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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

عصام ابو الحاج
رئيس مجلس اإلدارة

الزميــــات والزمــــاء األعــزاء فــــي مجلــــس إدارة شــــركة ريــــف ومســــاهميها وطواقمهــــا وشــــركاءنا فــــي القطــــاع المصرفــــي والتمويلــــي
والهيئــــات الرقابيــــة فــــي ســــلطة النقــــد الفلســطينية ومراقــــب الشــــركات فــــي وزارة االقتصــاد الوطنــــي المحترميــــن.
جمهورنا المستهدف من مزارعين ونساء وشبان يبحثون عن مستقبل أفضل
بصــدور هــذا التقريــر نكــون قــد دخلنــا العــام الحــادي عشــر مــن عمــر شــركة ريــف ،التــي منحــت منــذ تأسيســها وحتى نهاية عام  2017ما
مجموعه  9,021قرضــا ل  9,169عائلــة فلســطينية ،بمحفظــة تراكميــة قدرهــا  49.2مليــون دوالر .ولــم تكــن صدفــة ان شــركتنا حملــت
اســــم ريــــف ،فاالغاثة الزراعيــــة التــــي أنشــــأتها ووظفــت أمــــواال ومصــادر بشــرية بهــا ،وشــركاؤها ،يعنــون بشــكل رئيــس بالتنميــة الريفيــة،
وســــبق تأســــيس شــــركة ريــــف للتمويــــل شــــركة الريــــف للتســــويق واالستثمار التــــي تركــز علــى فتــــح االسواق الخارجيــــة وتوســيع الســوق
الداخليــــة لمنتجــــات الريفييــــن الفلســــطينيين ،ضمــــن اســــتراتيجية أشــــمل تركــــز علــى تعزيــــز االمن الغذائــي وبقــاء وصمــــود الفلســطينيين
وحمايــة مصــادر العيــش الكريــم فــي أرضهــم ومواجهــة سياســات التهجيــر والتطهيــر العرقــي والتصــدي لالستيطان الكولونيالي لالراضي
الفلســــطينية .وكانــــت الميــــزة التنافســــية لشــــركة ريــــف أنهــا تركــز علــى تمويــل المشــاريع االنتاجية وليــس االستهالكية التــي تزيــد الفقــراء
فقــــرا وتدخلهــــم فــــي دوامــــات الديــــون ،اذ شــــكلت نســــبة المشــــاريع االنتاجية مــــن اجمالــي تمويــل شــركة ريــــف 81.%وفــي ظــل عــزوف
المؤسســــات التمويليــــة عــــن تمويــــل المشــــاريع الزراعيــــة بســــبب المخاطــــر االعلى فــــي هــــذا القطــــاع ،قــــررت ريــــف أن تكــــون أحــــد القيــــم
االضافية لهــــا هــــو إعطــــاء أولويــــة لتمويــــل المشــــاريع الزراعيــــة والتصنيــــع الزراعــــي واألمن الغذائــــي .ركــــزت ريــــف كذلــك علــــى اســتحداث
فــــرص عمــــل جديــــدة لمواجهــــة البطالــــة كأحــــد أهــــم المشكالت،
وبشــــكل خــــاص بيــــن الشــــباب والنســــاء حيــــث نســــب البطالــــة
والفقــــر تزيــــد عــــن باقــــي القطاعــــات ،وقــــد بلــــغ مجمــــوع فــــرص
العمــــل الدائمــــة التــــي وفرتهــــا قــــروض الشــــركة  8,000فرصــــة
عمــل.
قــــرر مجلــــس إدارة ريــــف وطواقمهــــا ان يكــــون عــــام  2016عامــــا
انتقاليــــا يتحقــــق فيــــه االستقرار وقــــد تــــم ذلــــك ،وأن يكــــون عــــام
 2017عــام نمــو واســتثمار فــي البنيــة التحتيــة والمصــادر البشــرية
فــــي الشــــركة بالتــــوازي مــــع نمــــو محفظتهــــا وايراداتهــــا لتغطيــــة
التكاليــــف الناجمــــة عــــن ذلــــك ،وتحســــين المؤشــــرات الرقميــــة
والنوعيــــة فــــي حيــــاة الشــركة وزيــادة مزاياهــا التنافســية واســتعادة
ثقــــة شــــركائها بهــــا .وهكــــذا تــم نقــــل مقــر الشــــركة الرئيســي الــى
مبنــى احــدث ويوفــر بيئــة آمنــة تحــد مــن المخاطــر ،واالنتقال الــى
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«تعزيــز االمن الغذائــي وبقــاء
وصمــود الفلســطينيين وحمايــة
مصــادر العيــش الكريــم»

مقــــرات جديــــدة فــــي  11فرعــــا ،وزيــــادة طواقــــم الشــــركة وتوظيــــف ضبــــاط اقــــراض جــــدد ،وتطبيــــق نظــــام حوافــــز يميــــز إيجابيــــا لصالــــح
االفضل أداء ،علــــى قاعــــدة أن العدالــــة ال تعنــــي المســــاواة بــــل تعنــــي االنصاف والمعيار هو الجهــــد المبــــذول والنتائــــج المتحققــــة ،ومــــع
زيــــادة طواقــــم الشــــركة ،تمــــت زيــــادة معــــدل القــــروض الممنوحــة لــكل ضابــط ،وبالتالــي نمــت المحفظــــة الكليــة للشــركة بنســبة ،23%
وتحســنت المؤشــرات النوعيــة مثــل انخفــاض نســبة المحفظــة فــي خطــر مــن  8.82%نهايــة عــام  ،2016الــى  5.94%نهايــة عــام ، 2017
وارتفعــت نســب التســديد مــن  90.82%الــى  93.15%خــالل الفتــرة ذاتهــا ،وزادت نســب النســاء المقترضــات وكذلــك نســب المقترضيــن
الشــــباب لتصــــل الــــى  22%و %69بالتوالــــي ،وحاولنــــا زيــــادة التنويــــع فــــي مجاالت االقراض لتقليــــل المخاطــــر تنفيــــذا لتوصيــــات خبــــراء
التقييــم مــن احــدى الشــركات المتخصصــة عــام  2016بالمزيــد مــن التنويــع مــع االبقاء علــى اســتهداف الزراعــة والريــف .لقد تحقــق كل
ذلــــك رغــــم وجــــود ظــــروف صعبــــة فــــي قطــــاع غــزة ،نتيجــة تقليــص قاعــدة صــــرف الرواتــب للقطــاع الحكومــي وعــدم انتظامهــا وهــو مــا
أثــــر علــــى كافــــة شــــركات التمويــــل الصغيــر ومتناهــي الصغــــر وحتــى البنــوك.
لــــم يكــــن أي مــــن ذلــــك ممكنــــا لوال جهــــود وتعاون زمالئـــي فــــي مجلــــس االدارة الذيــــن ســــهلوا قــــدر اســــتطاعتهم ومنحــــوا التفويضــــات
الالزمة ،ولوال الدعــــم غيــــر المحــــدود مــــن حملــــة أســــهم الشــــركة ومالكيهــــا الذيــــن دعمــوا مجلــس االدارة بــكل قوتهــــم ،ولوال ثقــة ودعــم
الجهــــات الرقابيــــة وخاصــــة ســــلطة النقــــد والســــيد مراقــــب الشــــركات ،والشــــركاء والمموليــــن الذيــــن ال يتســع المجــال لشــــكرهم جميعــا،
وأخشــــى ان عــــددت أن أنســــى أحــــدا .واوال وأخيــــرا لوال االنتماء الصــــادق لمعظــــم كــوادر الشــركة وطاقمهــا التنفيــذي وتفانيهــم وتحملهــم
الصعــــاب والعمــــل فــــي ظــــروف صعبــــة وخــارج أوقــات دوامهــم وحتــى أثنــــاء العطــل الرســمية.
لــكل هؤالء كلمــة شــكر وعرفــان وعهــد بمواصلــة الطريــق ومواصلــة النمــو ومواصلــة تحســين كل المؤشــرات وزيــادة الكفــاءة التشــغيلية
واختصــــار الوقــــت والجهــــد وتحقيــــق بيئــــة داخليــــة أفضــــل وأكثــــر اســتقرار وتماســــكا ،وتحقيــق أعلــى انســجام ممكــــن بيــن كل مــن ذكــرت
كعائلــة ممتــدة ألســرة ريــف ،ولكــم منــا الوعــد بمواصلــة النجاحــات ومزيــد مــن النمــو ومزيــد مــن التحســين لمكانــة ريــف علــى خارطــة
التمويــــل الصغيــــر ومتناهــــي الصغــــر فــــي فلســــطين واستشــــراف آفــــاق اســــتراتيجية جديــــدة وصنــــع قصــــص نجــــاح جديــــدة ،مــــع بقــــاء
البوصلــة نحــو تأســيس أول بنــك تعاونــي فــي فلســطين والمنطقــة ،وعــدم خذالن أي منكــم ،فأنتــم تســتحقون االفضل وشــعبنا بحاجــة
أكثــــر مــــن أي وقــــت مضــــى لعقولكــــم/ن وســــواعدكم/ن .أفخــر بكــم/ن جميعــا وأعتــــز بكونــي فــردا مــن هــذه العائلــة الجميلــة.

مع اإلحترام
عصام ابو الحاج
رئيس مجلس االدارة
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سميح صبيح

المدير العام

حضرات المساهمين والشركاء والزمالء الكرام،،،
باســــمي واســــم زمالئي طاقــــم شــــركة ريــــف اضــــع بيــــن ايديكــــم التقريــــر الســــنوي العاشــــر لشــركة ريــــف عــن عــــام  ، 2017حيــث انتقلــت
شــركة ريف خالل العــام المذكــور نقلــة نوعيــة فــي معظــم مؤشــرات ادائهــا واعمالهــا ومســاهماتها فــي التنميــة االقتصادية واالجتماعية
واســــتطاعت الشــــركة خالل العــــام المذكــــور تعزيــــز مكانتهــــا وتمتيــــن وضعهــــا المالــــي واالداري والتوســــع فــــي نشــــاطاتها وتحقيــــق نمــــوا
متميــــزا فــــاق التوقعــــات .فبالرغــــم مــــن اســــتمرار حالــــة الركــــود االقتصادي فــــي فلســــطين خــــال العــــام  ، 2017باالضافة الــــى تعقيــــد
الوضــــع السياســــي واســــتمرار حالــــة عــــدم االستقرار ،اال ان شــــركة ريــــف اســــتطاعت ان تحقق تميــــز ملحــوظ واكثــــر مــن اي عــام مضــى ان
تطبق خطــــط طموحــــة ركــــزت فيهــــا علــــى نســــج عالقات تمويليــــة جديــــدة والتوســــع فــــي ايصــــال التمويــــل الــــى مســــتحقيه مــــن الفئــــات
المهمشــــة والريــــف والتــــي تحتــــاج الــــى فرصــــة تمويليــــة مــن اجــل تطويــــر او بــدء مشــاريعها .
فقــــد كان عــــام  2017مليئــــا بالحــــراك والنشــــاطات واالنجازات ،حيــــث تمكنــــا مــــن تحقيــــق الكثيــــر مــــن االنجازات الهامــــة وتطويــــر محــــاور
حيويــــة والتــــي كان لهــــا اثــــر ملمــــوس وســــيكون لهــــا اثــــار ايجابيــــة ايضــــا بالمســــتقبل ،فقــــد تمكنــــا مــــن اجتــــذاب وبنــــاء عالقات تمويليــــة
جديــــدة وتعزيــــز عالقات اخــــرى مع جهــــات مختلفــــة مــــن بنــــوك ومؤسســات تمويــل اخــرى ممــا مكننــــا مــن تجنيــد امــوال جديــدة تجــاوزت
 7.1مليــــون دوالر الول مــــرة بهــــذا الحجــــم ،كمــــا وطورنــــا اســــترتيجية جديــــدة للشــــركة اعتمــــدت علــــى دراســــة وضــــع الشــــركة الداخلــــي
والســوق واالمكانات ،وطورنــا وطبقنــا نظــام اهــداف محــددة فــي العمــل طبقــت علــى مســتوى الموظفيــن والمــدراء وارتبطــت بنظــام
متابعــة وتقييــم شــهري لالهداف ،وتــم تعزيــز عالقات الشــركة باالطراف الخارجية ومنهــم مموليــن محتمليــن فــي المســتقبل وشــركائنا
الحالييــــن ايضــــا ،وتمتيــــن وتحســــن الصــــورة الذهنيــــة للشــــركة لــــدى االوساط المختلفــــة ،كمــــا وتــــم تطويــــر نظــام حوافــــز مركــب معتمــد
علــــى معاييــــر تناســــبت مــــع اهــــداف الشــــركة ،وتــــم اســــتكمال تعبئــــة الوظائــــف المحوريــة بالهيــــكل التنظيمــي ،وبــذات الوقــــت تــم نقــل
وتحديــــث الفــــروع والمكاتــــب الــــى مواقــــع جيــــدة وباطاللة حديثــــة ومتميــــزة وتحويلهــــا الــــى فــــروع حيــــث تــــم نقــــل وتحديــــث فروعنــــا فــي
ســلفيت ،طولكــرم ،جنيــن ،قلقيليــة ،يطــا ،خانيونــس ،بيــت الهيا ونابلــس مؤخــرا وبذلــك اصبحــت كافــة فروعنــا حديثــة ومؤهلــة ،وتــم
ايضــــا نقــــل مقــــر االدارة العامــــة ليتناســــب مــــع صــــورة الشــــركة ومتطلباتهــــا المســــتقبلية ،وكذلــــك تفعيــــل النشــــاط التســــويقي وموقــع
التواصــل االجتماعي للشــركة ،كمــا طورنــا وطبقنــا نظــام تقييــم موظفيــن بموضوعيــة ونهــج متقــدم اعتمــد علــى مؤشــرات اداء واضحــة
مــــن عــــدة جوانــــب واالداء الكمــــي ،اضافــــة الــــى تعزيــــز كادر ضبــــاط االقراض فــــي المناطــــق وتعزيــــز التواصــــل البنــــاء مــــع االغاثة الزراعيــــة
اليجاد وتعزيــــز ســــبل التكامــــل الممكنــــة ،وتعزيــــز التواصــــل مــــع ســــلطة النقــــد الفلســــطينية وقطــــاع االقراض الصغيــــر مــــن أجــــل تطويــر
القطــــاع بمــــا يصــــب فــــي مصلحــــة االقتصاد الوطنــــي ،كمــا وتــــم تكثيــف التواصــل الداخلــي مــع طواقــم الشــــركة ومشــاركتهم وتكثيــف
زياراتنــــا الميدانيــــة للمناطــــق ،ولتعزيــــز وتمتيــــن صــــورة الشــــركة بالمجتمــــع وتمكينهــــا مــــن نســــج عالقــات تنمويــــة جديــــدة ومســــتقبلية
فقــــد تــــم اطالق وتنفيــــذ احتفاليــــة كبــــرى بمــــرور  10اعــــوام علــــى تأســــيس الشــــركة ،ومــــن أجــــل تمكيــــن الشــــركة مــــن تطويــــر عملياتهــــا
المســــتقبلية كان ال بــــد مــــن تطويــــر نظــــام المعلومــــات بنظــــام حديــــث ومتخصــــص فــــي االقراض الصغيــر حيــث بــــدأت الشــركة تطبيــق
نظــــام ادارة معلومــــات آلــــي جديــــد ومتطــــور والــــذي سيشــكل بنيــة تحتيــة معلوماتيــة مســتقبلية لتطويــر اعمــال الشــركة واالستفادة مــن
االدوات التكنولوجيــة الحديثــة ودمجهــا بنظــام الشــركة لتســهيل التعامــل مــع المناطــق البعيــدة وأتمتــة عمليــات الشــركة لزيــادة الكفــاءة
والفعاليــــة .وعلــــى صعيــــد االداء المالــــي والكمــــي فقــــد تمكنــــا مــــن تحقيــق تطــــور جوهــري بمؤشــرات االداء الكمــــي والمالــي ومؤشــرات
السالمة الكليــــة خالل العــــام  2017واســــتمر التحســــن ايضــــا فــــي العــــام  ، 2018حيــــث تحققــــت نســــب نمــــو فاقــــت التوقعــــات وغيــــرت
مــــن موقــــع الشــــركة فــــي خريطــــة قطــــاع االقراض الصغيــر بشــكل ملحــوظ ،وبمقارنــة نتائــح  2017مــع  2016فقــد نمــا نشــاط الصــرف
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بنســبة  ،27%ونمــت المحفظــة بــدون اثــر الديــون المعدومــة بنســبة  30%ومــع اثــر الديــون المعدومــة نمــت المحفظــة بنســبة 25.5%
حيــــث وصــــل اجمالــــي محفظــــة التمويــــل الــــى  12.1مليــــون دوالر فــــي نهايــــة عــــام  ،2017كمــــا وتمــــت زيــــادة الســــيطرة علــــى نوعيــــة
المحفظــــة حيــــث انخفضــــت نســــبة المحفظــــة فــــي خطــــر مــن  8.8%الــى  5.8%لتعــزز نوعيــة المحفظــة ،واســتمر زخــم النمــو ايضــا خالل
العــــام الحالــــي  2018وبنســــب اعلــــى ممــــا يدلــــل علــــى اكتســاب الشــركة قــوة انتاجيــــة عاليــة ،فقــد نمــا نشــاط الصــرف فــي الثلــث االول
مــــن عــــام  2018المنتهــــي فــــي  30/4/2018بنســــبة  147%مقارنــــة بنفــــس الثلــــث المنتهــــي فــــي  ، 30/4/2017كمــــا وصــــل اجمالــــي
المحفظــــة الــــى  14.6مليــــون دوالر فــــي  30/4/2018بعــــد ان كانــــت  9.8مليــــون دوالر فــــي  30/4/2017أي بنســــبة نمــــو وقدرهــــا 48%.
وعلــــى صعيــــد وضــــع الشــــركة فــــي الســــوق فــــان مــــا حققتــــه الشــــركة خالل العــــام  2017وفــــي الفتــــرة االخيرة مــــن عــــام  2018قــد رفــع
مــــن شــــأنها وترتيبهــــا بشــــكل ملحــــوظ ،فقــــد تبــوأت المركــــز الثالــث بيــن شــركات االقراض الصغيــر فــي مؤشــر نســبة النمــو خالل العــام
 2017والتــي بلغــت  ،23%كمــا أنهــا تبــوأت المركــز الثانــي فــي مؤشــر نســبة النمــو خالل الربــع االول مــن عــام  ، 2018أمــا فــي مؤشــر
نســــبة المحفظــــة فــــي خطــــر فقــــد قفــــز ترتيــــب الشــــركة مــــن الترتيــــب الســابع فــي  2016الــــى الترتيــب الرابــع فــــي  2017وهــو مــا يعتبــر
انجــاز نوعــي.
امــــا علــــى صعيــــد االداء االجتماعي فقــــد اســــتمرت الشــــركة خالل عــــام  2017باالضطالع بمهمتهــــا فــــي تعزيــــز االثر االجتماعي لتمويالتها
انطالقا مــــن رؤيتهــــا ورســــالتها ،حيــــث ركــــزت الشــــركة فــــي تمويالتها علــــى القــروض االنتاجية والمــدرة للدخــــل الصحابها والقــروض التــي
تســاهم فــي تشــغيل العاطليــن عــن العمــل حيــث اســهمت تمويالت الشــركة الممنوحــة خــالل العــام  2017فــي تشــغيل ذاتــي ومأجــور
لحوالــــي  1300شــــخص عاطــــل عــــن العمــــل فــــي الريــــف الفلســــطيني ،فــــي حيــــن ســــاهمت تمويــات الشــــركة الممنوحــــة منــــذ بدايــــة
عملهــا فــي  2008وحتــى نهايــة  2017فــي تشــغيل حوالــي  8000فرصــة عمــل ذاتــي ومأجــور ،واســتحوذت المشــاريع التنمويــة الزراعيــة
واالنتاجية والمــــدرة للدخــــل علــــى  81%مــــن اجمالــــي قيمــــة القــــروض المصروفــــة منــــذ بدايــــة  2008وحتــــى نهايــــة  ، 2017منهــــا 59%
للمشــاريع الزراعيــة ،امــا المشــاريع االستهالكية والشــخصية فلــم تتجــاوز حصتهــا  ، 6%واســهمت التمويالت المقدمــة مــن شــركة ريــف
للفالحين وســــكان الريــــف فــــي تشــــجيعهم وتحفيزهــــم العادة العمــــل فــي الزراعــة وتشــغيل مواردهــا المختلفــة حيــث أســهمت  97%مــن
المشــــاريع الزراعيــــة واالنتاجية والمــــدرة للدخــــل الممولــــة مــــن شــــركة ريــــف فــــي توليــــد دخــل اضافــــي الصحابها ،وفــــي مؤشــر االستدامة
فقــــد بلغــــت نســــبة المشــــاريع الممولــــة التــــي مــــا زالــت قائمــة وتمتلــــك مقومــات االستدامة حوالــي  83%مــــن اجمالــي عــدد المشــاريع
الممولــــة النشــــطة فــــي نهايــــة  ، 2017كمــــا وبلغــــت نســــبة عــــدد المقترضيــن مــن الفئــات الفقيــــرة والفئــات ذوي الدخــل المحــدود 80%
مــــن عــــدد المقترضيــــن النشــطين فــي نهايــة 2017 .

