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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي
شركة الوساطة لألوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة
لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة الوساطة لألوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة والتي تتكون من قائمة
المركز المالي كما في  31كانون األول  2014وقائمة الدخل والدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة

التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات اإليضاحية األخرى.
مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ،باالضافة
إلى تحديد نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطا الووهرية سوا الناتوة عن إحتيال أو

خطأ.

مسؤولية مدققي الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبدا الرأي حول هذه القوائم المالية استنادًا إلى تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق،

وتتطلب منا هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن

القوائم المالية خالية من األخطا الووهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإو ار ات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية .إن إختيار

تلك اإلو ار ات يستند إلى إوتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطا الووهرية في القوائم المالية سوا

الناتوة عن اإلحتيال أو الخطأ .عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة الداخلية للمنشأة

ذي الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إو ار ات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف

إبدا رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة .يتضمن التدقيق كذلك تقييم مال مة السياسات المحاسبية
المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة ،إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبدا الرأي.
الـــرأي

في رأينا ،إن القوائم المالية تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الووهرية ،المركز المالي للشركة كما في  31كانون األول
 2014وأدا ها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.
فقرة توكيدية

دون التحفظ في رأينا ،وكما هو مبين في إيضاح ( )16حول القوائم المالية المرفقة ،تستند الشركة إلى القرار الرئاسي

رقم ( )18لسنة  2007بشأن إعفا مكلفي المحافظات الونوبية (قطاع غزة) من الضرائب .كذلك لم تتوصل الشركة
لتسويات نهائية مع دوائر الضريبة عن نتائج أعمالها للفترة منذ التأسيس في عام  2005وحتى .2013
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غزة  -فلسطين
عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

شركة الوساطة لألوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة
قائمة المركز المالي

كما في  31كانون األول 2014

إيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات

3

الموجودات المتداولة
ذمم مدينة
مووودات متداولة أخرى
النقد والنقد المعادل

4
5
6

2014

2013

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

475.675
475.675
4.016.211
2.117.418
4.722.370

528.362
528.362
2.041.587
991.222
6.093.961

10.855.999

9.126.770

مجموع الموجودات

11.331.674

9.655.132

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
إحتياطي إوباري
إحتياطي إختياري
أرباح مدورة

3.560.000
174.852
139.089
726.670

7
8
8

4.600.611

صافي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
مخصص منافع نهاية خدمة الموظفين

9

المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة
مطلوبات متداولة أخرى

10
11

242.633
242.633

3.560.000
122.765
87.002
309.976
4.079.743

191.370
191.370

5.572.347
916.083

4.534.568
849.451

مجموع المطلوبات

6.731.063

5.575.389

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

11.331.674

6.488.430

5.384.019
9.655.132

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  22وز اً من هذه القوائم المالية وتق أر معها
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شركة الوساطة لألوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة
قائمة الدخل والدخل الشامل

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014

اإليرادات
عموالت خدمات تداول األوراق المالية
إيرادات أنشطة أوراق مالية أخرى

إيضاح
12

إستهالك ممتلكات ومعدات

مصاريف أخرى

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.377.211

833.369

1.400.334

852.434

14

()738.984

()673.365

15

()78.751

()45.976

13

مجموع اإليرادات
مصاريف إدارية وعامة

2014

2013

3

23.123

()61.731

19.065

()68.739

ربح السنة

520.868

64.354

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

-

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

520.868

64.354

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  22وز اً من هذه القوائم المالية وتق أر معها
2

شركة الوساطة لألوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014

2014
الرصيد في بداية السنة
إومالي الدخل الشامل
للسنة
المحول إلى اإلحتياطيات
الرصيد في نهاية السنة

2013
الرصيد في بداية السنة
إومالي الدخل الشامل
للسنة
المحول إلى اإلحتياطيات
الرصيد في نهاية السنة

