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تأسست شركة الوساطة لألوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة في فلسطين وسجلت لدى 
بتاريخ  أعمالها  وباشرت   )563140755( رقم  تحت   28/11/2005 بتاريخ  الوطني  االقتصاد  وزارة 

23/1/2007
وهي شركة تابعة لبنك فلسطين حيث يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  3,560,000دوالر أمريكي 

يملك منها البنك حصة تبلغ 87 %. 
الفلسطينية  المال  والشركة عضو في بورصة فلسطين وحاصلة على تراخيص هيئة سوق رأس 
لمزاولة نشاط الوساطة المالية لحساب الغير ومزاولة نشاط أمين اإلصدار وتقديم خدمات الوساطة 
كما  المالية  لألوراق  أبوظبي  وسوق  المالي  دبي  وسوق  مصر  وبورصة  عمان  بورصة  في  المالية 

تسعى الشركة لتقديم خدمات جديدة في مجال االوراق المالية.
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 حازت الشركة على المركز األول من حيث حجم التداول في بورصة 
فلسطين بقيمة تزيد عن 176 مليون دوالر. بنسبة 28.95 % من 

اجمالي حجم تداول البورصة، كما وحصلت الشركة وللعام التاسع على 
التوالي ومنذ انشائها على المركز األول في عدد المستثمرين الجدد 

الذين استطاعت استقطابهم للدخول في سوق المال حيث تبلغ حصتها 
السوقية 29.60 % من إجمالي عدد الحسابات المفتوحة خالل العام 

للمستثمرين في بورصة فلسطين.
بلغت قيمة األسهم المتداولة من خالل الشركة في العام 2015 حوالي 

373 مليون دوالر أمريكي في بورصة فلسطين واألسواق المحيطة، 
وهو ما وضع الشركة في مصاف الشركات الرائدة في هذا القطاع. كما 
أن للشركة رياديتها فيما يتعلق باالبتكار والتقنيات المستخدمة، حيث 

تأتي الشركة في طليعة الشركات التي تقدم خدمات التداول اإللكتروني 
في فلسطين، حيث وفرت للمستثمرين كافة األدوات والمعلومات التي 

يحتاجون إليها التخاذ قرارات االستثمار الحكيمة وتنفيذ المعامالت بيسر 
وسهولة.

هذا وقد حصل موظفو الشركة على الشهادات المهنية المطلوبة وفق 
قواعد و قوانين هيئة راس المال الفلسطينية وبورصة فلسطين والتزامًا 

من الشركة بتطوير موظفيها لتصبح الشركة األولى من حيث عدد 
الوسطاء المعتمدين.

وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم تحت سيطرة الشركة أكثر من 470 
مليون دوالر في العام 2015 وهي تباشر أعمالها من خالل ثالثة مقرات 

في مدن رام اهلل وغزة وخانيونس، بهدف تعزيز ونشر خدمات الوساطة 
المالية ألوسع عدد ممكن من المستثمرين المحتملين.

قامت الشركة خالل العام 2015 بعقد العديد من ورشات العمل بهدف 
نشر ثقافة االستثمار بين فئات المجتمع الفلسطيني كافة، كما قامت 

بعقد ورشات عمل بالتعاون مع البنك مخصصة لفئات محددة وقد القت 
تجاوبا الفتا، كما قامت وبالتعاون مع العديد من الجامعات والمعاهد 

بتنظيم زيارات لمقرات الشركة لتعريف جمهور الطلبة بطبيعة االستثمار 
في األوراق المالية.

كما استمرت الشركة خالل العام 2015 بعملها كأمين اصدار لحملة اسناد 
شركة ابيك القابضة والبالغة قيمتها 20 مليون دوالر وتستحق خالل 

خمسة أعوام ابتداء من العام 2012. كما وانتخبت الشركة أمين اصدار 
لسندات البنك التجاري الفلسطيني القابلة للتحويل ألسهم وهي بقيمة 

10 ماليين دوالر تستحق في العام 2019. 

وتتويجا لتنوع نشاطات الشركة ونجاحاتها على أكثر من صعيد فقد 
حصلت وللمرة الثالثة على التوالي على جائزة أفضل شركة وساطة في 

فلسطين للعام 2015 من مجلة EMEA Finance المرموقة والتي تغطي 
منطقة أوروبا، أفريقيا والشرق األوسط.