وعلــــى صعيــــد االداء االجتماعي الداخلــــي فقــــد تعــــززت مؤشــــراته فــــي  ، 2017وذلــك نظــــرا للتبدالت والتجديــدات فــي المنظومــة االدارية
للشــــركة واقــــرار نظــــام الحوافــــز والعمــــل علــــى نظــــام ومعاييــر تقييــــم واضحــة وموضوعيــة لكافــــة الموظفيــن ،وتعزيــــز المعاييــر المهنيــة
وروح الفريــــق ،وتعميــــق المشــــاركة واالحساس بالمســــؤولية واالنتماء فــــي كافــــة مســتويات العمــل فــي الشــركة ،ومــا ترتــب علــى ذلــك
كلــــه مــــن اجــــواء ايجابيــة وبنــاءة وبيئــة عمــل محفــزة ومســتقرة.
وعــززت شــركة ريــف ايضــا مــن تنويــع منتجاتهــا خــالل عــام  ،2017فمــن منتــج ريفنــا الزراعــي الــى منتــج مســتقبلي للمشــاريع الصناعيــة
والتجاريــة ،منتــج التعاونيــات ،منتــج القــروض الجماعيــة ،منتــج تحســين الســكن ومنتــج عائلــي ،وأدخلــت ريــف ايضــا خــالل العــام 2017
منتجــــات جديــــدة ومتميــــزة فــــي التمكيــــن اإلقتصــــادي ،فادخلــــت اداة الســــلم لشــــراء التمــــور فــــي االغوار لدعــــم صغــــار المزارعيــــن والتــــي
نفــذت بشــكل ناجــح ،ونفذنــا بنجــاح أيضــا منتــج غــراس فــي قطــاع غــزة مــن أجــل تشــغيل الخريجيــن الجامعييــن وكذلــك وقعــت الشــركة
اتفاقيــــة المشــــاريع الجماعيــــة والتــــي هدفــــت الــــى انشــاء مشــاريع ضخمــة لتشــغيل الفقــراء وبــدأ العمــل عليهــا خــالل العــام الحالــي .لقــد
خطــت شــركة ريــف خطــى كبيــرة وهامــة فــي مســيرتها خــالل عــام  ،2017وســارت بقــوة وثقــة تطــورا ونمــوا ،ان هــذه الخطــى ســتمكن
شــــركة ريــــف بدعمكــــم ووقوفكــــم الــــى جانبهــــا مــــن تحقيــق نجاحــــات اكبــر بالمســــتقبل ومواجهــة التحديــات واســــتكمال مســيرة التطويــر
الداخلــــي والتنميــــة والتمكيــــن ااالقتصــادي والمســــاهمة االيجابية والفعالــة فــي المجتمــع الفلســطيني.
وأخيــر اود ان اتقــدم بالشــكر الجزيــل الــى مجلــس ادارة شــركة ريــف لجهودهــم المثمــرة ودعمهــم المتواصــل للشــركة ،والشــكر الموفــور
الــــى االغاثة الزراعيــــة التــــي دعمــــت وواصلــــت الدعــــم للشــــركة والــــى كافــــة شــــركائنا المســــاهمين االفاضل الذيــــن آمنــو برســــالة الشــركة،
والــــى الســــادة ســــلطة النقــــد الفلســــطينية والتــــي تقــــدم المســــاندة والتنظيــــم الحصيــــف لقطــــاع االقــراض الصغيــــر وتتفهــــم حاجاتــــه
واهميتــــه ،واننــــي اتقــــدم بالشــــكر والتقديــــر البالغيــــن الــــى كافــــة زمالئــي مــــن طواقــــم الشــــركة كل فــــي موقعــــه لجهودهــــم وانتمائهــــم
للشــــركة ،وأختــــم كلمتــــي متمنيــــا ان تحظــــى شــــركة ريــف بمســتقبل مشــرق ملــيء بالنجاحــات واالزدهار للقيــام بــدور وطنــي واقتصــادي
مــــن أجــــل مجتمــــع فلســــطيني ينعــــم بالحريــــة والعدالــــة والمســــاواة وفــــي ظــل دولــة فلســــطين الحــرة.
ً
شكرا لكم
سميح صبيح
المدير العام

التقرير السنوي ٢٠١٧

7

مقدمة
أدى تفاقــم انســداد األفــق السياســي الــى اســتمرار تدهــور وتفاقــم األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة والمعيشــية لالســر الفلســطينية ،حيــث
تصاعــدت معــدالت ونســب الفقــر والبطالــة وتجــاوزت الـــ  27%و الـــ  29%علــى التوالــي* ،واســتمر االرتفــاع فــي نســب انعــدام االمــن الغذائــي
بمؤشــراته المختلفــة وبمســتوياته األســرية والعامــة وشــمل قرابــة ثلــث االســر الفلســطينية** وارتفعــت بشــكل كبيــر مؤشــرات الالمســاواة
وانعــدام العدالــة وتعمقــت الفجــوة الطبقيــة واتســعت وتراجعــت مؤشــرات االقتصــاد الكلــي ،ووصــل العجــز التجــاري الــى قرابــة  *** 40%مــن
الناتــج المحلــي االجمالــي ،وتدنــي معــدالت االســتثمار وتركــزه فــي المجــاالت غيــر المنتجــة.
وأصبــح االعتمــاد األساســي والحاســم لالقتصــاد الفلســطيني علــى االســتهالك الحكومــي والخــاص مــن الحــواالت ومســاعدات الجهــات
المانحــة والتــي تقلصــت وبشــكل كبيــر ،حيــث اشــار تقريــر لبعثــة صنــدوق النقــد الدولــي صــدر فــي شــباط  2018الــى ان المســاعدات والمنــح
الخارجيــة الموجهــة للموازنــة الفلســطينية خــال  2016و  2017قــد تراجعــت بنســبة تزيــد عــن  36%مقارنــة بالســنوات الســابقة ،كمــا لــم
يتجــاوز معــدل النمــو الـــ  3%فــي  2017واســتمرت االوضــاع االقتصاديــة والمعيشــية فــي التدهــور فــي ظــل تزايــد مخاطــر وصولهــا الــى مرحلــة
االنهيــار .هــذا إلــى جانــب تمــزق وشــرذمة الســوق الفلســطيني وتقييــد ومنــع حريــة الحركــة لألفــراد والبضائــع بفعــل الحصــار واالغالقــات
والحواجــز ،باإلضافــة إلــى اســتمرار فوضــى الســوق وتصاعــد مظاهــر االحتــكار وارتفاعــات األســعار كل هــذا فــي ظــل تواصــل اإلجــراءات
االحتالليــة اإلســرائيلية فــي الســيطرة علــى األراضــي الفلســطينية بمــا فيهــا مــن مــوارد طبيعيــة وزراعيــة مــن خــال االســتيطان والجــدار والطــرق
االلتفافية..الــخ وحرمــان الفلســطينيين مــن هــذه المــوارد ،باإلضافــة إلــى اجراءاتــه المتواصلــة فــي تدميــر وتشــويه وإفســاد مــا هــو متبقــي
ومتــاح للفلســطينيين مــن هــذه المــوارد مــن خــال تحويــل األراضــي الفلســطينية إلــى مكــب للنفايــات اإلســرائيلية ونفايــات المســتوطنات
وتدميــر األراضــي واقتــاع األشــجار....الخ .كمــا ان هــذه األوضــاع مرشــحة أكثــر للتفاقــم فــي ظــل عــدم وجــود توجــه جــدي وفعلــي لمغــادرة
المنهــج االقتصــادي والتنمــوي واالجتماعــي القائــم ،المســتلهم مــن منهــج الليبراليــة الجديــدة والــذي قــاد وســيقود إلــى المزيــد مــن االغتــراب
واالبتعــاد عــن األولويــات الشــعبية والتنمويــة المتركــزة فــي دعــم وتعزيــز القــدرة الحقيقيــة علــى الصمــود ( حيــث تشــير المعطيــات االحصائيــة
للجهــاز المركــزي لالحصــاء الفلســطيني بــان قرابــة نصــف االســر الفلســطينية ال تســتطيع الصمــود اقتصاديــا ومعيشــيا لشــهر او شــهرين،
كمــا تشــير النتائــج االساســية لمســح القــوى العاملــة للعــام  2017الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لالحصــاء الفلســطيني بــأن قرابــة 39%
مــن العامليــن بأجــر فــي الســوق الفلســطيني يتقاضــون اجــرا يقــل عــن الحــد االدنــى لالجــور وهــو  1450شــيكل ) ،األمــر الــذي ســيترتب عليــه
توســيع مســاحة االنكشــاف التنمــوي واالجتماعــي والمعيشــي الــذي تعيشــه اغلــب الفئــات الشــعبية الفلســطينية وبالتالــي إحــداث المزيــد مــن
اإلفقــار لقطاعــات واســعة مــن المجتمــع الفلســطيني وإضعــاف قدرتهــا علــى الصمــود وتزايــد انطوائهــا علــى ذاتهــا ،واتســاع مظاهــر التمــزق
المجتمعــي واالنكفــاء علــى الــذات وتنامــي االغتــراب وفقــدان الثقــة بالمســتقبل واإلحبــاط واليــأس ،باإلضافــة إلــى اســتمرار التهميــش الكبيــر
للقطاعــات اإلنتاجيــة وفــي مركزهــا القطــاع الزراعــي ،وتعميــق الطابــع الهــش للبنيــة االقتصاديــة والتنمويــة الفلســطينية.
فــي ظــل هــذه البيئــة وهــذا المشــهد العــام بمــا فيــه مــن تحديــات ومخاطــر كبيــرة وعديــدة ومــن فــرص محــدودة وضئيلــة واصلــت شــركة
ريــف وبثبــات فــي تعزيــز مســيرة عملهــا وتصليــب بنائهــا الداخلــي وتطويــر مؤشــرات دورهــا التمويلي/التنمــوي وتركيــز اســتهدافها التمويلــي/
االقراضــي لتطويــر واقامــة المشــاريع االنتاجيــة والتشــغيلية والمــدرة للدخــل وخصوصــا المشــاريع الزراعيــة وذلــك انطالقــا مــن احساســها
العالــي والعميــق بمســؤولياتها الوطنيــة والتنمويــة وانســجاما مــع توجهاتهــا وسياســاتها القائمــة علــى المســاهمة الفاعلــة فــي تعزيــز وتقويــة
عوامــل البقــاء والصمــود لشــعبنا الفلســطيني.

*الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ،اداء االقتصاد الفلسطيني نهاية ** 2017معهد ماس ،المراجعة االستراتيجية لالمن الغذائي والتغذوي في فلسطين2017 ،
*** الجهاز المركزي لالحصاء ،اداء االقتصاد الفلسطيني ،نهاية 2017
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نبذة عن الشركة
تأسســت شــركة ريــف لخدمــات التمويــل الصغيــر فــي العــام  2007وســجلت كشــركة مســاهمة خاصــة غيــر ربحيــة لــدى وزارة االقتصــاد الوطنــي
تحــت رقــم (  ) 563143734وتــم ترخيصهــا مــن ســلطة النقــد الفلســطينية فــي شــهر أيــار مــن العــام  ،2014ومنــذ العــام  2008تخصصــت
الشــركة فــي تمويــل المشــاريع الزراعيــة الفرديــة والجماعيــة والجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة .ومنــذ العــام  2015قــررت الشــركة تنويــع محفظتهــا
االئتمانيــة مــن خــال تقديــم خدمــات التمويــل المتنوعــة والمتخصصــة والمســتدامة للمشــاريع والمنشــآت االقتصاديــة المنتجــة والمــدرة
للدخــل وفــرص العمــل مــن كافــة القطاعــات االقتصاديــة .ويتركــز عمــل الشــركة فــي الريــف الفلســطيني علــى الفئــات الفقيــرة ،والمهمشــة
والهشــة اقتصاديــا ومحــدودة الدخــل مــن المزارعيــن والمزارعــات ومــن الشــباب والنســاء وبنســبة ال تقــل عــن  69%مــن إجمالــي تمويالتهــا،
وتعتمــد الشــركة التمويــل النقــدي وأدوات التمويــل االســامي فــي برامجهــا التمويليــة مثــل المرابحــة ،الســلم ،االســتصناع ،المضاربــة،
االجــارة والمشــاركة.

رؤيتنا:
تشكل وقيام أول بنك تنموي/تعاوني ريفي في فلسطين واتساع اندماج سكان األرياف من مزارعين وفالحين وخصوصا الفقراء منهم في
خدمات التمويل الصغير التي يقدمها وتنامي فرص هؤالء وتعزز دورهم في التنمية الزراعية والريفية المستدامة والعادلة.

رسالتنا:
تقديم خدمات مالية تنموية وعادلة ،عالية الجودة ومستمرة وفي متناول جميع الريفيين بالشراكة مع الجمعيات واألفراد في المناطق
الريفية الفلسطينية باالعتماد على فريق عمل كفوء.

أهدافنا االستراتيجية:
•تنمية محفظة الشركة وزيادة الحصة السوقية وتنويع المحفظة على كافة القطاعات ،مع التركيز على القروض الزراعية
واالنتاجية ،ووضع الشركة في موقع الشركات الرائدة في قطاع االقراض الصغير.
•تنمية مصادر تمويل الشركة من مصادر مختلفة لتصل نسبة التمويل الخارجي الى حقوق الملكية الى الحد االمثل ،وابقاء
االمكانية قائمة الدخال شركاء استراتيجيين او تحويل الشركة الى ربحية.
•تعزيز اقراض المرأة والشباب وتحفيز ذلك من خالل وضع مزايا مضافة.
•رفع كفاءة عمل الشركة وتحسين مؤشراتها المالية ومؤشرات الكفاءة والفعالية ،وتعزيز ايراداتها ،وهندسة تكاليفها وعملياتها
وتسعيرها لرفع مستوى ادائها.
•تطوير انظمة وعمليات الشركة ونماذج االعمال وسياسات واجراءات عمل الشركة.
•المساهمة الفعالة في التنمية االقتصادية وتعزيز االداء االجتماعي وخصوصا في مناطق الريف ،واالضطالع بالمسؤولية
االجتماعية وتثقيف المجتمع وتعزيز صورة الشركة في ذهن المجتمع.
•تعزيز انظمة الرقابة والشفافية والحوكمة واالدارة الرشيدة.

التقرير السنوي ٢٠١٧
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أعضاء مجلس اإلدارة

عصام ابو الحاج
رئيس مجلس اإلدارة

منيف سليمان
نائب الرئيس
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شحادة بدر الدين
امين السر

منال لطفي طاهر

وائل بشارية

اسامة حرز اهلل

احمد فؤاد محمد الشافعي

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

التقرير السنوي ٢٠١٧
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لجان مجلس االدارة
اللجنة

االسماء

رئيس اللجنة

لجنة التمويل

أسامة حرزالله ،عصام أبو الحاج ،سميح صبيح،
مها حنيطي

أسامة حرزالله

لجنة التدقيق الداخلي
وادارة المخاطر

وائل بشارية ،شحادة بدر الدين ،منيف سليمان

وائل بشارية

لجنة ادارة االصول
والمطلوبات

أحمد الشافعي ،منال لطفي طاهر ،سميح
صبيح ،محمد عمرو

أحمد الشافعي

اكبر خمسة مساهمين في شركة ريف للتمويل
يبلغ عدد المساهمين من المؤسسات والتعاونيات واألفراد  31مساهما ،تملك المؤسسات والجمعيات التعاونية
 94%من اجمالي اسهم الشركة ،والباقي  6%هي شركات خاصة وافراد.

المؤسسة

عدد االسهم

النسبة

اإلغاثة الزراعية

1,555,000

91.5%

بنك اتيكا

30,000

1.8%

اتحاد الجمعيات التعاونية
للتوفير والتسليف

14,500

0.85%

شركة دواجن فلسطين

10,000

0.59%

جمعية المهندسين
الزراعيين

10,000

0.59%
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الهيكل التنظيمي لشركة ريف
الجمعية العمومية
مجلس االدارة
لجنة التدقيق
وإدارة المخاطر

لجنة ادارة االصول
والمطلوبات

دائرة التدقيق
الداخلي

الدائرة االدارية

الدائرة المالية

منطقة الشمال

المدير العام

سكرتاريا

دائرة التمويل

دائرة البحث
والتطوير

منطقة الوسط

منطقة الجنوب

لجنة االقراض
والتمويل

دائرة العالقات العامة
وتجنيد االموال

منطقة غزة

تعمل اآلن شركة ريف من خالل ستة دوائر رئيسية تتبع لإلدارة العامة في الشركة وهي موزعة كاألتي:

دائرة التمويل
دائرة الشؤون
اإلدارية

الدائرة المالية

اإلدارة
دائر العالقات
العامة وتجنيد
االموال

دائرة البحث
والتطوير
دائرة التدقيق
الداخلي

التقرير السنوي ٢٠١٧
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شبكة فروعنا
 12مكتبا وفرعا للشركة
 420موقعا وتجمعا
 51موظفا ؛  36موظفا /ة يعملون في الفروع و  15موظفا وموظفة في االدارة العامة

اإلدارة العامة
رام الله – المصايف – عمارة القصر ،الطابق االول – تلفون  ، 295107 02فاكس 2951073 02
الموقع االلكتروني  ، www.reef.psصفحة الفيس بوك :ريف للتمويل Reef Finance

منطقة شمال الضفة الغربية
فرع نابلس :نابلس ،الدوار ،عمارة العالول وابو صالحة ،خلف شارع سفيان الجهة الغربية ،الطابق  4تلفاكس 092386975
فرع طولكرم :طولكرم – شارع باريس – مجمع التاج – الطابق  – 4تلفاكس 092680893
فرع جنين :شارع الحسبة ،عمارة فنون مول ،الطابق  – 4تلفاكس 042505841
فرع قلقيلية :وسط المدينة ،عمارة مول عزام جاموس ،الطابق  –3تلفاكس 092944601

منطقة وسط الضفة الغربية
فرع رام الله :رام الله – مقابل جامع جمال عبد الناصر – عمارة الفهد ،الطابق  – 6تلفاكس022410757
مكتب سلفيت :وسط البلد – عمارة محمد عفانة ،الطابق االرضي – مقابل مجمع التكسيات – تلفاكس 092517194

منطقة جنوب الضفة الغربية
فرع الخليل :الخليل – شارع عين سارة – برج بالزا مول ،الطابق  – 2تلفاكس 22211130
مكتب يطا :يطا  -عمارة الياسمينة ،الطابق  – 2تلفاكس 2270404
مكتب بيت لحم :بيت لحم – مقر االغاثة الزراعية – مثلث الدوحة ،الطابق االول

منطقة قطاع غزة
فرع غزة :غزة ،شارع الوحدة ،مقابل عيادة الرمال ،عمارة غازي الشوا ،الطابق  ،3تلفون  ،082888914فاكس 082888915
جنوب غزة :خان يونس ،نهاية شارع السيقلي ،مفترق المجايدة ،عمارة المصري ،الطابق  ،3مقابل حلويات قصر الندى ،تلفون
082062322
شمال غزة :فرع بيت الهيا ،الشارع العام ،غرب دوار الشيخ زايد ،مقابل بنك فلسطين ،عمارة ابو مهادي ،الطابق  ،2جوال 0594203199

14

الريف للتمويل

الملخص التنفيذي
.1

زادت قيمــة محفظــة القــروض النشــطة فــي نهايــة  2017بنســبة تقتــرب مــن  23%مقارنــة مــع قيمتهــا فــي نهايــة  ،2016حيــث بلــغ
عــدد القــروض النشــطة فــي نهايــة  3,412 ، 2017قــرض بقيمــة اجماليــة تصــل الــى  12,117,398دوالر ،وتشــكل محفظــة القــروض
متناهيــة الصغــر (حتــى  )$ 5,000مــا نســبته  % 33مــن اجمالــي المحفظــة ،منهــا  18%تقــل قيمتهــا عــن  4,000دوالر.

.2

زادت قيمــة القــروض الصــادرة فــي العــام  2017بنســبة  % 27مقارنــة مــع قيمــة مــا تــم اصــداره فــي العــام  ، 2016وقــد احتلــت منطقــة
عمــل الشــركة فــي شــمال الضفــة الغربيــة المرتبــة االولــى وبنســبة  % 43مــن اجمالــي االصــدارت فــي  ، 2017تليهــا فــي ذلــك منطقــة
عمــل الشــركة فــي جنــوب الضفــة الغربيــة وبنســبة  .22%ووصــل معــدل قيمــة القــرض الصــادر فــي  2017قرابــة  5,183دوالر.

