من العقود مع العمالء    توتوصل   15بتقدیر األثر الناتج من تطبیق المعیار رقم  قامت الھیئة  
. إن األثر من تطبیق المعیار كان مقتصراً على متطلبات  صافي الموجوداتتتوافق مع المبادئ الجدیدة للمعیار وال یوجد أثر انتقالي على  

 اإلفصاح الجدیدة.  
 

 تحقق المصاریف  3-2-12
 

 .لمبدأ االستحقاقالمصاریف عند حدوثھا وفقاً یتم تسجیل  
 

 العمالت األجنبیة  3-2-13
 

دام أسعار  إن البیانات المالیة المرفقة تظھر بالدوالر األمریكي ویتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى الدوالر األمریكي باستخ 
ر  الصرف السائدة بتاریخ كل معاملة ، كما یتم تحویل الموجودات والمطلوبات التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األجنبیة إلى الدوال

  اإلیرادات و المصاریفبتاریخ البیانات المالیة. تظھر فروقات التحویل من ربح أو خسارة في بیان    السائدةاألمریكي باستخدام أسعار الصرف  
 .تحت بند فروقات عملة

 
 الضرائب  3-2-14

 
إنھا  ف وبالتالي الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومیةتتمتع ھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة حسب قانون الھیئة باإلعفاءات والتسھیالت  

 غیر خاضعة للضرائب. 
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 إدارة المخاطر  4
 

 عوامل المخاطر المالیة 
تحدد المخاطر وسبل مواجھتھا وتخفیفھا. ولتحقیق ھذا الھدف،   منھجیةتقوم الھیئة بإدارة المخاطر المتنوعة بوسائل متعددة وذلك من خالل 

اإلدارة بالتعاون مع كافة مراكز العمل المسؤولة عن تحدید المخاطر المتعلقة بأنشطتھا ووضع الضوابط الرقابیة المناسبة ومراقبة  تقوم  
 مخاطر. استمراریة فعالیتھا. یعتبر مجلس إدارة الھیئة ھو المسؤول عن تحدید ومراقبة ال

 
 قیاس المخاطر وأنظمة التقاریر 

عمل    منھجیةإن مراقبة المخاطر وإدارتھا یتم من خالل مراقبة الحدود المسموح بھا لكل نوع من أنواع المخاطر وأن ھذه الحدود تعكس  
وتحلیلھا للتعرف على المخاطر المتوقعة    الھیئة الھیئة وعوامل السوق المختلفة المحیطة بھا. یتم جمع المعلومات من الدوائر المختلفة لدى  

 تنجم عنھا.   التي قد 
 

رقابة وضبط المخاطر وإجراء التوزیع    الھیئة تتبع الھیئة سیاسات مالیة إلدارة المخاطر المختلفة ضمن استراتیجیة محددة وتتولى إدارة  
   .األمثل لكل من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، وتشمل المخاطر: مخاطر االئتمان، مخاطر السیولة ومخاطر العمالت األجنبیة

 
 :مخاطر االئتمان  )أ(
 

 :تتمثل في عدم قدرة الغیر على تسدید التزاماتھم للھیئة والمبینة أدناه
 

 2020  2021 البیان
    

 10,102  24,551 (باستثناء المصاریف المدفوعة مقدما) ذمم وأرصدة مدینة أخرى
 282,602  326,825 إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة 

 4,817,121  6,248,937 النقد و النقد المعادل 
 

 :لمواجھة ھذه المخاطر تم اتخاذ االجراءات التالیة
 
مقابل خدمات تشغیلیة للھیئة، باإلضافة الى ذمم مدینة متفرقة،  مستحقة السداد  ذمم  ذمم وأرصدة مدینة أخرى: یتكون ھذا البند من   •

 .ویتم متابعتھا من قبل الھیئة بشكل دوري
التي تتقاض • التي تا إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة: تقوم الھیئة بتسجیل المبالغ المستحقة  القطاعات   قدمھا إلىھا مقابل الخدمات 

التأمین الصادرة،   "حصة الھیئة من أقساط بوالص  الخاضعة لرقابتھا بموجب قانون الھیئة والقوانین ذات العالقة، وھي تتكون من
 .قبل الھیئة بشكل دوري ویتم متابعتھا من " عموالت التداول، رسوم ترخیص مستحقة، ورسوم تسجیل وتعدیل عقود تأجیر تمویلي 

 .النقد والنقد المعادل: تقوم الھیئة بإیداع أموالھا لدى البنوك المرخصة في فلسطین، وال یوجد قیود على استعمالھا •
 

 :مخاطر السیولة )ب(
 

 :تتمثل في عدم قدرة الھیئة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة، الجدول أدناه یوضح التدفقات النقدیة المتوقعة لسداد تلك االلتزامات
 
 التعمیر   

 أكثر من سنة  7-12شھر  0-6شھر  المبلغ  البیان  
     

 - 87,976 5,303 93,279 مصاریف مستحقة  
 - - 69,996 69,996 ذمم وأرصدة دائنة  

 - - 27,054 27,054 مطلوبات متداولة أخرى  
 - 52,042 52,042 104,084 مطلوبات إیجار
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 السوق  مخاطر ) ج(
 

ف  ھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة لألدوات المالیة نتیجة للتغیر في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة ومخاطر سعر صر 
العمالت االجنبیة. تنشأ مخاطر السوق نتیجة وجود مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة والتذبذب في أسعار صرف العمالت، ویتم مراقبة ھذه  

