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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

 
 الـــرأي

 ن من قائمة المركز المالي كما فيلضمان الودائع )المؤسسة( والتي تتكو  لقد دققنا القوائم المالية المرفقة للمؤسسة الفلسطينية
وقائمة الدخل والدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية  2018كانون األول  31

 سبية.في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحا
 

كانون األول  31في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمؤسسة كما في 
 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية. 2018

 
 أساس الرأي

بتدقيقنا وفقا  للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقا  لهذه المعايير مفصلة في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية مدقق لقد قمنا 
الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن المؤسسة وفقا  لقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين 

ير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين، كما التزمنا بمسؤولياتنا المهنية األخرى وفقا  لمتطلبات قواعد الصادرة عن مجلس المعاي
 السلوك المهني للمجلس. في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسا  إلبداء الرأي. 

 
 مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية 

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة الى تحديد 
 نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو غلط.

 

ند اعداد القوائم المالية، عن تقييم قدرة المؤسسة على االستمرار في أعمالها مستقبال  كمنشأة مستمرة كما أن اإلدارة مسؤولة، ع
عداد القوائم المالية وفقا  لمبدأ االستمرارية، إال إذا كانت ني ة واإلفصاح، إذا تطلب األمر ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمرارية وا 

 اطها أو عند عدم وجود أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.اإلدارة تصفية المؤسسة أو إيقاف نش
 

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

 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
واء الناتجة عن احتيال أو إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية س

صدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.  غلط وا 
 

ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة أن التدقيق الذي يجري وفقا  للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف 
ويتم اعتبارها جوهرية إذا كانت، منفردة  أو جوهريا  عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط،  دائما  خطأ 

 مجتمعة ، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.
 



  

  

 

 

 

 
 

كذلك نقوم إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا  للمعايير الدولية للتدقيق، و 
 بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، وتصميم وتنفيذ إجراءات  -
تدقيق مناسبة تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساسا  إلبداء الرأي. إن خطر عدم 

اتج عن احتيال يفوق ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ وتزوير وحذف اكتشاف خطأ جوهري ن
 متعمد وتأكيدات غير صحيحة أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية ذي الصلة بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة حسب الظروف وليس  -
 اء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة.بهدف ابد

 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات التي قامت بها االدارة. -

يق التي تم الحصول التوصل إلى نتيجة حول مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناء  على أدلة التدق -
عليها، التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة 
ذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هنالك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم  على االستمرار. وا 

ديل رأينا إذا كانت هذه اإليضاحات غير كافية. إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق التي المالية ذات الصلة، أو تع
يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار 

 المؤسسة في أعمالها كمنشأة مستمرة.

م المالية وهيكلها ومحتواها بما في ذلك اإليضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل تقييم العرض العام للقوائ -
 المعامالت واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل.

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة 
 الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.في نظام 
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 من هذه القوائم المالية ا  جزء 23إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
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   لضمان الودائعلضمان الودائع  يةيةفلسطينفلسطينالالمؤسسة مؤسسة الال
   المركز الماليالمركز الماليقائمة قائمة 

 2018كانون األول  31كما في 
 
   2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      الموجودات
 1.733.719  2.742.843  4  البنوك نقد في الصندوق ولدى

 1.758.640  6.226.662  5 أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
 8.674.442  8.061.099  6 رسوم اشتراكات مستحقة 

 104.221.342  132.416.072  7 أةموجودات مالية بالكلفة المطف
 163.081  116.608  8 ممتلكات ومعدات

 25.301  16.349  9 ملموسة غير موجودات
 815.276  1.011.519  10 موجودات أخرى

 117.391.801  150.591.152   مجموع الموجودات

      المطلوبات وحقوق الملكية 
      المطلوبات

 90.231  115.660  11 ةمخصص تعويض نهاية الخدم
 48.739  61.929   مطلوبات أخرى

 138.970  177.589   مجموع المطلوبات
       حقوق الملكية 

 14.184.814  14.184.814  1 رأس المال المدفوع
 12.325.710  17.258.509  13 احتياطي بنوك إسالمية
 90.742.307  118.970.240  13 احتياطي بنوك تجارية

 117.252.831  150.413.563   موع حقوق الملكيةمج
 117.391.801  150.591.152   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
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 المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع 
   الدخل والدخل الشاملالدخل والدخل الشاملقائمة قائمة 

 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

   2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      اإليرادات
 30.707.503  31.791.125  14 إيرادات رسوم اإلشتراكات

 1.852.764  2.843.532  15 فوائد، بالصافيو أرباح 
 70.747  -   أرباح فروقات عملة  

 2.299  -   إيرادات أخرى
   34.634.657  32.633.313 

      المصاريف
 655.469  622.258  16 نفقات الموظفين

 378.448  429.222  17 صاريف إدارية وعامة م
طفاءات  66.045  64.076  9و 8 إستهالكات وا 
 -  49.013   خسائر فروقات عملة 

 -  1.356  7و 4 بالصافي  –مخصص خسائر إئتمانية 
   1.165.925  1.099.962 

 31.533.351  33.468.732   السنة فائض
 -  -   بنود الدخل الشامل األخرى

 31.533.351  33.468.732   إجمالي الدخل الشامل
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 المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع 
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

 
 رأس المال 

  المدفوع
 إحتياطي بنوك 

  إسالمية
 إحتياطي

 بنوك تجارية
 أرباح 

  مدورة 
 مجموع حقوق

 الملكية
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 2018

 117.252.831  -  90.742.307  12.325.710  14.184.814 الرصيد في بداية السنة
 أثر تطبيق معيار التقارير المالية

 (308.000)  -  (308.000)  -  - (9الدولي رقم )  
 116.944.831  -  90.434.307  12.325.710  14.184.814 عدلم–الرصيد في بداية الفترة 