.3

زاد عــدد القــروض النســوية النشــطة مــن  19%مــن اجمالــي عــدد القــروض النشــطة فــي نهايــة عــام  2016الــى  22%فــي نهايــة
عــام.2017

.4

بلغــت نســبة عــدد القــروض الصــادرة للشــباب الذيــن تتــراوح اعمارهــم بيــن  35 – 18ســنة  69%مــن اجمالــي عــدد القــروض الصــادرة
فــي العــام .2017

.5

تراجعــت حصــة الزراعــة فــي محفظــة الشــركة مــن  47%فــي نهايــة العــام  2016الــى  % 38فــي نهايــة العــام  2017لصالــح القطــاع
التجــاري.

.6

انخفضــت نســبة المحفظــة فــي خطــر (البــار) مــن  8.82%فــي نهايــة العــام  2016الــى  5.94%فــي نهايــة العــام  .2017وزادت نســبة
الســداد مــن  90.82%الــى .93.15%

.7

ارتفــع اجمالــي المصاريــف فــي  2017بنســبة تصــل الــى  24%مقارنــة بالعــام الســابق  ، 2016وبالمقابــل فــان نســبة الزيــادة فــي قيمــة
االيــرادات التشــغيلية مــن المحفظــة خــال نفــس الفتــرة بلغــت قرابــة الـــ .17%

.8

تراجعت نسبة العائد على المحفظة خالل نفس الفترة من  12.69%الى .12%

.9

بلــغ عــدد الذيــن تدربــوا فــي فــروع ومكاتــب الشــركة فــي الضفــة والقطــاع خــال  2017اكثــر مــن  43شــاب وشــابة مــن الخريجيــن وطلبــة
الجامعــات الفلســطينية .كمــا تــم تقديــم استشــارات ومســاعدة اكاديمية/بحثيــة ل  5طــاب ماجســتير.

التوسع واالنتشار
تغطــي خدمــات الشــركة كافــة االراضــي الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن خــال  12فــرع ومكتــب (نقــاط بيــع للشــركة) موزعــة
بطريقــة تخــدم الفئــة المســتهدفة وتســهل الوصــول لهــم؛ شــمال وســط ،وجنــوب الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،هنــاك  36موظــف يعملــون
فــي الفــروع للوصــول الــى الفئــات المســتهدفة فــي مواقعهــم كمــا أنــه مــن خطــط الشــركة توظيــف ضبــاط اقــراض جــدد بمــا يتناســب مــع
حجــم نمــو محفظتهــا التمويليــة فــي كل منطقــة .وتركــز بشــكل خــاص علــى المناطــق الريفيــة والمناطــق المهمشــة والفقيــرة ومناطــق C
ومــن االســتهدافات المباشــرة للشــركة ايضــا الفقــراء فــي منطقــة االغــوار.
ان االليــة التــي تســتخدمها شــركة ريــف فــي اســتهداف الشــرائح المســتهدفة مــن برامجهــا التمويليــة والوصــول لهــم هــي عــن طريــق الوصــول
الــى المســتفيدين فــي مواقــع عملهــم وتجمعاتهــم ،حيــث يعمــل طاقــم الشــركة علــى الوصــول الــى المواقــع والتجمعــات الفلســطينية
وخاصــة الفقيــرة والمهمشــة والمناطــق النائيــة لتعريفهــم ببرامجهــا التمويليــة والوقــوف علــى التحديــات والمشــاكل التــي يعانــي منهــا صغــار
المنتجيــن والناشــطين اقتصاديــا وكذلــك دراســة وتحديــد احتياجاتهــم وتصميــم البرامــج التمويليــة المناســبة وتحديــد ادوات التمويــل التــي
تلبــي احتياجاتهــم.
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منتجاتنا وخدماتنا المالية
تمكنــــت شــــركة ريــــف منــــذ بدايــــة عملهــــا وحتــــى االن مــن الوصــــول الــــى  %84مــــن اجمالــــي عــــدد التجمعــــات الســــكانية الريفيــــة فــــي
فلســــطين ،واســــتفاد مــــن تمويالتهــا معظــــم القطاعــــات ااالقتصاديــة (زراعــــي ،تجــــاري ،حرفــــي ،خدماتــــي ،تحســين ســكن ،واســــتهالكي
وشــــخصي).

ريفنا:

السلم

ريفنــا يســتهدف ومصمــم لخدمــة المزارعيــن العامليــن فــي
القطــــاع الزراعــــي وسلســــلة القيمــــة للقطــــاع الزراعــــي ،حيــث
نعمــل علــى تمويــل صغــار المزارعيــن لزراعــة المحاصيــل
المختلفــة وكذلــك مربييــن الثــروة الحيوانيــة بــأدوات تمويــل
مناســبة عــن طريــق شــراء كافــة مدخــات ومســتلزمات االنتــاج
وتوريــد وتركيــب البيــوت البالســتيكية والبركســات والبركســات
المعزولــة بالنظــام الحديــث وفــق افضل المواصفات وتقســيط
الثمــن علــى المســتفيدين علــى فتــرات مريحة/مناســبة لهــم
تصــل الــى  60شــهر وبنفــس ســعر الســوق ،حيــث تمكنــت
شــركة ريــف مــن الحصــول علــى خصــم معقــول علــى اســعار
التوريــد والتركيــب عــن طريــق الدفــع النقــدي والشــراء الجماعــي.

يســتهدف الســلم صغــار المزارعيــن ،وجــاءت تجربــة أداة تمويــل
الســلم للتدخــل للحــد مــن الصعوبــات التــي يعانــي منهــا صغــار
المزارعيــن حيــث يتــم شــراء المحصــول مــن المزارعيــن قبــل
نضــوج الثمــر االمــر الــذي يمكــن المزارعيــن مــن الحصــول
علــى اســعار عادلــة لمنتجاتهــم ،وتوفيــر الســيولة النقديــة لهــم
قبــل نضــوج المحصــول االمــر الــذي يمكنهــم مــن االعتنــاء
بمحصولهــم بــأن تُ مكــن المــزارع مــن شــراء مســتلزماته الزراعيــة
الالزمــة للحصــول علــى جــودة ومواصفــات عاليــة لمنتجهــم
وتحســين ظروفهــم المعيشــة وشــراء مســتلزمات اســرهم
لحيــن موســم الحصــاد.

مبلغ التمويل  :لغاية  20,000دوالر

مبلغ التمويل  :لغاية  25,000دوالر

التعاونيات:

المجموعات:

يتــم اســتهداف التعاونيــــات لحــرص الشــركة علــــى تقديــــم
الدعــــم المناســــب واالفضــــل الن التعاونيــــات علــــى مــــر
الســــنوات الماضيــــة تعتبــــر مــــن أهــــم المجموعــــات التــــي
أسســــت تجمعــات فلســــطينية وعائــــات قويــــة ومتينــــة،
ونحــــن فــــي شــــركة ريــــف نخصــــص برامــــج مميــــزة مــــن اجــل
مســــاندة التعاونيــــات مــــن أجــــل تشــــجيعها علــــى التنميــــة
وتطويــــر مواردهــــا.

يســتهدف افــراد المجموعــات الذيــن يمتلكــون فكــرة وخطــة
مشــروع مجديــة ومربحــة ســواء مــن نفــس العائلــة أو تربطهــم
عالقــة شــراكة ،يتــم تمويــل مجموعــة مــن االفــراد فيصبحــوا
قادريــن علــى الحصــول علــى حجــم تمويــل اكبــر لتأســيس
مشــروع مشــترك ويكــون حجــم المشــروع والتمويــل يســمح
بتوفيــر فــرص عمــل ودخــل الفــراد المجموعــة ،إن الشــــباب
الفلســــطيني يجبرنــــا دائمـــ ًـا علــــى االعتــــراف أنــــه قــــادر علــــى
االبــــداع والتميــــز مــــن خــالل االفــكار المميــزة لمشــاريع مــدرة
للدخــــل ،ونحــــن فــــي شــــركة ريــــف خصصنــــا هــــذا المنتــــج
للمجموعــــات الشــــبابية المميــــزة التــــي تضــــع خططهــــا
وأفكارهــــا علــــى محمــــل الجــــد مــــن أجــــل تكويــــن مســــتقبلها
المثالــــي فــــي خلــــق مشــــاريع إقتصاديــــة لمشــــاريع متطــــورة.

مبلغ التمويل  :لغاية  100,000دوالر

مبلغ التمويل  :لغاية  15,000دوالر لكل فرد في المجموعة
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الريف للتمويل

الطالب الجامعي
يســتهدف الطــاب الجامعييــن لتســديد رســومهم الجامعيــة ويعتبــر هــذا المنتــج جــزءا مــن مســؤوليات
ومســاهمات الشــركة االجتماعيــة.

مستقبلي:

تحسين السكن:

يســتهدف اصحــاب وصاحبــات المشــاريع االنتاجيــة المــدرة
للدخــل وفــرص العمــل مــن مختلــف القطاعــات االقتصاديــة؛
المشــاريع التجاريــة ،الخدماتيــة ،المهنيــة والحرفيــة ...الــخ،
فربــــط مســــمى االنتاج بإســــم مســــتقبلي مــــن اجــــل تحســين
المســــتقبل وتطويــــره لصاحــــب أو صاحبــــة المشــــروع ،وهــــذا
مــــا يشــــجع المواطــــن الفلســــطيني علــى إنشــــاء مشــــاريع
إنتاجيــة تــدر لهــم الدخــل الــذي يضمــن المســتقبل الصحــاب
المشــــاريع وأبنائهــــم.

يســتهدف االســر الفلســطينية فــــي المناطــــق الريفيــــة وذلــــك
إنطالقـــ ًـا مــــن الحاجــــة الملحــــة لتحســين الظــروف المعيشــية
لالســر الفلســطينية فــــي المناطــــق الريفيــــة ،باالضافــــة إلــــى
ان مثــــل هــــذه القــــروض تخضــــع لدراســــات مبســــطة حــــول
إحتســــاب الدخــــل لالســــر التــي تنــوي تحســــين ســكنها لتنعــم
بمعيشــة أفضــل وبذلــك حتــى يتســنى لــكل أســرة الســيطرة
علــــى دخلهــــا وعلــى عــــدم التعثــر.

مبلغ التمويل  :لغاية  15,000دوالر

مبلغ التمويل  :لغاية  7,000دوالر

عائلتي

غراس

يســتهدف العائــات الفلســــطينية الريفيــة ذات الدخــــل
المحــــدود مــن أجــــل ســــد إحتياجاتهــــم االســتهالكية وتوفيــر
مســتزمات العيــش الكريــم بقــــرض ميســــر الدفعــــات وبمــا
يتناســب مــع الدخــــل االشــهري مــــن أجــــل التمكــــن مــــن ســــد
الدفعــــات بطريقــــة ميســــرة.

يســتهدف خريجــي الجامعــات الفلســطينية الجــدد او الذيــن هــم
علــى وشــك التخــرج والطــاب فــي ســنوات الدراســة االخيــرة
مــن مختلــف التخصصــات والكليــات التخصصيــة المختلفــة
بهــدف تمكيــن الخريجيــن اقتصاديــا واجتماعيــا لتحســين
مســتواهم المعيشــي وإخراجهــم مــن مســتنقع البطالــة وذلــك
مــن خــال اكســابهم المهــارات المطلوبــة لســوق العمــل
والخبــرات العمليــة لوضعهــم علــى أرض صلبــة وثابتــة ينطلقــوا
مــن خاللهــا إلــى عالــم األعمــال بحيــث يصبحــوا مــن مالكــي/
أصحــاب المشــاريع الناجحــة والمجديــة اقتصاديــا ومربحــة ماليــا
وينفــذ غــراس بالتعــاون مــع الجامعــات والمعاهــد والكليــات
المحليــة.

مبلغ التمويل  :لغاية  3,000دوالر

مبلغ التمويل  :لغاية  300,000دوالر للكلية

التقرير السنوي ٢٠١٧
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خدماتنا غير المالية
تهــدف شــركة ريــف للتمويــل الــى تقديــم خدمــات متكاملــة للمســتفيدين مــن خــال التركيز علــى تقديم الخدمات المالية للمشــاريع والشــركات
المنتهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي سلســلة القيمــة ( )value chainللقطاعــات االنتاجيــة وخاصــة فــي القطــاع الزراعــي وتركــز علــى
تقديــم الخدمــات الماليــة التــي تســهل علــى المزارعيــن بيــع وتســويق منتجاتهــم باســعار عادلــة .وتســهل علــى المزارعيــن شــراء وتوريــد جميــع
مدخــات االنتــاج لهــم باســعار تفضيليــة مــن خــال طريقــة الدفــع النقــدي وكذلــك عــن طريــق الشــراء الجماعــي لبعــض مســتلزمات ومدخــات
االنتــاج حيــث وقعــت الشــركة فــي العــام  2017اتفاقيــات مــع عــدد مــن شــركات التعبئــة والتغليــف والتســويق لتســويق محصــول التمــر
واتفاقيــات مــع كبــار شــركات توريــد وتركيــب البيــوت البالســتيكية والبركســات الحديثــة.

اهم الخدمات غير المالية:
•التوجيه الفردي الميداني :حيث يتم زيارة المستفيدين /المشاريع بشكل فردي من اجل توجيههم ومتابعة أداءهم.
•التوجيه الجماعي :يتم توجيه مجموعة من المستفيدين يشتركون بخصائص مشتركة من نفس طبيعة المشاريع او نفس
التجمع الجغرافي من اجل تبادل الخبرات والمعرفة وحل مشاكل مشتركة.
•التسويق والتشبيك مع الموردين :يتم عمل اتفاقيات تفاهم ما بين المستفيدين والموردين وكذلك المساعدة على تسويق
المنتجات والخدمات للمستفيدين.
•التنسيق والتشيبك مع الشركاء ومع جهات رسمية أو أهلية أو خاصة لتقديم التدريب واالرشاد.

لــدى شــركة ريــف مــن خــال طاقمهــا وشــركائها الخبــرة فــي الخدمــات غيــر الماليــة مثــل اعــداد دراســات الجــدوى وخطــط العمــل للمشــاريع
الصغيــرة وكذلــك فــي تعبئــة وتغليــف وتســويق المــواد الغذائيــة االمــر الــذي يميــز شــركة ريــف عــن غيرهــا مــن مؤسســات التمويــل الصغيــر،
حيــث تعمــل الشــركة علــى ايجــاد تجمعــات مــن صغــار المنتجيــن الذيــن يشــتركون فــي خصائــص مشــابهة مثــل تجمــع جغرافــي و/أو طبيعــة
مشــاريع أو مــن نفــس نــوع المنتجــات وذلــك بهــدف تقديــم الدعــم الفنــي لهــم وتعزيــز القــدرة التنافســية لمنتجاتهــم وكذلــك تســهيل وصــول
منتجاتهــم الــى االســواق مــن خــال ايجــاد تســويق منتجاتهــم بشــكل جماعــي االمــر الــذي يخفــف عليهــم تكاليــف تســويق منتجاتهــم والوصــول
الــى االســواق وبالتالــي زيــادة ارباحهــم.

تعمــل شــركة ريــف مــن خــال التنســيق والتعــاون مــع شــركائها مثــل االغاثــة الزراعيــة ومــع جهــات رســمية أو أهليــة أو خاصــة التــي تخــدم
نفــس الفئــة المســتهدفة علــى تقديــم خدمــات تكامليــة للمزارعيــن فــي بعــض القطاعــات الزراعيــة ،منهــا تقديــم خدمــات ارشــادية للمزارعيــن
علــى الممارســات الزراعيــة الســليمة لضمــان جــودة المنتــج بهــدف ضمــان ان يقــوم المــزارع بتزويــد شــركات التســويق بالمنتــج حســب
المواصفــات الفنيــة المطلوبــة لتســويقه محليــا وخارجيــا ،وتدريــب المزارعيــن علــى االســاليب الحديثــة والســليمة فــي الزراعــة ،وتوجيههــم فــي
زراعــة المنتجــات التــي تحقــق لهــم اربــاح مناســبة فــي مواســم معينــة لتحميهــم مــن تذبــذب االســعار الناتــج عــن فائــض الكميــة فــي الســوق
نتيجــة ضعــف الخبــرة وضعــف التنســيق لــدى المزارعيــن ومــن خــال العمــل مــع شــركائها علــى تحســين نظــام الســوق .كمــا انهــا تعمــل علــى
تجميــع المزراعيــن بطريقــة غيــر رســمية عــن طريــق خلــق قيــادات لهــم والذيــن بدورهــم ياخــذوا دور المنســق لعمــل مشــتريات جماعيــة والتأكــد
مــن جــودة مدخــات االنتــاج ،كمــا ويقومــوا بالتفــاوض مــع تجــار للشــراء منهــم حســب المواصفــات والكميــات المنتجــة مــن التجمــع.
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الريف للتمويل