إحتياطيات

رأس المال المدفوع
دوالر أمريكي

إوباري
دوالر أمريكي

إختياري
دوالر أمريكي

أرباح مدورة
دوالر أمريكي

موموع حقوق الملكية
دوالر أمريكي

3.560.000

122.765

87.002

309.976

4.079.743

3.560.000

52.087
174.852

52.087
139.089

520.868
()104.174
726.670

520.868
4.600.611

إحتياطيات

رأس المال المدفوع
دوالر أمريكي

إوباري
دوالر أمريكي

إختياري
دوالر أمريكي

أرباح مدورة
دوالر أمريكي

موموع حقوق الملكية
دوالر أمريكي

3.560.000

116.330

80.567

258.492

4.015.389

3.560.000

6.435
122.765

6.435
87.002

64.354
()12.870
309.976

64.354
4.079.743

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  22وز اً من هذه القوائم المالية وتق أر معها
3

شركة الوساطة لألوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014
إيضاح
أنشطة التشغيل

ربح السنة

2014

2013

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
64.354

520.868

تعديالت:
إستهالك ممتلكات ومعدات
مخصص منافع نهاية خدمة الموظفين

61.731

68.739

51.263

46.576

-

مصاريف تمويل

2.245

181.914

633.862
تغييرات في رأس المال العامل:

ذمم مدينة

)(1.974.624

1.834.124

مووودات متداولة أخرى

)(1.126.196

254.205

1.037.779

1.966.012

مطلوبات متداولة أخرى

66.632

60.179

صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التشغيل

()1.362.547

4.296.434

ذمم دائنة

أنشطة االستثمار
ش ار ممتلكات ومعدات

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل

)(9.044

()6.635

)(9.044

()6.635

-

مصاريف تمويل مدفوعة

()2.245

-

()851

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

-

()3.096

(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل

()1.371.591

4.286.703

4.722.370

6.093.961

تسهيالت ائتمانية

6.093.961

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

6

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  22وز اً من هذه القوائم المالية وتق أر معها
4

1.807.258

شركة الوساطة لألوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

 31كانون األول 2014
 .1االنشطة

وسولت لدى و ازرة
تأسست شركة الوساطة لألوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة (الشركة) في مدينة غزة ُ
االقتصاد الوطني بتاريخ  28تشرين ثاني  2005تحت رقم ( )563140755وباشرت أعمالها بتاريخ  28كانون الثاني
.2007
من أهم غايات الشركة التعامل بالوساطة في األوراق المالية من خالل عمليات البيع والش ار ونقل الملكية وترتيب
وتسويق أسهم وسندات وما في حكمها من أوراق مالية باإلضافة إلي القيام بأعمال الوساطة المالية لحساب الغير
وخدمات أمين إصدار.
تعتبر الشركة تابعة لشركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودة (بنك فلسطين) حيث يملك بنك فلسطين ما نسبته
 %87من رأسمال الشركة .يتم توحيد القوائم المالية للشركة مع القوائم المالية لبنك فلسطين.
تم إقرار القوائم المالية كما في  31كانون األول  2014من قبل مولس إدارة الشركة بتاريخ  25آذار .2015
 .2السياسات المحاسبية
 1.2أسس إعداد القوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مولس معايير المحاسبة الدولية.
تم إعداد القوائم المالية بالدوالر األمريكي ويمثل العملة األساس للشركة.
تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية.
 2.2التغييرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للشركة كانت متفقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم
المالية كما في  31كانون األول  2013باستثنا قيام الشركة بتطبيق بعض التعديالت على معايير التقارير المالية
الدولية والتي أصبحت نافذة المفعول إبتدا ً من أول كانون الثاني  ،2014لم ينتج عن تطبيق التعديالت أي أثر على
القوائم المالية للشركة.
تقاص المووودات والمطلوبات المالية – تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ()32
توضح هذه التعديالت ما ورد في المعيار والمتعلقة بووود حق قانوني ملزم بإو ار التقاص ،توضح التعديالت أيضًا
تطبيق آلية التقاص ألنظمة التسوية حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (( )32على سبيل المثال  -أنظمة التسوية
المركزية) والتي تطبق آليات التسوية اإلومالية التي ال تحدث وميعًا بنفس الوقت.
اإلفصاح عن القيمة المتوقع استردادها للمووودات غير المالية – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()36
تقوم هذه التعديالت بإزالة األثر غير المقصود لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( – )13قياس القيمة العادلة ،على
اإلفصاحات المطلوبة من قبل معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )36تدني المووودات ،باإلضافة إلى ذلك تتطلب هذه
التعديالت اإلفصاح عن ا لقيمة المتوقع استردادها للمووودات أو الوحدات المنتوة للنقد والتي تم االعتراف بخسارة تدني
(أو استرداد خسارة التدني) لها خالل الفترة.
5