 . الھیئةر وفقاً لسیاسات وإجراءات محددة من قبل إدارة المخاط
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
على    الھیئةإن   الفائدة  أسعار  لمخاطر  بیان    (الودائع)  الموجوداتعرضة  التالي حساسیة  الجدول  یوضح  متغیر.  فائدة  تحمل سعر  التي 

، مع  2020كانون األول    31و    2021كانون األول    31كما في  للتغیرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة  المصاریف    االیرادات و
 بقاء جمیع المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص في أسعار الفائدة ھو مساوي ومعاكس ألثر الزیادة المبینة أدناه: 

 
  2021   2020 

 نقطة  10  الزیادة بسعر الفائدة +   نقطة  10الزیادة بسعر الفائدة +   
        

 9,531  10,527 المصاریف  االیرادات واألثر على بیان 
 

 األجنبیة   العمالتمخاطر 
ھذه    لصرف فإنا تتمثل في المخاطر التي تتعرض لھا الھیئة بسبب التغیرات في أسعار الصرف. من خالل دراسة ھذه التغیرات في أسعار

دوالر    191,922بقیمة  ربح    و  2021كانون األول    31ھیة في  تخالل السنة المن  ردوال106,328 ربح بقیمة   التغیرات أدت إلى تحقیق
 . 2020كانون األول  31خالل السنة المنتھیة في  

 
بیان   األجنبیة على  العمالت  مقابل  الشیكل اإلسرائیلي  المعقول في سعر صرف  الممكن  التغیر  أثر  یلي جدول یوضح  و فیما    االیرادات 

، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار صرف العمالت األجنبیة مساوي ومعاكس  المصاریف
 :أدناه المبینةألثر الزیادة 

 

  
الزیادة في سعر صرف العمالت األجنبیة  

   مقابل الدوالر المریكي 
األثر على بیان الدخل الشامل  

 للسنة 
   نقطة  10+  

2021    
     10,633  % 10 دوالر األمریكي 

2020    
 19,192  % 10 دوالر األمریكي 
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 استخدام التقدیرات   5
 

سبیة لھا  إن إعداد البیانات المالیة وفقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة وتطبیق السیاسات المحاسبیة یتطلب القیام بتقدیرات واجتھادات محا 
ف أثر  لھا  واالجتھادات  التقدیرات  ھذه  أن  كما  المحتملة.  االلتزامات  عن  واإلفصاح  المالیة  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ  في  بالغ  ي  أثر 

القیام بأحكام واجتھادات ھامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة    الھیئة اإلیرادات والمصاریف والمخصصات. وبشكل خاص یتطلب من إدارة  
م الحقیقیة  النتائج  التقدیر والتنبؤ. إن  أساسھا فرضیات وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من  التقدیرات  إن ھذه  ن  المستقبلیة وأوقاتھا. 

 .مل أن تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبلالمحت
 

 : الھیئةبأن تقدیراتھا ضمن البیانات المالیة معقولة. فیما یلي أھم االجتھادات التي قامت بھا  الھیئةفي اعتقاد إدارة 
 

 مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة: 
التعثر    قامت الھیئة بتطبیق نموذج النھج المبسط لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة یعتمد على احتمالیة
یة بناًء  والتي تحتسب وفقاً للمخاطر االئتمانیة والعوامل االقتصادیة ونسبة الخسارة بإفتراض التعثر والتي تعتمد على تجمیع الموجودات المال

إحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة  بعلى خصائص المخاطر االئتمانیة المتشابھة وعدد أیام التأخر في السداد، وبناًء علیھ فقد قامت الھیئة  
 ).  9وفقاً للمعیار رقم (

 
 :مخصص تعویض نھایة الخدمة

 الداخلیة المعتمدة بموجب قانون العمل في فلسطین.  الھیئةتعویض نھایة الخدمة وفقًا للوائح   تخصیصیتم 
 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات: 
 على  تقوم اإلدارة بإعادة تقدیر األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات بشكل دوري لغایات احتساب االستھالكات السنویة إعتماداً 

اإلیرادات  الحالة العامة لتلك الموجودات وتقدیرات األعمار اإلنتاجیة المتوقعة في المستقبل، ویتم أخذ خسارة التدني (إن وجدت) إلى بیان  
 و المصاریف. 

 
 مخصصات قضائیة لمواجھة أیة التزامات قضائیة: 

 مخصصات لھذه االلتزامات استناداً لرأي المستشار القانوني للھیئة، إن لزم األمر.  أخذیتم 
 

 اإلیجارات 
 ھو موضح أدناه.  سنة ولكن قد یكون لھا خیارات تمدید كما ةعادة ما یتم إبرام عقود اإلیجار لفترھا الحالیة وتبامك الھیئة تستأجر 

 
 المقابل المالي في العقد للعناصر اإلیجاریة بناء على أسعارھا النسبیة المستقلة.  الھیئة قد تتضمن العقود عناصر إیجاریة. وتخصص 

 
یتم التفاوض على مدد عقود اإلیجار على أساس فردي وتتضمن مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقیات اإلیجار  

 كن ال یجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. أي تعھدات، ول
 

، تم تصنیف عقود إیجار الممتلكات والمنشآت والمعدات كإیجارات تشغیلیة. المدفوعات التي تتم بموجب اإلیجارات  2018حتى السنة المالیة  
بطریقة القسط الثابت على مدى فترة  المصاریف    یرادات و اال التشغیلیة (بالصافي من أي حوافز مستلمة من المؤجر) تم تحمیلھا في بیان  

 اإلیجار. 
 