إنجازات العام 2015
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مساهمي الشركة ومجلس اإلدارة

1- مساهمي الشركة 
تتوزع ملكية الشركة على أربعة عشر مساهما كما يلي:

نسبة الملكية عدد األسهم المساهم 
87.36   3,110,000 بنك فلسطين

1.54   55,000 د. هاني الشوا
1.40   50,000 السيد يوسف نجم
1.40   50,000 السيد مأمون أبوشهال
1.40   50,000 السيد ماهر فرح
1.40   50,000 السيد فيصل الشوا
1.40   50,000 د. هاني نجم
1.40   50,000 السيد صالح السقا
1.12   40,000 د. عوني سكيك
0.28   10,000 د. رياض زمو
0.56   20,000 السيد عبدالعزيز أبو دقة
0.28   10,000 السيد عالء الغاليني
0.28  10,000 السيد عصام مصالحة
0.14  5,000 السيد جمال البورنو
100 3,560,000 المجموع

 2- مجلس اإلدارة
يتألف مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء كما يلي:

رئيس مجلس اإلدارة السيد هاشم الشوا
نائب رئيس مجلس  اإلدارة السيد فيصل الشوا

عضو السيد عالء الغاليني
عضو السيد ماهر فرح
عضو السيد عبدالعزيز أبودقة
عضو السيد عبداهلل الغانم

 3- اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
لجنة المراجعة وتتألف من:

رئيس اللجنة السيد فيصل الشوا
عضو السيد عالء الغاليني
عضو السيد عبداهلل الغانم

 4- أعضاء اإلدارة التنفيذية

المدير العام السيد صادق فروانه
نائب المدير العام السيد سليمان آل رضوان

المدير المالي السيد أحمد الشوا
ق. أ. مدير التداول السيد محمد أبو حمدة

مدير فرع خانيونس السيد رمزي خليفة

 5- موظفو الشركة 
بلغ عدد موظفي الشركة 24 موظفا وموظفة كما بنهاية العام 2015 

موزعين حسب مؤهالتهم كما يلي:

عدد الموظفين الدرجة العلمية
17 بكالوريوس فأعلى
2 دبلوم
5 ثانوية عامة

24 المجموع
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تطور أعمال الشركة

1- تطور أحجام التداول:
عمال بالسياسة العامة للشركة لتوطين التداوالت فقد قفزت احجام التداول في بورصة فلسطين بنسبة 191 % في العام 2015 مقارنة بالعام 
السابق فيما انخفض حجم التداول اإلجمالي من خالل الشركة في جميع األسواق بنسبة -2.89 % مقارنة بالعام السابق حيث بلغت القيمة 
اإلجمالية للتداول 372,432,153 دوالر مقارنة مع 383,512,388 دوالر في العام 2014 وفيما يلي توضيح لتطور أحجام التداول في األسواق 

كل على حدى:

الزيادة السنوية %20142015البيان /السنة

408,459,551470,123,97615.02القيمة االجمالية لألسهم تحت سيطرة الشركة
 

60,476,987176,366,266191.62حجم التداول /بورصة فلسطين
41.95-1,749,0451,015,400حجم التداول /بورصة عمان
79.28-62,593,88412,968,358حجم التداول/بورصة مصر

29.61-258,692,472182,082,129حجم التداول/سوقي دبي وابوظبي
2.89-383,512,388372,432,153اجمالي حجم التداول لألسواق

2- تطور إيرادات التداول:
ازداد إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 5.43 % في العام 2015 مقارنة بالعام 2014 حيث بلغ 1,476,332.49 دوالر مقارنة مع 1,400,333.64 

دوالر  في العام السابق

الزيادة السنوية    %20142014البيان /السنة
275,114.76724,535.45163.36صافي ايراد سوق فلسطين

73.40-3,515.092,027.16ايراد سوق عمان
74.25-237,543.0161,169.43ايراد سوق مصر

38.55-833,081.13601,296.63ايراد سوق دبي وابوظبي
54.83-27,95712,627.09صافي ايراد تحويل ارثي وتنازل عائلي 

42,399.58-استرداد مخصص تدني ذمم مدينة
234.651,846.15686.77ايراد اعادة تقييم المحفظة واخرى

22,88830,43132.96ايرادات امين اصدار
1,400,333.641,476,332.495.43اجمالي االيرادات
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3- تطور المصاريف
ازدادت التكاليف اإلدارية والعامة للشركة بنسبة 8.58 % لعام 2015 مقارنة بالعام 2014 حيث بلغت 802,372 دوالر مقارنة مع 738,984 

دوالر في العام السابق.

الجدول التالي يوضح التغيرات في التكاليف اإلدارية والعامة بشكل تفصيلي:

نسبة التغيير   % 2015 2014 البيان/السنة
9.34 619,399 566,510 رواتب ومصاريف متعلقة بها

11.61 30,845 27,637 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
175.19 3,883 1,411 دعاية وإعالن

0 2,400 2,400 االيجارات
1.19 25,221 24,924 رسوم ترخيص
2.07 36,440 35,702 رسوم اشتراك

-6.18 16,112 17,174 هاتف ومصاريف بريد
-34.28 6,209 9,448 قرطاسية ومطبوعات

5.61 13,000 12,310 أتعاب مهنية
-7.14 6,804 7,327 ضيافة
42.59 7,998 5,609 كهرباء ومياه

2.11 15,064 14,753 صيانة
1,531 - تأمين

44.06 16,358 11,355 سفر
-54.29 1,108 2,424 أخرى

8.58 802,372 738,984  المجموع

4- تنويع مصادر االيراد
عملت الشركة على تنويع مصادر ايراداتها فقد حصلت على رخصة مزاولة نشاط أمين اإلصدار قبل عامين وتم انتخابها أمينا إلصدار السادة/ الشركة 

العربية الفلسطينية لالستثمار-ابيك القابضة منذ العام 2012 فيما تم انتخابها امينا إلصدار سندات البنك التجاري الفلسطيني خالل العام 2014.