التفسير رقم ( )21الرسوم الحكومية
يوضح هذا التفسير آلية االعتراف بالمطلوبات الناتوة عن الرسوم الحكومية عندما تتوفر الشروط ذات العالقة وفقًا
للتشريعات سارية المفعول ،كذلك يوضح التفسير فيما يتعلق بالرسوم الحكومية التي تخضع لحد أدنى أنه ال يوب
االعتراف بأي مطلوبات قبل الوصول إلى الحد األدنى المعتمد.

المعايير الصادرة حديثاً وغير نافذة المفعول
أصدر مولس معايير المحاسبة الدولية المعايير والتعديالت التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد
من قبل الشركة .إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها ،عند سريان مفعولها ،أثر على

المركز أو األدا المالي أو حول إفصاحات القوائم المالية للشركة .سيتم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافدة

المفعول.

معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9األدوات المالية  -تصنيف وقياس المووودات المالية
قام مولس معايير المحاسبة الدولية خالل العام بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )9االدوات المالية" بوميع
مراحله ليكون بديالً عن معيار المحاسبة الدولي رقم (" )39تصنيف وقياس االدوات المالية" وكافة االصدارات السابقة
لمعيار التقارير المالية الدولية رقم ( .)9يبين هذا المعيار متطلبات وديدة لتصنيف وقياس وتدني قيمة االدوات المالية،
ومحاسبة التحوط .،سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في  1كانون الثاني .2018
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15االيرادات من العقود مع العمال
ُينشئ هذا المعيار نموذج من خمس خطوات يتم تطبيقها لإليرادات من العقود مع العمال  .وفقاً لهذا المعيار ،فإن
اإليراد يعكس المقابل المالي الذي تتوقعه المنشأة وذلك نتيوة تحويلها للعمال أية سلع أو خدمات .تُزود مبادئ هذا
المعيار طريقة منظمة أكثر للقياس ولإلعتراف باإليرادات .سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ
في  1كانون الثاني  2017مع السماح بالتطبيق المبكر .تعمل الشركة حاليًا على تحديد أثر تطبيق هذا المعيار على
ويلغي
قوائمها المالية وتتوقع بأن تقوم تطبيقه عندما يصبح نافذ المفعول .ينطبق هذا المعيار على وميع المنشآت ُ
وميع متطلبات اإلعتراف باإليرادات الحالية في معايير التقارير المالية الدولية.
 3.2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تحقق اإليرادات
يتم تحقق اإليرادات وفقًا لمبدأ االستحقاق ،فيما يلي ملخص سياسات تحقق اإليرادات المتبعة في الشركة:
–

تتحقق إيرادات عموالت تداول األوراق المالية فور تنفيذ عملية التداول.

–

تتحقق أرباح بيع األسهم عند إتمام عملية البيع.

–

تتحقق اإليرادات من عوائد األسهم عند نشو حق إلستالمها.

تحقق المصاريف

يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق.

6

ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ،إن وودت .تشمل كلفة
الممتلكات والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع
اإلنشائية طويلة األول إذا تحققت شروط االعتراف .يتم إثبات وميع النفقات األخرى في قائمة الدخل عند تحققها.
يتم احتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاوي المتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاوي
(سنوات)
20
مباني
5
أوهزة الحاسب اآللي وملحقاتها
10
أنظمة وبرامج
16.67
أثاث وتوهيزات مكتبية
6.67
أوهزة ومعدات
يتم شطب أي بند من الممتلكات والمعدات وأي أو از ووهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم ووود منفعة
إقتصادية متوقعة من استخدام البند أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتوة عن شطب البند ،والذي يمثل
الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية للبند ،في قائمة الدخل.
تتم مراوعة القيم المتبقية لبنود المووودات واألعمار اإلنتاوية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقًا
إن لزم األمر.
تصنيفات البنود المتداولة وغير المتداولة
تقوم الشركة بعرض المووودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة.
تكون المووودات متداولة في الحاالت التالية:
–

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

–

محتفظ بها لغرض المتاورة

–

شهر بعد تاريخ القوائم المالية
من المتوقع أن تتحقق خالل فترة إثني عشرة اً

–

النقد والنقد المعادل باستثنا النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات ال تتواوز فترة إثني
عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية.

