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 تقریر مدقق الحسابات المستقل
 

  العامة المحترمینالسادة/ أعضاء الھیئة 
  الصندوق الفلسطیني للتشغیل والحمایة االجتماعیة للعمال 

  ینفلسط –رام هللا 
  

  تقریر حول تدقیق القوائم المالیة 
  الرأي

المبینة  للصندوق الفلسطیني للتشغیل والحمایة االجتماعیة للعماللقد قمنا بتدقیق القوائم المالیة المرفقة 
 2019كانون األول  31، والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 14رقم  إلى 3في الصفحات من 

في صافي األصول وقائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ  وقائمة األنشطة والتغیر
  واإلیضاحات حول القوائم المالیة، بما في ذلك ملخصاً للسیاسات المحاسبیة الھامة.

المركز المالي  في رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تظھر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوھریة
النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ  وأدائھ المالي وتدفقاتھ ،2019كانون األول  31للصندوق كما في 

  الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والسیاسات المرفقة.وفقاً للمعاییر 
  

  الرأي  أساس
شمل لقد قمنا بالتدقیق وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق. إن مسئولیاتنا بمقتضى تلك المعاییر مشروحة بصورة أ

ضمن فقرة مسئولیات مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة من ھذا التقریر. نحن مستقلون عن 
الصندوق وفقاً لمدونة قواعد السلوك المھني لمدققي الحسابات المسجلین في مجلس المھنة، وھو ما یتفق 

الحسابات القانونیین للمحاسبین المزاولین المسجلین في جمعیة مدققي  األخالقيمع مدونة السلوك 
جنب مع المتطلبات األخالقیة المتصلة بتدقیقنا للقوائم المالیة في فلسطین، وقد وفینا  إلىالفلسطینیة، جنباً 

مسئولیاتنا األخالقیة وفقاً لھذه المتطلبات. نعتقد أن بینات التدقیق الثبوتیة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة 
  دقیق.لتوفر أساساً لرأینا حول الت

  
  مسئولیات اإلدارة عن القوائم المالیة

ً للمعاییر الدولیة للتقاریر  إن اإلدارة مسئولة عن إعداد ھذه القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقا
المالیة ومتطلبات القانون المعمول بھ في فلسطین، وتشمل ھذه المسئولیة االحتفاظ بالرقابة الداخلیة التي 

وریة لتمكنھا من إعداد القوائم المالیة بصورة عادلة خالیة من أخطاء جوھریة سواء تجدھا اإلدارة ضر
  أو عن خطأ. احتیالكانت ناشئة من 

في إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة مسئولة عن تقییم قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة، 
 استخدامة بقدرة الصندوق على االستمرار وعن واإلفصاح حیثما كان ذلك مناسباً، عن المسائل ذات الصل

أساس مبدأ االستمراریة في المحاسبة ما لم تكن اإلدارة تقصد وقف العملیات أو لیس لدیھا أیة بدائل حقیقیة 
  إال القیام بذلك.

  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على عملیة التقاریر المالیة.
  

  المالیة مسؤولیة مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم
تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة مأخوذة ككل خالیة من األخطاء 
الجوھریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ، وإصدار تقریرنا حولھا الذي یتضمن رأینا الفني. إن 

ً للمعاییر الدولیة التأكید المعقول ھو إعطاء درجة عالیة من الثقة، ولكنھ لی ً بأن التدقیق وفقا س ضمانا
للتدقیق سوف یؤدي دائما للكشف عن الخطأ الجوھري عندما یحصل. یمكن لألخطاء أن تظھر بسبب 
احتیال أو بسبب خطأ مرتكب، وتعتبر جوھریة إذا كانت بشكل فردي أو بالمجمل یمكن أن یتوقع منھا أن 

  ین لھذه القوائم المالیة. تؤثر في القرارات االقتصادیة للمستخدم
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كجزء من عملیة التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق فنحن نمارس الحكم المھني ونستخدم الشك المھني 
  من خالل التدقیق، باإلضافة إلى أننا نقوم أیضاً:

صمم بتحدید مخاطر األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة، سواء الناشئة عن احتیال أو عن خطأ، ون -
وننفذ إجراءات تدقیق للرد على تلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساساً 
لرأینا. إن الخطر من عدم الكشف عن األخطاء الجوھریة الناشئة عن االحتیال أكبر من الخطر الناجم 

ر، أو حذف عن عدم الكشف عن الخطأ المرتكب، كون االحتیال قد ینطوي على تواطؤ، أو تزوی
 مقصود للمعلومات، أو حاالت غش أو تحریف، أو تجاوزات ألحكام وقواعد الرقابة الداخلیة.