ولھ التزام مماثل في التاریخ الذي یتاح فیھ األصل    االستخدام، یتم االعتراف بعقود اإلیجار كأصل حق  2019كانون الثاني    1اعتبارا من  
بیان   فين المطلوبات وتكلفة التمویل، ویتم تحمیل تكلفة التمویل  . یتم توزیع كل دفعة من دفعات اإلیجار بیالھیئةالمؤجر لالستخدام من قبل 

  على مدار فترة اإلیجار وذلك لتحقیق معدل ربح دوري ثابت على الرصید المتبقي لاللتزام بكل فترة. یتم استھالكالمصاریف  االیرادات و 
 قسط الثابت، أیھما أقصر.أصل حق االنتفاع على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإلیجار على أساس ال

 
  یتم قیاس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإلیجار مبدئیا على أساس القیمة الحالیة. تشمل مطلوبات اإلیجار صافي القیمة الحالیة

 لمدفوعات اإلیجار التالیة: 
 دفعات ثابتة مطروحا منھا حوافز اإلیجار المستحقة القبض، و 

 العقد، إذا كان أجل عقد اإلیجار یعكس ممارسة ھذا الخیار من قبل المستأجر. دفعات غرامات فسخ 
 

 یتم أیًضا تضمین مدفوعات اإلیجار التي یتم سدادھا بموجب خیارات تمدید معینة بشكل معقول في قیاس االلتزام.  
 

ب یكن  لم  إذا  اإلیجار.  الضمني في عقد  الفائدة  باستخدام سعر  اإلیجار  مدفوعات  معدل  یتم خصم  استخدام  یتم  السعر،  تحدید ھذا  اإلمكان 
االقتراض اإلضافي للمستأجر، وھو السعر الذي یتعین على المستأجر دفعھ القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قیمة مماثلة  

 في بیئة اقتصادیة مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. 
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 موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل ما یلي:  قیاسیتم 
 قیمة القیاس األولي اللتزام اإلیجار، -
 أي مدفوعات إیجار یتم إجراؤھا في أو قبل تاریخ البدء مطروحا منھا أي حوافز إیجار مقبوضة،   -
 تكالیف أولیة مباشرة.  أي -
 

 وفسخ العقود  تمدیدخیارات  
قود. غالبیة  لزیادة المرونة التشغیلیة من حیث إدارة العالخیارات . تستخدم ھذه للھیئةیتم إدراج خیارات تمدید وفسخ العقود في عقد اإلیجار 

 ولیس من قبل المؤجر.الھیئة خیارات التمدید والفسخ یتم ممارستھا فقط من قبل  
 
 

 األحكام في تحدید مدة عقد اإلیجار
مارسة  عند تحدید مدة اإلیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادیا لممارسة خیار التمدید، أو عدم م

  خیار الفسخ. یتم إدراج خیارات التمدید (أو الفترات التي تلي خیارات الفسخ) في مدة اإلیجار فقط إذا كان من المؤكد بشكل معقول تمدید 
ما یخص التقدیرات التي تتعلق بتطبیق  بعقود إیجار تتضمن میزات التجدید التلقائي بنفس الشروط.    الھیئةعقد اإلیجار (أو لم یتم فسخھ). لدى  
بناء  )، قامت اإلدارة بتقدیر مدى العمر اإلنتاجي لألصول أو فترة سریان عقود االیجار المستقبلیة  16المعیارالدولي للتقاریر المالیة رقم (

عات  على أسس وتقدیرات معینة والفترة المتوقعة لتجدید عقود االیجار التي تتجدد تلقائیا، كما قامت االدارة  بتقدیر معدل الفائدة لخصم دف
 %. 5.88االیجار بناء على معدل اقتراض تقدیري من بنك محلي وكانت  

 
 . التقییم في حالة وقوع حدث مھم أو تغییر كبیر في الظروف التي تؤثر على ھذا التقییم والتي تقع في إطار سیطرة المستأجر مراجعةتتم 

 
ممارسة  عند تحدید مدة اإلیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادیاً لممارسة خیار التمدید، أو عدم  

د  خیار الفسخ. یتم إدراج خیارات التمدید (أو الفترات التي تلي خیارات الفسخ) في مدة اإلیجار فقط إذا كان من المؤكد بشكل معقول تمدی
یتم فسخھ). لدى الھیئة عدد من عقود اإلیجار التي تتضمن میزات التجدید التلقائي بنفس الشروط. اتخذت اإلدارة وجھة    لمعقد اإلیجار (أو  

لة  أن الحد األدنى لفترة التجدید ستأخذ في االعتبار العمر اإلنتاجي المتبقي لألثاث والتركیبات المرتبطة بعقد اإلیجار ذي الص   مفادھانظر  
سنوات قادمة. لم تدرج التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المحتملة في التزام اإلیجار    4ومدة استراتیجیة العمل والتي عادة ما تكون لمدة  

 ألنھ لیس من المؤكد بشكل معقول أن عقود اإلیجار سیتم تمدیدھا (أو عدم فسخھا).
 

مویًال حدیثًا من جھة خارجیة تم استالمھ كنقطة بدایة، یتم تعدیلھ لیعكس التغییرات في  اإلضافي، تستخدم الھیئة ت  االقتراضلتحدید معدل  
 . الجدیدة، عند الحاجة التمویلشروط 

 
  19كوفید 

التبعات   التي تعمل فیھا    19-زمة كوفید القتصادیة  اال تعتبر  المنطقة  أنھا  الھیئةكبیرة في  التنظیمیة  . تزال تتطور  ال، كما  الجھات  قدمت 
التي  االعمال والخدمات  لطبیعة    نظرا والحكومات في جمیع أنحاء العالم تدابیر مالیة واقتصادیة تحفیزیة لتخفیف أثر ھذه التبعات. ومع ذلك،  