 33.468.732  33.468.732  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة
 -  (33.468.732)  28.535.933  4.932.799  - محول إلى احتياطيات

 150.413.563  -  118.970.240  17.258.509  14.184.814 الرصيد في نهاية السنة
 

 
 س المال رأ

  المدفوع
 إحتياطي بنوك 

  إسالمية
 إحتياطي

 بنوك تجارية
 أرباح 

  مدورة
 مجموع 

 الملكية حقوق
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 2017

 75.334.666  -  63.440.831  8.093.835  3.800.000 الرصيد في بداية السنة
 المال المدفوع  الزيادة في رأس

 10.384.814  -  -  -  10.384.814 (12)إيضاح   
 31.533.351  31.533.351  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 -  (31.533.351)  27.301.476  4.231.875  - محول إلى احتياطيات

 117.252.831  -  90.742.307  12.325.710  14.184.814 الرصيد في نهاية السنة
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 المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع 
   التدفقات النقديةالتدفقات النقدية  قائمةقائمة

 20182018  كانون االولكانون االول  3131المنتهية في المنتهية في   لسنةلسنةلل

 
 
 

   2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      أنشطة التشغيل
 31.533.351  33.468.732   فائض السنة

      تعديالت:
طفاءات  66.045  64.076   استهالكات وا 

 44.599  33.851   مخصص منافع موظفين 
 -  1.356   بالصافي –مخصص خسائر إئتمانية 

 -  200     موجودات غير ملموسةخسائر استبعاد 
 (1.852.764)  (2.843.532)   فوائدو أرباح 

   30.724.683  29.791.231 
      التغير في رأس المال العامل:

 (1.873.495)  613.343   رسوم اشتراكات مستحقة 
 104.858  19.076   موجودات أخرى
 10.244  13.190   مطلوبات أخرى

 (4.357)  (8.422)   دفعات منافع موظفين
 28.028.481  31.361.870   صافي النقد من أنشطة التشغيل

      أنشطة اإلستثمار 
 (61.573)  (8.851)   شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

 (53.343.981)  (28.467.762)   مالية بالكلفة المطفأةالتغير في موجودات 
 1.229.715  2.628.213   فوائد مقبوضةأرباح و 

 (52.175.839)  (25.848.400)   صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
      أنشطة التمويل

 10.384.814  -   رأس مال مدفوع
 10.384.814  -   التمويل النقد من أنشطة

 )13.762.544(  5.513.470   في النقد وما في حكمه  (النقصالزيادة )
 17.254.903  3.492.359   النقد وما في حكمه في بداية السنة
 3.492.359  9.005.829  18 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع 

  المالية قوائمل الإيضاحات حو 
   20182018  األولاألولكانون كانون   3131

 نشاطهالمؤسسة و ا .1
أيار  29الصادر بتاريخ  2013( لسنة 7تأسست المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع )المؤسسة( بموجب قرار بقانون رقم )

تشرين  7مول به بتاريخ )القانون( من قبل رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمع 2013
 .2013الثاني 

 حقوق ملكية نظام ضمان الودائع 
 تتكون حقوق ملكية نظام ضمان الودائع مما يلي: 

دوالر أمريكي أو ما يعادلها، وتسدد خالل ثالثين يوما  من تاريخ سريان القانون.  20.000.000مساهمة الحكومة بمبلغ  •
 10.384.814تسديد مبلغ  2017عام كي من أصل هذا المبلغ. تم خالل دوالر أمري مليون 2قامت الحكومة بتسديد 

األلماني نيابة عن وزارة المالية، ويتبقى دوالر أمريكي من مساهمة وزارة المالية في رأس مال المؤسسة من قبل بنك التنمية 
 دوالر أمريكي. 7.615.186مبلغ 

أو ما يعادلها، تدفع من قبل العضو خالل مدة أقصاها دوالر أمريكي  100.000رسوم تأسيس غير مستردة مقدارها  •
 خمسة عشر يوما  من التاريخ الذي يصبح فيه عضوا  في نظام ضمان الودائع.

( من القانون والتي تنص على تكوين احتياطيات تستخدم 20اإلحتياطيات التي تكونها المؤسسة بموجب أحكام المادة رقم ) •
 من مجموع الودائع الخاضعة الحكام القانون. %3ها ما ال يقل عن في تحقيق أهداف المؤسسة ليبلغ حد

 مصادر تمويل نظام ضمان الودائع 
 :تمويل نظام ضمان الودائع مما يليتتكون مصادر 

  للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.رسوم اإلشتراك السنوية التي يدفعها األعضاء للمؤسسة بشكل ربع سنوي وفقا   •

 نظام ضمان الودائع. إستثمار أموالعوائد  •

  .القروض التي تحصل عليها المؤسسة بموجب القانون •

 ية جهة يوافق عليها مجلس اإلدارة.المنح المالية المقدمة للمؤسسة من أ •

تهدف المؤسسة الى حماية حقوق مودعي األموال لدى األعضاء وفقا  لسقف التعويضات، وتعزيز ثقة المتعاملين مع الجهاز 
 همة في الحفاظ على استقراره ورفع مستوى توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع.المصرفي والمسا

 .2018 األولكانون  31كما فــــــي  ا  ( موظف19بلغ عدد موظفي المؤسسة )

( 2019\2المؤسسة في الجلسة رقم )من قبل مجلس إدارة  2018 األولكانون  31تم إقرار القوائم المالية للمؤسسة كما في 
 .2019 نيسان 17بتاريخ 
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 السياسات المحاسبيةالتغيرات في و  اعداد القوائم الماليةأسس  .2

 أسس إعداد القوائم المالية 1. 2
وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية والصادرة عن مجلس  2018كانون األول  31تم إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 .معايير المحاسبة الدولية