بالحصول على فھم لعمل الرقابة الداخلیة بشكل یتصل بأعمال التدقیق وذلك بھدف تصمیم إجراءات  -
الداخلیة لدى التدقیق المناسبة حسب الظروف، لیس بھدف إبداء الرأي فیما یتعلق بفعالیة الرقابة 

 الصندوق. 
 المحاسبیة المعدة من قبل اإلدارة التقدیرات ومعقولیة المتبعة المحاسبیة السیاسات مالئمة بتقییم -

 واإلیضاحات المتعلقة بھا. 
باستخالص مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة استنادا ألدلة التدقیق التي تم الحصول  -

ك حاالت من عدم التیقن بوجود أحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكا كبیرة علیھا، فیما إذا كان ھنال
وجود مثل ھذه مستمرة. فیما إذا تم االستخالص بحول قدرة الصندوق على االستمرار كمنشاة 

الحاالت، نحن مطالبون بأن نَْلِفَت انتباه اإلدارة ضمن تقریرنا كمدققي حسابات إلى اإلفصاحات ذات 
في القوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، فنحن مطالبون بتعدیل الصلة الواردة 

على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا لغایة تاریخ تقریرنا كمدققي  استخالصنا یعتمدرأینا. إن 
حسابات، ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تجعل الصندوق تتوقف عن االستمرار 

 أة مستمرة. كمنش
، وبنیة ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت القوائم العامبتقییم العرض  -

  المالیة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل.
  

لھامة، بما في ذلك لقد تم تواصلنا مع اإلدارة حول نطاق وتوقیت التدقیق المخطط لھ ومالحظات التدقیق ا
  أي نقاط ضعف في الرقابة الداخلیة التي تم تحدیدھا خالل تدقیقنا.

  تقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعیة األخرى 
یحتفظ الصندوق بسجالت محاسبیة منظمة بصورة أصولیة، وتتفق من كافة النواحي الجوھریة مع القوائم 

  المالیة المرفقة.
  

عن تدقیق ھذه العملیة والذي قام بالتوقیع على تقریر مدقق الحسابات المستقل ھو إن الشریك المسؤول 
  المدیر التنفیذي جمال ملحم.

  
  طالل أبوغزالة وشركاه

  251/1997رخصة رقم 
  
  

  جمال ملحم
  )100/98محاسب قانوني مرخص رقم (

  2020 ایار 6
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  الموجـــودات  إیضاح  2019  2018
  الموجودات المتداولة  دوالر أمریكي دوالر أمریكي
 النقد والنقد المعادل  )3ب،2( 5,413,952 4,537,551

 ذمم قروض بالصافي  )4( 15,229,015 16,181,500
 المصاریف المدفوعة مقدماً وأرصدة مدینة أخرى  )5( 83,654 19,285

__________ __________     
  مجموع الموجودات المتداولة    20,726,621  20,738,336

__________ __________     
  الممتلكات والمعدات   )6(    

  التكلفــــة   154,418 148,344
  االستھالك المتراكم   (111,226) (83,822)

     ـــــــــــــــــــــ __________
  صافي القیمة الدفتریة     43,192  64,522

     ـــــــــــــــــــــ __________
  مجموع الموجودات    20,769,813  20,802,858

=========  =========      
  المطلوبات وصافي األصول      
  المطلوبات المتداولة      

 المصاریف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى )7( 104,835 83,429
  إیرادات مؤجلة  )8( 50,650 10,548

     ـــــــــــــــــــــ __________
  مجموع المطلوبات المتداولة    155,485  93,977

__________ __________     
  المطلوبات غیر المتداولة      

  المالیة طویل األجلقرض وزارة   )9( 18,501,900 18,501,900
  مخصص مكافأة نھایة الخدمة  )10د،2( 93,796 71,048

     ـــــــــــــــــــــ __________
  مجموع المطلوبات غیر المتداولة    18,595,696  18,572,948

     ـــــــــــــــــــــ __________
  مجموع المطلوبات    18,751,181  18,666,925

__________ __________     
  صافي األصول      

  قائمة ب –صافي األصول المحتفظ بھا نھایة السنة    2,018,632 2,135,933
     ـــــــــــــــــــــ __________
  مجموع المطلوبات وصافي األصول     20,769,813  20,802,858

========= =========     
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    إیضاح  9201  2018

  اإلیرادات  دوالر أمریكي دوالر أمریكي
 إیرادات من وزارة المالیة الفلسطینیة )11( - 599,979

 إیرادات من جھات مانحة )12(  2,103,162  20,982
 فوائد بنكیة وعوائد القروض الممنوحة )13(  447,625  318,502