على    19-لوباء كوفیدغیر المباشر  االثرباستمرار  الھیئة  . تراقب  اعمالھا  على    19-مباشر لكوفیدواضح و، لیس ھناك تأثیر  الھیئة تقدمھا  
  الخاصة بھا.   عمال والعملیاتاال
 

 االعمال: تخطیط استمراریة 
الشركات التي    وخدمة قطاع  الھیئةمة وأمن موظفي  الزمة لضمان ساالدارة  البمراقبة الوضع عن كثب، وقد دشنت إجراءات    الھیئةتقوم   

 . تقوم بتنظیمھا
 

 : المتوقعة االئتمانیةعلى قیاس الخسائر  19-كوفید فیروسأثر 
قتصادیة الحالیة والمتوقعة. من  اال على الظروف  بناءا    المتوقعة  االئتمانیةتقدیر الخسائر    9یتطلب إطار المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

تاثیر جوھري    الحالي لیس لھ إلى أن الوضع    الھیئة ت  قتصادیة المتوقعة، خلصاال ئتمانیة المتوقعة في ظل الظروف  االأجل تقییم الخسائر  
الھیئة والشكل القانوني لھا تحتم على  ان طبیعة اعمال   ویرجع ھذا بشكل رئیسي إلى  ئتمانیة المتوقعة من الذمم المدینة.االالخسارة    على

  الجھات المدینة القیام بتسویة حساباتھا للحصول على التراخیص الالزمة في الوقت المناسب، باالضافة لكون طبیعة ھذه الذمم قصیرة االجل 
شركات  م مدینة تتم مع قطاعات  خاصة تلك التي تنتج منھا ذم  الھیئة  معظم تعامالتوموجبة الدفع خالل شھر من تاریخھ باالضافة الى ان  

 .  19-زمة كوفیدالمحلیة والتي لم یكن لھا النصیب االكبر من الخسائر الناتجة من أالتامین 
 

ذلك،  المؤكدة  ال   ومع  البیئة غیر  في  للغایة  المخاطر صعبًا  في  الزیادة  تحدید  احتساب  االالحالیة. أجرت   ً یزال  وتم  معدلة  تقییمات  دارة 
بقیمة   المالیةدوالر امریكي    13,992مخصص إضافي للخسارة  البیانات  النظر في ھذه   .في ھذه  في كل تاریخ    التقدیرات  ستتم إعادة 

 . لتطور الوضع وتوافر البیانات مما یسمح بتقدیر أفضل وفقاتقریر
 

 المعلومات القطاعیة   6
 

من خالل    2004  ) لسنة13(راس المال رقم  سوق  عملیاتھا وفقا الحكام قانون ھیئة  تزاول الھیئة  وعلیھ    ، كوحدة واحدةتتم إدارة الھیئة  
    تمثل في عملیات سوق المال.قطاع تشغیلي واحد ی
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 القیمة العادلة لألدوات المالیة   7
 

 التسلسل الھرمي للقیم العادلة: 
 

 تستخدم الھیئة التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القیم العادلة ألدواتھا المالیة:  
 
 باستخدام أسعار التداول (غیر المعدلة) ألدوات مالیة مشابھة تماماً في أسواق مالیة نشطة لألدوات المالیة.   األول:المستوى   −
 كن مالحظتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر. المستوى الثاني : باستخدام معطیات غیر أسعار التداول ولكن یم −
 المستوى الثالث : باستخدام معطیات ال تستند لبیانات سوق یمكن مالحظتھا.  −

 
المستوى    السنةتم خالل   للموجودات  األولاستخدام  العادلة  القیم  المالیة لتحدید ولإلفصاح عن  للموجودات    .والمطلوبات  العادلة  القیم  إن 

یمثل الجدول التالي مقارنة للقیم الدفتریة لألدوات  والمطلوبات المالیة المسجلة في بیان المركز المالي ھي مقاربة بشكل كبیر لقیمھا الدفتریة.  
 المالیة، حسب تصنیفھا وقیمتھا العادلة: 

 
 كما في  القیمة العادلة   كما في  القیمة الدفتریة 

 البیان
  كانون األول 31

2021  
 كانون األول  31

 2020  
كانون األول   31

2021  
كانون األول   31

2020 
        

        موجودات مالیة 
 10,102  24,551  10,102  24,551 ذمم وأرصدة مدینة أخرى 

 282,602  326,825  282,602  326,825 إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة 
 4,817,121  6,248,937  4,817,121  6,248,937 والنقد المعادل النقد 

 6,600,313  5,109,825  6,600,313  5,109,825 
        مطلوبات مالیة 

 108,327  93,279  108,327  93,279 مصاریف مستحقة 
 48,100  69,996  48,100  69,996 ذمم وأرصدة دائنة 

 24,937  27,054  24,937  27,054 مطلوبات متداولة أخرى 
 190,329  181,364  190,329  181,364 
 

ثناء عملیات  تم إظھار القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة وفقاً للقیم التي یمكن أن تتم بھا عملیات التبادل بین جھات معنیة بذلك، باست
 البیع اإلجباریة أو التصفیة. 