 د القوائم المالية وفقا  لمبدأ الكلفة التاريخية.تم إعدا

 .والذي يمثل عملة األساس للمؤسسة تم إعداد القوائم المالية بالدوالر األمريكي

 التغيرات في السياسات المحاسبية   2. 2
المالية للسنة المنتهية في  ن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائمإ

كانون الثاني  1ابتداء  من نافذة المفعول التعديالت التالية المعايير و بتطبيق  المؤسسة قيام، باستثناء 2017كانون األول  31
القوائم على جوهري لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتعديالت أي أثر ، (9معيار التقارير المالية الدولي رقم )باستثناء  2018
 .بتطبيق مبكر ألي معايير صادرة وغير نافذة المفعول المؤسسةلم تقم  .للمؤسسةالمالية 

 
  اإليرادات من العقود مع العمالء -( 15معيار التقارير المالية الدولي رقم )

اءات ومعيار المحاسبة ( عقود اإلنش11الدولي رقم ) معيار المحاسبة( بدال  من 15يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم )
( االيرادات والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع إيرادات عقود العمالء، ما لم تكن هذه العقود في نطاق 18) رقم الدولي

ا من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. بموجب  معايير أخرى. يحدد المعيار الجديد نموذج 
( يتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل نقل 15رير المالية الدولي رقم )معيار التقا

 البضاعة أو تقديم الخدمات إلى العميل.
 

يتطلب المعيار من الشركات استخدام التقديرات، مع األخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق 
وات االعتراف باإليراد. كما يحدد المعيار المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف خط

 المباشرة المرتبطة بتنفيذ العقد.
 

هذا . لم ينتج عن تطبيق التطبيق المعدل بأثر رجعي( بطريقة 15بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) المؤسسةقامت 
 .مؤسسةالمعيار أي أثر على القوائم المالية لل

 
 األدوات المالية -( 9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

كتاريخ للتطبيق، وتم  2018كانون الثاني  1( وتم اعتماد تاريخ 9بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) المؤسسةقامت 
عدم تعديل أرقام المقارنة  المؤسسةت المالية القائمة كما في تاريخ التطبيق واختارت تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي للموجودا

 للفترات السابقة وذلك كما هو مسموح به وفقا  للمعيار. 

لبند ( على السنوات السابقة من خالل تعديل الرصيد اإلفتتاحي 9تم إظهار أثر التطبيق لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )
 .2018كانون الثاني  1كما في  بنوك تجارية احتياطي
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 (:9أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 ( على تصنيف وقياس الموجودات المالية كما في9يوضح الجدول التالي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) −
 :2018كانون الثاني  1

  

القياس وفقا  
لمعيار المحاسبة 

ي رقم الدول
  إعادة قياس  إعادة تصنيف  (39)

وفقا  القياس 
لمعيار التقارير 
المالية الدولي 

 (9رقم )
 دوالر أمريكي  ماليةموجودات 

 

         موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 104.221.342  -  -  104.221.342  الرصيد االفتتاحي

 (308.000)  (308.000)  -  -  إعادة قياس
 103.913.342  (308.000)  -  104.221.342  النهائيالرصيد 

 

( والقياس الحالي للموجودات وفقا  39يوضح الجدول التالي القياس السابق للموجودات المالية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) −
 :2018كانون الثاني  1( كما في 9لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )

 ة القيم  فئة القياس  

  نوع األداة المالية
معيار المحاسبة 

  (39الدولي رقم )

معيار التقارير المالية 
 الدولي
  (9رقم )

معيار المحاسبة 
  (39الدولي رقم )

معيار التقارير المالية 
 (9الدولي رقم )

 دوالر أمريكي      

موجودات مالية 
محتفظ بها حتى 
 تاريخ االستحقاق

موجودات مالية  
تى محتفظ بها ح

  تاريخ االستحقاق
موجودات مالية بالكلفة 

 103.913.342  104.221.342  المطفأة
 

كانون الثاني  1كما في حتياطي بنوك تجارية ا( على 9يوضح الجدول التالي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ) −
2018: 

 

 دوالر أمريكي  
 90.742.307  لتعديلقبل ا - 2018كانون الثاني  1الرصيد كما في 

 (308.000)  موجودات مالية بالكلفة المطفأةقيد مخصص تدني وفقا  لقيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 90.434.307  بعد التعديل – 2018كانون الثاني  1الرصيد كما في 
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 المعايير غير نافذة المفعول
. إن المؤسسةوالتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير

بأن يكون لتطبيقها، عند سريان مفعولها، أثر على المركز أو األداء المالي أو  المؤسسةالمعايير التالية هي التي تتوقع إدارة 
 صبح نافدة المفعول.تتم تطبيق هذه المعايير عندما ي. سمؤسسةحول افصاحات القوائم المالية لل

 
 ( عقود االيجار 16معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 2016عقود االيجار خالل كانون الثاني -( 16قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )
رقم  ت معيار التقارير المالية الدوليشابه متطلبات .الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار

(. وفقا لذلك، يستمر المؤجر في تصنيف 17لمتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي رقم )ا( الى حد كبير 16)
العقود بشكل  عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار تمويلية، بحيث يقوم بمعالجة هذين النوعين من

 مختلف.

( من المستأجر ان يقوم باالعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود االيجار 16يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم )
شهر، اال إذا كان االصل ذو قيمة منخفضة. ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام  12التي تزيد مدتها عن 

سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من  في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.االصل والمتمثل 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر2019كانون الثاني  1

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية .3

 تحقق اإليرادات
وتوفر إمكانية قياس مبالغ اإليرادات  مؤسسةية إلى اليتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المرجح تدفق المنافع االقتصاد

 بموثوقية. يتم قياس اإليراد بناء  على القيمة العادلة للمبالغ المقبوضة، باستثناء الخصومات وضريبة المبيعات.