خدمة من نوع آخر
ان فلســفة الشــركة ووجهتهــا التمويليــة األساســية تســتند إلــى التمويــل التنموي/العــادل وليــس التجــاري المجــرد ،األمــر الــذي يجعــل مــن ادائهــا
ومســؤولياتها االجتماعيــة والتنمويــة والبيئيــة مكونــا مركزيــا ومحوريــا فــي جوهــر وماهيــة عملهــا .تســتهدف شــركة ريف في خدماتهــا التمويلية
الفقــراء والمهمشــين اقتصاديــا ومحــدودي الدخــل وصغــار المنتجيــن والناشــطين اقتصاديــا الخراجهــم مــن مســتنقع الفقــر ولتحســين حياتهــم
المعيشــية وتســهيل وصولهــم الــى الخدمــات االجتماعيــة وحمايتهــم مــن العــوز وتوفيــر لهــم ســبل العيــش بكرامــة.
ان شــركة ريــف ال تقيــس نجــاح المشــاريع التــي تعمــل علــى تمويلهــا بمقــدار العائــد المــادي الــذي يعــود علــى الشــركة جــراء تمويلهــا للمشــاريع
وانمــا تقيــس نجاحهــا بحجــم المنفعــة التــي تعــود علــى الفئــات المســتهدفة مــن تمويالتهــا وعــدد فــرص العمــل التــي توفرهــا هــذه التمويــات
ومــدى تحقيقهــا لالهــداف التــي انشــأت هــذه المشــاريع لتحقيقهــا واخيــرا بالفائــدة التــي تعــود علــى المجتمــع .أن شــركة ريــف حريصــة كل
الحــرص علــى انجــاح المشــاريع التــي تمولهــا وتبــذل كل جهــد مطلــوب لذلــك ،اذ أن الشــركة تعمــل علــى مبــدأ  win win situationمــع
المســتفيدين مــن خدماتهــا التمويليــة.
ان اهــم معيــار لمنــح التمويــل وتحديــد مبلــغ التمويــل هــو عــدد فــرص العمــل التــي يوفرهــا المشــروع المنــوي تمويلــه واالثــر االقتصــادي
واالجتماعــي الــذي قــد يحدثــه هــذا التمويــل علــى المســتفيد واالســر الفقيــرة والمجتمــع .ومــن المعاييــر التــي يتــم اخذهــا بعيــن االعتبــار هــو ان
تكــون المشــاريع الممولــة مجديــة اقتصاديــا ومربحــة ماليــا وتعــود بالفائــدة علــى المســتفيد واســرته .ذلــك اذا لــم يكــن حجــم  /مبلــغ التمويــل
يكفــي لتحقيــق مصــدر دخــل ثابــت وكافــي لســد احتياجــات المســتفيد ســوف يوقعــه هــذا التمويــل فــي المديونيــة وســيكون غيــر قــادر علــى
ســداد التزاماتــه االســرية وســداد التمويــل ممــا يكــون لــه اثــر ســلبي علــى المســتفيد وهــذا مــا تعمــل شــركة ريــف علــى منــع حدوثــه مــن خــال
دراســة مبلــغ احتيــاج المســتفيد.
يقــــوم طاقــــم ريــــف بالوصــــول دائمـــ ًـا للمزراعيــــن فــــي الريــــف الفلســــطيني ودراســــة إحتياجهــــم قبــــل تقديــــم التمويــل لهــم ،حيــث تعمــل
علــى تمويــل صغــار المزارعيــن لزراعــة المحاصيــل المختلفــة وكذلــك مربييــن الثــروة الحيوانيــة بــأدوات تمويــل ذات كفــاءة عاليــة مثــل المرابحــة
واالســتصناع عــن طريــق شــراء كافــة مســتلزمات االنتــاج وتوريــد وتركيــب البيــوت البالســتيكية والبركســات المعزولــة بالنظــام الحديــث وفــق
افضــل المواصفــات وتقســيط الثمــن علــى المســتفيدين علــى فتــرات مريحة/مناســبة لهــم وبنفــس ســعر الســوق ،حيــث تمكنــت شــركة ريــف
مــن الحصــول علــى خصــم معقــول يصــل الــى  10%علــى اســعار التوريــد والتركيــب عــن طريــق الدفــع النقــدي والشــراء الجماعــي وبهــذا يتحمــل
المــورد جــزء كبيــر مــن هامــش ربــح شــركة ريــف عــن المزارعيــن .االمــر الــذي انعكــس ايجابــا علــى صغــار المزارعيــن حيــث زادت ربحيتهــم وحمتهــم
مــن اســتغالل المصنعيــن للســلعة/الموردين لهــم وبيعهــا لهــم باســعار عاليــة اليســتطيع المســتفيد مــن خاللهــا تحقيــق اربــاح أو بالحــد االدنــى
تقلــل مــن ارباحــه.
ان شــركة ريــف الوحيــدة علــى مســتوى الوطــن تســتخدم اداة التمويــل الســلم فــي تمويالتهــا ،جــاءت تجربــة أداة تمويــل الســلم للتدخــل
للحــد مــن الصعوبــات التــي يعانــي منهــا صغــار المزارعيــن والتــي كان اثرهــا واضــح علــى مزارعيــن التمــور فــي تغييــر نمــط حياتهــم وســلوكهم
وانتاجهــم ،فــي عــام  ،2017تــم عقــد لقــاءات مــع مزارعــي التمــور فــي مناطــق الجفتلــك واريحــا والزبيــدات لتعريــف المزارعيــن بــاداة التمويــل
الســلم والوقــوف علــى احتياجاتهــم ،وعليــه تــم عقــد عــدة لقــاءات مــع شــركات تعبئــة وتغليــف وتســويق التمــور فــي المنطقــة وتــم توقيــع
اتفاقيــات لشــراء محصــول التمــر عــن طريــق تمويــل الســلم والســلم المــوازي .وتــم تحميــل شــركات التعبئــة والتســويق جــزء مــن هامــش ربــح
شــركة ريــف للتمويــل عــن المــزارع .تــم شــراء المحصــول قبــل نضــوج التمــر مــن عــدد مــن المزارعيــن وذلــك بتمويــل مــن برنامــج التمكيــن
االقتصــادي للشــعب الفلســطيني  Deep -وقــد نجحــت التمويــات التــي قدمتهــا الشــركة بحــل المشــكالت التــي كان يعانــي منهــا صغــار
المزارعيــن ونتيجــة النجــاح الكبيــر واالثــر الواضــح الــذي حققتــه هــذه التمويــات فقــد تقــدم نفــس المزارعيــن ومزارعيــن اخريــن مــن الشــركة
بطلــب تمويــل بالســلم لهــذا العــام .حيــث مكنــت التمويــات المزارعيــن مــن الحصــول علــى اســعار عادلــة لمنتجاتهــم ،ووفــرت لهــم الســيولة
النقديــة قبــل نضــوج المحصــول االمــر الــذي مكنهــم مــن االعتنــاء بمحصولهــم بــأن مكنــت المزارعيــن مــن شــراء مســتلزماته الزراعيــة الالزمــة
للحصــول علــى جــودة ومواصفــات عاليــة لمنتجهــم وكذلــك مكنتهــم مــن تلبيــة احتياجاتهــم االســرية وتحســين ظــروف عيشــهم لحيــن موســم
القطــاف .مــن خــال التجريــة مــع المزارعيــن المنتجيــن للتمــر ونجــاح أداة الســلم بهــذا المنتــج ،تعمــل الشــركة مــع المزارعيــن المنتجيــن للعنــب
والزيتــون وغيرهــا مــن المحاصيــل مثــل اللــوز والفريكــة التــي يمكــن تمويلهــا باســتخدام هــذه االداة ممــا قــد يحدثــه اســتخدام هــذه االداة مــن
اثــر اقتصادي/مالــي واجتماعــي علــى صغــار المزارعيــن.
كمــا ان لــدى شــركة ريــف خبــرة فــي ادوات التمويــل االســامي االمــر الــذي يميزهــا عــن مؤسســات التمويــل االخــرى وعنــد طلــب التمويــل فــأن
الشــركة تحــدد االداة االكفــىء للتمويــل بنـ ً
ـاءا علــى الغــرض مــن التمويــل ونــوع الســلع المنــوي شــراءها .حيــث أن ادوات التمويــل االســامي
االســتصناع ،المضاربــة ،الســلم ،االجــارة ،المرابحــة والمشــاركة ذات كفــاءة عاليــة فــي االقتصــاد وذلــك لمرونتهــا واســتجابتها لمختلــف
االحتياجــات التمويليــة نظـ ً
ـرا لتلبيتهــا لمتطلبــات شــرائح متنوعــة ومتعــددة مــن المســتفيدين فــي مختلــف القطاعــات واالنشــطة االقتصاديــة
ســواء كانــت هــذه االحتياجــات التمويليــة قصيــرة او متوســطة او طويلــة االجــل .كمــا انهــا تقــدم حلــول متكاملــة لصغــار المنتجيــن والمزارعيــن،
باالضافــة الــى كونهــا تمويــات عادلــة وتتضمــن فــي جوهرهــا مشــاركة المســتفيدين مــن التمويــل فــي االربــاح والخســائر.
التقرير السنوي ٢٠١٧
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تعمــل الشــركة علــى تعزيــز دورهــا وعالقاتهــا التنمويــة مــع المســتفيدين مــن خــال تقديــم التمويــات والخدمــات والســيولة النقديــة وتحفيــز
وتشــجيع اعتمــاد اليــات الشــراء والبيــع الجماعــي ،واعتمــاد برامــج تمويليــة مــن شــأنها فتــح افــاق انتاجيــة وتنمويــة امــام الخريجيــن وتمكينهــم
مــن اقامــة مشــاريعهم الخاصــة المــدرة للدخــل واالســهام فــي تعزيــز اســتقرارهم االقتصــادي والمعيشــي ،كمــا وتقــوم الشــركة بتشــجيع
وتحفيــز ودعــم إقامــة وبنــاء شــراكات بيــن مختلــف حلقــات سلســلة القيمــة المضافــة داخــل القطــاع الزراعــي الفلســطيني وخصوصــا بيــن
شــركات التســويق المحلية/الوســطاء التجارييــن وبيــن المزارعيــن الصغــار والمتوســطين باألســاس ،مــن خــال تمويــل الحلقــات المختلفــة
لسلســلة التســويق الزراعــي ســواء كانــت علــى مســتوى البنيــة التحتيــة التســويقية أو علــى مســتوى النقــل والتوزيع..الــخ .وتعمــل شــركة ريــف
لتحقيــق وتعزيــز االثــار التنمويــة لتمويالتهــا مــن خــال التنســيق والتعــاون باالســاس مــع شــركائها التنموييــن كاالغاثــة الزراعيــة ومــع جهــات
رســمية أو أهليــة أو خاصــة التــي تخــدم نفــس الفئــة المســتهدفة وتقديــم خدمــات تكامليــة مختلفــة للمزارعيــن فــي العديــد مــن المجــاالت
االرشــادية والتدريبيــة والفنيــة.
لقــد أســهم تمويــل شــركة ريــف لحلقــات سالســل القيمــة فــي القطــاع الزراعــي فــي تعزيــز وبنــاء شــراكات متوازنــة وتحقيــق مصالــح كافــة هــذه
الحلقــات وتمكيــن المزارعيــن مــن الحصــول علــى المدخــات الزراعيــة القانونيــة مــن الناحيــة الضريبيــة وذات الجــودة العاليــة وبالســعر المناســب
والوقــت المناســب ،األمــر الــذي ترتــب عليــه تقليــل كلــف اإلنتــاج الزراعــي وتوســيع فــرص وخيــارات المزارعيــن بشــكل عــام والمزارعيــن الصغــار
تحديــدا علــى الصعيــد التســويقي واإلنتاجــي وبالتالــي تقويــة إمكانياتهــم وقدراتهــم علــى تقديــم منتجــات زراعيــة متنوعــة ومنافســة وبالتالــي
زيــادة ربحيتهــم.
قامــت شــركة ربــف للتمويــل بتنفــذ مشــروع نــادي رواد اعمــال الغــد «غــراس» بالشــراكة مــع كليــة الزراعــة التابعــة للكليــة الجامعيــة للعلــوم
التطبيقيــة فــي قطــاع غــزة وبتمويــل مــن برنامــج التمكيــن االقتصــادي للشــعب الفلســطيني  ،DEEPحيــث اســتهدف المشــروع الشــباب
الخريجيــن المعرضيــن لاللتحــاق بصفــوف العاطليــن عــن العمــل مــن خــال تقديــم تمويــات ترتكــز علــى اســتخدام اداة التمويــل اإلســامي
كالمضاربــة والقــرض الحســن وكذلــك تــم اســتخدام نمــاذج واجــراءات عمــل بالتوافــق بيــن اطــراف العالقــة؛ برنامــج التمكيــن االقتصــادي
للشــعب الفســطيني  DEEPوشــركة ريــف للتمويــل والكليــة الجامعيــة .كمــا تــم االتفــاق مــع الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة بــأن تقــوم
بتقديــم خدمــات تطويــر األعمــال وخدمــة تقديــم الدعــم واإلرشــاد الفنــي واإلداري للطــاب فــي المشــاريع.
ونظــرا لنجــاح المشــروع تــم عقــد عــدة لقــاءات مــع عــدد مــن الجامعــات والكليــات والمعاهــد الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة بهــدف تمويــل
تنفيــذ هــذا النمــوذج  Business modelالناجــح مــن خــال العمــل مــع الكليــات والمعاهــد الفلســطينية مــن التخصصــات المختلفــة ،ســيتم
تنفيــذ تمويــل مشــاريع مشــابهة «خطــوات الــرواد» مــع  5 – 4جامعــات فــي الضفــة الغربيــة فــي العــام  2019 – 2018بميزانيــة  1.2مليــون
دوالر ،بحيــث يســتفيد ســنويا  100طالــب لــكل دورة بمــا يتالئــم مــع مخرجــات التعليــم فــي التخصصــات التــي تدرســها وعلــى ان يكــون
لمنتجــات المشــاريع المنــوي تمويلهــا حصــة فــي الســوق الفلســطيني ومجديــة اقتصاديــة ومربحــة ماليـ ًـا .حيــث ســيتم تمويــل مشــاريع مكونــة
مــن وحــدة او وحــدات انتاجيــة وخدماتيــة يســتطيع الطــاب العمــل واالنتــاج فيهــا مقابــل نســبة مــن الربــح بهــدف اكســابهم المهــارات التقنيــة
واالداريــة التنافســية والخبــرات العمليــة الالزمــة لســوق العمــل وتوفيــر دخــل لهــم مــن اربــاح المشــروع ومســاعدتهم فــي إنشــاء مشــاريعهم
الخاصــة ولتوفيــر فــرص عمــل للشــباب الخريجيــن.
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نتائج أعمال الشركة خالل العام 2017
توزيع المحفظة النشطة حسب المنطقة:
الفترة من 2017/12/31

الفترة من 2016/12/31

حجم
النمو في
المحفظة
النشطة %

المنطقة

قروض

عدد
المقترضين

قيمة المحفظة
$

النسبة
من
المحفظة
الكلية

قروض

عدد
المقترضين

قيمة المحفظة
$

النسبة
من
المحفظة
الكلية

الوسط

230

234

1,037,967

11%

312

314

1,569,768

13%

51%

الجنوب

569

620

2,035,754

21%

630

686

2,651,942

22%

30%

1,476

3,818,639

39%

1,493

1,508

3,585,139

30%

%-6

822

2,985,935

30%

978

995

4,310,548

36%

44%

3,152

9,878,294

قطاع غزة 1,460
الشمال

794

المجموع 3,053

3,413 100%

3,503

100% 12,117,398

23%

30%

35%
شمال
قطاع غزة
جنوب
وسط

13%

22%
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نمو محفظة الشركة منذ بداية عملها

14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000

في نهاية
2017

في نهاية
2016

في نهاية
2015

في نهاية
2014

في نهاية
2013

في نهاية
2012

في نهاية
2011

في نهاية
2010

في نهاية
2009

في نهاية
2008

توزيع المحفظة النشطة حسب القطاع االقتصادي:
الفترة كما في 2016/12/31
القطاع االقتصادي

عدد
القروض

الفترة كما في 2017/12/31

النسبة
قيمة القروض النسبة
من
من
$
المحفظة المحفظة
الكلية
الكلية
(القيمة
(العدد)
)$

عدد
القروض

النسبة
قيمة القروض  $النسبة
من
من
المحفظة المحفظة
الكلية
الكلية
(القيمة
(العدد)
)$

حجم
النمو/
التراجع
%

زراعي

1,213

4,621,249

40%

47%

1,083

4,620,892

32%

38%

-8.6%

تجاري/خدمات/
انتاج

763

3,112,963

25%

32%

1,058

4,459,733

31%

37%

5.3%

تحسين السكن

544

1,339,095

18%

14%

703

2,276,778

21%

19%

5.2%

استهالكية
وشخصية

533

804,987

17%

8%

569

759,995

17%

6%

-1.9%

المجموع

3,053
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3,413 100% 100% 9,878,294

12,117,398

0.00% 100% 100%

توزيع المحفظة النشطة حسب القطاع االقتصادي:

4,620,892

4,459,733

المبلغ بالدوالر االمريكي

2,276,778

759,995
استهالكية وشخصية

تحسين السكن

زراعي

تجاري/خدمات/انتاج

توزيع المحفظة النشطة حسب القطاع االقتصادي  -النسبة:

6%
19%

38%
زراعي
تجاري/خدمات/انتاج
تحسين السكن
استهالكية وشخصية

37%

التقرير السنوي ٢٠١٧
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توزيع المحفظة النشطة كما في  2017/12/31حسب قيمة التمويل

25%
19%

19%

19%

18%
النسبة من المحفظة

 15,000فأكثر

14,999 - 10,000

9,999 - 7,000

6,999 - 4,000

اقل من 4,000

قيمة التمويل بالدوالر

توزيع المحفظة النشطة حسب قيمة التمويل

24

نوع القروض

عدد القروض

قيمة المحفظة $

النسبة %

متناهية الصغر ( حتى ) $ 5000

2,165

4,010,306

33%

صغيرة ( اكثر من ) $ 5000

1,247

8,107,092

67%

المجموع

3,412

12,117,398

100%

الريف للتمويل

توزيع المحفظة النشطة حسب الجنس  -عدد كما في 2017/12/31

0.12%
78%

22%

ذكر
انثى
جمعيات

توزيع المحفظة النشطة حسب الجنس  -عدد كما في 2017/12/31

2%
77%

21%

ذكر
انثى
جمعيات
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القروض الصادرة موزعة حسب المنطقة:
الفترة من 2016/12/31 - 2016/01/01

الفترة من 2017/12/31 - 2017/01/01

حجم
النمو في
االصدارات

المنطقة

قروض

عدد
المقترضين

قيمة القروض
الصادرة $

النسبة
من
المحفظة
الكلية

قروض

عدد
المقترضين

قيمة القروض
الصادرة $

النسبة
من
المحفظة
الكلية

الوسط

85

85

371,350

6%

204

204

1,247,664

16%

236%

الجنوب

180

194

1,145,030

18%

292

310

1,782,268

22%

56%

قطاع غزة

733

738

3,096,810

49%

495

497

1,599,783

20%

-48%

الشمال

332

333

1,728,010

27%

562

562

3,419,147

42%

98%

1,350

6,341,200

1,573

8,048,862

100%

27%

المجموع 1,330

1,553 100%

توزيع القروض الصادرة في العام  2017حسب المنطقة  -النسبة

15%
وسط

43%

جنوب
قطاع غزة
شمال

22%
20%
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توزيع المحفظة في خطر حسب المنطقة:
الفترة كما في 2016/12/31
المنطقة

الفترة كما في 2017/12/31

نسبة المحفظة في خطر

رام الله

25.58%

4.91%

الخليل

19.60%

14.06%

غزة

1.34%

5.25%

فرع نابلس

5.22%

1.77%

المحفظة في خطر على مستوى الشركة

8.82%

5.90%

توزيع المحفظة في خطر حسب المنطقة:
25.58%
19.60%

5.22%

4.91%

5.25%

1.77%

النسبة من المحفظة

14.06%

1.34%

الشمال

الجنوب

قطاع غزة
الفترة كما في 2016/12/31

المنطقة

الوسط

الفترة كما في 2017/12/31

نسبة العائد على المحفظة
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
في نهاية
2017

في نهاية
2016

في نهاية
2015

في نهاية
2014

في نهاية
2013

في نهاية
2012

في نهاية
2011

في نهاية
2010

في نهاية
2009
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المسؤوليات واالداء االجتماعي واالقتصادي
والتنموي
أن مســؤوليات الشــركة االجتماعيــة والتنمويــة هــي جــزء ال يتجــزأ ومحــوري مــن قيمهــا وعملهــا وتوجهاتهــا االســتراتيجية وتترجــم ذلــك مــن
خــال اســتجابتها الحتياجاتــه التمويليــة واالجتماعيــة ،ويمكــن تنــاول مســؤوليات شــركة ريــف االجتماعيــة والتنمويــة والبيئيــة وفــق مســتويين
أساســيين-:

مستوى البيئة الداخلية
وفــي اطــار العمــل علــى تعزيــز البيئــة الداخليــة للشــركة واســتقرارها وتماســكها ومســؤولياتها اتجــاه موظفيهــا والعامليــن فيهــا قامــت الشــركة
باســتكمال االنظمــة والسياســات واالدلــة ذات الصلــة بالجوانــب المختلفــة لبيئــة وعمــل الموظفيــن ومــن ابرزهــا دليــل للحوكمــة وتطويــر نظــام
حوافــز ونظــام لتقييــم االداء للموظفيــن ،وتعمــل علــى اســتطالع دوري لمســتوى الرضــا الوظيفــي للموظفيــن والعامليــن ونظمــت انشــطة
اجتماعية/ترفيهيــة وبشــكل دوري للموظفيــن .كمــا تــم اعــداد الخطــة االســتراتيجية للشــركة وفــق منهــج المشــاركة.
اضافــة الــى تعزيــز منهجيــة الرقابــة والتدقيــق والتقويم/التصويــب فــي كافــة جوانــب حيــاة وعمــل الشــركة مــن خــال دائــرة التدقيــق الداخلــي
وذلــك مــن خــال التركيــز علــى تحليــل ومواجهــة المخاطــر االكثــر تأثيــرا علــى الشــركة.
وفــي إطــار بنــاء قــدرات الموظفيــن العامليــن فــي الشــركة فقــد قامــت خــال  2017بالمشــاركة فــي  6دورات تدريبيــة شــارك فيهــا أكثــر مــن
 30مــن الموظفيــن فــي الشــركة مــن الدوائــر والمســتويات االداريــة المختلفــة.

مستوى الفئات المستهدفة
وفيمــا يتعلــق بالمســؤوليات واالداء االجتماعــي واالقتصــادي والتنمــوي تجــاه الفئــات المســتهدفة والمســتفيدة ،والــذي يتمثــل فــي حــرص
الشــركة الدائــم علــى عدالــة تمويالتهــا المقدمــة وعلــى المضمــون والفحــوى التنمــوي لهــذه التمويــات ،وبالتالــي صيانــة األثــر االجتماعــي
واالقتصــادي والتنمــوي والبيئــي للمشــاريع الممولــة مــن قبــل الشــركة ،صممــت الشــركة عــدد مــن المنتجــات التمويلية/االجتماعيــة والتــي
تنــدرج فــي اطــار مســؤوليتها االجتماعيــة :
منتج تمويلي خاص بالفئات الفقيرة ً
جدا من المزارعين والفالحين (القرض الحسن بدون فوائد وعموالت)
منتج تمويلي لذوي االحتياجات الخاصة (القرض الحسن بدون فوائد وعموالت)
منتج الطالب الجامعي.

-

وتعمــل الشــركة مــن خــال دائــرة البحــث والتطويــر علــى تتبــع وتقييــم اثــر تمويالتهــا علــى الجوانــب التنمويــة واالجتماعيــة والبيئيــة لحيــاة
الفالحيــن والمزارعيــن مــن خــال الدراســات واســتطالعات رأي ومســوح ميدانيــة ومجموعــات بؤريــة ...الــخ ،وتعمــل الشــركة علــى توســيع
وتعزيــز الشــمول المالــي مــن خــال االنشــطة والفعاليــات التــي تقــوم بهــا الشــركة فــي مجــال التوعيــة المصرفيــة والتوعيــة التمويليــة التنمويــة
للفالحيــن وســكان الريــف .وتؤكــد علــى عدالــة تمويــات الشــركة  /الصــدق والمســؤولية والوضــوح والشــفافية.