 
المعادل، المصاریف المستحقة، الذمم واألرصدة  والنقد  مقبوضة، النقد  الللذمم المدینة األخرى، اإلیرادات المستحقة غیر  إن القیم العادلة   −

ھي مقاربة بشكل كبیر لقیمھا الدفتریة وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصیل    الدائنة و المطلوبات المتداولة األخرى
 جل. قصیرة األ

 بعد استثناء المصاریف المدفوعة مقدماً.   للذمم و األرصدة المدینة األخرىتم احتساب القیمة العادلة  −
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 ممتلكات ومعدات  8
 

 
أجھزة ومعدات  

  السیارات   األجھزة المكتبیة  األثاث   الكمبیوتر 
مأجور   تحسینات

 المجموع   مشاریع تحت التنفیذ  وشبكات 
              التكلفة 

 1,200,901  24,072  85,810  352,650  221,437  135,292  381,640 2021كانون الثاني   1الرصید في 
 117,816  62,086  919  -  13,676  3,438  37,697 اإلضافات 

 )27,867(  -  -  -  ) 4,518(  (3,101)  (20,248) االستبعادات 
 1,290,850  86,158  86,729  352,650  230,595  135,629  399,089 2021كانون األول  31الرصید في 

              االستھالك المتراكم 
 927,119  -  83,818  265,669  211,875  124,454  241,303 2021كانون الثاني   1الرصید في 

 83,614  -  994  16,052  6,353  3,537  56,678 االستھالك للسنة 
 )27,867(  -  -  -  ) 4,518(  (3,101)  (20,248) االستبعاد 

 982,866  -  84,812  281,721  213,710  124,890  277,733 2021كانون األول  31الرصید في 
 307,984  86,158  1,917  70,929  16,885  10,739  121,356 2021كانون األول    31كما في  صافي القیمة الدفتریة

 

 
أجھزة ومعدات  

  السیارات   األجھزة المكتبیة   األثاث   الكمبیوتر 
مأجور   تحسینات

 المجموع   مشاریع تحت التنفیذ   وشبكات 
              التكلفة 

 1,136,870  24,072  85,810  312,650  220,628  135,273  358,437 2020كانون الثاني   1الرصید في 
 112,048  -  -  40,000  2,233  2,195  67,620 اإلضافات 

 )48,017(  -  -  -  ) 1,424(  ) 2,176(  )44,417( االستبعادات 
 1,200,901  24,072  85,810  352,650  221,437  135,292  381,640 2020كانون األول  31الرصید في 

              االستھالك المتراكم 
 909,616  -  82,489  253,095  203,655  122,566  247,811 2020كانون الثاني   1الرصید في 

 65,520  -  1,329  12,574  9,644  4,064  37,909 االستھالك للسنة 
 (48,017)  -  -  -  (1,424)  (2,176)  (44,417) االستبعاد 

 927,119  -  83,818  265,669  211,875  124,454  241,303 2020كانون األول  31الرصید في 
 273,782  24,072  1,992  86,981  9,562  10,838  140,337 2020كانون األول    31كما في  صافي القیمة الدفتریة
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 موجودات غیر ملموسة  9
 

 2021  2020 
    

 47,018  19,761 رصید بدایة السنة 
 -  21,892 إضافات خالل السنة 

 (27,257)  (21,666) إطفاء خالل السنة 
 19,761  19,987 رصید نھایة السنة 

 
 موجودات حق االستخدام   10
 

 یلي:    فیما  السنةخالل موجودات حق االستخدام   علىتتلخص الحركة 
 

 2021  2020 
    صافي القیمة الدفتریة  

 327,983  218,655 كانون الثاني   1في 
 ) 109,328(  ) 109,328(  اإلستھالك 

 218,655  109,327 كانون األول   31في 
 
 مطلوبات إیجار  11

 
 فیما یلي:   السنةمطلوبات اإلیجار خالل  علىالحركة  تتلخص

 
 2021  2020 
    

 كانون الثاني   1في 
ل) ُ ) 

202,235  294,795 
 15,108  9,517 فوائد التزامات إیجاریة 

 (107,668)  ) 107,668( السداد 
 كانون األول   31في 

 
104,084  202,235 

 
 ُخصصت مطلوبات اإلیجار في بیان المركز المالي على النحو التالي:  

 
 2021  2020 

 98,152  104,084 متداولة  
 104,083  - غیر متداولة  

 104,084  202,235 
 

 .دوالر امریكي 107,668بلغت   2021إن مجموع التدفقات النقدیة المدفوعة على التزامات عقود االیجار للعام  
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 ذمم و أرصدة مدینة أخرى  12
 

 2021  2020 
    

 ً  27,120  29,950 مصاریف مدفوعة مقدما
 45,886  56,226 ذمم مدینة 

 6,280  7,634 فوائد بنكیة مستحقة 
 279  257 أخرى

 94,067  79,565 
 (42,343)  )39,566( مخصص التدني في القیمة 

 54,501  37,222 
 

 كما یلي:  السنةخالل  في القیمةمخصص التدني  لقد كانت الحركة على حساب
 
 2021  2020 
    

 38,347  42,343 رصید بدایة السنة 
 1,890  (3,738) اإلضافات خالل السنة (االستردادات) 
 2,106  961 فروقات عملة  

 42,343  39,566 رصید نھایة السنة 
 
 إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة  13
 

 2021  2020 
    

 254,931  295,115 حصة الھیئة من أقساط بوالص التأمین الصادرة 
 20,971  23,260 عموالت التداول 

 6,700  8,450 رسوم تسجیل وتعدیل عقود تأجیر تمویلي 
 326,825  282,602 

 
   والنقد المعادل   نقدال 14
 

 2021  2020 
    

 2,083  3,208 نقد في الصندوق 
 1,329,568  1,396,787 حسابات جاریة لدى بنوك محلیة  

 3,487,639  4,868,841 ودائع بنكیة قصیرة األجل ** 
 6,268,836  4,819,290 

 (2,169)  )19,899( مخصص التدني في القیمة 
 6,248,937  4,817,121 

 
  أمریكي  دوالر  426,104و  2021  كانون األول   31كما في   أمریكي دوالر591,716   حسابات جاریة بمبلغ النقد والنقد المعادل  یشمل  

تعویض نھایة خدمة الموظفین، حیث یتم  ألغراض    بقرار من االدارة و بدون قیود بنكیةیتم االحتفاظ بھا    2020كانون األول    31كما في  
   تسویة وتغذیة ھذا الحساب بشكل نصف سنوي.