 تحقق المصاريف
 يتم قيد المصاريف عند تحققها وفقا  لمبدأ االستحقاق.

 ممتلكات ومعدات 
دات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة، إن وجدت. تشمل كلفة الممتلكات تظهر الممتلكات والمع

والمعدات الكلفة المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا 
 األخرى في قائمة الدخل والدخل الشامل عند تحققها. تحققت شروط االعتراف. يتم إثبات جميع النفقات 

 يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقا  للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:

 العمر اإلنتاجي   
 )سنوات(   

 7  تحسينات على المأجور
 5  معدات

 5  أثاث ولوازم
 5  مركبات

 3  أجهزة مكتبية 
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بند من الممتلكات والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة اقتصادية  يتم شطب أي
متوقعة من استخدام البند أو التخلص منه. يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب البند، والذي يمثل الفرق بين العائد من 

 لدخل والدخل الشامل.التخلص وصافي القيمة الدفترية للبند، في قائمة ا

تتم مراجعة القيم المتبقية لبنود الموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقا ، إن لزم 
 األمر. 

 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
ات المالية غير المشتقة والتي يستحق عليها دفعات محددة إن الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق هي تلك الموجود

أو يمكن تحديدها والتي تستحق بتاريخ محدد ولدى المؤسسة النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. يتم قيد هذه 
قيدها بالكلفة المطفأة، بإستخدام طريقة  الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا  إليها مصاريف اإلقتناء والحقا ، يتم

 العائد الفعلي، بعد تنزيل أية خسائر تدن  متراكمة.

 النقد والنقد المعادل
ألغراض قائمة التدفقات النقدية، يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل تستحق 

 د تنزيل األرصدة مقيدة السحب.خالل فترة ثالثة شهور أو أقل بع

 القيمة العادلة لألدوات المالية 
 إن أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية في أسواق مالية نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية.إن أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية في أسواق مالية نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية.

متوقعة المخصومة باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود متوقعة المخصومة باستخدام نفس أسعار الفائـدة لبنـود يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناًء على التدفقات النقدية اليتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناًء على التدفقات النقدية ال
 تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر.تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر.

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة في أسواق مالية بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مماثلة أو وفقا  
 للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة.

 اليةاستثمارات في موجودات م

 القياس المبدئي للموجودات المالية .أ
يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ الصفقة وهو تاريخ اإللتزام بشراء أو بيع الموجودات المالية. 

الل الفترة المحددة وفقا  إن عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خ
للقوانين أو وفقا  لما هو متعارف عليه في أنظمة السوق. يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة ويتم إضافة 

 مصاريف اإلقتناء المباشرة.

 تصنيف الموجودات المالية .ب

 2018ون الثاني كان 1كما في   (9بعد التطبيق لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )

 مالية بالكلفة المطفأة  موجودات
 يتم قياس أدوات الدي ن بالكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان:

 أن يتم اإلحتفاظ بأداة الدي ن ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ باألصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية. –

محددة حق االنتفاع من التدفقات النقدية التي تمثل دفعات من األصل وفائدة أن تعطي الشروط التعاقدية لألداة في تواريخ  –
 على الرصيد القائم. 
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إن أدوات الدي ن التي تحقق الشرطين السابقين تقاس مبدئيا  بالقيمة العادلة مضافا  إليها مصاريف االقتناء )باستثناء إذا إختارت 
دخل كما هو مبين أدناه(. الحقا  يتم قياسها بالكلفة المطفأة بإستخدام طريقة المؤسسة تصنيف هذه الموجودات من خالل قائمة ال

 معدل الفائدة الفعلي بعد تنزيل التدني. يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ستقبلية على فترة عمر أداة الدين، أو فترة إن معدل الفائدة الفعلي هو نسبة الفائدة التي يتم إستخدامها لخصم التدفقات النقدية الم
 أقل في حاالت معينة، لتساوي القيمة الدفترية في تاريخ االعتراف المبدئي.

فة المطفأة المذكورة عند اإلعتراف المبدئي تستطيع المؤسسة بشكل ال يمكن التراجع عنه تصنيف أداة دين حققت شروط الكل
إذا أدى ذلك إلى إزالة أو التخفيف بشكل كبير من والدخل الشامل أعاله كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 عدم التطابق المحاسبي نتيجة تصنيف األداة المالية بالكلفة المطفأة.

 استبعاد الموجودات المالية .ج
ة عند إنتهاء الحق التعاقدي لالنتفاع من التدفقات النقدية لهذه الموجودات، أو عند تحويل يتم استبعاد الموجودات المالي

المخاطر  الموجودات المالية وجميع المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى. في حال لم تقم المؤسسة بتحويل أو إبقاء كل
سجل المطلوبات تالمتبقية في الموجودات و  االمؤسسة حصته السيطرة على الموجودات المحولة، تسجل توالعوائد األساسية وأبق

بقيمة المبالغ المتوقع دفعها. إذا أبقت المؤسسة كل المخاطر والعوائد األساسية لملكية الموجودات المالية المحولة، تستمر 
 المؤسسة في تسجيلها وتسجل أيضا  ضمانات الديون للمبالغ المقبوضة معها.

 الماليةتدني قيمة الموجودات  .د
يتم إثبات مخصص الخسائر االئتمانية  2018كانون الثاني  1كما في  (9بعد التطبيق لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )

 المتوقعة )مخصص التدني( ألدوات الدين التي ال يتم قياسها من خالل قائمة الدخل والدخل الشامل. 
 