أما باقي المووودات األخرى فيتم تصنيفها مووودات غير متداولة
تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:
–

من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية

–

محتفظ بها لغرض المتاورة

–

مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية

–

ال يوود قيود أو شروط لتأويل تسديد المطلوبات بمدة ال تتواوز اثني عشر شه ًار بعد تاريخ القوائم المالية.

أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة.
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الذمم المدينة
يتم قيد الذمم المدينة حسب المبلغ األصلي للفاتورة بعد تنزيل أي مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها .يتم تقدير
مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها عندما يصبح تحصيل هذه الذمم غير محتمل .يتم شطب الذمم المشكوك في
تحصيلها عند عدم ووود إمكانية لتحصيلها.
القيمة العادلة
إن أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية في أسواق مالية نشطة تمثل القيمة العادلة للمووودات المالية التي لها أسعار
سوقية.
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بنا ً على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام نفس أسعار
الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر.
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات غير المدروة في أسواق مالية بالرووع إلى القيمة السوقية الستثمارات مماثلة أو
وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة.
تدني قيمة الموجودات المالية
يتم إو ار تقييم في نهاية كل سنة مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني مووودات مالية محددة .إذا
وود مثل هذا الدليل ،فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة الدخل .يتم تحديد التدني في القيمة الدفترية على
النحو التالي:
–
–
–

المووودات الظاهرة بالقيمة العادلة ،يمثل التدني الفرق بين الكلفة والقيمة العادلة ،بعد تنزيل أي خسارة تدني
معترف بها سابقًا ضمن قائمة الدخل.
المووودات الظاهرة بالكلفة ،يمثل التدني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة
بسعر السوق الحالي على عوائد مووودات مالية مماثلة.
المووودات الظاهرة بالكلفة المطفأة ،فإن التدني هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.

النقد والنقد المعادل
يشمل النقد والنقد المعادل على نقد في صندوق النثرية ولدى بنوك وودائع قصيرة األول تستحق خالل فترة ثالثة أشهر
أو أقل.
ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سوا تمت أو لم تتم المطالبة

بها من قبل المورد.
ضريبة الدخل

تقوم الشركة باقتطاع مخصصات الضريبة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( )12وبمووب النسب الضريبية المقررة
وفقًا للقوانين واألنظمة والتعليمات السارية المفعول في فلسطين والقرار الرئاسي رقم ( )18لسنة  2007بشأن إعفا
مواطني ومكلفي المحافظات الونوبية (قطاع غزة) من الضرائب.

يقضي المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )12باإلعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة ،كما بتاريخ قائمة المركز المالي،

كضرائب مؤولة ،نتيوة لذلك قد يترتب على الشركة قيد مووودات أو مطلوبات ضريبية مؤولة.
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إن الضرائب المؤولة هي الضرائب المتوقع دفعها أو إستردادها نتيوة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة المووودات أو

المطلوبات في القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب المؤولة

باستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤولة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند
تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق المووودات الضريبية المؤولة.

تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن

األرباح المعلنة في القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة
للتنزيل في السنة المالية وانما في سنوات الحقة أو خسائر متراكمة مقبولة ضريبيًا أو بنودًا ليست خاضعة أو مقبولة

التنزيل ألغراض ضريبية.
مخصصات

يتم إثبات ال مخصصات إذا كان على الشركة أي التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق وعندما تكون تكلفة
تسوية اإللتزام محتملة ويمكن قياسها بموثوقية.