 
بشكل  تسویتھا  حیث یتم    تحتفظ بھا الھیئة لدى البنوك المحلیة تستحق خالل شھر من تاریخ الربط   یمثل ھذا البند ودائع قصیرة األجل*)  *(

  الشیكل  وعلى ،% 2.63 األمریكي بالدوالر الودائع على 2021 كانون اول  31في  للفترة المنتھیة  دوري. وقد بلغ متوسط سعر الفائدة  
 . %  2.91 اإلسرائیلي

  



 الفلسطینیة المال رأس سوق ھیئة
  2021 األول كانون 31 في المنتھیة  للسنة المالیة  البیانات 

 ما لم یذكر خالف ذلك)  بالدوالر األمریكي(جمیع المبالغ معروضة 
 

 اإلیضاحات للبیانات المالیة
 

23 

 (تابع) النقد والنقد المعادل  14
 

 لقد كانت الحركة على حساب مخصص التدني في القیمة خالل السنة كما یلي: 
 
 2021  2020 
    

 1,739  2,169 رصید بدایة السنة 
 430  17,730 اإلضافات خالل السنة 

 2,169   19,899 رصید نھایة السنة 
 

 ألغراض بیان التدفقات النقدیة، یتكون النقد و النقد المعادل من: 
 
 2021  2020 
    

 2,083  3,208 نقد في الصندوق 
 1,329,568  1,396,787 حسابات جاریة لدى بنوك محلیة  

 3,487,639  4,868,841 ودائع بنكیة قصیرة األجل  
 6,268,836  4,819,290 

 
 مخصص تعویض نھایة الخدمة  15
 

 2021  2020 
    

 244,337  426,105 رصید بدایة السنة 
 189,276  173,691 المقید على المصاریف خالل السنة 

 (7,508)  ) 4,563( مدفوعات للموظفین خالل السنة 
 -  ) 3,517( مستحقات موظفین غیر مدفوعة 

 426,105  591,716 رصید نھایة السنة 
 
 یرادات مؤجلةإ 16

 
تم  یمثل ھذا البند تكلفة الممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة وقیمة المشاریع واألنشطة التي تم الحصول علیھا من المنح والتي ی

التي    السنةتسجیلھا كإیرادات مؤجلة ویتم االعتراف بھا كإیرادات بشكل منتظم وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع لھذه الموجودات وخالل نفس  
 .  2020و 2021 كانون األول 31المنتھیة في    للسنة یتم فیھا االعتراف بالمصروف ذي الصلة. فیما یلي الحركة على اإلیرادات المؤجلة

 

 

  1الرصید في 
كانون الثاني  

 المقید خالل السنة  2021

المحول إلى  
إیرادات منح خالل  

 فروقات عملة  السنة 
كانون   31الرصید في 
 2021األول 

منحة المؤسسة األلمانیة للتعاون 
اإلنمائي لتمویل أنشطة في  

 47,226 ) 751( (44,398) 55,070 37,305 التكنولوجیا المالیة 
منحة الوكالة اإلیطالیة للتعاون  

االنمائي لتمویل أنشطة تخص  
 142,133 )10,372( (25,796) - 178,301 قطاع التأجیر التمویلي 

 215,606 55,070 )70,194( )11,123( 189,359 
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 (تابع)  إیرادات مؤجلة 16
 

 
كانون   1الرصید في 

 المقید خالل السنة  2020 الثاني

المحول إلى  
إیرادات منح  
 فروقات عملة  خالل السنة 

كانون   31الرصید في 
 2020األول 

  -منحة البنك اإلسالمي للتنمیة 
مشروع تطویر القدرات الذاتیة  

 - - BADEA- 32 . 4,536 - (4,536)للھیئة رقم 
منحة المؤسسة األلمانیة للتعاون 

اإلنمائي لتمویل أنشطة في  
 37,305 1,742 - 35,563 - التكنولوجیا المالیة 

منحة الوكالة اإلیطالیة للتعاون  
أنشطة تخص  االنمائي لتمویل 

 178,301 3,205 (26,118) 108,792 92,422 قطاع التأجیر التمویلي 
 96,958 144,355 )30,654( 4,947 215,606 

 
 مصاریف مستحقة  17

 
 2021  2020 
    

 93,097  87,976 اجازات مستحقة 
 10,480  5,303 مكافآت موظفین مستحقة 
 4,750  - أتعاب استشاریة مستحقة 

 93,279  108,327 
 
 رصدة دائنة أذمم و 18
 

 

 2021  2020 
    

 28,690  8,082 شركة االتصاالت الفلسطینیة  
 6,945  - األردن، عمان   -الجمعیة العلمیة الملكیة 

 2,666  2,178 شركة كھرباء محافظة القدس  
 1,967  - شركة بال غاز للخدمات و التوزیع

 1,500  - لإلستشارات العامةجو جلوبال  
 -  9,606 المكتب الھندسي االستشاري

 -  5,309 المعھد البریطاني للتأمین
 -  3,500 كلینك خدمات واستشارات تكنولوجیا المعلومات

 -  2,888 جامعة بیرزیت
 -  2,297 شركة صبري ألنظمة الكمبیوتر واالتصاالت

 -  1,265 والنشرشركة أفكار لإلنتاج اإلعالمي 
 -  1,064 معھد البحرین للدراسات المصرفیة والمالیة