الجندر
اسلوب التمويل

عدد الفروع/
المكاتب
والمواقع

الشمول
المالي
الفئات االجتماعية
الريفية
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المهن
والقطاعات
الوظيفية
المختلفة

الفئات العمرية
والمستوى
التعليمي

العالقــات الخارجيــة واالنشــطة مــع المؤسســات
االخــرى والشــريكة
تتمتــع الشــركة بعضويــة العديــد مــن الشــبكات المحليــة واإلقليميــة فهــي عضــو فــي الشــبكة الفلســطينية للتمويــل الصغيــر (شــراكة) وفــي
الشــبكة العربيــة للتمويــل الصغير(ســنابل) كمــا أنهــا عضــو فــي االتحــاد اإلقليمــي للتمويــل الريفــي للشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا ،وترتبــط
الشــركة أيضــا باتفاقيــات تعــاون وتبــادل معلومــات وخبــرات مــع مؤسســات فــي األردن والمغــرب وتركيــا وايطاليــا.
عملــت الشــركة خــال  2017علــى تطويــر عالقاتهــا مــع الكثيــر مــن المؤسســات الدوليــة والبنــوك المحليــة وغيرهــا مــن المؤسســات المحليــة
الشــريكة وذلــك لالســتفادة مــن امكانياتهــا وخبراتهــا وعالقاتهــا مــع اآلخريــن ومــن أهــم هــذه المؤسســات -:

مؤسسة اتيموس االيطالية

مــا زالــت عالقــة الشــركة مــع المؤسســة االيطاليــة قائمــة فشــركة ريــف عضــو هيئــة عامــة فــي مؤسســة اتيمــوس وهــي مؤسســة اجتماعيــة
ايطاليــة أسســت لخدمــة القطــاع التعاونــي بمــا فيهــا الجمعيــات الزراعيــة والتعاونيــة علــى مختلــف أنشــطتها فــي ايطاليــا باإلضافــة إلــى خدمــة
قطــاع اإلقــراض الصغيــر ومتناهــي الصغــر وهــي فعليــا تقــوم بإنشــاء مؤسســات تمويــل صغيــر فــي أماكــن مختلفــة مــن العالــم ومــن أهدافهــا
أيضــا تقديــم استشــارات ماليــة وفنيــة.

بنك اتيكا التعاوني االيطالي
قــام المديــر العــام للشــركة بزيــارة بنــك اتيــكا التعاونــي االيطالــي فــي العــام  ،2017وذلــك فــي اطــار ســعي الشــركة لتعزيــز عالقــات التعــاون مــع
البنــك ،كمــا وتــم التعريــف بالشــركة ودورهــا امــام البرلمــان االيطالــي ،وتــم االتفــاق مــع بنــك اتيــكا علــى التواصــل وتبــادل الزيــارات.

بنك فلسطين

تم توقيع اتفاقية مع بنك فلسطين لتطوير محفظة الشركة ،وذلك بمنحها قرضا بقيمة مليون دوالر

بنك القدس

تم توقيع اتفاقية مع بنك القدس لتطوير محفظة الشركة ،وذلك بمنحها قرضا بقيمة  1مليون دوالر.

مؤسسة فلسطين للتنمية/صندوق االستثمار
تــم توقيــع اتفاقيــة مــع مؤسســة فلســطين للتنميــة /صنــدوق االســتثمار الفلســطيني لتطويــر محفظــة الشــركة وذلــك بمنحهــا قرضــا بقيمــة
مليــون دوالر ،علــى ان يتــم توجيــه هــذه القــروض لفئــة الشــباب الريادييــن اصحــاب المشــاريع الرياديــة المبتدئة/الجديــدة.

صندوق الضمان االوروبي
تم توقيع اتفاقية مع صندوق الضمان االوروبي لتطوير محفظة الشركة وذلك بمنحها قرضا بقيمة نصف مليون دوالر.

صندوق التشغيل الفلسطيني
تــم توقيــع اتفاقيــة مــع الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة – قــرض مــن التعــاون االيطالــي لتطويــر محفظــة الشــركة،
وذلــك بمنحهــا قرضــا بقيمــة  1.6مليــون دوالر.

برنامج االمم المتحدة االنمائي  UNDPمن خالل برنامج التمكين االقتصادي للشعب
الفلسطيني :DEEP
تــم خــال العــام  2017توقيــع اتفاقيتيــن مــع برنامــج  ،DEEPاالولــى منــح قــرض بقيمــة مليــون دوالر لتطويــر محفظــة الشــركة فــي الضفــة
الغربيــة ،والثانيــة التــي تــم توقيعهــا مــع برنامــج  DEEPفهــي اتفاقيــة قــروض محفظــة اســتثمارية ( برنامــج المشــاريع الجماعيــة) بقيمــة 5
مليــون دوالر ،ويهــدف البرنامــج الــى التمكيــن االقتصــادي للفقــراء ومحــدودي الدخــل مــن عمــال وموظفيــن ومزارعيــن.
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قصص نجاح وفعاليات وأنشطة مناطق عمل
الشركة خالل العام 2017
قصة نجاح تطوير مشروع خدمات زراعية/لصاحبة اياد محمود الهريشات من بلدة بردلة/
االغوار الشمالية
المســتفيد ايــاد عبــد الــرؤوف محمــود الهريشــات مــن مواليــد  1981/01/10يســكن فــي بلــدة بــردال فــي منطقــة االغــوار الوســطى فــي
بيــت ملــك ,لــم يســتكمل دراســته بســبب االوضــاع الماديــة التــي كانــت تمــر بهــا االســرة  ,يعيــل اســرة تتكــون مــن  8افــراد ( خمســة ابنــاء
ووالدتــه كبيــرة الســن)ويوجد اثنيــن مــن االبنــاء فــي المرحلــة االساســية ,منــذ خــروج المســتفيد مــن المدرســة التحــق بالعمــل بالزراعــة ؛
وعمــل فتــرة طويلــة عنــد مزارعيــن وبعــد اكتســاب الخبــرة الكافيــة فــي مجــال الزراعــة قــرر المســتفيد بعمــل مشــروع خــاص مســتقل يتمثــل
فــي تقديــم خدمــات زراعيــة متنوعــة للمزارعيــن مثــل حراثــة االراضــي ورش المبيــدات واالدويــة وفــرم االعشــاب .....مقابــل اجــر ,دخــل
االســرة قبــل الحصــول علــى تمويــل ال يتجــاوز  3000شــيقل مــن العمــل البســيط بالزراعــة وهــذا دخــل متدنــي ال يكفــي لســد احتياجــات
العيــش الكريــم .
بعــد التاكــد مــن ان المســتفيد لديــه القــدرة والرغبــة والجديــة والخبــرة فــي اقامــة المشــروع تــم منــح المســتفيد تمويــل بقيمــة 20000
دوالر امريكــي بتاريــخ  2015/9لشــراء تراكتــور زراعــي نــوع الندينــي موديــل  ,2003وحاليــا تضاعــف دخــل اســرة المســتفيد ويتــم التاكــد
بشــكل مســتمر بــان المشــروع قائــم وممتــاز.
يطمــح المســتفيد بتوفيــر جميــع المعــدات الزراعيــة لســد احتياجــات المزارعيــن وتوفيــر كافــة الخدمــات الزراعيــة لهــم وتوفيــر فــرص عمــل
اضافية
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قصة نجاح مشروع روضة اطفال لصاحبته ايمان االيوبي /الشيخ رضوان
مشــروع الروضــة قائــم منــذ عــام  ،يقــع علــى مســاحة  300م ، 2والروضــة مجهــزة بثالثــة صفــوف كبيــرة لتعليــم االطفــال وطــاوالت
وكراســي فــي كل صــف  ،وســاحة صغيــرة وغرفــة ادارة وثالثــة حمامــات ومطبــخ صغيــر ومقصــف  .ويبلــغ عــدد العامليــن فــي الروضــة 5
عامــات  ،تبلــغ صاحبــة الروضــة ايمــان االيوبــي مــن العمــر  29عامــا وهــي متزوجــة ولديهــا  3اطفــال ،وحاصلــة علــى بكالوريــوس خدمــة
اجتماعيــة وهــذا مــا شــجعها علــى علــى فكــرة اقامــة روضــة لالطفــال لتناســب ذلــك مــع تخصصهــا .حصلــت ايمــان علــى قــرض مــن شــركة
ريــف بقيمــة  3000دوالر بهــدف تطويــر الروضــه وزيــادة الدخــل  ،حيــث تــم شــراء بعــض االثــاث الناقــص وشــراء العــاب للحديقــة ،وبــع
التطويــر دخــل الروضــة اطفــال اضافييــن وزاد الدخــل بمعــدل  1000شــيكل شــهريا ،وهــذا بالرغــم مــن قيــام الروضــة بتخفيــض نســبة
الرســوم ليتناســب مــع امكانيــات الفئــات الشــعبية التــي تشــكل معظــم ســكان المنطقــة.

التقرير السنوي ٢٠١٧

31

القوائم المالية
 31كانون األول 2017

32

الريف للتمويل

إرﻧﺳت وﯾوﻧﻎ
ﺻﻧدوق ﺑرﯾد ١٣٧٣
اﻟطﺎﺑﻖ اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﻣﺑﻧﻰ ﺑﺎدﯾﻛو ھﺎوس  -اﻟﻣﺎﺻﯾون
رام ﷲ – ﻓﻠﺳطﯾن

ھﺎﺗف +٩٧٠ ٢٢٤٢١٠١١ :
ﻓﺎﻛس+٩٧٠ ٢٢٤٢٢٣٢٤ :
www.ey.com

ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺷرﻛﺔ رﯾف ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻐﯾر
اﻟـ ـرأي

ﻟﻘد دﻗﻘﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ رﯾف ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻐﯾر )اﻟﺷرﻛﺔ( واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون

اﻷول  ٢٠١٧وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك

اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻠﺧص ﻷﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ.

ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗُظﻬر ﺑﻌداﻟﺔ ،ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول
 ٢٠١٧وأداءﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ إﯾﺿﺎح رﻗم ).(٢
أﺳﺎس اﻟرأي

ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗدﻗﯾﻘﻧﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻗﯾق ،إن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻔﺻﻠﺔ أﻛﺛر ﺿﻣن ﻓﻘرة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣدﻗق
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﺗدﻗﯾق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﻫذا .ﻧﺣن ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ،ﻛﻣﺎ اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗواﻋد

اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس .ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ أن أدﻟﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ وﺗوﻓر أﺳﺎﺳﺎً ﻹﺑداء اﻟرأي.
ﻓﻘرة ﺗوﻛﯾدﯾﺔ – أﺳﺎس اﻹﻋداد وﻗﯾود اﻻﺳﺗﺧدام

ﻧﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ إﯾﺿﺎح رﻗم ) (٢ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ،ﺗم إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻷﻏراض اﻟﺷرﻛﺔ وﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ،وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷﻏراض أﺧرى .ﻛﻣﺎ أن اﻟﻐرض ﻣن ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﻫو ﺗﻘدﯾم

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﻻ ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﺧدم ﻣن ﻗﺑل أﯾﺔ أطراف أﺧرى .إن ﻫذا اﻷﻣر ﻻ ﯾﻌدل رأﯾﻧﺎ اﻟذي ﺗم
اﺑداؤﻩ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻓﻘرة ﺗوﻛﯾدﯾﺔ – اﻟﻣﺧﺎﻟﺻﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ

ﻟم ﺗﻘم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﯾص ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻛوﻧﻬﺎ ﺷرﻛﺔ ﻏﯾر ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ .ﻫذا وﻟم ﺗﺣﺻل اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﺻﺎت ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣن

داﺋرة ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻔﺗرة ﻣﻧذ اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٧وﺣﺗﻰ ﻋﺎم  .٢٠١٦إن ﻫذا اﻷﻣر ﻻ ﯾﻌدل رأﯾﻧﺎ اﻟذي
ﺗم اﺑداؤﻩ ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
أﻣور أﺧرى

ﺗم ﺗدﻗﯾق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٦ﻣن ﻗﺑل ﻣدﻗق ﺣﺳﺎﺑﺎت آﺧر ،واﻟذي أﺻدر ﺗﻘرﯾرﻩ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺣﻔظ
ﺣوﻟﻬﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٥آذار .٢٠١٧ﻻ ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟواردة ﻓﻲ إﯾﺿﺎح ).(٢١

ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ إرﻧﺳت وﯾوﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
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ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة وﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺳﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ إﯾﺿﺎح رﻗم )،(٢
وﯾﺷﻣل ﻫذا ﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﺳﺎﺳﺎً ﻣﻘﺑوﻻً ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺣدﯾد

ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺿروري ﻹﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﺳواء اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺣﺗﯾﺎل أو ﻋن ﻏﻠط.

ﻛﻣﺎ أن اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﺔ ،ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋن ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ﻛﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺗﻣرة

واﻹﻓﺻﺎح ،إذا ﺗطﻠب اﻷﻣر ذﻟك ،ﻋن اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣ اررﯾﺔ ٕواﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣ اررﯾﺔ ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﯾﺔ
اﻹدارة ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ أو إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ أو ﻋﻧد ﻋدم وﺟود أي ﺑدﯾل واﻗﻌﻲ ﺳوى اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.

إن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺳؤول ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﺗدﻗﯾق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن أﻫداﻓﻧﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﺑﺄن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻛل ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﺳواء اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺣﺗﯾﺎل أو

ﺧطﺄ ٕواﺻدار ﺗﻘرﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن رأﯾﻧﺎ .إن اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول ﻫو ﺗﺄﻛﯾد ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوى وﻟﻛﻧﻪ ﻟﯾس ﺿﻣﺎﻧﺔ إن اﻟﺗدﻗﯾق اﻟذي
ﯾﺟري وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻗﯾق ﺳﯾﻛﺷف داﺋﻣﺎً ﺧطﺄ ﺟوﻫري ﻋﻧد وﺟودﻩ .إن اﻷﺧطﺎء ﻗد ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎل أو ﻏﻠط ،وﯾﺗم
اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟوﻫرﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ،ﻣﻧﻔردةً أو ﻣﺟﺗﻣﻌﺔً ،ﯾﻣﻛن ان ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

إﻧﻧﺎ ﻧﻘوم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷك اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗدﻗﯾق وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻗﯾق ،وﻛذﻟك ﻧﻘوم
ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

−

ﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻷﺧطﺎء اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺳواء اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺣﺗﯾﺎل أو ﻏﻠط ،وﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات

ﺗدﻗﯾق ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗدﻗﯾق ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ وﺗوﻓر أﺳﺎﺳﺎً ﻹﺑداء اﻟرأي .إن ﺧطر ﻋدم

اﻛﺗﺷﺎف ﺧطﺄ ﺟوﻫري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺣﺗﯾﺎل ﯾﻔوق ذﻟك اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻏﻠط ،ﻟﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ اﻻﺣﺗﯾﺎل ﻣن ﺗواطؤ وﺗزوﯾر وﺣذف
ﻣﺗﻌﻣد وﺗﺄﻛﯾدات ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ أو ﺗﺟﺎوز ﻷﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

−

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ذي اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق وذﻟك ﻟﺗﺻﻣﯾم إﺟراءات ﺗدﻗﯾق ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺣﺳب اﻟظروف وﻟﯾس
ﺑﻬدف اﺑداء رأي ﺣول ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

 −ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ وﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻻﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻹدارة.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول
 −اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣول ﻣﻼءﻣﺔ اﺳﺗﺧدام اﻹدارة ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣ اررﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،
ً
ﻋﻠﯾﻬﺎ ،اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺷك ﺟوﻫري ﻣرﺗﺑط ﺑﺄﺣداث أو ظروف ﻗد ﺗﺛﯾر ﺷﻛوك ﻛﺑﯾرة ﺣول ﻗدرة

اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرارٕ .واذا ﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺄن ﻫﻧﺎﻟك ﺷك ﺟوﻫري ،ﻓﻌﻠﯾﻧﺎ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗدﻗﯾق إﻟﻰ اﯾﺿﺎﺣﺎت
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،أو ﺗﻌدﯾل رأﯾﻧﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ .إن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدﻗﯾق ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﺗدﻗﯾق

اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗدﻗﯾق ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋدم

اﺳﺗﻣرار اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻛﻣﻧﺷﺄة ﻣﺳﺗﻣرة.
−

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌرض اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫﯾﻛﻠﻬﺎ وﻣﺣﺗواﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻟﻬﺎ وﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل.
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إﻧﻧﺎ ﻧﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧطﺎق اﻟﺗدﻗﯾق وﺗوﻗﯾﺗﻪ وﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أي ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﻣﻬﻣﺔ

ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻠﻧﺎ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق.
إرﻧﺳت وﯾوﻧﻎ – اﻟﺷرق اﻷوﺳط
رﺧﺻﺔ رﻗم ٢٠١٢/٢٠٦

رام اﷲ – ﻓﻠﺳطﯾن
 ٢٩آب ٢٠١٨
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ﺷرﻛﺔ رﯾف ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻐﯾر
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

اﻟﻣوﺟودات
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ودﯾﻌﺔ ﻟدى ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻣوﺟودات أﺧرى
اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع
إﺣﺗﯾﺎطﻲ إﺟﺑﺎري
إﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺧﺎطر
أرﺑﺎح ﻣدورة

إﯾﺿﺎح

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٣
٤
٥
٦
٧

١٥١,٣٩٦
٢٠,٠٠٠
١١,٩٢٩,٥٩٠
٢٣٨,٠٨٦
١,٨٧٦,٨٣٨

١و١١
١٢
١٢

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ﺗﺑرﻋﺎت ﻣﻘﯾدة اﻟﺳﺣب ﺑﺷﻛل داﺋم

 ٣١ﻛﺎﻧون
اﻷول ٢٠١٧

١٣

١٤,٢١٥,٩١٠

١٠,١٩٦,٠٤٥

٨٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

٦,٢٩٨,٣٤١

٦,٥٧٧,٤٩٥
٣٦٢,١٤٢
١٧٧,٩٣٢
٧,١١٧,٥٦٩
١٤,٢١٥,٩١٠

٦,٢٢٩,٩٨٥

٧,٠٢٩,٩٨٥
٢,٦٧٠,٦١٦
٣٢٨,٧١٩
١٦٦,٧٢٥
٣,١٦٦,٠٦٠
١٠,١٩٦,٠٤٥

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٢٤ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

١
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١٠,٤٥٩,٩١١

١,٧٠٠,٠٠٠
٤٢٥,٠٠٠
١١٨,٦١١
٤,٠٥٤,٧٣٠

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻗروض داﺋﻧﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗﺑرﻋﺎت ﻣﻘﯾدة اﻟﺳﺣب
ﺑﺷﻛل داﺋم واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

٨٧,٥٤٧
٢٠,٠٠٠
٩,٢١٢,٣٩١
١١٧,٢٧٤
٧٥٨,٨٣٣

٧٥,٨٩٥
٢٠,٠٠٠
٨,٣١٣,٧٩٦
١٧٣,٤٢٤
١,٨٧٦,٧٩٦

١,٧٠٠,٠٠٠
٤٢٥,٠٠٠
٩١,٨٥٧
٤,٠١٣,١٢٨

٧,٠٩٨,٣٤١

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

١,٧٠٠,٠٠٠
٤٢٥,٠٠٠
٨١,٤٠١
٤,٠٣٥,٤٣٠

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗﺑرﻋﺎت ﻣﻘﯾدة اﻟﺳﺣب
ﺑﺷﻛل داﺋم

٨
٩
١٠

)ﻣﻌدﻟﺔ إﯾﺿﺎح (٢١
 ٣١ﻛﺎﻧون
 ١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻷول ٢٠١٦
٢٠١٦

٦,٢٤١,٨٣١

٧,٠٤١,٨٣١
٢,٨٦٧,٧١٩
٣٧٠,٣٠٨
١٨٠,٠٥٣
٣,٤١٨,٠٨٠
١٠,٤٥٩,٩١١

ﺷرﻛﺔ رﯾف ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻐﯾر

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

إﯾﺿﺎح

٢٠١٦

٢٠١٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

)ﻣﻌدﻟﺔ إﯾﺿﺎح (٢١

اﻹﯾرادات

إﯾرادات اﻟﻔواﺋد واﻟﻌﻣوﻻت

١٤

ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻔواﺋد واﻟﻌﻣوﻻت
إﯾرادات أﺧرى

١٦

١٥

ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ

اﻟﻣﺻﺎرﯾف

١٧
٥
٣

ﻣﺻﺎرﯾف إدارﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ ﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﺳﺗﻬﻼﻛﺎت ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻓروﻗﺎت ﻋﻣﻠﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺻﺎرﯾف

رﺑﺢ )ﺧﺳﺎرة( اﻟﺳﻧﺔ

ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى

١,٤٦٣,٢٠٤

١,٢٥٣,٠٧٦

١,٣٠٦,٤٩١
١٧٨,٧٠٢

١,١٣٣,٨٦٤
٧٤,٦٨٣

)(١٥٦,٧١٣

١,٤٨٥,١٩٣

١,٢٠٨,٥٤٧

)(١,١٥٧,٦٤٦

)(١,٠٢٨,٣٤٣

)(١,٤١٦,٨٣٧

)(١,٢٢٠,٣٩٣

٦٨,٣٥٦

)(١١,٨٤٦

٦٨,٣٥٦

)(١١,٨٤٦

)(٢٣٨,٨٣٠
)(٣٥,٥٦١
١٥,٢٠٠

-

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

)(١١٩,٢١٢

)(١٦١,٤٧٠
)(٣٠,٨١٤
٢٣٤

-

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٢٤ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