العمالت األجنبية
تحتفظ الشركة بسوالتها بالدوالر األمريكي .يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى خالل الفترة إلى الدوالر

األمريكي وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة .يتم تحويل المووودات والمطلوبات المتداولة التي تستحق

القبض أو الدفع بالعمالت األونبية بتاريخ القوائم المالية إلى الدوالر األمريكي وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة

المركز المالي ،وتظهر خسائر أو أرباح فروقات العملة في قائمة الدخل.
 4.2األسس والتقديرات

إن إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية تؤثر
على مبالغ اإليرادات والمصاريف والمووودات والمطلوبات وعرض اإللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية.

نظ اًر الستخدام هذه التقديرات واإلفتراضات ،قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات ،وقد يستدعي ذلك تعديل القيم
الدفترية للمووودات أو المطلوبات في المستقبل.

فيما يلي تفاصيل اإلوتهادات الووهرية التي قامت بها الشركة:
األعمار اإلنتاوية للممتلكات والمعدات

تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاوية للممتلكات والمعدات وتقوم بتعديلها ،إن لزم األمر ،في نهاية كل سنة

مالية.

مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها

تقدم الشركة خدماتها لقاعدة كبيرة من العمال ضمن شروط تسهيالت معينة .تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة ،بنا ً
على الخبرات السابقة ،لتحديد مبالغ الديون المشكوك في تحصيلها.
تعتقد اإلدارة أن التقديرات واإلفتراضات المستخدمة معقولة.
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 .3ممتلكات ومعدات

يشمل هذا البند ما يلي:
مباني

2014

أوهزة
الحاسب اآللي
وملحقاتها

أنظمة وبرامج

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في نهاية السنة

491.876
491.876

130.266
7.871

108.258
-

اإلستهالك المتراكم:
الرصيد في بداية السنة
االستهالك للسنة

121.400
24.594

117.562
6.776

64.297
10.825

الكلفة:
الرصيد في بداية السنة
اإلضافات

الرصيد في نهاية السنة

145.994

دوالر أمريكي

108.258

138.137

75.122

124.338

أثاث
وتوهيزات
مكتبية

أوهزة ومعدات

الموموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

87.531
112

154.482
1.061

972.413
9.044

26.787
5.257

114.005
14.279

444.051
61.731

87.643

32.044

155.543

128.284

دوالر أمريكي

981.457

505.782

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2014

345.882

13.799

33.136

55.599

27.259

475.675

كما في  31كانون األول 2013

370.476

12.704

43.961

60.744

40.477

528.362

بلغت كلفة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت تُستخدم في عمليات الشركة مبلغ  177.067دوالر
أمريكي ومبلغ  144.024دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2014و ،2013على التوالي.
 .4ذمم مدينة

تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها وتشمل ما يلي:
2014

دوالر أمريكي
ذمم مدينة من عمال

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

2013

دوالر أمريكي

4.355.542

2.380.918

4.016.211

2.041.587

()339.331

()339.331

بلغ إومالي قيمة الذمم المدينة متدنية القيمة مبلغ  414.480دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2014مقابل
مبلغ  414.049دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2013
فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة غير متدنية القيمة كما في  31كانون األول  2014و:2013

2014
2013

الموموع

أقل من 30يوم

الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة
 90-61يوم
 60 –31يوم

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

تزيد عن  90يوم
دوالر أمريكي

3.941.062

1.976.802

1.607.848

211.149

145.263

1.966.869

1.577.520

98.862

23.083

267.404

تتوقع إدارة الشركة ،بنا ً على خبرتها السابقة ،أن يتم تحصيل وميع الذمم المدينة .تعتبر الذمم المدينة مضمونة
باألسهم المشت ارة لصالح العمال حيث يحق للشركة بيع هذه األسهم وتحصيل الذمم المستحقة في حال عدم السداد
خالل  30يومًا من عملية الش ار .
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 .5موجودات متداولة أخرى