  ایرادات اخرى    644  3,894
      ـــــــــــــــــــــ __________

  مجموع اإلیرادات    2,551,431  943,357
__________ __________     

  لمصاریــف والنفقاتا     
 مصاریف األنشطة  )14( )2,099,686( )12,113(
 المصاریف اإلداریة والعمومیة  )15(  )512,259(  )459,027(
 مصاریف استھالك  )6(  )27,404(  )25,793(
  كوك في تحصیلھامصاریف دیون مش    )708(  )12,293(
  خسارة إستبعاد موجودات ثابتة  )6(  -  )277(

      ـــــــــــــــــــــ __________
  مجموع المصاریف     )2,640,057(  )509,503(
  فرق العملة    )28,675(  )186,134(

      ـــــــــــــــــــــ __________
  التغیر في صافي األصول للسنة    )117,301(  247,720
__________ __________     

  صافي األصول      
 صافي التغیر في األصول خالل السنة   )117,301( 247,720

 صافي األصول أول السنة    2,135,933  1,887,076
  تعدیالت وتسویات سنوات سابقة    -  1,137

     ـــــــــــــــــــــ __________
 ة أقائم –صافي األصول نھایة السنة     2,018,632  2,135,933

=========  =========      
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  البیـــــان  إیضاح  2019  2018
  التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة  دوالر أمریكي دوالر أمریكي

  قائمة ب-التغیر في صافي األصول للسنة    )117,301( 247,720
  تعدیالت لتسویة صافي التغیر في صافي الموجودات خالل       
  السنة لصافي التدفق النقدي      
  د ال تتطلب تدفقات نقدیةبنو      

  استھالك موجودات ثابتة  )6( 27,404 25,793
  مخصص مكافأة نھایة الخدمة  )10(  36,157  27,478
  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا    708  12,293
  تعدیالت سنوات سابقة    -  1,137

  خسارة استبعاد موجودات ثابتة  )6(  -  277
  التشغیلیةالتغیرات في الموجودات والمطلوبات       
 ذمم قروض   951,777 )9,782,666(

 المصاریف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدینة األخرى    )64,369(  24,453
 المصاریف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى    21,406  )55,361(
 إیرادات مؤجلة    40,102  )2,698(
 مدفوعات مكافأة نھایة الخدمة  )10(  )13,409(  )42,803(

__________ __________      
  (المستخدمة في) األنشطة التشغیلیةالواردة من مجموع التدفقات النقدیة     882,475  )9,544,377(

__________ __________     
 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة   
  شراء موجودات ثابتة )6( )6,074( )1,016(

__________ __________    
 صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة   )6,074(  )1,016(

__________ __________     
  في النقد والنقد المعادل للسنة(النقص)  الزیادة صافي   876,401 )9,545,393(

  رصید النقد والنقد المعادل أول السنة    4,537,551  14,082,944
      ـــــــــــــــــــــ __________

  رصید النقد والنقد المعادل آخر السنة  )3( 5,413,952  4,537,551
=========  =========      
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  ة النشاط:التأسیس وطبیع .1

بموجب قرار رئاسي رقم  في فلسطین الصندوق الفلسطیني للتشغیل والحمایة االجتماعیة للعمال تأسس   .أ
لدعم التطویر االقتصادي من خالل تفعیل  وتحضیر سیاسات سوق  كھیئة وطنیة مستقلة 2003 لسنة  9

باب والفئات المھمشة، خلق فرص عمل الئقة للباحثین عن عمل مع التركیز على الخریجین الشو العمل
وللمساھمة في تقلیل نسب البطالة والفقر وتحقیق العدالة االجتماعیة ومستوى أفضل للتنمیة، من خالل 
تمویل برامج ومشاریع تحقق زیادة تنافسیتھم في أسواق العمل الداخلیة والخارجیة، بالتعاون مع الشركاء 

 تالیة:فلسطین لتحقیق غایاتھ  ال المحلیین والدولیین في
 لمساھمة في تنفیذ السیاسات الوطنیة التدخلیة في سوق العمل للحد من البطالة، التي تقودھا الحكومة ا

وطنیة  استراتیجیاتبالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وما ینبثق عنھا من 
تنسجم معھا لزیادة  للتشغیل، وذلك من خالل تقدیم الدعم المالي والفني للبرامج والمشاریع التي

  .فرص العمل
  التحتیة والمساھمة في تنمیة  البنیةالمشاركة في عملیة التنمیة المستدامة للتجمعات المھمشة وتطویر

 .المال االجتماعي رأس
   وإكسابھمتدریب العمال  وإعادة وتأھیلتنمیة الموارد البشریة من خالل تنفیذ برامج تدریب 

 .سر اندماج المتعطلین في سوق العمل الفلسطینيالخبرات التخصصیة، وبما یی
   القائمة وتشجیع الریادیین على إقامة مشاریع صغیرة وصغیرة جدا جدیدة  المنشآتتنمیة ودعم