٢
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ﺷرﻛﺔ رﯾف ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻐﯾر

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﻣدﻓوع

٢٠١٧
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣول إﻟﻰ اﻹﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٦

إﺣﺗﯾﺎطﻲ
إﺟﺑﺎري

إﺣﺗﯾﺎطﻲ
ﻣﺧﺎطر

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

١,٧٠٠,٠٠٠
-

٤٢٥,٠٠٠
-

٢٦,٧٥٤

رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﻣدﻓوع

إﺣﺗﯾﺎطﻲ
إﺟﺑﺎري

٤٢٥,٠٠٠

١,٧٠٠,٠٠٠

٩١,٨٥٧

١١٨,٦١١
إﺣﺗﯾﺎطﻲ
ﻣﺧﺎطر

أرﺑﺎح
ﻣدورة

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٤,٠١٣,١٢٨
٦٨,٣٥٦
)(٢٦,٧٥٤

٦,٢٢٩,٩٨٥
٦٨,٣٥٦
-

أرﺑﺎح
ﻣدورة

ﻣﺟﻣوع
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

٤,٠٥٤,٧٣٠

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ - ٢٠١٦
ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل
ﺗﻌدﯾﻼت ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ  -إﯾﺿﺎح )(٢١

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

١,٧٠٠,٠٠٠
-

٤٢٥,٠٠٠

٨١,٤٠١
-

٤,٥٥٥,٢١٧
)(٥١٩,٧٨٧

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

١,٧٠٠,٠٠٠

٤٢٥,٠٠٠
-

٨١,٤٠١
١٠,٤٥٦

٤,٠٣٥,٤٣٠
)(١١,٨٤٦
)(١٠,٤٥٦

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  – ٢٠١٦ﺑﻌد
١,٧٠٠,٠٠٠
اﻟﺗﻌدﯾل
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻌدل
اﻟﻣﺣول إﻟﻰ اﻹﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت )ﻣﻌدل إﯾﺿﺎح - (٢١

٤٢٥,٠٠٠

٩١,٨٥٧

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٢٤ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

٣
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ﻣﺟﻣوع
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

٦,٢٩٨,٣٤١

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٦,٣٣٦,٦١٨
)(٩٤,٧٨٧
٦,٢٤١,٨٣١
)(١١,٨٤٦
-

٤,٠١٣,١٢٨

٦,٢٢٩,٩٨٥

ﺷرﻛﺔ رﯾف ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻐﯾر

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

إﯾﺿﺎح

أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل

٢٠١٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
)ﻣﻌدﻟﺔ إﯾﺿﺎح (٢١

رﺑﺢ )ﺧﺳﺎرة( اﻟﺳﻧﺔ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﺗﻌدﯾﻼت:
ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ ﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﺳﺗﻬﻼﻛﺎت ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن

٦٨,٣٥٦

)(١١,٨٤٦

٢٣٨,٨٣٠
٣٥,٥٦١
١٤٠,٥٢٥

١٦١,٤٧٠
٣٠,٨١٤
٩٩,٤١٩

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻣوﺟودات أﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺔ

)(٢,٩٥٦,٠٢٩
)(١٢٠,٨١٢
١١,٢٠٧
)(١٠٧,١٠٢

٤٨٣,٢٧٢

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل

)(٢,٦٨٩,٤٦٤

أﻧﺷطﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺑﯾﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات

)(٩٩,٧٧٩
٣٦٩

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

)(٩٩,٤١٠

ﺳﺣوﺑﺎت ﻗروض

٥,٤٠٧,٣٤٢

أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل

ﺗﺳدﯾدات ﻗروض

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﻣن )اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ( أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل

٧

اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

)(١,٠٦٠,٠٦٥
٥٦,١٥٠
)(١٣,٣٢٨
)(١٤١,٠٠٨
)(٨٧٨,٣٩٤
)(٤٢,٤٦٦
)(٤٢,٤٦٦
٩٥٤,٠٠٠

)(١,٥٠٠,٤٦٣

)(١,١٥١,١٠٣

١,١١٨,٠٠٥
٧٥٨,٨٣٣

)(١,١١٧,٩٦٣
١,٨٧٦,٧٩٦

٣,٩٠٦,٨٧٩

اﻟزﯾﺎدة )اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل
اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٧٩,٨٥٧

١,٨٧٦,٨٣٨

)(١٩٧,١٠٣

٧٥٨,٨٣٣

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٢٤ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

٤
التقرير السنوي ٢٠١٧
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ﺷرﻛﺔ رﯾف ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻐﯾر
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧
 .١اﻟﺷرﻛﺔ وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ
ﺗﺄﺳﺳت ﺷرﻛﺔ رﯾف ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺻﻐﯾر )اﻟﺷرﻛﺔ( وﻣﻘرﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻏزة – ﻓﻠﺳطﯾن وﻫﻲ ﺷرﻛﺔ إﻗراض ﻏﯾر رﺑﺣﯾﺔ
ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟدى ﻣراﻗب اﻟﺷرﻛﺎت ﻛﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣدودة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢ﺗﻣوز  ٢٠٠٧ﺗﺣت رﻗم ) (٥٦٣١٤٣٧٣٤وﺗﻣﺎرس أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻗطﺎع ﻏزة .ﺑﻠﻎ رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ  ١,٧٠٠,٠٠٠ﺳﻬم ﺑﻘﯾﻣﺔ إﺳﻣﯾﺔ دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﺳﻬم اﻟواﺣد .ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺧﯾص ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٨أﯾﺎر ٢٠١٤
ﺑﺎﺷرت اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٨ﻛﺷرﻛﺔ إﻗراض ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻏﯾر رﺑﺣﯾﺔ .ﯾﺗرﻛز ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول ﺟﻣﯾﻊ اﻟرﯾﻔﯾﯾن ﺑﺎ ﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻻﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ .ﺑﻠﻎ ﻋدد ﻓروع وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺷرﻛﺔ

 ٦ﻓروع و ٥ﻣﻛﺎﺗب .ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋدد ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ) (٥١و ) (٤٧ﻣوظﻔﺎً ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و٢٠١٦ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ -اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ )اﻹﻏﺎﺛﺔ( واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %٩١,٤٧ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ وﯾﺗم

ﺗوﺣﯾد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ.

ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و ٢٠١٦ﻣﺑﻠﻎ  ١٢,٥٨١,٣٧٨دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
و ١٠,٠١٣,٤٠٩دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .ﻛﻣﺎ وﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن اﻟﻧﺷطﯾن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و٢٠١٦
 ٣,٤٠٩ﻣﻘﺗرض و ٣,٠٠٧ﻣﻘﺗرض ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
ﺗم إﻗرار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٩آب .٢٠١٨
 .٢اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
١.٢

أﺳس اﻹﻋداد

ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﻓذة وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ.
ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻋﻣﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
٢. ٢

اﻟﺗﻐﯾ رات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ

إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
٣,٢

ﻣﻠﺧص ﻷﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ

ﺗﺣﻘق اﻹﯾرادات
ﯾﺗم ﺗﺣﻘق إﯾرادات ﻓواﺋد اﻟﻘروض ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء إﯾرادات اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎً واﻟﺗﻲ ﯾﺗم

ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت وﻓواﺋد وﻋﻣوﻻت اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺛرة واﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻟﺣﺳﺎب ﻓواﺋد وﻋﻣوﻻت
ﻣﻌﻠﻘﺔ وﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﺈﯾرادات.

٥
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ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻓواﺋد اﻟﻘروض اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎً واﻟﻌﻣوﻻت ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻼم اﻟﻧﻘدي ﻟﻬﺎ.
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣوﻻت ﻛﺈﯾرادات ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ وﺣﺳب ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ.
ﺗﺣﻘق اﻟﻣﺻﺎرﯾف

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺻﺎرﯾف وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق.
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
ﯾﺗم ﻗﯾد ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ وﺗﺷﻣل اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وأﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف أﺧرى ﺗﺗﻛﺑدﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل.
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

ﺗظﻬ ــر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛ ــﺎت واﻟﻣﻌ ــدات ﺑﺎﻟﻛﻠﻔ ــﺔ ﺑﻌ ــد ﺗﻧزﯾ ــل اﻹﺳ ــﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗـ ـراﻛم وﺧﺳ ــﺎﺋر اﻟﺗ ــدﻧﻲ اﻟﻣﺗراﻛﻣ ــﺔ إن وﺟ ــدت .ﺗﺷ ــﻣل ﻛﻠﻔ ــﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛ ــﺎت

واﻟﻣﻌــدات اﻟﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑــدة ﻹﺳــﺗﺑدال أي ﻣــن ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت واﻟﻣﻌــدات وﻣﺻــﺎرﯾف اﻟﺗﻣوﯾــل ﻟﻠﻣﺷــﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺷــﺎﺋﯾﺔ طوﯾﻠــﺔ اﻷﺟــل إذا
ﺗﺣﻘﻘت ﺷروط اﻻﻋﺗراف .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻹﺳﺗﻬﻼك ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﻣر اﻻﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
)ﺳﻧوات(
٧- ٦
٥
٤
٥- ٣
٥

أﺛﺎث ﻣﻛﺗﺑﻲ
أﺟﻬزة وﻣﻌدات
ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺄﺟور
أﻧظﻣﺔ وﺑراﻣﺞ
ﻧظﺎم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻷﻣﺎن

ﯾﺗم ﺷطب أي ﺑﻧد ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات وأي أﺟزاء ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ أو ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﻣﻧﻔﻌﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن

اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧد أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ .ﯾﺗم ﻗﯾد أي رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺷطب اﻟﺑﻧد ،واﻟذي ﯾﻣﺛـل اﻟﻔـرق ﺑـﯾن اﻟﻌﺎﺋـد ﻣـن اﻟـﺗﺧﻠص وﺻـﺎﻓﻲ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.

ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وطرق اﻹﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً إن ﻟزم اﻷﻣر.
اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ

ﯾﺗم إدراج اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﺣﺳﺎب اﻟﻔواﺋد واﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم

اﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﺣﺳب ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ.
ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ إذا ﺗﺑﯾن ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻓر دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ

ﻋﻠﻰ أن ﺣدﺛﺎً ﻣﺎ ﻗد أﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻫذا اﻟﺗدﻧﻲ ،ﺗﺳﺟل ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.
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ﯾﺗم ﺗﻌﻠﯾق اﻟﻔواﺋد واﻟﻌﻣوﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ،وﯾﺗم وﻗف

اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻔواﺋد واﻟﻌﻣوﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذ ﺣﯾﺎﻟﻬﺎ إﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ.

ﯾﺗم ﺷطب اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌد ﻟﻬﺎ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﺟدوى اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﺑﺗﻧزﯾﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺻص وﻓﻘﺎً

ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﯾﺗـم ﺗﺣـوﯾل أي ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص ،إن وﺟد ،ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل .ﯾﺿﺎف اﻟﻣﺣﺻل ﻣن
اﻟدﯾون اﻟﺳﺎﺑق ﺷطﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﯾرادات.
اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل

ﻷﻏراض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﯾﺷﻣل اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ،ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل اﻟﻧﻘد ﻣﻘﯾد اﻟﺳﺣب ﻣﻧﻪ.
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ أي اﻟﺗـزام )ﻗـﺎﻧوﻧﻲ أو ﻣﺗوﻗـﻊ( ﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن ﺣـدث ﺳـﺎﺑق ﻋﻠـﻰ أن ﺗﻛـون ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﺗﺳـوﯾﺔ اﻻﻟﺗـزام

ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ.
ﻣﺧﺻص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﯾــﺗم اﻟﺗﺧﺻــﯾص ﻟﺗﻌــوﯾض ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﺧدﻣــﺔ ﻟﻠﻣــوظﻔﯾن وﻓﻘـﺎً ﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻌﻣــل اﻟﺳــﺎري اﻟﻣﻔﻌــول ﻓــﻲ ﻓﻠﺳــطﯾن وﻧظـﺎم ﺷــؤون اﻟﻣــوظﻔﯾن اﻟﺧــﺎص

ﺑرﯾـف ﻋﻠــﻰ أﺳـﺎس ﺗﺧﺻــﯾص ارﺗـب ﺷــﻬر ﻋــن ﻛـل ﺳــﻧﺔ ﺧدﻣـﺔ .ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﺗطﺑﯾــق ﻗــﺎﻧون اﻟﺿـﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ ﺧــﻼل ﻋــﺎم
 ٢٠١٨واﻟذي ﯾﻠزم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون.
ﺗﺑرﻋﺎت ﻣﻘﯾدة اﻟﺳﺣب ﺑﺷﻛل داﺋم

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺗﺑرﻋﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﯾن ﺑﺣﺳب ﺷروط اﻟﻣﺎﻧﺣﯾن وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻرف اﻟﻣﻘﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺣﺔ.
اﻟﺗﻘــﺎص

ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘﺎص ﺑﯾن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ٕواظﻬﺎر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﻓر اﻟﺣﻘوق
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻠزﻣﺔ وﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻘﺎص أو ﯾﻛون ﺗﺣﻘق اﻟﻣوﺟودات وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.

ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
ﺗَﻌﺗﺑر اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻏﯾر ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ،ﻟذﻟك ﻓﺈن دﺧﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون
ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ.
ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺳداد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺳواء ﺗﻣت أو ﻟم ﺗﺗم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣورد.
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن أﺳﻌﺎر اﻹﻏﻼق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷطﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﺳوﻗﯾﺔ.
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ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﺑﻧود
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧود اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة ً
ﺗﺣﻣل ﻧﻔس اﻟﺷروط وﺻﻔﺎت اﻟﻣﺧﺎطر.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت

اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ.

ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﺛﺑت ﺗدﻧﻲ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣددة .إذا وﺟد ﻣﺛل ﻫذا
اﻟدﻟﯾل ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﺗدﻧﻲ ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
–

اﻟﻣوﺟودات اﻟظﺎﻫرة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﯾﻣﺛل اﻟﺗدﻧﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻛﻠﻔﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل أي ﺧﺳﺎرة ﺗدﻧﻲ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً

–

اﻟﻣوﺟودات اﻟظﺎﻫرة ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ،ﯾﻣﺛل اﻟﺗدﻧﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق

–

اﻟﻣوﺟودات اﻟظﺎﻫرة ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﻓﺈن اﻟﺗدﻧﻲ ﻫو اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣﻌدل

ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.

اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.

اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ.
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

ﺗﺣــﺗﻔظ اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﺳــﺟﻼﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟــدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛــﻲ .ﯾــﺗم ﺗﺣوﯾــل اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم ﺑــﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧــرى إﻟــﻰ اﻟــدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛــﻲ وﻓﻘـﺎً ﻷﺳــﻌﺎر

اﻟﺻــرف اﻟﺳــﺎﺋدة ﺑﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ .ﯾــﺗم ﺗﺣوﯾــل اﻟﻣوﺟــودات واﻟﻣطﻠوﺑــﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﺣق اﻟﻘــﺑض أو اﻟــدﻓﻊ ﺑــﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ وﻓﻘ ـﺎً

ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﯾﺗم إظﻬﺎر أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻓروﻗﺎت اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.
اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات

إن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗطﺑﯾـق اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﯾﺗطﻠـب ﻣـن إدارة اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺗﻘـدﯾرات واﺟﺗﻬـﺎدات ﺗـؤﺛر ﻓـﻲ ﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺟـودات
واﻟﻣطﻠوﺑ ــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ واﻹﻓﺻـ ــﺎح ﻋـ ــن اﻻﻟﺗ ازﻣ ــﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـ ــﺔ .ﻛﻣـ ــﺎ أن ﻫـ ــذﻩ اﻟﺗﻘـ ــدﯾرات واﻻﺟﺗﻬ ــﺎدات ﺗـ ــؤﺛر ﻓـ ــﻲ اﻹﯾ ـ ـرادات واﻟﻣﺻـ ــﺎرﯾف

واﻟﻣﺧﺻﺻــﺎت .وﺑﺷــﻛل ﺧــﺎص ﯾﺗطﻠــب ﻣــن إدارة اﻟﺷــرﻛﺔ إﺻــدار أﺣﻛــﺎم واﺟﺗﻬــﺎدات ﻫﺎﻣــﺔ ﻟﺗﻘــدﯾر ﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
وأوﻗﺎﺗﻬﺎ .إن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣذﻛورة ﻣﺑﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺎت وﻋواﻣل ﻣﺗﻌددة ﻟﻬﺎ درﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر وﻋدم اﻟﺗﯾﻘن ٕوان اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن أوﺿﺎع وظروف ﺗﻠك اﻟﺗﻘدﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.

ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة ﺑﺄن ﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻣﻔﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
–

ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ :ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻص ﺿﻣن اﻷﺳس اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ

–

اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ :ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺷﻛل دوري ﻟﻐﺎﯾﺎت اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت

واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ.

اﻟﺳﻧوﯾﺔ إﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات وﺗﻘدﯾرات اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،وﯾﺗم أﺧذ ﺧﺳﺎرة اﻟﺗدﻧﻲ

)إن وﺟدت( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.
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 .٣ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
أﺛﺎث
ﻣﻛﺗﺑﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧
اﻟﻛﻠﻔﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٦٩,٥٤٤
١٥,٩٣٣
٨٥,٤٧٧

اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻹﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٤٥,٧١٧
٨,١٠٧
٥٣,٨٢٤

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

٣١,٦٥٣

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٦

٢٣,٨٢٧

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ
أﺟﻬزة وﻣﻌدات
اﻟﻣﺄﺟور
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

١٦٥,٤٨٤
٣٥,٥٦٥
)(٩٢٧
٢٠٠,١٢٢

١١٠,٢٣٢
٢١,٧٦٠
)(٥٥٨
١٣١,٤٣٤
٦٨,٦٨٨
٥٥,٢٥٢

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

١٦,٢١٤
٢٩,٣٨٩
٤٥,٦٠٣

١٢,١٢٧
٢,٨٠٤
١٤,٩٣١
٣٠,٦٧٢

٤,٠٨٧

أﻧظﻣﺔ وﺑراﻣﺞ

ﻧظﺎم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
واﻷﻣﺎن

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٣١,٢٢٣
٩,٣٢٨
٤٠,٥٥١

٨,٩٨١
٩,٥٦٤
١٨,٥٤٥

٢٨,٦٩٩
١,٨٩٨
٣٠,٥٩٧
٩,٩٥٤
٢,٥٢٤

٧,١٢٤
٩٩٢
٨,١١٦
١٠,٤٢٩

١,٨٥٧

اﻟﻣﺟﻣوع

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٢٩١,٤٤٦
٩٩,٧٧٩
)(٩٢٧
٣٩٠,٢٩٨

٢٠٣,٨٩٩
٣٥,٥٦١
)(٥٥٨
٢٣٨,٩٠٢
١٥١,٣٩٦
٨٧,٥٤٧

 .٤ودﯾﻌﺔ ﻟدى ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ رﻗم ) (٢٠١٦/٣اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻟدى ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑودﯾﻌﺔ أرﺳـﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﯾـدة
اﻟﺳﺣب ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٢٠,٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺑﻔﺎﺋدة ﺳﻧوﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﺳﺎﺋدة.
 .٥ﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠١٧
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٧,٧٥٧,١٨٣
٤,٨٢٤,١٩٥

ﻗروض ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻗروض إﺳﻼﻣﯾﺔ

١٢,٥٨١,٣٧٨
) (٦٥١,٧٨٨
١١,٩٢٩,٥٩٠

ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ ﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ

٩
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٢٠١٦
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٧,٢٣٧,٠٨٤
٢,٧٧٦,٣٢٥

١٠,٠١٣,٤٠٩
) (٨٠١,٠١٨
٩,٢١٢,٣٩١

-

ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و٢٠١٦
ﻣﺑﻠﻎ  ١١,٨٦١,٠٥١دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ وﻣﺑﻠﻎ  ٩,١٨٥,٦٨٦دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %٩١,٧٣ %٩٤,٢٧ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ رﺻﯾد
اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

-

ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١
ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و ٢٠١٦ﻣﺑﻠﻎ  ٧٢٠,٣٢٧دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ وﻣﺑﻠﻎ  ٨٢٧,٧٢٣دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ أي ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ %٥,٧٣
و %٨,٢٧ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ رﺻﯾد اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻔﺎﻻت
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ.