2014

دوالر أمريكي

2013

دوالر أمريكي

أرصدة مدينة لدى الوسطا

2.086.977

959.881

أخرى

1.000

1.199

29.441

مصاريف مدفوعة مقدمًا

2.117.418
 .6النقد والنقد المعادل

حسابات وارية لدى بنوك محلية

حسابات وارية لدى بنوك أونبية

991.222

2014

2013

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

4.343.537

5.919.438

4.722.370

6.093.961

378.833

 .7رأس المال

30.142

174.523

2014

2013

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رأس المال المصرح به

3.560.000

3.560.000

رأس المال المكتتب به

3.560.000

3.560.000

رأس المال المدفوع

3.560.000

3.560.000

وافقت الهيئة العامة للشركة في إوتماعها غير العادي بتاريخ  27نيسان  2010على زيادة رأسمال الشركة المصرح به
إلى خمسة ماليين سهم بقيمة إسمية دوالر أمريكي واحد للسهم .هذا وحتى تاريخ هذه القوائم المالية لم يتم البد
باإلو ار ات القانونية الالزمة لتسويل الزيادة في رأس المال.
 .8اإلحتياطيات
إحتياطي إجباري
وفقًا لقانون الشركات والنظام الداخلي للشركة يقتطع ما نسبته  %10من األرباح الصافية سنويًا تخصص لحساب
اإلحتياطي اإلوباري وال يووز وقف هـذا االقتطاع قبل أن يبلغ موموع المبالغ المتومعة لهذا الحساب ما يعادل رأسمال
الشركة وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.
إحتياطي إختياري

يمثل هذا البند ما يتم إقتطاعه من قبل إدارة الشركة بما نسبته  %10من األرباح الصافية تخصص لحساب اإلحتياطي
اإلختياري.
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 .9مخصص منافع نهاية خدمة الموظفين
يتكون مخصص منافع نهاية خدمة الموظفين من مخصص تعويض نهاية الخدمة وصندوق اإلدخار .فيما يلي الحركات
التي تمت على مخصصات منافع الموظفين خالل السنة:
رصيد بداية
السنة

دوالر أمريكي
تعويض نهاية الخدمة الموظفين
صندوق ادخار الموظفين

ذمم دائنة عمال

بورصة فلسطين

دوالر أمريكي

111.404
191.370

51.263

242.633

16.567

2014
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

5.539.343

4.515.348

5.712

5.549

2014

دوالر أمريكي

13.671

4.534.568

2013

دوالر أمريكي

ضريبة القيمة المضافة

531.753

489.849

مصاريف مستحقة ومخصصات أخرى

365.807

256.525

916.083

849.451

ضريبة دخل رواتب *



96.533

2013

5.572.347
 .11مطلوبات متداولة أخرى

دوالر أمريكي

34.696

27.292

هيئة سوق رأس المال

السنة

146.100

79.966

 .10ذمم دائنة

إضافات

رصيد نهاية

18.523

103.077

تم خالل السنة دفع المبالغ المتومعة كضرائب دخل مستقطعة من رواتب الموظفين إلى الموظفين كل حسب ما تم
استقطاعه منذ حزيران .2007