 .خاصة بھم، بھدف تولید فرص عمل دائمة
ة بموجب مذكرة تعاون لتنفیذ برنامج االئتمان المیسر الممنوح من قبل التعاون االیطالي ما بین وزار  .ب

المالیة والتخطیط والصندوق الفلسطیني للتشغیل والحمایة االجتماعیة تم تفویض الصندوق بإدارة وتنفیذ 
برنامج االقراض المشمول في االتفاقیة المالیة ومذكرة التفاھم الموقعة بین الحكومة الفلسطینیة والحكومة 

ض طویل االجل وبدون فائدة بقیمة االیطالیة والتي تحصل بموجبھا وزارة المالیة الفلسطینیة على قر
تدار من خالل الصندوق   Start-Up Palestineملیون یورو مخصصة لبرنامج  20اجمالیة 

ملیون یورو یتم منحھا من خالل الصندوق  14الفلسطیني للتشغیل والتي من ضمنھا تخصیص مبلغ 
ملیون  3صیص مبلغ قروض للمشاریع الصغیرة والمتوسطة والریادیھ من اجل خلق فرص عمل وتخ

ملیون یورو لتمویل اتحاد جمعیات التوفیر  3یورو لضمان القروض من خالل الصندوق ومبلغ 
 والتسلیف والتي سیتم ادارتھا واالشراف علیھا من خالل الصندوق.

 
  .)2018للعام موظفین  10( 2019للعام  موظف 18الصندوق  موظفيبلغ عدد   .ج
 .2020تشرین األول  18 بتاریخ إدارة الصندوقمن قبل  2018للعام  قللصندوالمالیة  قوائمتم اعتماد ال  .د

 
  السیاسات المحاسبیة الھامة: .2

رض ال م ع وائمت ة  ق یرات ذات العالق ـة والتفس اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی ا للمع ـة وفق ـة المرفق المالی
  ة.الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالی

  استخدام التقدیرات:
وائمإن إعداد ال ن إدارة  ق ب م بیة یتطل ق السیاسات المحاس ة وتطبی امالمالی ادات  الصندوق القی دیرات واجتھ بتق

دیرات  ذه التق ا أن ھ ة. كم ات المحتمل ن االلتزام اح ع ة واإلفص ات المالی ودات والمطلوب الغ الموج ي مب ؤثر ف ت
كل واالجتھادات تؤثر في اإلیرادات والمصار ة. وبش ة العادل ي القیم رات ف ي التغیی یف والمخصصات وكذلك ف

ن إدارة  ب م اص یتطل دارخ ندوق إص تقبلیة  الص ة والمس دفقات النقدی الغ الت دیر مب ة لتق ادات ھام ام واجتھ أحك
ن  ة م ات متفاوت ا درج ددة لھ ل متع یات وعوام ى فرض رورة عل ة بالض ذكورة مبنی دیرات الم ا. إن التق وأوقاتھ

اع التقدیر وع ن أوض ة ع رات الناجم ة التغی ك نتیج دیرات وذل ن التق ف ع د تختل ة ق ائج الفعلی یقن وأن النت دم الت
  وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.

  المالیة: قوائمال إعدادأساس   .أ
ً و المعدل االستحقاقالمالیة تبعاً ألساس  قوائمھذه ال إعدادتم  االعتراف باألعباء تم یھذا األساس ل وفقا

  .قبضھا واالعتراف باإلیرادات عنداستحقاقھا عند والمصاریف 



  

  

7 
   

 

  النقد والنقد المعادل:  .ب
م  وك والشیكات برس دى البن یمثل بند النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق، الحسابات الجاریة والودائع ل

دفع  3التحصیل وأوراق الدفع التي تستحق خالل  ة ال ا الشیكات المؤجل اً منھ ھر مطروح تحق أش ي تس الت
  خالل ثالثة أشھر (في حال وجودھا).

  
  :الممتلكات والمعداتاستھالك   .ج

باستخدام بالتكلفة ویتم استھالكھا على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لھا  الممتلكات والمعداتیتم إثبات 
  التالیة:طریقة القسط الثابت وبالنسب المئویة 

  %20- %10      أثاث  -
  %33- %10    مكتبیة ومعدات أجھزة  -
  %33- %10    حاسب آلي وملحقاتھ -
  %20      سیارة -
 %10    تحسینات مأجور -
  %33- %10      انظمة وبرامج -
 

  مخصص مكافأة نھایة الخدمة:   .د
ة  ة الخاص ة والتعاقدی ات القانونی ة االلتزام وظفین لمواجھ ة للم ة الخدم أة نھای ص مكاف اب مخص تم احتس ی