5- المؤشرات المالية:
جاءت أهم المؤشرات المالية للشركة للعام 2015 كما يلي:

النسبة المئويةالمعادلةالمؤشر المالي
Current Ratio 136 %الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولةنسبة التداول

 Liquidity Ratio 44 %الموجودات النقدية وشبه النقدية / المطلوبات المتداولةنسبة النقدية
ROE 11 %صافي الربح أو الخسارة للسنة/حقوق الملكيةمعدل العائد على حقوق الملكية

L/Equity 270 %مجموع االلتزامات / حقوق الملكيةنسبة االلتزامات الى حقوق الملكية
Working Capital 4,958,139 $االصول المتداولة -المطلوبات المتداولةرأس المال العامل
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1-  حصة الشركة من حجم التداول في بورصة فلسطين
بلغت الحصة السوقية للشركة 28.95 % من إجمالي التداول في بورصة فلسطين خالل العام 2015 مقارنة مع 9.10 % خالل العام 2014.

وقد احتلت الشركة المركز األول من بين ثمانية شركات أعضاء بالبورصة عن عام 2015.

2- حصة الشركة من عدد الحسابات الجديدة في بورصة فلسطين
بلغ عدد الحسابات التي تم فتحها 851 حسابا في العام 2015 بنسبة 29.60 % من اجمالي عدد الحسابات مقارنة مع نفس العدد في العام 2014 وبنسبة 

26.01 % وبالتالي فقد حافظت الشركة وللعام التاسع على التوالي على صدارتها من حيث عدد الحسابات المفتوحة

3- إجمالي األسهم تحت سيطرة الشركة
ارتفعت القيمة االجمالية لألسهم تحت سيطرة الشركة بحوالي 15.02 % في العام 2015 مقارنة مع العام 2014 وفق الجدول ادناه:

الزيادة السنوية20142015البيان /السنة
15.02 %408,459,551470,123,976القيمة االجمالية لألسهم تحت سيطرة الشركة

4-  عدد المستثمرين من خالل الشركة
 2014 11,511 مستثمرا في العام  2015 مقارنة بعدد  12,198 مستثمر للعام  بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على رقم المستثمر من خالل الشركة 
يشكلون 26.31 % من إجمالي أعداد المستثمرين لدى جميع الوسطاء والبورصة والحافظ األمين. كما وبلغت عدد الحسابات التي تحتوي أسهم في الشركة  
6,732 حسابا للعام 2015 من اجمالي عدد الحسابات في الشركة والبالغ 7,690 حساب بما يعادل 88 %،  والذي يشكل ما نسبته 19.68 % من اجمالي 

الحسابات التي تحتوي أسهم في السوق.

الوضع التنافسي للشركة
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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 31 كانون األول 2015 وقائمة 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 األخطاء الجوهرية سواء الناتجة 

عن إحتيال أو خطأ.

مسؤولية مدققي الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء 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 األخطاء الجوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية. إن إختيار 
تلك اإلجراءات يستند إلى إجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية 

سواء الناتجة 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 إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس 

بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة 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 أساسًا إلبداء الرأي.

الـــرأي

في رأينا، إن القوائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 13 كانون 
األول 2015 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

فقرة توكيدية

دون التحفظ في رأينا، وكما هو مبين في إيضاح )16( حول القوائم المالية المرفقة، لم تتوصل الشركة لتسويات 
نهائية مع دوائر الضريبة عن نتائج أعمالها للفترة منذ التأسيس في عام 2005 وحتى 2014، هذا وتستند الشركة 

في احتسابها للضرائب إلى القرار الرئاسي رقم )18( لسنة 2007 بشأن إعفاء مكلفي المحافظات الجنوبية )قطاع 
غزة( من الضرائب. كذلك لم تتوصل الشركة لتسويات نهائية مع دوائر الضريبة عن نتائج أعمالها للفترة منذ 

التأسيس في عام 2005 وحتى عام 2014.