 .12عموالت خدمات تداول األوراق المالية

2014

دوالر أمريكي
إومالي عموالت تداول األوراق المالية في بورصة فلسطين

284.242

عموالت تنازل عائلي وتحويل إرثي ونقل أسهم

27.957

عموالت تداول األوراق المالية في أسواق دولية

خصومات ممنوحة

صافي عموالت تداول األوراق المالية

دوالر أمريكي
408.477

1.074.139

448.115

()9.127

()27.447

1.377.211
12

2013

4.224

833.369

 .13إيرادات أنشطة أوراق مالية أخرى

2014

دوالر أمريكي

2013

دوالر أمريكي

إيرادات أمين إصدار

22.888

17.500

أخرى

196

322

23.123

19.065

39

إيرادات إكتتاب

 .14مصاريف إدارية وعامة

2014

دوالر أمريكي
رواتب ومصاريف متعلقة بها

2013

دوالر أمريكي

566.510

536.570

1.411

1.992

مكافآت أعضا مولس اإلدارة

27.637

اإليوارات

2.400

دعاية واعالن

1.243

-

2.400

رسوم ترخيص

24.924

24.924

هاتف ومصاريف بريد

17.174

17.540

أتعاب مهنية

12.310

10.586

كهربا ومياه

5.609

8.454

سفر

11.355

35.702

رسوم إشتراك

9.448

قرطاسية ومطبوعات

7.327

ضيافة
صيانة
أخرى

5.468
4.512

14.753

12.825

2.424

2.619

738.984
 .15مصاريف أخرى

35.842

2014

دوالر أمريكي

9.633

673.365

2013

دوالر أمريكي

خسائر فروقات عملة

56.209

11.321

أخرى

2.067

11.731

20.475

عموالت بنكية

78.751
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 .16ضريبة الدخل

تستند الشركة في احتسابها لمخصص ضريبة الدخل إلى القوانين سارية المفعول والقرار الرئاسي رقم ( )18لسنة

 2007بشأن إعفا مواطني ومكلفي المحافظات الونوبية (قطاع غزة) من الضرائب.

حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية لم تتوصل الشركة لتسويات نهائية مع دوائر الضريبة عن نتائج أعمالها للفترة منذ

التأسيس في عام  2005وحتى عام .2013
 .17معامالت مع جهات ذات عالقة

يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع وهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسين وأعضا مولس اإلدارة
واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط

المتعلقة بالمعامالت مع الوهات ذات العالقة من قبل إدارة الشركة.

إن المعامالت مع الوهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي هي كما يلي:
طبيعة العالقة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

4.336.645

5.872.109

أعضا مولس اإلدارة
واإلدارة العليا

17.353

12.963

18.609

12.373

ذمم دائنة

مساهم رئيسي

185.153

823.011

مكافآت أعضا مولس اإلدارة مستحقة

مولس اإلدارة

27.637

-

حسابات وارية لدى بنك فلسطين
ذمم مدينة
ذمم دائنة

مساهم رئيسي

2014

2013

أعضا مولس اإلدارة
واإلدارة العليا

وتتضمن المعامالت مع الوهات ذات العالقة في قائمة الدخل ما يلي:

إيرادات عموالت تداول أوراق مالية
مصاريف تمويل وعموالت مدفوعة
لبنك فلسطين
مصاريف إيوار مدفوعة لبنك
فلسطين

طبيعة العالقة

2014

2013

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مساهمون رئيسيون

6.680

22.876

مساهم رئيسي

13.792

17.173

مساهم رئيسي

2.400

2.400

رواتب ومنافع اإلدارة العليا:

137.798

130.943

منافع طويلة األول

7.106

12.584

مكافآت أعضا مولس اإلدارة

27.637

-

منافع قصيرة األول
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 .18القيمة العادلة لألدوات المالية

يمثل الودول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنفها كما في  31كانون األول 2014

و:2013

موجودات مالية

ذمم مدينة

القيمة العادلة

القيمة الدفترية
2014

2013

2014

2013

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مووودات مالية أخرى

4.016.211

2.087.977

2.041.587

4.016.211

2.041.587

النقد والنقد المعادل

4.722.370

6.093.961

4.722.370

6.093.961

10.826.558

9.097.827

10.826.558

9.097.827

مطلوبات مالية

ذمم دائنة

مطلوبات مالية أخرى

962.279

2.087.977

962.279

5.572.347

4.534.568

5.572.347

4.534.568

5.684.521

4.549.231

5.684.521

4.549.231

112.174

14.663

112.174

14.663

تم إظهار القيم العادلة للمووودات والمطلوبات المالية وفقًا للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين وهات معنية
بذلك ،باستثنا عمليات البيع اإلوبارية أو التصفية.

إن القيم العادلة للذمم المدي نة والمووودات المالية األخرى والنقد والنقد المعادل والذمم الدائنة والمطلوبات المالية األخرى
هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األول.