م د ت ة وق ة المتراكم رة الخدم ة  بنھایة خدمة الموظفین عن فت وانین الداخلی أة حسب الق ذه المكاف اب ھ احتس
  بما ال یتعارض مع قانون العمل والعمال الساري في فلسطین. للصندوق

  
  اإلیرادات:  .ه

 فیما یلي:من المرسوم الرئاسي ) 5(المادة وفق الصندوق تتمثل إیرادات 
 .المبالغ المخصصة من الموازنة العامة لدولة فلسطین -
 .والھبات المنح -
 والفوائد البنكیة.العموالت على القروض الممنوحة الرسوم و -
 

             ترجمة العمالت األجنبیة:  .و
العمالت مریكيبالدوالر األالمالیة بالسجالت المحاسبیة  قوائمیتم تسجیل ال ة ب ات المالی ، ویتم تحویل العملی

ت ة ی نة المالی ة الس ي نھای ة، وف ت حدوث العملی ائد وق رف الس عر الص ب س رى حس دة األخ ل أرص م تحوی
ائدة  مریكيالدوالر األ إلىالموجودات والمطلوبات المتداولة بالعمالت األخرى  حسب أسعار الصرف الس

ي  نة ف ائج الس من نت رى ض الت األخ ل العم ن تحوی ة ع ات الناتج د الفروق تم قی نة، وی ة الس ي نھای ةف  قائم
  .والتغیر في صافي األصول األنشطة

  سعر الصرف
 ــانالبیـ 2019 2018

  دوالر أمریكي دوالر أمریكي
 شیقل جدید 1 0.2893 0.2648
  یورو 1  1.1207  1.143

 
  التدفقات النقدیة: قائمة  .ز

  تم إعداد قائمة التدفقات النقدیة بالطریقة غیر المباشرة. -
ي  - وك والت دى البن ع ل ة والودائ ابات الجاری ي الصندوق والحس د ف یشمل النقد والنقد المعادل على النق

  المالیة. قوائمحق خالل ثالثة أشھر من تاریخ التست
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  النقد والنقد المعادل: .3
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2018  2019    
  دوالر أمریكي دوالر أمریكي

  الصندوق النثري  514 666
 حسابات جاریة لدى البنك العربي   5,091,339  4,533,759

 حسابات جاریة لدى بنك فلسطین  339,668  4,387
  شیكات صادرة آجلة )17,569( )1,261(

__________ __________    
  مجموع النقد والنقد المعادل  5,413,952  4,537,551

========= =========   
 
  :قروضذمم  .4

  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ
2018  2019    

  دوالر أمریكيدوالر أمریكي
 م هللارا –اتحاد جمعیات التوفیر والتسلیف  2,279,181 2,281,792
 ج  –قروض - الفلسطینیة لإلقراض والتنمیة (فاتن)  1,464,773  2,530,486
 ج  –قروض  –شركة أكاد للتمویل والتنمیة   2,230,861  2,479,707
 ج –قروض  –شركة فیتاس فلسطین لإلقراض   2,496,627  2,705,485
 ج –قروض  –اإلبداع للتمویل متناھي الصغر   1,842,839  1,974,714
 ج –قروض  –شركة أصالة للتنمیة واإلقراض   2,212,841 2,608,465
   قروض –شركة ریف لخدمات التمویل الصغیر   1,593,893  1,593,893

  ج –قروض  –المؤسسة المصرفیة الفلسطینیة  1,000,000 --
  ج –قروض  –مؤسسة فجر القدس  108,000 --

 جمعیة مزارعي األشجار المثمرة/ جنین  1,515 1,515
 جمعیة الشجرة المباركة/ طوباس  2,237  2,237
 جمعیة عابود التعاونیة الزراعیة  2,745  2,745
 جمعیة أبناء طولكرم لتنمیة الثروة الحیوانیة  7,002  7,002
 الجمعیة التعاونیة للتصنیع الزراعي/ طمون  5,976  5,976

 شركة العدالة للتنمیة االجتماعیة  20,891  20,891
 قروض  –نیة لإلقراض والتنمیة (فاتن) الفلسطی  -  6,250

   ـــــــــــــــــــــ __________
  المجموع   15,269,381  16,221,158

  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  )40,366(  )39,658(
    ـــــــــــــــــــــ __________
  الصافي  15,229,015  16,181,500

========= =========   
ات) برسم التحصیل بقیمة المبالغ الممنوحة للمقترضین  الصندوق استلم شیكات  .ب روض (الجمعی مانة للق كض

ندوق  ام الص د ق رفین وق ین الط اق ب ب االتف ة بموج تحقاق مختلف واریخ اس یكات بت ذه الش ة وأن ھ الممنوح
ان بتاریخ االستحقاق یتم إعداد قید بھا كسداد لذمم القروض وقد  وعند تحصیل الشیكاتفي البنك  بإیداعھا ك