إرنست ويونغ – الشرق األوسط

19 آذار 2016
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شركة الوساطة لألوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة
القوائم المالية

31 كانون األول 2015
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قائمة المركز المالي
كما في 31 كانون األول 2015

20152014
دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

3476.334475.675ممتلكات ومعدات
476.334475.675

الموجودات المتداولة 
412.660.8504.016.211ذمم مدينة

53.096.5162.117.418موجودات متداولة أخرى
62.908.4544.722.370النقد والنقد المعادل

18.665.82010.855.999
19.142.15411.331.674مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية 

73.560.0003.560.000رأس المال المدفوع
8232.443174.852إحتياطي إجباري

8196.680139.089إحتياطي إختياري
1.187.398726.670أرباح مدورة

5.176.5214.600.611مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
9257.952242.633مخصص منافع نهاية خدمة الموظفين

257.952242.633
المطلوبات المتداولة

1012.713.5075.572.347ذمم دائنة
11994.174916.083مطلوبات متداولة أخرى

13.707.6816.488.430
13.965.6336.731.063مجموع المطلوبات 

19.142.15411.331.674مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
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قائمة الدخل والدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

20152014
دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح

اإليرادات
121.401.6561.377.211عموالت خدمات تداول األوراق المالية

1332.27823.123إيرادات أنشطة أوراق مالية أخرى
1.433.9341.400.334  مجموع اإليرادات 

)738.984()802.372(14مصاريف إدارية وعامة
-442.400إسترداد مخصص تدني ذمم مدينة 

)61.731()64.263(3إستهالك ممتلكات ومعدات  
)78.751()33.789(15مصاريف أخرى 

575.910520.868  ربح السنة 
--بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

575.910520.868إجمالي الدخل الشامل للسنة
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

إحتياطيات 
رأس المال 

أرباح مدورة إختياريإجباريالمدفوع
مجموع حقوق 

الملكية 

دوالر أمريكي
دوالر 

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيأمريكي
2015

3.560.000174.852139.089726.6704.600.611الرصيد في بداية السنة  
575.910575.910---إجمالي الدخل الشامل للسنة

-)115.182(57.59157.591-المحول إلى اإلحتياطيات
3.560.000232.443196.6801.187.3985.176.521الرصيد في نهاية السنة 

إحتياطيات 

أرباح مدورة إختياريإجباريرأس المال المدفوع
مجموع حقوق 

الملكية 
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

2014
3.560.000122.76587.002309.9764.079.743الرصيد في بداية السنة  

520.868520.868---إجمالي الدخل الشامل للسنة
-)104.174(52.08752.087-المحول إلى اإلحتياطيات
3.560.000174.852139.089726.6704.600.611الرصيد في نهاية السنة 
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

20152014
دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح

أنشطة التشغيل
575.910520.868ربح السنة 

تعديالت:

64.26361.731إستهالك ممتلكات ومعدات

51.05251.263مخصص منافع نهاية خدمة الموظفين

-)42.400(إسترداد مخصص ذمم مدينة متدنية القيمة 

648.825633.862

تغييرات في رأس المال العامل: 

)1.974.624()8.602.239(ذمم مدينة

)1.126.196()979.098(موجودات متداولة أخرى

7.141.1601.037.779ذمم دائنة

78.09166.632مطلوبات متداولة أخرى

-)35.733(مخصص منافع نهاية خدمة مدفوع

)1.362.547()1.748.994(صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار

)9.044()64.922(شراء ممتلكات ومعدات

)9.044()64.922(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

)1.371.591()1.813.916(النقص في النقد والنقد المعادل 

4.722.3706.093.961النقد والنقد المعادل في بداية السنة 

62.908.4544.722.370النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 
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إيضاحات حول القوائم المالية
31 كانون األول 2015

االنشطة . 1
تأسست شركة الوساطة لألوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة )الشركة( في مدينة غزة وسُجلت لدى وزارة االقتصاد الوطني بتاريخ 28 تشرين ثاني 2005 تحت 

رقم )563140755( وباشرت أعمالها بتاريخ 28 كانون الثاني 2007.

من أهم غايات الشركة التعامل بالوساطة في األوراق المالية من خالل عمليات البيع والشراء 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 87 % من رأسمال الشركة. يتم توحيد القوائم 
المالية للشركة مع القوائم المالية لبنك فلسطين.

تم إقرار القوائم المالية كما في 31 كانون األول 2015 من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 15آذار 2016

السياسات المحاسبية. 2

1.2  أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

تم إعداد القوائم المالية بالدوالر األمريكي والذي يمثل العملة األساس للشركة.

تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية.

2.2  التغييرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للشركة كانت متفقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية كما في السنة السابقة باستثناء قيام 
الشركة بتطبيق بعض التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية والتي أصبحت نافذة المفعول، لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة.

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتعديالت 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 األداء المالي أو حول افصاحات القوائم المالية للشركة. سيتم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح 

نافدة المفعول.

معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( االدوات المالية

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( »االدوات المالية« بكامل مراحله خالل تموز 2015، ويبين هذا المعيار المعالجة المحاسبية 
لتصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض العقود لبيع أو شراء االدوات غير المالية. وقد تم إصدار هذا المعيار الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم )39( 
»تصنيف وقياس االدوات المالية«. ستقوم الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( الجديد بتاريخ التطبيق االلزامي في 1 كانون الثاني 2018 والذي سيكون له 

أثر على تصنيف وقياس األدوات المالية.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( االيرادات من العقود مع العمالء

يحدد المعيار رقم )15( المعالجة المحاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة من العقود مع العمالء، وينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تدخل في عقود لتوريد السلع 
والخدمات للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير اخرى مثل معيار المحاسبة الدولي رقم )17( االيجارات.

يحل هذا المعيار بداًل من المعايير والتفسيرات التالية:

معيار المحاسبة الدولي رقم )11( عقود االنشاء- 
معيار المحاسبة الدولي رقم )18( االيراد- 
تفسير لجنة معايير التقارير )13( برامج والء العمالء- 
تفسير لجنة معايير التقارير )15( اتفاقيات انشاء العقارات- 
تفسير لجنة معايير التقارير )18( عمليات نقل االصول من العمالء- 
التفسير )31( االيراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.- 

يجب تطبيق هذا المعيار رقم )15( للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر.

معيار المحاسبة الدولي رقم )1( عرض القوائم المالية - )تعديالت(

تشمل هذه التعديالت تحسينات محدودة تتركز على األمور التالية:

الجوهرية- 
التصنيفات والتجميع - 
هيكل االيضاحات- 
عرض بنود الدخل الشامل اآلخر الناتجة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق الملكية.- 

ال تتوقع الشركة أن تؤثر هذه التعديالت على المركز المالي أو األداء المالي للشركة. باإلضافة إلى ذلك ال تتوقع الشركة أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري على ايضاحات 
القوائم المالية. 

معيار المحاسبة الدولي رقم )16( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )38(: توضيح الطرق المقبولة الحتساب االستهالكات واإلطفاءات – )تعديالت(

توضح التعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم )16( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )38( ان االيرادات تعكس المنفعة االقتصادية المتحصلة من االعمال التجارية )التي 
يكون االصل جزء منها( بداًل من المنافع االقتصادية التي استهلكت من خالل استخدام ذلك األصل. كنتيجة لذلك ال يجوز استخدام طريقة استهالك على أساس اإليرادات 

لغرض استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات، ويمكن استخدامها فقط في ظروف محددة إلطفاء الموجودات غير الملموسة.

يتم تطبيق هذه التعديالت بشكل مستقبلي اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2016، مع السماح بالتطبيق المبكر. ال تتوقع الشركة أن تؤثر هذه التعديالت على مركزها أو أدائها 
المالي.

3.2  ملخص 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 نشوء حق إلستالمها.
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تحقق المصاريف
يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق.

ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة، إن وجدت. تشمل كلفة الممتلكات والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من 

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

يتم احتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:

العمر اإلنتاجي

)سنوات(
20مباني

5أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها
10أنظمة وبرامج

16.67أثاث وتجهيزات مكتبية
6.67أجهزة ومعدات

6.67السيارات

يتم شطب أي بند من الممتلكات والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة إقتصادية متوقعة من استخدام البند أو التخلص منه. يتم قيد 
أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب البند، والذي يمثل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية للبند، في قائمة الدخل والدخل الشامل.

تتم مراجعة القيم المتبقية لبنود الموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقًا إن لزم األمر. 

تصنيفات البنود المتداولة وغير المتداولة

تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة. تكون الموجودات متداولة في الحاالت التالية:

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

محتفظ بها لغرض المتاجرة	 

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

النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات ال تتجاوز فترة إثني عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية. 	 

أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة. 

تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية: 

من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية	 

محتفظ بها لغرض المتاجرة	 

مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية 	 

ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة ال تتجاوز اثني عشر شهرًا 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 تدني الذمم المشكوك في تحصيلها عندما 
يصبح تحصيل هذه الذمم غير محتمل. يتم شطب الذمم المشكوك في تحصيلها عند عدم وجود إمكانية لتحصيلها.

القيمة العادلة

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

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناًء على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات 
المخاطر.

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

تدني قيمة الموجودات المالية

يتم إجراء تقييم في نهاية كل سنة مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجودات مالية محددة. إذا وجد مثل هذا الدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة 
تدني ضمن قائمة الدخل والدخل الشامل. يتم تحديد التدني في القيمة الدفترية على النحو التالي: 

الموجودات الظاهرة بالقيمة العادلة، يمثل التدني الفرق بين الكلفة والقيمة العادلة، بعد تنزيل أي خسارة تدني معترف بها سابقًا ضمن قائمة الدخل والدخل 	 
الشامل. 

الموجودات الظاهرة بالكلفة، يمثل التدني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة بسعر السوق الحالي على عوائد موجودات مالية 	 
مماثلة.

الموجودات 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 األجل تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل.

ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.