 707  198 المعھد البریطاني لألوراق المالیة
 -  21,371 شركة البداوي ألنظمة المعلومات

 -  9,354 شركة اكسیزو لتكنولوجیا الكمبیوتر
 5,625  2,884 خرى أ
 69,996  48,100 
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ً یرادات إ 19    مقبوضة مقدما
 

 2021  2020 
    

 97,500  75,000 رسوم ترخیص شركات التأمین 
 81,902  90,625 رسوم ترخیص شركات الوساطة 
 43,300  38,500 رسوم ترخیص المھن التأمینیة  
 27,136  78,136 رسوم ترخیص المھن المالیة  

 16,450  8,400 رسوم ترخیص المھن العقاریة  
 4,000  4,500 ترخیص مھن التأجیر التمویلي رسوم 

 295,161  270,288 
 
 مطلوبات متداولة أخرى  20
 

 2021  2020 
    

 1,915  3,895 ذمم الموظفین 
 12,610  12,980 مستحق لصندوق توفیر الموظفین 

 8,814  4,711 مستحق لضریبة الدخل  
 1,598  5,468 مستحقات موظفین منتھیة خدماتھم 

 27,054  24,937 
 

 یرادات الرسوم إ 21
 

 2021  2020 
    

 2,491,832  2,985,601 رسوم على أقساط بوالص التأمین الصادرة
 378,200  370,661 رسوم الترخیص 

 174,023  387,868 سھم)رسوم على تداول االوراق المالیة (األ
 145,250  199,050 رسوم تسجیل وتعدیل عقود التأجیر التمویلي 

 83,645  99,812 رسوم االكتتاب 
 8,224  12,860 رسوم الشھادات واالمتحانات 

 4,055,852  3,281,174 
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 إیرادات ومصاریف المنح   22
 

 بیان المشروع / النشاط 
أتمتة أعمال  

 الھیئة 

النھوض في قطاع  
التأجیر التمویلي في  

 فلسطین 
 العاملین تطویر و بناء قدرات 

 تطویر و بناء قدرات العاملین 
كانون  31االجمالي للفترة المنتھیة في 

 األول 

 الممول 
مؤسسة التمویل  

 الدولیة 
الوكالة االیطالیة  
 للتعاون االنمائي 

المؤسسة  
األلمانیة للتعاون  

 2020  2021 أخرى    اإلنمائي
         

         ایرادات منح وتمویل من جھات مانحة 
 6,808  300,642 642  - - 300,000 ایرادات منح 

 30,654  70,194 -  44,398 25,796 - الجزء المحول من االیرادات المؤجلة 
 37,462  370,836 642  44,398 25,796 300,000 مجموع ایرادات منح وتمویل من جھات مانحة 

         مصاریف المشاریع و االنشطة الممولة من جھات مانحة 
 6,808  7,007 642  6,365 - - دورات وتدریب وعالوات سفر 

 -  314,291 -  14,291 - 300,000 أتعاب استشاریة 
 -  21,102 -  21,102 - - مصاریف اعالمیة و توعویة 

 67  - -  - - - عموالت بنكیة 
مجموع مصاریف المشاریع الممولة من جھات مانحة قبل مصاریف االستھالك 

 6,875  342,400 642  41,758 - 300,000 االطفاء و 
 30,587  28,436 -  2,640 25,796 - استھالك وإطفاء ممتلكات ومعدات ممولة من جھات مانحة 

 37,462  370,836 642  44,398 25,796 300,000 مجموع مصاریف المشاریع الممولة من جھات مانحة 
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 إیرادات أخرى  23
 

 2021  2020 
    

 95,309  105,266 ایرادات فوائد  
 20,104  22,904 ایرادات غرامات 

 698  459 رسوم بیع كراسات العطاءات وآخرى 
 5,738  3,385 أخرى

 132,014  121,849 
 
 موظفین  مصاریف 24
 

 2021  2020 
    

 1,870,179  1,906,681 رواتب وأجور وعالوات الموظفین 
 189,276  173,691 تعویض نھایة الخدمة  

 120,946  129,184 تأمین صحي 
 12,338  19,154 مصاریف تدریب وعالوات سفر

 64,063  65,048 مساھمة الھیئة في صندوق التوفیر 
 21,825  ) 3,879( اإلجازات 

 2,289,879  2,278,627 
 
 وعمومیة إداریة   مصاریف 25
 

 2021  2020 
    

 63,213  102,461 أتعاب استشاریة ومھنیة 
 92,095  111,424 خدمات واتصاالت 

 62,454  65,108 اشتراكات في مؤسسات دولیة واقلیمیة 
 17,924  35,364 قرطاسیة ومطبوعات  

 74,183  51,780 صیانة  
 4,809  5,603 إعالنات 

 4,487  6,574 الكترونیة مصاریف أنظمة 
 20,590  22,661 تأمینات 
 9,588  9,831 ضیافة 

 14,400  20,553 مكافآت رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة 
 13,473  10,587 وإیجارات  مصاریف استھالكیة
 1,637  116 تنقالت ومواصالت 

 2,553  9,205 آخرى
 451,267  381,406 
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 معامالت مع جھات ذات عالقة   26
 

  یمثل ھذا البند المعامالت التي تمت مع جھات ذات عالقة والتي تتضمن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا. یتم اعتماد سیاسات األسعار
 والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجھات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الھیئة.  