اریخ  یل بت م التحص یكات برس غ  31/12/2019رصید الش فربمبل ي ص ة  دوالر أمریك اع كاف م إرج ث ت حی
 .دوالر أمریكي 43,139بمبلغ الشیكات 
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ا د القروض التي تم منحھا لمؤسسات اإلقراض الصغیر ومتوسطة الحجم بناًء على اتفاقیات نظامیة توضح المدیونیة وطریقة إقراضھا ونسب الفوائ  .ج والعوائد لتلك القروض، وبیانھا كم
 یلي:

 اسم المقترض
  رصید القروض

31/12/2019  
  رصید القروض

  فترة السداد نسبة الفائدة  تاریخ منح القرض  مبلغ القرض  31/12/2018
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي

  سنوات 5  %2  2015تشرین الثاني،  4  3,150,000  2,530,486 1,464,773الشركة الفلسطینیة لإلقراض والتنمیة (فاتن)
  سنوات 5  %2  2015تشرین الثاني،  4  1,050,000  2,479,707  2,230,861 شركة أكاد للتمویل والتنمیة

  سنوات 5  %2  2015تشرین الثاني،  4  1,050,000  2,705,485  2,496,627 شركة فیتاس فلسطین لإلقراض
  سنوات 5  %2  2015تشرین الثاني،  4  525,000  1,974,714  1,842,839 الصغر اإلبداع للتمویل متناھي

  سنوات 5  %2  2015تشرین الثاني،  4  1,575,000  2,608,465  2,212,841 شركة أصالة للتنمیة واإلقراض
  سنوات 6  %2  2018كانون ثاني  15  1,593,893  1,593,893  1,593,893  شركة ریف لخدمات التمویل الصغیر 

  سنوات 6  %2  2019تشرین األول  22  1,000,000  -- 1,000,000 سسة المصرفیة الفلسطینیةالمؤ
  سنوات 5  %0 2019تشرین الثاني،  20  108,000  --  108,000  مؤسسة فجر القدس

  __________  __________  __________        
  10,051,893  13,892,750  12,949,834 مجموع القروض

========= ========= =========
  شھر من تاریخ توقیع االتفاقیة، ولكن فترة السماح ال تشمل الفائدة السنویة.  12إلى  9* من ضمن شروط االتفاقیات الموقعة أنھ یتم منح فترة سماح من 

 متناقصة. %2**نسبة الفائدة السنویة 
 

  المصاریف المدفوعة مقدماً وأرصدة مدینة أخرى: .5
  لي:یتألف ھذا البند مما ی

2018  2019    
  دوالر أمریكيدوالر أمریكي

11,169 14,231 ً   مصاریف مدفوعة مقدما
 مستحقة قروضفوائد  53,146  -- 

 ذمم مدینة أخرى 16,277  8,116
    ـــــــــــــــــــــ __________

  المجموع   83,654  19,285
========= =========   
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  الموجودات الثابتة: .6
  مما یلي:یتألف ھذا البند 

 أثاث 
  أجھزة 

 ومعدات مكتبیة
  حاسب آلي 

 المجموع   انظمة وبرامج تحسین مأجور سیارة وملحقاتھ
 دوالر أمریكي  دوالر امریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

        التكلفة
  148,344        1,310           3,107           39,800         31,217         49,532         23,378         1/1/2019رصید 

-                1,692           1,761           2,621           إضافات                 -                 -             6,074  
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

  154,418        1,310           3,107           39,800         32,909         51,293         25,999        31/12/2019رصید 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

              ك المتراكماالستھال
  83,822          475              519              18,971         20,725         28,932         14,200         1/1/2019رصید 

  27,404          294              311              7,960           4,473           11,394         2,972           استھالك السنة
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

  111,226        769              830              26,931         25,198         40,326         17,172         31/12/2019رصید 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

             صافي القیمة الدفتریة
31/12/2019           8,827         10,967           7,711         12,869           2,277              541          43,192  
 ===============================================================

31/12/2018           9,178         20,600         10,492         20,829           2,588              835          64,522  
 ===============================================================
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 :وأرصدة دائنة أخرى ةمصاریف مستحق .7
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2018  2019    
  دوالر أمریكي دوالر أمریكي

 إجازات مستحقة 16,270 22,223
 مصاریف مستحقة   7,640  8,046
  الرواتب  –اقتطاعات ضریبة الدخل   3,850  2,100

  مخصصات أخرى  51,216  49,881
  ذمم دائنة أخرى 25,859 1,179

    ـــــــــــــــــــــ __________
  المجمــوع  104,835  83,429
========= =========   