ضريبة الدخل 
تقوم الشركة باقتطاع مخصصات الضريبة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )12( وبموجب النسب الضريبية المقررة وفقًا للقوانين واألنظمة والتعليمات السارية المفعول 

في فلسطين والقرار الرئاسي رقم )18( لسنة 2007 بشأن إعفاء مكلفي المحافظات الجنوبية )قطاع غزة( من الضرائب. 

يقضي المعيار المحاسبي الدولي رقم )12( باإلعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة، كما بتاريخ قائمة المركز المالي، كضرائب مؤجلة، نتيجة لذلك قد يترتب على الشركة قيد 
موجودات أو مطلوبات ضريبية مؤجلة.

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو إستردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في القوائم المالية والقيمة التي يتم 
احتساب الربح الضريبي على أساسها. يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضريبية التي 

يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.

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 وإنما في سنوات الحقة أو خسائر متراكمة مقبولة ضريبيًا أو بنودًا ليست خاضعة أو 

مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
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مخصصات
يتم إثبات المخصصات 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 بسجالتها بالدوالر األمريكي. يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى خالل الفترة إلى الدوالر األمريكي وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ 

المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المتداولة التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األجنبية بتاريخ القوائم المالية إلى الدوالر األمريكي وفقًا ألسعار الصرف 
السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي، وتظهر خسائر أو أرباح فروقات العملة في قائمة الدخل والدخل الشامل.

4.2  األسس والتقديرات 

إن إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وإفتراضات محاسبية تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات 
والمطلوبات وعرض اإللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية. نظرًا الستخدام هذه التقديرات واإلفتراضات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات، وقد يستدعي 

ذلك تعديل القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات في المستقبل.

فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة:

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 

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

مخصص تدني الذمم المدينة

تقدم الشركة خدماتها لقاعدة كبيرة من العمالء ضمن شروط تسهيالت معينة. تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة، بناًء على الخبرات السابقة، لتحديد التدني في الذمم 
المدينة المشكوك في تحصيلها.

تعتقد اإلدارة أن التقديرات واإلفتراضات المستخدمة معقولة. 
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ممتلكات ومعدات. 3
يشمل هذا البند ما يلي:

مباني 

أجهزة

الحاسب 
اآللي 

وملحقاتها 
أنظمة 
وبرامج

أثاث 
وتجهيزات 

مكتبية
أجهزة 
المجموعسياراتومعدات

دوالر أمريكي2015
دوالر 

أمريكي
دوالر 

أمريكي
دوالر 

أمريكي
دوالر 

أمريكي
دوالر 

دوالر أمريكيأمريكي
الكلفة:

981.457-491.876138.137108.25887.643155.543الرصيد في بداية السنة
54.31064.922-2364.796-5.580-اإلضافات

491.876143.717108.25887.879160.33954.3101.046.379الرصيد في نهاية السنة 

اإلستهالك المتراكم:
505.782--145.994124.33875.12232.044128.284الرصيد في بداية السنة 

24.5946.11410.8265.26812.4395.02264.263االستهالك للسنة
170.588130.45285.94837.312140.7235.022570.045الرصيد في نهاية السنة 

صافي القيمة الدفترية 
321.28813.26522.31050.56719.61649.288476.334كما في 31 كانون األول 2015
475.675-345.88213.79933.13655.59927.259كما في 31 كانون األول 2014

بلغت كلفة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت تُستخدم في عمليات الشركة مبلغ 198.607 دوالر أمريكي ومبلغ 177.067 دوالر أمريكي كما في 31 
كانون األول 2015 و2014، على التوالي.

ذمم مدينة. 4
تظهر الذمم المدينة بالصافي بعد تنزيل مخصص تدني الذمم المدينة وتشمل ما يلي:

20152014
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

12.823.3894.355.542ذمم مدينة من عمالء
-20.000شيكات برسم التحصيل 

)339.331()182.539(مخصص تدني ذمم مدينة  

12.660.8504.016.211

بلغ إجمالي الذمم المدينة متدنية القيمة مبلغ 182.539 دوالر أمريكي كما في 31 كانون األول 2015 مقابل مبلغ 414.480 دوالر أمريكي كما في 31 كانون األول 2014. 
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فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني ذمم مدينة كما في 31 كانون األول 2015 و2014:

20142013
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

339.331339.331رصيد بداية السنة 
-)114.392(ديون معدومة

-)42.400(إسترداد خالل السنة 
رصيد نهاية السنة 

182.539339.331

فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة غير متدنية القيمة كما في 31 كانون األول 2015 و2014:

الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة

تزيد عن 90 يوم61-90 يوم31– 60 يومأقل من30 يومالمجموع

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
201512.660.85012.225.134109.907221.018104.791
20143.941.0621.976.8021.607.848211.149145.263

تتوقع إدارة الشركة، بناًء على خبرتها السابقة، أن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة. تعتبر الذمم المدينة مضمونة باألسهم المشتراة لصالح العمالء حيث يحق للشركة بيع 
هذه األسهم وتحصيل الذمم المستحقة في حال عدم السداد خالل 30 يومًا من عملية الشراء. 
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موجودات متداولة أخرى. 5