-

ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﻋﺎم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و ٢٠١٦ﻣﺑﻠﻎ
 ١,١٣٩,١٤٥دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ و ١,٠٠١,٨٩٥دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

-

ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و ٢٠١٦ﻣﺑﻠﻎ  ١٠,٧٩٠,٤٤٥دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
و ٨,٢١٠,٤٩٦دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

-

ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ واﻟﻣﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و ٢٠١٦ﻣﺑﻠﻎ
 ٥٦٤,٤٢٧دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ وﻣﺑﻠﻎ  ٣١١,٣٠٧دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

-

ﺑﻠﻊ ﻋدد اﻟﻘروض اﻟﻣﺿﻣوﻧﻪ ﻣن ﺻﻧﺎدﯾق ﺿﻣﺎن اﻟﻘروض  ١٩و ٢٠ﻗرض ﺑﻠﻎ رﺻﯾدﻫﺎ  ٨٦,٦٣١و ١٣٨,٠٤١ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١
ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و ٢٠١٦ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

-

ﺑﻠﻐت اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و  ٢٠١٦ﻣﺑﻠﻎ  ٨٨,٥٦٧دوﻻر
أﻣرﯾﻛﻲ و ١٠٤,٦٦٠دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ:
٢٠١٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
١٠٤,٦٦٠
٢٤٣,٠٢٩
)(١٧٨,٠٢٣
)(٨١,٠٩٩

رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻓواﺋد وﻋﻣوﻻت ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓواﺋد وﻋﻣوﻻت ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺣوﻟت ﻟﻺﯾرادات
ﻓواﺋد وﻋﻣوﻻت ﻣﻌدﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

٨٨,٥٦٧

رﺻﯾد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ:

رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺗم ﺷطﺑﻬﺎ
رﺻﯾد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٧
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٨٠١,٠١٨
٢٣٨,٨٣٠
)(٣٨٨,٠٦٠
٦٥١,٧٨٨

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٧٦,١٤١
٢٠٤,٩٤٨
)(١٧٦,٤٢٩
١٠٤,٦٦٠

٢٠١٦
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٦٤٢,٠١٩
١٦١,٤٧٠
)(٢,٤٧١
٨٠١,٠١٨
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ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ:

اﻟرﺻﯾد اﻟﻘﺎﺋم

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﻗطﺎع ﻏزة

اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﻗطﺎع ﻏزة

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٨,٩١٨,٦٢٧
١٢,٥٨١,٣٧٨

)(٦٥١,٧٨٨

١١,٩٢٩,٥٩٠

)(١٦٠,٤٩٧

٣,٥٠٢,٢٥٤

٦,١٩٤,٧٧١

)(٧٧٨,٥٩٤

٥,٤١٦,١٧٧

١٠,٠١٣,٤٠٩

)(٨٠١,٠١٨

٩,٢١٢,٣٩١

٣,٨١٨,٦٣٨

ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ واﻟﺛروة اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ

ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻌدﯾن

)(٢٢,٤٢٤

٢٠١٧
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺟﺎري

٢,٢٧٦,٧٧٨

١,٣٤٤,٩٣٥

٦٩,٥٥٣

اﻟﻘطﺎع اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺗﺞ:

١٢,٥٨١,٣٧٨

٢,١٩٧,٥٩٦
٥٩٩,٨٢٨

ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ

١٩٣,٧١٤

اﻋﻣﺎل

٥٧,٠٢٧

ﻣوظﻔﯾن

٢٢,٨٤٥

ﺟﻣﻌﯾﺎت

١٢,٥٨١,٣٧٨

١١

٣٦٦,٤٨١

١٠,٠١٣,٤٠٩

٤,٦٠٧,٢٣٧

ﺳﻛﻧﻲ

٢,٨٤٠,٦٧٩

٧٥٩,٩٩٥

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٤,٩٠٣,١٣١

ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ

١١٦,٠٣٣

٥٨٨,٩١٧

٢٠١٧

رﯾﻔﻧﺎ

٢٠١٦
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٥,٠٨٥,٨٤٥

٤,٢٤٧,١٩١

ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ

٣,٧٩٦,٢١٤

٤,٧٥٦,٣٦٤

١٤٢,٠١٦

ﻗطﺎع اﻻﻧﺷﺎءات واﻟﻌﻘﺎرات
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دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

)(٤٩١,٢٩١
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الريف للتمويل

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘروض

٨,٤٢٧,٣٣٦

٣,٦٦٢,٧٥١

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٦

ﻣﺧﺻص ﺗدﻧﻲ
اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٤,٤٦١,٠٨٩

٣,٣٢٩,٩٤٨
١,٢٤٤,٤١٥
٥٥٨,٤٦٠
٢٠٩,٣١٤
١١٢,٣٦٣
٩٧,٨٢٠

١٠,٠١٣,٤٠٩

 .٦ﻣوﺟودات أﺧرى
٢٠١٧
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٨٢,٢٩٧
٨٩,٧٥٥
١٩,٩٤٧
١٩,٠٠٠
١٥,٠٣٧
٨,٤٦٨
٣,٥٨٢

ﻓواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ*
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ
ﻣﺳﺗﺣق ﻣن ﻣوظﻔﯾن
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن
ﻣﺳﺗﺣق ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ
ﻣﺳﺗﺣق ﻣن اﻟﻣﺎﻧﺣﯾن
ﻓواﺋد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﺿﺔ

٢٣٨,٠٨٦

٢٠١٦
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٧٤,١٥٦
٢١,٣٣٩
٢١,٧٧٩
١١٧,٢٧٤

* ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺑﻧد ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل ﻓواﺋد ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٨٨,٥٦٧دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ و  ١٠٤,٦٦٠دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون
اﻷول  ٢٠١٧و) ٢٠١٦أﯾﺿﺎح .(٥
 .٧اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل
٢٠١٧
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٨٨٦
١,٨٧٥,٩٥٢
١,٨٧٦,٨٣٨

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟدى اﻟﺑﻧوك*

٢٠١٦
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٦,٥٤٢
٧٥٢,٢٩١
٧٥٨,٨٣٣

* ﺗﺷﻣل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟدى اﻟﺑﻧوك ودﯾﻌﺔ ﻟدى ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وأﺧرى ﻟدى ﺑﻧك اﻟﻘدس ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٥٠٠,٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ و٣٨٨,٩٦١
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ وﯾﺳﺗﺣق ﻋﻠﻰ اﻟودﯾﻌﺗﯾن ﻓﺎﺋدة ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ  %٣و %٣,١٢٥ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
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 .٨ﻗروض داﺋﻧﺔ
ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗروض داﺋﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺑﻧك ﻓﻠﺳطﯾن
ﺑﻧك اﻟﻘدس
اﻟﺻﻧدوق اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ
ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ
ﺻﻧدوق اﻟﺿﻣﺎن اﻷوروﺑﻲ
ﺷرﻛﺔ ﺻﻧدوق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﯾر اﻧﺗرﻧﺎﺷوﻧﺎل

٢٠١٧
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
١,٠٧٣,٣١٥
١٩٧,٣٠٤
٣,٣٣٥
٢,١٨٢,٢٣٦
١,٤٣٣,٩٦٣
٥٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠
١٨٧,٣٤٢
٦,٥٧٧,٤٩٥

٢٠١٦
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٣٤٥,١٦٥
٤٤٤,٧٧٥
١٠,٠٠١
١,٨٧٠,٦٧٥
٢,٦٧٠,٦١٦

٤,٥٢٢,٣٢٥

١,٢٧٠,٧٧٥

)(٢,٠٥٥,١٧٠

اﻟﺟزء ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻣن اﻟﻘروض اﻟداﺋﻧﺔ

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول اﺳﺗﺣﻘﺎق رﺻﯾد اﻟﻘروض:
ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﻋﺎم:

)(١,٣٩٩,٨٤١

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٢,٠٥٥,١٧٠
١,٦٢٥,١٧٥
١,٣٦٨,٥٣٥
٩٩٠,٦٦١
٥٣٧,٩٥٤
٦,٥٧٧,٤٩٥

٢٠١٨
٢٠١٩
٢٠٢٠
٢٠٢١
ﻻﺣﻘﺎً

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟداﺋﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و:٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢,٦٧٠,٦١٦

٢,٨٦٧,٧١٩

اﻹﺿﺎﻓﺎت

٥,٤٠٧,٣٤٢

)(١,٥٠٠,٤٦٣

٩٥٤,٠٠٠

)(١,١٥١,١٠٣

رﺻﯾد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٦,٥٧٧,٤٩٥

٢,٦٧٠,٦١٦

اﻟدﻓﻌﺎت

ﻗروض ﺑﻧك ﻓﻠﺳطﯾن
ﺣﺻــﻠت اﻟﺷــرﻛﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗــروض طوﯾﻠـﺔ اﻷﺟــل ﻣــن ﺑﻧــك ﻓﻠﺳــطﯾن ﺑﻣﺑﻠــﻎ  ١,٨٠٠,٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾﻛــﻲ .ﯾﺳــﺗﺣق ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻘــروض ﻓﺎﺋــدة
ﺳــﻧوﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺻــﺔ ﺑﻣﻌــدل  %٥,٦٧وﺗﺳــدد ﺑﻣوﺟــب أﻗﺳــﺎط رﺑــﻊ ﺳــﻧوﯾﺔ .ﺑﻠــﻎ رﺻــﯾد اﻟﻘــروض اﻟﻘﺎﺋﻣ ـﺔ ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ  ٣١ﻛــﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧
و ٢٠١٦ﻣﺑﻠﻎ  ١,٠٧٣,٣١٥دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ و ٣٤٥,١٦٥دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
١٣
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ﻗروض ﺑﻧك اﻟﻘدس
ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣن ﺑﻧـك اﻟﻘـدس ﺑﻣﺑﻠـﻎ  ٧٧٧,٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾﻛـﻲ .ﯾﺳـﺗﺣق ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻘـروض ﻓﺎﺋـدة ﺳـﻧوﯾﺔ
ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻣﻌدل  %٥,٥وﺗﺳدد ﺑﻣوﺟب أﻗﺳﺎط ﺷﻬرﯾﺔ .ﺑﻠﻎ رﺻﯾد اﻟﻘروض اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛـﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧ﻣﺑﻠـﻎ ١٩٧,٣٠٤
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ و ٤٤٤,٧٧٥دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
اﻟﺻﻧدوق اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل

وﻗﻌت ﺷرﻛﺔ رﯾف ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٥ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﺗﻣوﯾل ﻣﻊ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل ﺑﻣﺑﻠﻎ ٢٠,٠٠٠

دوﻻر ﺑدون ﻓواﺋد ،ﯾﺳدد اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٨ﺑﻠﻎ اﻟرﺻﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﻟﻠﻘرض ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون

اﻷول  ٢٠١٧و ٢٠١٦ﻣﺑﻠﻎ  ٣,٣٣٥دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ و ١٠,٠٠١دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ

وﻗﻌت ﺷرﻛﺔ رﯾف ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٧ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻣن ﺑﻧك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١,٥٠٠,٠٠٠دوﻻر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎﺋدة ﺗﻌﺎدل ،%٥,٣
ﯾﺳدد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺷﻬرﯾﺔ ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢٢ﺑﻠﻎ اﻟرﺻﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﻟﻠﻘرض ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧ﻣﺑﻠﻎ

 ١,٤٣٣,٩٦٣دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ.
ﺻﻧدوق اﻟﺿﻣﺎن اﻻوروﺑﻲ

وﻗﻌت ﺷرﻛﺔ رﯾف ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٧ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﺿﻣﺎن اﻻوروﺑﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٥٠٠,٠٠٠دوﻻر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎﺋدة ﺗﻌﺎدل ،%٥,٨
ﯾﺳدد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺷﻬرﯾﺔ ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢٢ﺑﻠﻎ اﻟرﺻﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﻟﻠﻘرض ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧ﻣﺑﻠﻎ

 ٥٠٠,٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ.

ﺷرﻛﺔ ﺻﻧدوق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ
وﻗﻌت ﺷرﻛﺔ رﯾف ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٧ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﺗﻣوﯾل ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﺻﻧدوق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١,٠٠٠,٠٠٠دوﻻر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎﺋدة
ﺗﻌﺎدل  ،%٣ﯾﺳدد اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢١ﺑﻠﻎ اﻟرﺻﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﻟﻠﻘرض ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول

 ٢٠١٧ﻣﺑﻠﻎ  ١,٠٠٠,٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ.
ﻗروض ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ

ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣,٧٢٣,٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺑدون ﻓواﺋد وﺗﺳدد
ﺑﻣوﺟب أﻗﺳﺎط رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ .ﺑﻠﻎ رﺻﯾد اﻟﻘروض اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و ٢٠١٦ﻣﺑﻠﻎ  ٢,١٨٢,٢٣٦دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

و ١,٨٧٠,٦٧٥دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﯾر اﻧﺗرﻧﺎﺷوﻧﺎل
ﺗﻘدم ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﯾر اﻧﺗرﻧﺎﺷوﻧﺎل ﻗروض ﺻﻐﯾرة ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺣﯾث ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن وﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﯾر اﻧﺗرﻧﺎﺷوﻧﺎل ﻋن

طرﯾق ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗراض اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻟﻔﺎﺋدة .ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ﻗروض ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﯾر اﻧﺗرﻧﺎﺷوﻧﺎل وﺗﺑﻘﻰ
ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول طﺎﻟﻣﺎ ﺗﻠﺗزم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ِل ﻛﯾر اﻧﺗرﻧﺎﺷوﻧﺎل .ﺑﻠﻎ رﺻﯾد اﻟﻘروض اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون

اﻻول  ٢٠١٧ﻣﺑﻠﻎ  ١٨٧,٣٤٢دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ.
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.٩

ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ:
رﺻﯾد
ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧
ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ

ﺻﻧدوق اﻻدﺧﺎر
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٦
ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ

ﺻﻧدوق اﻻدﺧﺎر

اﻟﻣﻛون
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺧﻼل
اﻟﺳﻧﺔ
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

رﺻﯾد
ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٢٠٢,٨٢٣

٥٦,٤٥٥

)(٦٠,٨٣٤

١٩٨,٤٤٤

١٢٥,٨٩٦
٣٢٨,٧١٩

٨٤,٠٧٠
١٤٠,٥٢٥

)(٤٦,٢٦٨
)(١٠٧,١٠٢

١٦٣,٦٩٨
٣٦٢,١٤٢

٢٠٧,٥٣٧

٥٦,١٠٨

) (٦٠,٨٢٢

٢٠٢,٨٢٣

٤٣,٣١١
٩٩,٤١٩

١٦٢,٧٧١
٣٧٠,٣٠٨

) (٨٠,١٨٦
)(١٤١,٠٠٨

١٢٥,٨٩٦
٣٢٨,٧١٩

ﯾﺗم اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻟﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن وﻧظﺎم ﺷؤون اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺧﺎص

ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺧﺻﯾص راﺗب ﺷﻬر ﻋن ﻛل ﺳﻧﺔ ﺧدﻣﺔ .ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم

 ٢٠١٨واﻟذي ﯾﻠزم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون.

ﯾﺗم اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺻﻧدوق ادﺧﺎر اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻗﺗطﺎع  %٥ﺷﻬرﯾﺎً ﻣن اﻟراﺗب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻛل ﻣوظف ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺷرﻛﺔ
ﺑﻧﺳﺑﺔ  %١٠ﻣن راﺗب اﻟﻣوظف اﻷﺳﺎﺳﻲ.

.١٠

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
٢٠١٧
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٦٥,٧٩٧
٥٩,٧٩٥
٢٢,٩٤٠
١٣,٠٩٩
٧,٠٣١
٦,٣٨٥
٢,٨٦٦
١٩
١٧٧,٩٣٢

دﻓﻌﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻣﻘﺗرﺿﯾن
ذﻣم داﺋﻧﺔ
ﻣﺧﺻص إﺟﺎزات اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻓواﺋد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﺿرﯾﺑﺔ دﺧل اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
أﺧرى

١٥
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٢٠١٦
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

١٥٠,٨٧٢
٢,٩٥٠
٥,٩٤٣
٢,٦٣٢
١,١٥١
٣,١٧٧
١٦٦,٧٢٥

.١١

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع

ﯾﺗﺄﻟف رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرح واﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﻪ واﻟﻣدﻓوع ﻣن  ١,٧٠٠,٠٠٠ﺳﻬم ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ واﺣد ﻟﻛل ﺳﻬم .ﯾﻣﺛل اﻟﺟدول
اﻟﺗﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع ﻟﻠﻣﺳﺎﻫم اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و:٢٠١٦
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ

٢٠١٧
٩١,٤٧

%

٢٠١٦
٩١,٤٧

رأس اﻟﻣﺎل

٢٠١٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

١,٥٥٥,٠٠٠

٢٠١٦

١,٥٥٥,٠٠٠

ﻫذا وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺻص أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ:
رأس اﻟﻣﺎل
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٢٠١٧
٣,٠٠٠
٧٥٠
٣٧٥
٦٠٠
٣٧٥

ﻣﻨﯿﻒ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺷﺤﺎده ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﺤﺎده ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ
واﺋﻞ ﺑﺸﺎرﯾﮫ
ﻣﻨﺎل اﻟﻄﺎھﺮ
اﺳﺎﻣﺔ ﺣﺮز ﷲ
 .١٢اﻹﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
اﺣﺗﯾﺎطﻲ إﺟﺑﺎري

وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﻘﺗطﻊ ﻧﺳﺑﺔ  %١٠ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺎً ﺗﺧﺻص ﻟﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري .ﻻ ﯾﺟوز ﺗوزﯾﻊ

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أو ﺗﺣوﯾل ﻫذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .ﺑﻠﻎ رﺻﯾد

اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  %٢٥ﻣن رأس اﻟﻣﺎل وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﺗوﻗﻔت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن اﻗﺗطﺎع اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري.
إﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺧﺎطر

ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻗﯾﻣﺔ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟذي ﺗم اﻗﺗطﺎﻋﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ رﻗم ) (٢٠١٤/٢ﺑﻧﺳﺑﺔ  %١ﻣن

اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ .ﻻ ﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام أي ﺟزء ﻣن ﻫذا اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ
أو ﺗﺧﻔﯾﺿﻪ ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ.
 .١٣ﺗﺑرﻋﺎت ﻣﻘﯾدة اﻟﺳﺣب ﺑﺷﻛل داﺋم

ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ وﻗدرﻩ  ٨٠٠,٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ .ﺗم اﻟﺗﺑرع ﺑﻬذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻬوﻟﻧدﯾﺔ ﻣن
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﻣﺎﻧﺢ ،ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻛﻘروض .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،اﺷﺗرط اﻟﻣﺎﻧﺢ أن ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف
ﺧﻼل ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟزراﻋﯾﺔً .
ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻛرأﺳﻣﺎل ﻣﻣﻧوح ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
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 .١٤إﯾرادات اﻟﻔواﺋد واﻟﻌﻣوﻻت
ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑﻧد اﻟﻔواﺋد واﻟﻌﻣوﻻت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓواﺋد
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﻗروض ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻗروض إﺳﻼﻣﯾﺔ

٨٨٤,١٤٤
٤٤٦,٦٦٤

ﻗروض ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻗروض إﺳﻼﻣﯾﺔ

ﻓواﺋد
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٩٢٢,٤٤٠
٢٣١,٥٠٨

١,٣٣٠,٨٠٨

١,١٥٣,٩٤٨

٢٠١٧

ﻋﻣوﻻت
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٩٢,٠٥٦
٤٠,٣٤٠

١٣٢,٣٩٦
٢٠١٦

ﻋﻣوﻻت
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٦٠,٧٤٥
٣٨,٣٨٣
٩٩,١٢٨

اﻟﻣﺟﻣوع
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٩٧٦,٢٠٠
٤٨٧,٠٠٤

١,٤٦٣,٢٠٤

اﻟﻣﺟﻣوع
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٩٨٣,١٨٥
٢٦٩,٨٩١
١,٢٥٣,٠٧٦

 .١٥ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
٢٠١٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
١٠١,٥٣٩
٥٥,١٧٤
١٥٦,٧١٣

ﻓواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض
ﻋﻣوﻻت وﻣﺻﺎرﯾف ﺑﻧﻛﯾﺔ

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٤٨,٠٩٨
٧١,١١٤
١١٩,٢١٢

 .١٦إﯾرادات أﺧرى
٢٠١٧
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٣٥,٠٨٤
١٥,٦٠١
٤,٨٨٠
١٢٣,١٣٧
١٧٨,٧٠٢

ﻣﺳﺗرد ﻣن ﻗروض ﻣﻌدوﻣﺔ
إﯾرادات ﺗﻣوﯾل
إﯾرادات إﻋﺎدة اﻟﺟدوﻟﺔ
أﺧرى

١٧
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٢٠١٦
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

١٢,٢٥٣
١٤,٤٢٥
٤٨,٠٠٥
٧٤,٦٨٣

 .١٧ﻣﺻﺎرﯾف إدارﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ
٢٠١٧
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