 
 :مؤجلةإیرادات  .8

  یتألف ھذا البند مما یلي:
2018  2019    

  دوالر أمریكيدوالر أمریكي
 إیرادات مؤجلة ـ أول السنة 10,548 13,246
  إیرادات واردة خالل السنة  2,143,264  18,284

 )12إیضاح ( –المتحقق من إیرادات مؤجلة  )2,103,162(  )20,982(
    ـــــــــــــــــــــ __________

  رصید اإلیرادات المؤجلة  50,650  10,548
========= ========    

  
 :األجل قرض وزارة المالیة طویل .9

الغ  د الب ة  18,501,900یمثل ھذا البن ي قیم ام  17,000,000دوالر أمریك م استالمھا خالل ع ورو ت  2016ی
غ  2017و  20,000,000من القرض طویل األجل الذي تم منحة للسلطة الفلسطینیة من الحكومة اإلیطالیة بمبل

نة لیسدد خالل  21یورو بفترة سماح  دة  32س نة بفائ ى اال %0س تناداً إل ة، اس ع وزارة المالی ة م ة المبرم تفاقی
  وباإلضافة إلى ما ورد في إیضاح (ب).

  
 ة:مخصص مكافأة نھایة الخدم .10

  یتألف ھذا البند مما یلي:
2018  2019    

  دوالر أمریكي دوالر أمریكي
  رصید بدایة المدة  71,048 86,373
  إضافات   36,157  27,478

  مدفوعات خالل السنة  )13,409(  )42,803(
    ـــــــــــــــــــــ __________

  المجمــوع  93,796  71,048
========= =========   

  
 وزارة المالیة الفلسطینیة:إیرادات من  .11

الل ة خ ن وزارة المالی الغ م تالم اي مب تم اس م ی ام  ل الل ع ام  دوالر 979,599، و2019خ الل ع ي خ أمریك
ابقاً . 2018 ت س ة المخصصة للصندوق كان أن الموازن م ب ع العل ة، م ن وزارة المالی المبالغ التي تم استالمھا م

ً  5,000,000حددت بمبلغ    دوالر أمریكي. 1,000,000وتم تعدیلھا إلى  دوالر أمریكي سنویا
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 إیرادات من جھات مانحة: .12
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2018  2019    
  دوالر أمریكي دوالر أمریكي

   UNDPإیراد منحة  1,914,769 13,245
 منحة البنك اإلسالمي للتنمیة   --   7,737

  NDCمركز تطویر المؤسسات االھلیة  17,775  -- 
  وزارة التنمیة االجتماعیة   133,337  -- 
 VTDجمعیة ریاح األرض اإلیطالیة   37,281  -- 

__________ __________   
  )8إیضاح ( -المجمـوع  2,103,162  20,982

========= =========   
  

 فوائد بنكیة وعوائد القروض الممنوحة: .13
د و ندوق وعوائ ع الص ى ودائ ة عل د الدائن الي الفوائ د إجم ذا البن ل ھ ات یمث ة لمؤسس روض الممنوح وم الق رس

  ، وتتألف كما یلي:اإلقراض
2018  2019    

  دوالر أمریكي دوالر أمریكي
  عوائد القروض الممنوحة 321,973 261,391
 فوائد الودائع  125,625  57,111

__________ __________   
  المجمـوع  447,625  318,502

========= =========   
  

 مصاریف األنشطة: .14
  ف ھذا البند مما یلي:یتأل

2018  2019    
  دوالر أمریكي دوالر أمریكي

 بناء وتطویر قدرات المؤسسات المجتمعیة 4,771 -
  مصاریف محروقات / لتنفیذ مشاریع  5,794  506

  مصاریف االجھزة واالثاث  51,514  -
  مصاریف ورش عمل  6,546  
  مشاریع -برید وبرق وھاتف   4,637 -
  واصالت المشاریعمصاریف م  17,131  -
  مشاریع -قرطاسیة ومواد مستھلكة   16,567  -
  مشاریع - مصاریف تأمینات   5,576  -

  مشروع خلق فرص عمل  39,865  11,607
  مشاریع -رواتب ومكافأت   1,947,285  -

   ـــــــــــــــــــــ  __________
  المجمـوع  2,099,686  12,113

========= =========   
  

  والعمومیة: اإلداریةالمصاریف  .15
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2018  2019    
  دوالر أمریكي دوالر أمریكي

 رواتب ومكافآت 261,935 261,460
 إیجار مقر الصندوق  34,870  32,533
 أتعاب نھایة الخدمة  36,157  27,478
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2018  2019    
  دوالر أمریكي دوالر أمریكي

 مصاریف إجازات  2,343  4,624
 كھرباء ومیاه وغاز  10,990  6,740
 طاسیھ ومطبوعاتقر  2,122  1,295
  دعایة وإعالن  13,752  7,010
 مصاریف محروقات   4,896  2,752
 برید برق وھاتف  11,187  8,674