لغ مساو  للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية، باستثناء ما يتم قيد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بمب
 شهرا  فقط: 12يلي، والتي يتم قياسها كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى 

سندات الدين االستثمارية ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة )أي ما يعادل تصنيف الدرجة االستثمارية( بتاريخ إعداد  –
 ائم المالية.القو 

  األدوات المالية األخرى التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي لها. –
 

( وفقا  لمنهجية التدني المطبقة، كما هو 3( والمرحلة )2( والمرحلة )1على أساس المرحلة ) تصنف المؤسسة أدواتها المالية،
 موضح أدناه:

المالية التي لم تزيد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اثباتها المبدئي والتي لم يحدث  (: تشمل األدوات1المرحلة ) –
 شهرا . 12عليها تدني ائتماني منذ منحها. تقوم المؤسسة بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

ل جوهري منذ إثباتها المبدئي والتي لم يحدث عليها (: تشمل األدوات المالية التي زادت مخاطرها االئتمانية بشك2المرحلة ) –
 تدني ائتماني. تقوم المؤسسة بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.

 (: تشمل األدوات المالية المتدنية ائتمانيا . تقوم المؤسسة بقيد مخصص تدني خسائر ائتمانية على مدى العمر3المرحلة ) –
 المتوقع لتلك األدوات المالية.

(: هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي قد تنتج عن احتمالية تعثر في السداد 1الخسائر االئتمانية المتوقعة المرحلة )
 شهرا  بعد تاريخ إعداد القوائم المالية. 12على األداة المالية خالل 
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االئتمانية ويتم تحديدها بناًء على الفرق بين القيم االئتمانية ويتم تحديدها بناًء علـى الفـرق بـين القـيم  للخسائرللخسائر مرجحةمرجحة إحتماليةإحتمالية هي تقديرهي تقدير  (:(:22الخسائر االئتمانية المتوقعة المرحلة )الخسائر االئتمانية المتوقعة المرحلة )
العجز النقدي. إن العجز النقدي هو الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمؤسسة والقيمة الحالية العجز النقدي. إن العجز النقدي هو الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المسـتحقة للمؤسسـة والقيمـة الحاليـة  الحالية لكاملالحالية لكامل

 تمانيًا كما في تاريخ إعداد القوائم المالية.تمانيًا كما في تاريخ إعداد القوائم المالية.القابلة لالسترداد للموجودات المالية غير المتدنية ائالقابلة لالسترداد للموجودات المالية غير المتدنية ائ

(: يتم تحديد مخصص تدني االئتمان على أساس الفرق بين صافي القيمة الدفترية 3الخسائر االئتمانية المتوقعة المرحلة )
ة للتدفقات النقدية المستقبلية والقيمة القابلة لالسترداد للموجودات المالية. يتم قياس القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة الحالي

المتوقعة، بما في ذلك المبالغ القابلة لالسترداد من الضمانات مخصومة على أساس سعر الفائدة عند منح القرض، أو بالنسبة 
 ألدوات الدين، بمعدل الفائدة الحالي في السوق لموجود مالي مماثل.

معلومات مستقبلية مستخدمة على  ا يلزم األمر، تعتمد المؤسسةفي نموذج احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة، وعندم
 كمدخالت، مثل الزيادة في الناتج اإلجمالي المحلي ومعدالت البطالة.

 يتم قيد مخصص التدني في قائمة الدخل والدخل الشامل ويتم إظهارها في حساب مخصص مقابل أدوات الدين االستثمارية.

استيفاء جميع محاوالت إعادة الجدولة وأنشطة التحصيل وال يكون هناك إحتمال واقعي  يتم شطب الموجودات المالية بعد
 لالسترداد في المستقبل. يتم قيد االستردادات الالحقة في حساب إيرادات أخرى.

وضوعي بأن يتم فحص الموجودات المالية المقاسة بالكلفة المطفأة لتحديد فيما اذا كانت متدنية ائتمانيا . يتضمن الدليل الم
المالي متدني ائتمانيا  على ما يلي: عدم االلتزام ببنود التعاقد كالتعثر في السداد أو التأخر في دفع الفوائد أو مبلغ الدين األصل 

األصلي أو منح خصومات ألسباب اقتصادية أو قانونية متعلقة بالصعوبات المالية للمقترض. بغض النظر عن التحليل 
يوما  ما لم  90المؤسسة أن التعثر يحدث عندما ينقضي تاريخ استحقاق أي أصل مالي لفترة تزيد عن الموضح أعاله، ترى 

 أي معلومات معقولة ومؤيدة تشير إلى وجود معيار تعثر آخر أكثر مالئمة. المؤسسةيكن لدى 
 

 2018كانون الثاني  1كما في  (9قبل التطبيق لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )
إجراء تقييم في تاريخ القوائم المالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجودات مالية محددة. إذا وجد مثل يتم 

لموجودات الظاهرة بالكلفة المطفأة، يمثل لبالنسبة هذا الدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة الدخل والدخل الشامل. 
 يمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.التدني الفرق بين الق

 ذمم وأرصدة مدينة أخرى
 يتم إظهار الذمم والحسابات المدينة األخرى بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )إن وجدت(.

 ذمم دائنة ومستحقات
داد في المستقبل مقابل الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة الس

 المورد.

 مخصصات
التزامات )قانونية أو ضمنية( ناشئة عن أحداث سابقة على أن يكون من  المؤسسةيتم احتساب مخصصات عندما يترتب على 

 كل موضوعي.المرجح نشوء هذه االلتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بش
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 العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدوالر األمريكي إلى الدوالر األمريكي وفقا  ألسعار الصرف السائدة في 
ة الفترة تاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاي

إلى الدوالر األمريكي وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية. تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في قائمة 
 الدخل والدخل الشامل.