20152014
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

3.069.0012.086.977أرصدة مدينة لدى الوسطاء
27.51529.441مصاريف مدفوعة مقدمًا

1.000-أخرى

3.096.5162.117.418

النقد والنقد المعادل. 6

20152014
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

2.904.8994.343.537حسابات جارية لدى بنوك محلية
3.555378.833حسابات جارية لدى بنوك أجنبية

2.908.4544.722.370

رأس المال . 7

20152014
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

3.560.0003.560.000رأس المال المصرح به
3.560.0003.560.000رأس المال المكتتب به

3.560.0003.560.000رأس المال المدفوع 

وافقت الهيئة العامة للشركة في إجتماعها غير العادي بتاريخ 27 نيسان 2010 على زيادة رأسمال الشركة المصرح به إلى خمسة ماليين سهم بقيمة إسمية دوالر أمريكي 
واحد للسهم. هذا وحتى تاريخ هذه القوائم المالية لم يتم البدء باإلجراءات القانونية الالزمة لتسجيل الزيادة في رأس المال. 

اإلحتياطيات. 8
إحتياطي إجباري

وفقًا لقانون الشركات والنظام الداخلي للشركة يقتطع ما نسبته 10 % من األرباح الصافية سنويًا تخصص لحساب اإلحتياطي اإلجباري وال يجوز وقف هـذا االقتطاع قبل أن 
يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة 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 10 % من األرباح الصافية تخصص لحساب اإلحتياطي اإلختياري. 
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مخصص منافع نهاية خدمة الموظفين . 9
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 نهاية السنةالمدفوعإضافاترصيد بداية السنة
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

163.843)16.874(146.10034.617تعويض نهاية الخدمة الموظفين
94.109)18.859(96.53316.435صندوق ادخار الموظفين *

242.63351.052)35.733(257.952

تقوم الشركة بإقتطاع %5 شهريًا من الراتب األساسي لكل موظف وتساهم الشركة بنسبة %5 من راتب الموظف األساسي.   *

ذمم دائنة . 10

20152014
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

12.540.0465.539.343ذمم دائنة عمالء
142.83027.292بورصة فلسطين 

30.6315.712هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 

12.713.5075.572.347

مطلوبات متداولة أخرى. 11
20152014

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
628.512531.753ضريبة القيمة المضافة

19.90618.523ضريبة دخل رواتب 
345.756365.807مصاريف مستحقة ومخصصات أخرى

994.174916.083



25

عموالت خدمات تداول األوراق المالية. 12

20152014
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

828.908284.242إجمالي عموالت تداول األوراق المالية في بورصة فلسطين
664.4931.074.139عموالت تداول األوراق المالية في أسواق دولية

12.62727.957عموالت تنازل عائلي وتحويل إرثي ونقل أسهم
)9.127()104.372(خصومات ممنوحة

1.401.6561.377.211

إيرادات أنشطة أوراق مالية أخرى . 13

20152014
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

30.43122.888إيرادات خدمات أمين إصدار
739إيرادات إكتتاب  

1.840196أخرى
32.27823.123

مصاريف إدارية وعامة. 14

20152014
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

619.399566.510رواتب ومصاريف متعلقة بها
30.84527.637مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

3.8831.411دعاية وإعالن 
2.4002.400االيجارات

25.22124.924رسوم ترخيص
36.44035.702رسوم إشتراك

16.11217.174هاتف ومصاريف بريد
6.2099.448قرطاسية ومطبوعات

13.00012.310أتعاب مهنية
6.8047.327ضيافة

7.9985.609كهرباء ومياه 
15.06414.753صيانة 
-1.531تأمين
16.35811.355سفر

1.1082.424أخرى 
802.372738.984
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مصاريف أخرى . 15

20152014
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

6.04656.209خسائر فروقات عملة 
20.73320.475عموالت بنكية  

7.0102.067أخرى
33.78978.751

ضريبة الدخل . 16
تستند الشركة في احتسابها لمخصص ضريبة الدخل إلى القوانين سارية المفعول والقرار الرئاسي رقم )18( لسنة 2007 بشأن إعفاء مواطني ومكلفي المحافظات 

الجنوبية )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 2005 وحتى عام 2014.

معامالت مع جهات ذات عالقة . 17
يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم 

القدرة على التأثير بها. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل إدارة الشركة.