 
 2021  2020 

    المعامالت مع الجھات ذات العالقة 
 14,400  20,553 مكافآت رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة 

 449,258  531,332 حصة اإلدارة العلیا من الرواتب والمنافع األخرى 
    
 2021  2020 

    أرصدة مع الجھات ذات العالقة 
 70,965  100,743 مخصص مكافآت نھایة الخدمة لإلدارة العلیا 

 983  1,540 ذمم دائنة 
 
 لھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة  تخصیص قطعة أرض إلنشاء مقر  27

 
)  بموجب  2م  2,500تم تخصیص قطعة ارض لمنفعة الھیئة من أراضي منطقة سردا في محافظة رام هللا والبیرة وبمساحة اجمالیة تبلغ (

شباط    7/ م. و/ ر. ح) لغایات انشاء مقر الھیئة حیث صادق فخامة الرئیس على القرار بتاریخ  17/ 03/189قرار مجلس الوزراء رقم (
، و ستعمل الھیئة خالل الفترة القادمة على انشاء مقر لھا مجھز بالبنیة التحتیة والتقنیة لمواكبة تطور وتوسع عملیات الھیئة ویعزز  2018

لتي  رتھا على القیام بالمھام المناطة بھا آخذین باالعتبار الدور الھام لھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة كإحدى مؤسسات الدولة الرئیسیة ا قد
 تنظیم و االشراف على القطاع المالي غیر المصرفي في دولة فلسطین .التعنى بالجانب المالي واالقتصادي حیث تتولى  

 
. وحتى تاریخ ھذه البیانات  20دوالر أمریكي وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم    1رض الممولة بقیمة اسمیة قدرھا  سجلت الھیئة قیمة األ

   المالیة ، تم تسجیل ھذه األرض بإسم خزینة دولة فلسطین.
 

 دوالر امریكي تم تخصیصھا من صافي  3,300,000مبلغ    مقر الھیئة البیانات المالیة، بلغ الرصید المخصص ألغراض انشاء   بتاریخ كما
 الموجودات للھیئة لتغطیة جزء من التكلفة الكلیة. 

 
 القضایا المقامة على الھیئة  28

 
  :2021كانون األول  31في  القضایا المقامة على الھیئة أمام المحاكم الفلسطینیة كما 

 
رقم  تحت  داریةاإلمن قبل المستدعي (شركة جودلك للتأجیر التمویلي) لدى المحكمة العلیا/ محكمة النقض بصفتھا   مرفوعةقضیة  •

 و لم یصدر أي قرارات عن المحكمة حتى تاریخھ. .صادرة عن الھیئة )، وذلك للطعن في قرارات اداریة244/2021(
 

   .2021كانون األول  31لھذه القضایا كما في  تم وضع مخصصات كافیة  قداستناداً إلى رأي إدارة الھیئة والمستشار القانوني، 
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 تحلیل آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات  29
 

 یوضح الجدول أدناه تحلیل الموجودات والمطلوبات استناًدا إلى الوقت المتوقع أن یتم استردادھا أو تسویتھا فیھ: 

 لغایة سنة   
أكثر من سنة  

 اإلجمالي  استحقاق بدون  واحدة 
         2021كانون االول  31

         الموجودات 
 6,249,900 - - 6,249,900 النقد والنقد المعادل 

 326,825  - 326,825 إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة 
 54,501  - 54,501 ذمم وأرصدة مدینة أخرى 

 19,987 19,987 - - موجودات غیر ملموسة 
 109,327 109,327 - - االستخدام موجودات حق 

 307,984 307,984 - - ممتلكات ومعدات 
 7,068,524 437,298 - 6,631,226 مجموع الموجودات 

      
     المطلوبات 

 93,279  - 93,279 مصاریف مستحقة 
 69,996  - 69,996 ذمم وأرصدة دائنة 

 ً  295,161  - 295,161 إیرادات مقبوضة مقدما
 104,084  - 104,084 مطلوبات إیجار

 28,017  - 28,017 مطلوبات متداولة أخرى 
 189,359  189,359 - إیرادات مؤجلة 

 591,716  591,716 - مخصص تعویض نھایة الخدمة 
 1,371,612 - 781,075 590,537 مجموع المطلوبات 
 5,696,912 5,696,912 - - صافي الموجودات 

 7,068,524 5,696,912 781,075 590,537 المطلوبات وصافي الموجودات مجموع 
           - )5,259,614( ) 781,075( 6,040,689 فجوة االستحقاق  

 لغایة سنة   
أكثر من سنة  

 اإلجمالي  بدون استحقاق  واحدة 
     2020كانون االول  31

     الموجودات 
 4,817,121  - 4,817,121 النقد والنقد المعادل 

 282,602  - 282,602 إیرادات مستحقة وغیر مقبوضة 
 37,222  - 37,222 ذمم وأرصدة مدینة أخرى 

 19,761 19,761 - - موجودات غیر ملموسة 
 218,655 218,655 - - موجودات حق االستخدام 

 273,782 273,782 - - ممتلكات ومعدات 
      5,649,143 512,198 - 5,136,945 مجموع الموجودات 

     المطلوبات 
 108,327 - - 108,327 مصاریف مستحقة 
 48,100 - - 48,100 ذمم وأرصدة دائنة 

 ً  270,288 - - 270,288 إیرادات مقبوضة مقدما
 202,235 - 104,083 98,152 مطلوبات إیجار

 24,937 - - 24,937 مطلوبات متداولة أخرى 
 215,606 - 215,606 - إیرادات مؤجلة 

 426,105 - 426,105 - مخصص تعویض نھایة الخدمة 
 1,295,598 - 745,794 549,804 مجموع المطلوبات 
 4,353,545 4,353,545 - - صافي الموجودات 

 5,649,143 4,353,545 745,794 549,804 مجموع المطلوبات وصافي الموجودات 
 - )3,841,347( ) 745,794( 4,587,141 فجوة االستحقاق  
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