 األسس والتقديرات
وافتراضات محاسبية تؤثر على مبالغ إن إعداد القوائم المالية وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات 

اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات وعرض االلتزامات المحتملة كما بتاريخ القوائم المالية. نظرا  الستخدام هذه 
و المطلوبات التقديرات واالفتراضات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات، وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية للموجودات أ

 :لمؤسسةفيما يلي تفاصيل االجتهادات الجوهرية التي قامت بها ا في المستقبل.

 القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي والتي ال يمكن الحصول على قيمتها 

شطة، من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة. يتم الحصول على العادلة من أسواق مالية ن
مدخالت التقييم من خالل أسواق يمكن مالحظتها إن أمكن، وحين ال يكون من المناسب اإلعتماد على هذه المدخالت يتم 

مل هذه اإلفتراضات عوامل تخص المدخالت التي يتم اعتماد درجة من التقديرات واإلفتراضات لتحديد القيمة العادلة. تش
اإلعتماد عليها في تحديد القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى. قد تؤثر التغيرات في اإلفتراضات 

 على مبالغ القيمة العادلة للموجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية.

 الماليةمخصص تدني الموجودات 
 يتم تقييم الموجودات المالية لتحديد التدني على األساس المبي ن في فقرة " تدني قيمة الموجودات المالية".

عند تحديد التدني للموجودات المالية، تستخدم إدارة المؤسسة تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية 
اطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وتضمين وكذلك تقييم ما إذا كانت المخ

 المعلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 والموجودات غير الملموسة األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
زم وتقوم بتعديلها، إن ل والموجودات غير الملموسة تلكات والمعداتبإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للمم المؤسسةتقوم إدارة 

 .األمر، في نهاية كل سنة مالية

 نقد في الصندوق ولدى البنوك .4
 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 423  895 نقد في الصندوق
 415.183  381.228 حسابات جارية وتحت الطلب

 1.318.113  2.397.044 أشهر ودائع تستحق خالل فترة ثالثة 
 2.779.167  1.733.719 

 -  (36.324) تمانية المتوقعةئمخصص الخسائر اال
 2.742.843  1.733.719 
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 إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية هي كما يلي: 

 2018 
 المجموع  3ة المرحل  2المرحلة   1المرحلة  
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 -  -  -  - الرصيد في بداية السنة
  صافي إعادة القياس لمخصص الخسائر اإلئتمانية 

 -  -  36.324 خالل السنة 
 

36.324 
 36.324  -  -  36.324 الرصيد في نهاية السنة

 نيةأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطي .5
 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 291.782  1.226.662 حسابات جارية وتحت الطلب
 1.466.858  5.000.000 ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر 

 6.226.662  1.758.640 

 رسوم اشتراكات مستحقة  .6
 بلغت رسوم اإلشتراكات المستحقة. 2018لعام  خيراأليمثل هذا البند رسوم االشتراكات المستحقة وغير المقبوضة عن الربع 

دوالر أمريكي،  8.674.442أمريكي و دوالر 8.061.099مبلغ  2017و 2018 األولكانون  31كما في  وغير المقبوضة
 على التوالي.

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة .7
 2018  2017 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 97.303.356  125.774.580 في أسواق مالية أجنبية* سندات وصكوك إسالمية مدرجة

 6.917.986  6.914.524 البنك المركزي األردني** –أذونات خزينة وسندات 
 132.689.104  104.221.342 

 -  (273.032) مخصص الخسائر اإلتمانية المتوقعة
 132.416.072  104.221.342 

. بلغت القيمة العادلة %8 %1بمعدل فائدة يتراوح بين  ست سنواتإلى  ةواحد سنةسندات من اليتراوح تاريخ استحقاق هذه  *
 .8201كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  124.366.865األجنبية للسندات المدرجة في األسواق المالية 

لغ مبلــغ   20172017وو  20182018  كانون األولكـانون األول  3131 بلغت قيمة سندات البنك المركزي األردني كما فيبلغـت قيمـة سـندات البنــك المركـزي األردنـي كمـا فــي ****   6.917.9866.917.986وو  6.914.56.914.52424مب
  إلىإلـى  ةةواحدواحـد  سنةسـنةالخزينة الصادرة عن البنك المركزي األردني من الخزينة الصادرة عن البنك المركـزي األردنـي مـن   سنداتسنداتيتراوح تاريخ استحقاق يتراوح تاريخ استحقاق   دوالر أمريكي، على التوالي.دوالر أمريكي، على التوالي.

 ..%%4.54.5وو  %%33يتراوح بين يتراوح بين   بسعر خصمبسعر خصم سنواتسنوات  خمسخمس
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 هي كما يلي:  بالكلفة المطفأةن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للموجودات المالية إ
 2018 

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

 -  -  -  - الرصيد في بداية السنة
 308.000  -  -  308.000 ( 9أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 308.000  -  -  308.000 ()معدل – الرصيد في بداية السنة
  صافي إعادة القياس لمخصص الخسائر اإلئتمانية 

 (34.968)  -  -  (34.968) خالل السنة المتوقعة 
 273.032  -  -  273.032 الرصيد في نهاية السنة

 ممتلكات ومعدات  .8
تحسينات على   

 معدات   المأجور
 أثاث 

 ولوازم 
 

  مركبات 
 أجهزة 
 المجموع  مكتبية

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  2018كانون األول  31
             الكلفة:

 319.787  54.065  38.249  64.664  32.451  130.358  الرصيد في بداية السنة
 7.066  4.399  -  1.784  883  -  اإلضافات

 326.853  58.464  38.249  66.448  33.334  130.358  ية السنةالرصيد في نها
             اإلستهالك المتراكم:

 156.706  38.547  5.554  36.023  21.165  55.417  الرصيد في بداية السنة
 53.539  8.043  7.650  13.097  6.498  18.251  استهالك السنة

 210.245  46.590  13.204  49.120  27.663  73.668  ةاالستهالك المتراكم في نهاية السن