 عموالت وفوائد بنكیة  1,592  360
 مصاریف صیانة  4,577  6,169

 مصاریف تأمین   10,889  15,100
 مصاریف خدمات استشاریة  3,618  2,804

  مصاریف خدمات أعمال  37,325  33,963
 أتعاب تدقیق  7,922  3,000

 مواد ولوازم استھالكیة  918  493
 مكافآت مجلس اإلدارة والمجلس التنفیذي  14,171  15,519
  مصاریف مواصالت عمل ومھمات  15,314  15,679

 ترخیص وصیانة سیارة  2,969  737
  مصاریف الموقع االلكتروني  4,375  1,904
  ریب المھني والتقنيمصاریف أسبوع التعلیم والتد  12,338  5,608

  مصاریف بحث ودراسات  11,227  -- 
  أخرى  6,772  5,125

    ـــــــــــــــــــــ __________
  المجمـوع  512,259  459,027

========= =========   
 سیاسة إدارة المخاطر: .16

 إدارة المخاطر:  .أ
ھ  دیریوج ندوق وی ھ  الص ة بعملیات ة المتعلق اطر المالی اطاتھ،المخ اطر: و ونش ذه المخ من ھ اطر تتض مخ

  .، مخاطر االئتمان، مخاطر السیولةصرف العمالت
  :صرف العمالتمخاطر سعر   .ب

ذیقوم  عار  الصندوق بتنفی ات أس ة لتقلب اطر نتیج ن المخ اً م رض نوع ا یف ة مم العمالت األجنبی ھ ب معامالت
ك صرف ھذه العمالت خالل  نة ویمل عار  وإجراءات إلدارة المخاطر الصندوق سیاساتالس ة بأس المتعلق

   .الصرف األجنبي
  مخاطر االئتمان:  .ج

تج  ا ین ة مم ھ التعاقدی تشیر مخاطر االئتمان إلى تلك المخاطر التي تظھر عندما یتخلف المدین عن التزامات
راف  الصندوق سیاسات، حیث یمتلك للصندوقعنھ خسائر مالیة  ع األط ل م ة التعام ح كیفی ة توض ائتمانی

دی ى سداد ال ائر ون القادرة عل ل مخاطر الخس یلة لتقلی زوم كوس د الل ة عن ى ضمانات مالئم والحصول عل
ب المالیة ا ان  الصندوق بانتظاملناتجة عن العجز في تسدید الدیون، ویراق دالت االئتم ة مع ات المدین للجھ

ام و تم القی نة، وی ات خالل الس ذه الجھ ع ھ امالت م اع حجم المع ة األوض ن ناحی ان م تمر لالئتم یم مس بتقی
ل  ة. وتمث ان ذات أھمی ر أخطار االئتم ك، ال تعتب ن ذل رغم م ى ال ة. عل والظروف االقتصادیة للجھة المدین

ب تعرض  قوائمالقیم التي تظھر بھا األصول المالیة في ال ن نس  الصندوق لمخاطرالمالیة الحد األقصى م
  االئتمان، بدون األخذ بعین االعتبار قیمة أي ضمانات تم الحصول علیھا.

  
  اطر السیولة:مخ  .د

س إدارة  الصندوق إطاریتبنى مجلس إدارة  ك ألن مجل  الصندوق مسؤولعام إلدارة مخاطر السیولة وذل
  .عن إدارة مخاطر السیولة

  
  مخاطر التركز الجغرافي:  .ه

ى  الصندوق نشاطاتھیمارس  ؤثر عل ا ی تقر، مم ر المس في فلسطین حیث الوضع السیاسي واالقتصادي غی
 .الصندوقأداء 
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 ث الحقة:حداأ .17

اني 19-الحقاً لتاریخ القوائم المالیة تم تأكید وجود فایروس كورونا المستجد(كوفید انون الث ھر ك  2020) في ش
والذي انتشر في العدید من دول العالم. تم اإلعالن عن فایروس كورونا كجائحة عالمیة من قبل منظمة الصحة 

ار  ذا الجائحة آث ون لھ نة العالمیة. ومن المتوقع ان یك الل س ة خ ادیة مختلف ع القطاعات  2020اقتص ى جمی عل
وائم  ى الق دیالت عل ب تع ي ال تتطل ة والت داث الالحق ن االح ر م دث یعتب ذا الح د اإلدارة أن ھ ادیة. تعتق االقتص

  المالیة المشمولة بالتقریر وبالتالي لم تقم بإجراء أي تعدیالت على القوائم المالیة.
 

  األرقام المقارنة: .18
   تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتالءم وتصنیف أرقام السنة المالیة الحالیة.تم إعادة 