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

20152014
دوالر أمريكيدوالر أمريكيطبيعة العالقة

2.801.7844.336.645مساهم رئيسيحسابات جارية لدى بنك فلسطين

ذمم مدينة 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

14.06917.353العليا

ذمم دائنة 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

31.51418.609العليا
185.153-مساهم رئيسيذمم دائنة 

30.84527.637مجلس اإلدارة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة
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وتتضمن المعامالت مع الجهات ذات العالقة في قائمة الدخل والدخل الشامل ما يلي:

20152014
دوالر أمريكيدوالر أمريكيطبيعة العالقة

6.680-مساهمون رئيسيون إيرادات عموالت تداول أوراق مالية 
مصاريف بنكية وعموالت مدفوعة 

14.46513.792مساهم رئيسي   لبنك فلسطين 
مصاريف إيجار مدفوعة لبنك 

2.4002.400مساهم رئيسي   فلسطين 
رواتب ومنافع اإلدارة العليا:

135.207137.798منافع قصيرة األجل
9.0517.106منافع طويلة األجل 

30.84527.637مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

القيمة العادلة لألدوات المالية . 18
يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنفها كما في 31 كانون األول 2015 و2014:

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
2015201420152014

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
موجودات مالية

12.660.8504.016.21112.660.8504.016.211ذمم مدينة
3.069.0012.087.9773.069.0012.087.977موجودات مالية أخرى
2.908.4544.722.3702.908.4544.722.370النقد والنقد المعادل

18.638.30510.826.55818.638.30510.826.558
مطلوبات مالية

12.713.5075.572.34712.713.5075.572.347ذمم دائنة
81.978112.17481.978112.174مطلوبات مالية أخرى

12.795.4855.684.52112.795.4855.684.521

تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقًا للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك، باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.

إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات 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 األجل.

إدارة المخاطر . 19
إن المخاطر األساسية التي تنجم عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر العمالت األجنبية. تقوم إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على 

سياسات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي:
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مخاطر السيولة 
إن هدف إدارة الشركة في إدارة مخاطر السيولة هو الحفاظ على التوازن ما بين استمرارية تدفق األموال والمرونة من خالل تحصيل المبالغ المستحقة لها من ذمم العمالء 

خالل فترة زمنية قصيرة، وعن طريق الحصول على تسهيالت ائتمانية.

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية )غير مخصومة( كما في 31 كانون األول 2015 و2014 على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة 
السوقية الحالية:

خاضعة لمخاطر السيولة

أقل من 3 أشهر

12 – 3

المجموعشهر
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

2015
9.412.6063.300.90112.713.507ذمم دائنة

81.978-81.978مطلوبات مالية أخرى
9.494.5843.300.90112.795.485

خاضعة لمخاطر السيولة

أقل من 3 أشهر

12 – 3

المجموعشهر
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

2014
246.2415.326.1065.572.347ذمم دائنة

112.174-112.174مطلوبات مالية أخرى
358.4155.326.1065.684.521

مخاطر االئتمان 
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينين واألطراف األخرى عن الوفاء بإلتزاماتهم تجاه الشركة. وترى إدارة الشركة بأنها ليست معرضة 

بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة الذمم المدينة القائمة بشكل مستمر. كذلك فإن الذمم المدينة للعمالء مضمونة باألسهم 
المشتراة لصالح العمالء حيث يحق للشركة بيع هذه األسهم وتحصيل الذمم المستحقة في حال عدم السداد خالل 30 يوم من عملية الشراء.

بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة من الموجودات المالية التي تشمل النقد والنقد المعادل والموجودات المتداولة األخرى، فان تعرض الشركة لمخاطر االئتمان تنتج عن عجز 
الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته. إن الحد األقصى لهذه المخاطر هو القيمة الدفترية لتلك الموجودات المالية.
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مخاطر العمالت األجنبية
يرصد الجدول التالي حساسية قائمة الدخل للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف عملة الشيكل االسرائيلي مقابل الدوالر األمريكي والجنيه المصري مقابل الدوالر 

األمريكي مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار األسهم مساٍو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

األثر على قائمة 
الدخل والدخل 

الشامل

الزيادة في سعر صرف 
الجنيه المصري مقابل 

الدوالر األمريكي

األثر على قائمة 
الدخل والدخل 

الشامل

الزيادة في سعر صرف  
الشيكل اإلسرائيلي 

مقابل الدوالر األمريكي
دوالر أمريكي % دوالر أمريكي %

 2015
)10.719( 10 6.829 10 دوالر أمريكي

  2014

13.922 10 5.097 10 دوالر أمريكي

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 جوهري على القوائم المالية للشركة.

إدارة رأس المال. 20
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 وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل. هذا ولم تقم الشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات 
واإلجراءات 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 مجموعها 5.176.521 دوالر أمريكي كما في 31 كانون األول 2015 مقابل 4.600.611 دوالر أمريكي كما في 31 كانون األول 2014.

إلتزامات محتملة. 21
تتمثل االلتزامات المحتملة على الشركة بتاريخ القوائم المالية فيما يلي:

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

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

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية. 22
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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Ramallah : Tel: +(970) 2 2975373                  
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Gaza: Tel: +(970) 8 2886050                         
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Fax: +970 (08) 2063309
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