صافي الممتلكات والمعدات كما 
 116.608  11.874  25.045  17.328  5.671  56.690  2018كانون األول  31في 

صافي الممتلكات والمعدات كما 
 163.081  15.518  32.695  28.641  11.286  74.941  2017كانون األول  31في 

 ودات غير ملموسةموج .9
 :2017و 2018سنة ، فيما يلي الحركة على الموجودات غير الملموسة خالل حاسوبأنظمة برامج و يمثل هذا البند 

 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 25.615  25.301 بداية السنة الرصيد في
 8.937  1.785 اإلضافات

 (9.251)  (10.537) اإلطفاءات 
 -  (200) داتاإلستبعا

 25.301  16.349 الرصيد في نهاية السنة
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 موجودات أخرى .10
  2018  2017 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 714.659  862.418  فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة
 1.720  69.280  فوائد ودائع مستحقة غير مقبوضة

 67.066  48.067  مصاريف مدفوعة مقدما  
 31.526  31.660  لحملة السنداتفوائد مدفوعة 

 305  94  أخرى
  1.011.519  815.276 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة .11
  2018  2017 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 49.989  90.231  رصيد بداية السنة ال

 44.599  33.851  إضافات خالل السنة 
 (4.357)  (8.422)  دفعات خالل السنة 

 90.231  115.660  ية السنةرصيد نهاال

 الزيادة في رأس المال المدفوع  .12
من مساهمة وزارة المالية في رأس مال المؤسسة من قبل بنك  أمريكي دوالر 10.384.814تسديد مبلغ  2017 عامخالل  تم

 التنمية األلماني.

 احتياطيات .13
طيات تستخدم في تحقيق أهداف المؤسسة ليبلغ حدها تقوم المؤسسة بتكوين احتيا ،قانونمن ال (20أحكام المادة رقم ) بموجب

تتألف العناصر المكونة لهذه االحتياطيات من رسوم االشتراك  .قانونالألحكام  من مجموع الودائع الخاضعة %3ما ال يقل عن 
 السنةفائض توزيع م يت .المصاريف جميععوائد أخرى بعد تنزيل  وأية السنوية التي يتم تحصيلها من البنوك وعوائد االستثمارات

 .رسوم االشتراكات يراداتإاري" كل بحسب نسبته من إجمالي "اإلسالمي والتج االحتياطيينعلى 

 إيرادات رسوم اإلشتراكات .14
يمثل هذا البند قيمة رسوم اشتراك البنوك األعضاء والتي تدفع للمؤسسة بنسبة ثالثة باأللف من مجموع الودائع المشمولة 

، فيما يلي تفاصيل إيرادات رسوم ربع سنويام القانون حيث يتم احتسابها بشكل شهري على أن تدفع بشكل للضمان وفقا  ألحك
 االشتراكات:

 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 26.586.459  27.105.581 رسوم إشتراك بنوك تجارية
 4.121.044  4.685.544 رسوم إشتراك بنوك إسالمية

 31.791.125  30.707.503 
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 ، بالصافيفوائدو أرباح  .15
 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 1.703.701  2.434.730 ةبالكلفة المطفأفوائد موجودات مالية تجارية 
 224.844  335.458 بالكلفة المطفأةأرباح موجودات مالية إسالمية 

 10.127  114.239 ودائع ألجل لدى سلطة النقد –إيرادات عوائد استثمارية 
 20.169  50.080 ودائع لدى البنوك –إيرادات عوائد استثمارية 

 (106.077)  (90.975) إطفاء عالوة أو خصم سندات، بالصافي
 2.843.532  1.852.764 
 

 نفقات الموظفين .16
 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 390.594  428.271 رواتب وأجور
 56.157  3.247 سفر وتنقالت

 45.265  35.158 تدريب ومؤتمرات ولقاءات عمل
 44.599  33.851 تعويض نهاية الخدمة

 42.176  45.637 مساهمة المؤسسة في صندوق اإلدخار
 40.439  42.976 بدل تنقالت للموظفين

 15.407  14.526 مصاريف تأمينات صحية
 11.747  8.706 إجازات مستحقة

 5.428  3.992 مصاريف اتصاالت
 2.748  3.419 محروقات

 909  2.475 أخرى
 622.258  655.469 
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 مصاريف إدارية وعامة .17
 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 126.013  149.544 مصاريف عموالت شركات وساطة مالية
 59.706  77.053 إيجار مكتب

 45.365  49.589 رسوم واشتراكات
 37.700  35.500 لجان مجلس اإلدارةت أعضاء و آمكاف

عالنات  28.452  21.808 دعاية وا 
 15.950  30.019 أتعاب قانونية واستشارات مهنية

 13.301  12.863 مياه وكهرباء
نترنت  9.062  8.249 بريد وهاتف وا 

 8.539  8.568 نظافة وحراسة
 4.673  6.233 تجهيزات مكتبية

 2.639  1.639 تقارير سنوية وخطط عمل
قامة أعضاء ولجان مجلس اإلدارة  6.350  6.842 سفر وا 

 1.546  1.751 مصاريف عموالت وفوائد بنكية
 4.660  2.594 ضيافة

 2.167  2.167 رسوم مبان  
 2.804  2.473 قرطاسية ومطبوعات

 1.151  500 تأمينات عامة
 1.211  1.203 مركبات

 1.117  1.281 محروقات
 1.048  3.411 صيانة
 4.994  5.935 أخرى

 429.222  378.448 

 النقد وما في حكمه .18
 ألغراض قائمة التدفقات النقدية، يشمل النقد والنقد المعادل ما يلي:

 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 1.733.719  2.779.167 البنوك  نقد في الصندوق ولدى
 1.758.640  6.226.662 أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

 9.005.829  3.492.359 
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 مع جهات ذات عالقة معامالت .19
يمثل هذا البند العمليات التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا. يتم اعتماد 