 .19إدارة المخاطر
إن المخاطر األساسية التي تنوم عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر العمالت
األونبية .تقوم إدارة الشركة بمراوعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي:
مخاطر السيولة
إن هدف إدارة الشركة في إدارة مخاطر السيولة هو الحفاظ على التوازن ما بين استم اررية تدفق األموال والمرونة من
خالل تحصيل المبالغ المستحقة لها من ذمم العمال خالل فترة زمنية قصيرة ،وعن طريق الحصول على تسهيالت
ائتمانية.
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يلخص الودول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) كما في  31كانون األول  2014و 2013على أساس الفترة
المتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية:
أقل من  3أشهر
دوالر أمريكي

2014

ذمم دائنة

مطلوبات مالية أخرى

246.241

5.326.106

358.415

5.326.106

5.684.521

-

أقل من  3أشهر
دوالر أمريكي

ذمم دائنة

مطلوبات مالية أخرى

الموموع
دوالر أمريكي
5.572.347

112.174

2013

خاضعة لمخاطر السيولة
12 – 3
شهر
دوالر أمريكي

112.174

خاضعة لمخاطر السيولة
12 – 3
شهر
دوالر أمريكي

الموموع
دوالر أمريكي

200.382

4.334.186

4.534.568

215.045

4.334.186

4.549.231

14.663

14.663

-

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنوم عن تخلف أو عوز المدينين واألطراف األخرى عن الوفا بإلتزاماتهم تواه
الشركة .وترى إدارة الشركة بأنها ليست معرضة بدروة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمال
مع مراقبة الذمم المدينة القائمة بشكل مستمر .كذلك فإن الذمم المدينة للعمال مضمونة باألسهم المشتراة لصالح
العمال حيث يحق للشركة بيع هذه األسهم وتحصيل الذمم المستحقة في حال عدم السداد خالل  30يوم من عملية
الش ار .
بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتوة من المووودات المالية التي تشمل النقد والنقد المعادل والمووودات المتداولة األخرى،
فان تعرض الشركة لمخاطر االئتمان تنتج عن عوز الطرف اآلخر عن الوفا بالتزاماته .إن الحد األقصى لهذه
المخاطر هو القيمة الدفترية للمووودات المالية.
مخاطر العمالت األجنبية
يرصد الودول التالي حساسية قائمة الدخل للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف عملة الشيكل االسرائيلي مقابل
الدوالر األمريكي والونيه المصري مقابل الدوالر األمريكي مع بقا وميع المؤثرات األخرى ثابتة .إن أثر النقص المتوقع
ٍ
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
في أسعار األسهم
الزيادة في سعر صرف
الشيكل اإلسرائيلي مقابل
الدوالر األمريكي
2014
دوالر أمريكي

%
+10

الزيادة في سعر صرف
الونيه المصري مقابل
الدوالر األمريكي

األثر على قائمة
الدخل
دوالر أمريكي

%

5.097

+10

األثر على قائمة
الدخل
دوالر أمريكي
13.922

2013
دوالر أمريكي

+10

5.537

+10

14.363

إن سعر صرف الدوالر األمريكي مربوط بسعر ثابت مع الدينار األردني وكذلك مع الدرهم اإلماراتي وبالتالي فإن
مخاطر التغير في سعر صرف كل من الدينار األردني والدرهم اإلماراتي غير ووهري على القوائم المالية للشركة.
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 .20إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم
نشاط الشركة ويعظم حقوق الملكية.
تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال واو ار التعديالت الالزمة عليها في ضو تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم
الشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلو ار ات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة
السابقة .إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المدورة والبالغ
موموعها  4.600.611دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2014مقابل  4.079.743دوالر أمريكي كما في
 31كانون األول .2013
.21

إلتزامات محتملة

تتمثل االلتزامات المحتملة على الشركة بتاريخ القوائم المالية فيما يلي:
-

قيمة الكفالة التي تم تقديمها لصالح سوق فلسطين لألوراق المالية بمبلغ  1.000.000دوالر أمريكي كضمان
لتسوية اإللتزامات المترتبة على الشركة من و ار تعاملها باألوراق المالية لدى بورصة فلسطين.

-

قيمة الكفالة التي تم تقديمها لصالح هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بمبلغ  25.000دوالر أمريكي كضمان
ممارسة نشاط أمين إصدار.

 .22تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
تمارس الشركة كافة أنشطتها في فلسطين .إن الوضع السياسي واالقتصادي الحالي في المنطقة يزيـد من خطـر ممارسة
الشركة ألنشطتها وقد يؤثر سلبًا على أدائها.
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