 .المؤسسةإدارة  سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس
 تشمل قائمة المركز المالي على األرصدة التالية مع جهات ذات عالقة:

   2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  طبيعة العالقة 

 1.758.640  6.226.662  مجلس إدارة أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

 جهات ذات عالقة: المعامالت التالية معامل الدخل والدخل الشتشمل قائمة 
   2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  طبيعة العالقة 

 10.127  114.239  عضو مجلس إدارة أرباح فوائد من سلطة النقد الفلسطينية
 44.049  42.342  مجلس إدارة مصاريف ومكافآت أعضاء مجلس االدارة

      رواتب ومنافع اإلدارة العليا:
 183.658  141.064   ألجلألجلمنافع قصيرة امنافع قصيرة ا
 12.395  7.352   نهاية الخدمةنهاية الخدمة

 قياس القيمة العادلة .20
 يوضح الجدول التالي مقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية حسب تصنيفها في القوائم المالية:

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 2018  2017  2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  يدوالر أمريك 

        موجودات مالية
 1.733.719  2.742.843  1.733.719  2.742.843 البنوك  نقد في الصندوق ولدى

 1.758.640  6.226.662  1.758.640  6.226.662 أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
 8.674.442  8.061.099  8.674.442  8.061.099 رسوم اشتراكات مستحقة 

 103.547.440  131.281.389  104.221.342  132.416.072 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 716.684  931.792  716.684  931.792 موجودات مالية أخرى

 150.378.468  117.104.827  149.243.785  116.430.925 
        مطلوبات مالية

 48.739  61.929  48.739  61.929 مطلوبات مالية أخرى
 61.929  48.739  61.929  48.739 
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تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقا  للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك، 
 باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.

والمطلوبات لدى البنوك واألرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية ورسوم االشتراكات المستحقة  لألرصدةإن القيم العادلة  –
 المالية األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

رجة في أسواق مالية وفقا  ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المد بالكلفة المطفأةتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية  –
 المالية.

غير المدرجة في أسواق مالية التي ال يوجد لها أسعار سوقية  بالكلفة المطفأةتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية  –
 ة بشكل موثوق.بالكلفة بعد تنزيل خسائر التدني )إن وجدت( لعدم القدرة على تحديد قيمتها العادل

 إدارة المخاطر  .21
 ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر السيولة إن المخاطر األساسية التي تنجم عن األدوات المالية هي مخاطر االئتمان

 يقوم مجلس إدارة المؤسسة بالمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي: .ومخاطر أسعار الفائدة

 االئتمان  مخاطر
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه المؤسسة 

 التي تشمل النقد والنقد المعادلو بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة من الموجودات المالية  مما يؤدي إلى حدوث خسائر.
لمخاطر االئتمان تنتج عن عجز  المؤسسةالمتداولة األخرى، فان تعرض والموجودات  الكلفة المطفأةبوالموجودات المالية 

 لموجودات المالية.ا لهذه القيمة الدفتريةهي و لطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته ا
 

 مخاطر السيولة
فاء بالتزاماتها المحتملة ولتمويل نشاطاتها تعمل المؤسسة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق توفير السيولة النقدية للو 

إن معظم مطلوبات المؤسسة المالية تستحق خالل ثالثة باستثناء مخصص تعويض نهاية الخدمة، فالتشغيلية واالستثمارية. 
 أشهر من تاريخ القوائم المالية.

 
 مخاطر العمالت األجنبية 

ل للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف الشيقل اإلسرائيلي مقابل يمثل الجدول التالي حساسية قائمة الدخل والدخل الشام
الدوالر األمريكي، مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار العمالت األجنبية مساو  ومعاكس 

 ألثر الزيادة المبينة أدناه:

2018 
 الزيادة بسعر 

  الفائدة 
ل األثر على قائمة الدخ

 والدخل الشامل
 دوالر أمريكي  )نقطة مئوية(  

 30.020  10  اإلسرائيليالشيقل 
     

2017 
 الزيادة بسعر 

  الفائدة 
األثر على قائمة الدخل 

 والدخل الشامل
 دوالر أمريكي  )نقطة مئوية(  

 298.150  10  الشيقل االسرائيلي
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 مخاطر أسعار الفائدة
ة قائمة الدخل والدخل الشامل للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة على الموجودات يوضح الجدول التالي حساسي

، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة 2018كانون األول  31والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغيرة كما في 
  ألثر الزيادة المبينة أدناه:ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة مساو  ومعاكس 

  2018  2017 

  العملة

 الزيادة
بسعر الفائدة 
  )نقطة مئوية(

 حساسية إيراد الفائدة 
)قائمة الدخل 
  والدخل الشامل(

 الزيادة
بسعر الفائدة 
  )نقطة مئوية(

 حساسية إيراد الفائدة 
)قائمة الدخل 
 والدخل الشامل(

 9.552  10  8.012  10  دينار أردني
 97.553  10  132.075  10  دوالر امريكي

 إدارة رأس المال .22
ويعظم  مؤسسةمال مالئمة بشكل يدعم نشاط ال هو الحفاظ على نسب رأس مؤسسةمال ال إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس

 حقوق الملكية. 

جراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء التغير  مؤسسةتقوم ال ات في األوضاع االقتصادية. يتألف بإدارة هيكلة رأس المال وا 
كانون األول  31 دوالر أمريكي كما في 150.413.563 والتي بلغتواالحتياطيات  من رأس المال المدفوع مؤسسةرأسمال ال

 .2017كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  117.252.831مقابل  2018

 ز المخاطر في المنطقة الجغرافيةركت .23
ها في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة أنشطت المؤسسةتمارس 
 يؤثر سلبا  على أدائها.قد ألنشطتها و  المؤسسة

 