رواﺗب وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
اﯾﺟﺎرات
ﻣواﺻﻼت
أﺗﻌﺎب ﻣﻬﻧﯾﺔ
إﻧﺗرﻧت وﻫﺎﺗف
رﺳوم ورﺧص واﺷﺗراﻛﺎت
ﻣﺎء وﻛﻬرﺑﺎء
ﻣﺻﺎرﯾف ﺻﯾﺎﻧﺔ
ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﺿﯾﺎﻓﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﺗدرﯾب
ﻣﺻﺎرﯾف دﻋﺎﯾﺔ ٕواﻋﻼن
ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﻧظﯾﻔﺎت
ﻣﺻﺎرﯾف إﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
ﻣﺣروﻗﺎت
ﻣﺻﺎرﯾف ﺳﻔر
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺟﻠس اﻹدارة
أﺧرى

.١٨

٧٩٨,٣٦٣
٧٨,٢٦٠
٤٩,٨٠٤
٣٩,٦٩٢
٣٥,٠٧٨
٢٥,٣٧٦
١٨,٧١٧
١٨,٥٣٢
١٨,٢٣١
١٣,٦٦٠
١٥,٧٧٦
١٠,٤٤٩
١٠,٢٩٥
٥,٨٠٠
٥,٤٢٢
٤,١٧٩
٣,٥٥٥
١٠٢
٦,٣٥٥
١,١٥٧,٦٤٦

٢٠١٦
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٦٧٣,٥٢٧
٦٧,٤٢٢
٢٩,٣٧٥
٧٥,٩٩٧
٣٣,٧٩١
١٨,٥٨٠
١٠,١٧٠
٣٩,٧٢٨
١٢,١٧٩
٩,٦٦١
١٤,٢٦٢
٧,٧٠٠
٧,٨٩٢
٢,٣٢٠
١,٤٨٢
٦,٠٦٨
١١,٦١٩
١,٣١٣
٥,٢٥٧
١,٠٢٨,٣٤٣

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن وأﻋﺿـﺎء ﻣﺟﻠـس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﯾـﺎ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ وأﯾﺔ ﺷرﻛﺎت ﯾﺳﯾطرون ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﻟﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﻬﺎ.
إن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ
ﻗروض ﻣﻣﻧوﺣﺔ
ﻗروض ﻣﻣﻧوﺣﺔ

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻣﺳﺎﻫم رﺋﯾﺳﻲ
ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ذوي ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن

٢٠١٧
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٥,٦٥٠
١٧,٣٨٤
٨,٩٧٦

٢٠١٦
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٥,٦٥٠
١٧,٣٨٤
١٦,٧٠٨

١٨
التقرير السنوي ٢٠١٧
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إن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠١٧
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٥٤,٣٧٥

رواﺗب وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ

٥,٤٣٨

ﻣﺻروف ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن

٢٠١٦
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٧١,٤٢٤
٥,٩٥٢

 .١٩اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗــم ﺗﺣدﯾــد اﻟﻘــﯾم اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﻣوﺟــودات واﻟﻣطﻠوﺑــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻠﻘــﯾم اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﺗــﺗم ﺑﻬــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗﺑــﺎدل ﺑــﯾن ﺟﻬــﺎت ﻣﻌﻧﯾــﺔ ﺑــذﻟك،
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ أو اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.
إن اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻫﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
وذﻟك ﻟﻛون ﺗﻠك اﻷدوات ذات ﻓﺗرات ﺳداد أو ﺗﺣﺻﯾل ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل.
ﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘروض اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻘروض اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﺑﻧود ﺗﺣﻣل ﻧﻔس اﻟﺷروط وﺻﻔﺎت اﻟﻣﺧﺎطر.
 .٢٠إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
إن اﻟﻣﺧـﺎطر اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻫـﻲ ﻣﺧـﺎطر اﻻﺋﺗﻣـﺎن وﻣﺧــﺎطر أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة وﻣﺧـﺎطر اﻟﻌﻣـﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ
وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﺗﻘوم إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋن ﺗﺧﻠف أو ﻋﺟز اﻟطرف اﻵﺧر ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻣﺎ

ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﺧﺳﺎﺋر .ﺗﻌﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺳﻘوف ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ .ﻛذﻟك ﺗﻌﻣل
اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗ ﻌﻣل ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻊ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء.
اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن:
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل

١,٨٧٦,٨٣٨

٧٥٨,٨٣٣

ودﯾﻌﺔ ﻟدى ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ

٢٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

ﻣوﺟودات أﺧرى

١١,٩٢٩,٥٩٠
٢٣٨,٠٨٦

٩,٢١٢,٣٩١

١٤,٠٦٤,٥١٤

١٠,١٠٨,٤٩٨

ﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ

١٩
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١١٧,٢٧٤

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ:

اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ

ﻗطﺎع ﻏزة

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

١,٦٤٣,٩٨٧

اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل

٢٣٢,٨٥١

ودﯾﻌﺔ ﻟدى ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ

٢٠,٠٠٠

ﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ

٨,٩١٨,٦٢٧

٣,٦٦٢,٧٥١

١٩٧,٥٦٠

٤٠,٥٢٦

١٠,٧٨٠,١٧٤

٣,٩٣٦,١٢٨

ﻣوﺟودات أﺧرى

-

١,٨٧٦,٨٣٨
٢٠,٠٠٠
١٢,٥٨١,٣٧٨
٢٣٨,٠٨٦

١٤,٧١٦,٣٠٢

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول :٢٠١٧
اﻹﻧﺷﺎﺋﺎت
واﻟﻌﻘﺎرات

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ٢,١١٩,٩٣٨

اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر
اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ

واﻟﺗﻌدﯾن

واﻟﺛروة

ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻘطﺎع

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٤,٠٢٢,٥٨٧

١٢٨,١٣٠

٤,٨٥٢,٤١١

٦٣,٤٢٦

٦٧٤,٥٥٩

١٥٦,٨٤٠

٢٢٤,٦٠٤

١٣,٨٨٦

٢٣٣,٤٣٤

٦,١٢٧

٨٥,٤٣٦

٧٢٠,٣٢٧

٢,٢٧٦,٧٧٨

٤,٢٤٧,١٩١

١٤٢,٠١٦

٥,٠٨٥,٨٤٥

٦٩,٥٥٣

٧٥٩,٩٩٥

اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ١,٢٥٦,٠٥٣
اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ

ﺗﺟﺎري

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ

اﻟﺧدﻣﺎت

اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ

إﺟﻣﺎﻟﻲ

١١,٨٦١,٠٥١

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٦

اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر

اﻟزراﻋﺔ

١٢,٥٨١,٣٧٨

٢,٦٢٧,٩٧٠

١٠٢,٥٦٧

٤,٢٩٨,٩٣٤

٣٣٥,٣٧٤

٥٦٤,٧٨٨

٩,١٨٥,٦٨٦

٨٨,٨٨٢

٢١٢,٧٠٩

١٣,٤٦٦

٤٥٧,٤٣٠

٣١,١٠٧

٢٤,١٢٩

٨٢٧,٧٢٣

١,٣٤٤,٩٣٥

٢,٨٤٠,٦٧٩

١١٦,٠٣٣

٤,٧٥٦,٣٦٤

٣٦٦,٤٨١

٥٨٨,٩١٧

١٠,٠١٣,٤٠٩

 ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي:اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ

ﻗطﺎع ﻏزة

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ

٨,٣٩٢,٢٥٤

٣,٤٦٨,٧٩٧

١١,٨٦١,٠٥١

اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ

٥٢٦,٣٧٣

١٩٣,٩٥٤

٧٢٠,٣٢٧

٨,٩١٨,٦٢٧

٣,٦٦٢,٧٥١

١٢,٥٨١,٣٧٨

٢٠
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ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات

اﻟﻔﺟوة اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ

ﻓﺟوة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗﺑرﻋﺎت
ﻣﻘﯾدة اﻟﺳﺣب ﺑﺷﻛل داﺋم

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻗروض داﺋﻧﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

٩٨٧,٨٧٧

٩٨٧,٨٧٧

-

-

-

-

٩٨٧,٨٧٧

اﻟﻣوﺟودات
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ودﯾﻌﺔ ﻟدى ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ -
ﻣوﺟودات أﺧرى
٩٨٧,٨٧٧
اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﺗﺣت اﻟطﻠب

١,١١٦,٤٥٥

١٢٨,٥٧٨

٧,٨٤٣

-

٧,٨٤٣

٧,٨٤٣

١٣٦,٤٢١

١٣٠,٧٧٧
٥,٦٤٤
-

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﺷﻬر ﻓﺄﻗل

٨٢٤,٢٩٠

)(٢٩٢,١٦٥

٤٨٩,٧٢٠

-

٤٨٩,٧٢٠

٤٧٠,٣١٠
١٩,٤١٠

١٩٧,٥٥٥

١٨٦,٢٦٦
١١,٢٨٩
-

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٣-١
أﺷﻬر

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾل آﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول :٢٠١٧

٢١

٤١١,٣٨٢

)(٤١٢,٩٠٨

٥٧٤,١٥٢

-

٥٧٤,١٥٢

٥٤٦,٨٩٩
٢٧,٢٥٣

١٦١,٢٤٤

١٤١,٨٠٧
١٩,٤٣٧
-

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٦-٣
أﺷﻬر

٩٦٧,٢٧٩

٥٥٥,٨٩٧

١,٠٢٦,٦٥٨

-

١,٠٢٦,٦٥٨

٩٧٩,٥٩٨
٤٧,٠٦٠

١,٥٨٢,٥٥٥

٦٨٠,٢٩٥
١٣,٢٩٩
٨٨٨,٩٦١

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﻣن  ٦أﺷﻬر اﻟﻰ
ﺳﻧﺔ

٧,٣٠٩,٠٨٧

٦,٣٤١,٨٠٨

٤,٦٥٧,٠٥٤

-

٤,٦٥٧,٠٥٤

٤,٥٨٠,٦٨٨
٧٦,٣٦٦

١٠,٩٩٨,٨٦٢

١٠,٧٩٠,٤٤٥
٢٠,٠٠٠
١٨٨,٤١٧
-

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ

٧,٠٩٨,٣٤١

٧,٠٩٨,٣٤١

-

)(٧,٣٠٩,٠٨٧

٧,٤٦٠,٤٨٣

٣٦٢,١٤٢

٣٦٢,١٤٢
-

٦,٥٧٧,٤٩٥
٣٦٢,١٤٢
١٧٧,٩٣٢

١٥١,٣٩٦

-

-

١٤,٢١٥,٩١٠

٧,١١٧,٥٦٩

١٤,٢١٥,٩١٠

١٥١,٣٩٦
-

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع

١٥١,٣٩٦
١١,٩٢٩,٥٩٠
٢٠,٠٠٠
٢٣٨,٠٨٦
١,٨٧٦,٨٣٨

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﺑــدون
اﺳﺗﺣﻘـﺎق
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-

-

-

٣٨١,٦٦٢

٣٨١,٦٦٢

اﻟﻔﺟوة اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ

ﻓﺟوة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق

٣٨١,٦٦٢

٣٨١,٦٦٢

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗﺑرﻋﺎت ﻣﻘﯾدة
اﻟﺳﺣب ﺑﺷﻛل داﺋم

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻗروض داﺋﻧﺔ
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات

اﻟﻣوﺟودات
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ودﯾﻌﺔ ﻟدى ﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﻣوﺟودات أﺧرى
اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﺗﺣت
اﻟطﻠب

٤٩٩,٨٨٧

١١٨,٢٢٥

١٢١,٨٧١

-

١٢١,٨٧١

١١٥,٦١٠
٦,٢٦١

٢٤٠,٠٩٦

٢٣٤,٦٢٤
٥,٤٧٢
-

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﺷﻬر ﻓﺄﻗل

٣٩٦,١٣٩

)(١٠٣,٧٤٨

٢٥٦,٤٢٥

-

٢٥٦,٤٢٥

٢٤٠,٩٣١
١٥,٤٩٤

١٥٢,٦٧٧

١٤١,٧٣١
١٠,٩٤٦
-

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٣-١
أﺷﻬر

٢٢

١٥٤,٣٠١

)(٢٤١,٨٣٨

٣٦٨,٥٨٥

-

٣٦٨,٥٨٥

٣٤٦,٨٣٠
٢١,٧٥٥

١٢٦,٧٤٧

١٠٧,٩٠١
١٨,٨٤٦
-

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٦-٣
أﺷﻬر

٣٨٢,٢٤٦

٢٢٧,٩٤٥

٦٧٩,٧٦٠

-

٦٧٩,٧٦٠

٦٤٢,١٩٣
٣٧,٥٦٧

٩٠٧,٧٠٥

٥١٧,٦٣٩
١٢,٨٩٥
٣٧٧,١٧١

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﻣن  ٦أﺷﻬر اﻟﻰ
ﺳﻧﺔ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول :٢٠١٦
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ً

٧,٣٢٨,١١٦

٦,٩٤٥,٨٧٠

١,٣٣٣,٧٤١

-

١,٣٣٣,٧٤١

١,٣٢٥,٠٥٢
٨,٦٨٩

٨,٢٧٩,٦١١

٨,٢١٠,٤٩٦
٦٩,١١٥
-

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ

٧,٠٢٩,٩٨٥

٧,٠٢٩,٩٨٥

-

-

)(٧,٣٢٨,١١٦

-

٧,٤٣٥,٦٦٣

٣,١٦٦,٠٦٠

١٠,١٩٦,٠٤٥

٤٠٥,٦٧٨

٣٢٨,٧١٩
٧٦,٩٥٩

٢,٦٧٠,٦١٦
٣٢٨,٧١٩
١٦٦,٧٢٥

١٠٧,٥٤٧

١٠,١٩٦,٠٤٥

٨٧,٥٤٧
٢٠,٠٠٠
-

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع

٨٧,٥٤٧
٩,٢١٢,٣٩١
٢٠,٠٠٠
١١٧,٢٧٤
٧٥٨,٨٣٣

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﺑــدون
اﺳﺗﺣﻘـﺎق
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ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

إن اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻔﺎﺋدة ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻣوﯾﻼت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﻣﻌدل رﺑﺢ ﺳﻧوي ﺛﺎﺑت ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺔ ﻏﯾر ﻣﻌرﺿﺔ
ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة.
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل واﻟـدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﻣﻛﻧـﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟـﺔ ﻓـﻲ أﺳـﻌﺎر ﺻـرف اﻟﻌﻣـﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ
ﻣﻘﺎﺑــل اﻟــدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛــﻲ ،ﻣــﻊ ﺑﻘــﺎء ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣــؤﺛرات اﻷﺧــرى ﺛﺎﺑﺗــﺔ .إن ﺳــﻌر ﺻــرف اﻟــدﯾﻧﺎر اﻷردﻧــﻲ ﻣرﺑــوط ﺑﺳــﻌر ﺛﺎﺑــت ﻣﻘﺎﺑــل
اﻟــدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛــﻲ ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾوﺟــد أﺛــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻘ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻲ ﺳــﻌر ﺻــرف اﻟــدﯾﻧﺎر اﻷردﻧــﻲ .إن أﺛــر اﻟــﻧﻘص

ٍ
ﻣﺳﺎو وﻣﻌﺎﻛس ﻷﺛر اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎﻩ:
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌر
اﻟﺷﯾﻘل

اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌر

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ

اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧرى

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ

اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑل

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

ﻣﻘﺎﺑل

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

%

اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ

واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ

واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

%

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

١٤,١٧١

١٠

٣,٧٧٥

١٠

١٠

١٠

)(١٣٤

)(٣٥٦

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﯾﺑــﯾن اﻟﺟــدول اﻟﺗــﺎﻟﻲ أرﺻــدة اﻟﻣطﻠوﺑــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﺧﺻــوﻣﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ  ٣١ﻛــﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧و  ٢٠١٦ﺣﺳــب ﻓﺗ ـرة

اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وأﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ:

١٢-٣

٣-١

أﺷﻬر

ﺷﻬر

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧
ﻗروض

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

٦٢٩,١٥٩

١,٦٨٥,٣٤٦

٤,٧٣٩,٥٣٧

٧,٠٥٤,٠٤٢
١٧٧,٩٣٢

٦٥٦,٤١٢

١,٧٥٩,٦٥٩

٤,٨١٥,٩٠٣

٧,٢٣١,٩٧٤

٢٧,٢٥٣

٧٤,٣١٣

١٢-٣

٣-١

أﺷﻬر

ﺷﻬر

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٧٦,٣٦٦

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٦
ﻗروض

ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

٣٥٦,٥٤١

٩٨٩,٠٢٣

١,٣٢٥,٠٥٣

٢,٦٧٠,٦١٧
١٦٦,٧٢٥

٣٧٨,٢٩٦

١,٠٤٨,٣٤٥

١,٤١٠,٧٠١

٢,٨٣٧,٣٤٢

٢١,٧٥٥

٥٩,٣٢٢

٢٣
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٨٥,٦٤٨

.٢١

ﺗﻌدﯾﻼت ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ

ﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٦ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ وﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى واﻟﻣﺻﺎرﯾف

اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧطﺄ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
 أﺛر اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ :٢٠١٦ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل

اﻟﺗﻌدﯾل

ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﻣوﺟودات أﺧرى

٢٦٨,٢١١

)(٩٤,٧٨٧

١٧٣,٤٢٤

أرﺑﺎح ﻣدورة

٤,٥٥٥,٢١٧

)(٥١٩,٧٨٧

٤,٠٣٥,٤٣٠

إﺣﺗﯾﺎطﻲ إﺟﺑﺎري

-

٤٢٥,٠٠٠

٤٢٥,٠٠٠

 أﺛر اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول :٢٠١٦ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل

اﻟﺗﻌدﯾل

ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﻣوﺟودات أﺧرى

٢١٢,٠٦١

)(٩٤,٧٨٧

١١٧,٢٧٤

أرﺑﺎح ﻣدورة

٤,٦١١,٣١٨

)(٥٩٨,١٩٠

٤,٠١٣,١٢٨

إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﺧﺎطر

٧,٨٦١

٢,٥٩٥

١٠,٤٥٦

 أﺛر اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول :٢٠١٦ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل

اﻟﺗﻌدﯾل

ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

١١٥,٧٥٧

٣,٤٥٥

١١٩,٢١٢

ﻣﺻﺎرﯾف إدارﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ

٩٥٥,٩٩٠

٧٢,٣٥٣

١,٠٢٨,٣٤٣

 .٢٢أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﺑﻌض أرﻗﺎم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٦ﻟﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .إن
ﻫذﻩ اﻟﺗﺑوﯾﺑﺎت ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
.٢٣

اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ

ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺿﯾﺔ واﺣدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ،٢٠١٧ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ  ٣٣٠دوﻻر
أﻣرﯾﻛﻲ وﻓﻲ ﺗﻘدﯾر إدارة اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻟن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ أي إﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻘﺎء ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ.

٢٤
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.٢٤

إدارة رأس اﻟﻣﺎل

وﯾﻌظــم ﺣﻘــوق
إن اﻟﻬــدف اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻣــن إدارة أرﺳــﻣﺎل اﻟﺷــرﻛﺔ ﻫــو اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻧﺳــب أرﺳــﻣﺎل ﻣﻼﺋﻣــﺔ ﺑﺷــﻛل ﯾــدﻋم ﻧﺷــﺎط اﻟﺷــرﻛﺔ ُ
اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ وﺑﻣــﺎ ﯾﺗواﻓــق ﻣــﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣــﺎت ﺳــﻠطﺔ اﻟﻧﻘــد .ﺗﻘــوم اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑــﺈدارة ﻫﯾﻛﻠــﺔ رأس اﻟﻣــﺎل ٕواﺟـراء اﻟﺗﻌــدﯾﻼت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺿــوء
ﺗﻐﯾرات ظروف اﻟﻌﻣل.

إن اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع ٕواﺣﺗﯾﺎطﻲ إﺟﺑﺎري ٕواﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﺧﺎطر واﻷرﺑﺎح اﻟﻣدورة
وﺗﺑرﻋﺎت ﻣﻘﯾدة ﺑﺷﻛل داﺋم اﻟﺳﺣب ﺑﺻﺎﻓﻲ  ٧٫٠٩٨٫٣٤١دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧ﻣﻘﺎﺑل ٧,٠٢٩,٩٨٥
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول .٢٠١٦
.٢٥

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗطوﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ

ﺗﺗﻛون اﻻﻫداف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 ﺗﻧﻣﯾــﺔ ﻣﺣﻔظ ــﺔ اﻟﺷــرﻛﺔ وزﯾ ــﺎدة اﻟﺣﺻ ــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ وﺗﻧوﯾ ــﻊ اﻟﻣﺣﻔظ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓ ــﺔ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت ﻣ ــﻊ اﻟﺗرﻛﯾ ــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻘ ــروض اﻟزراﻋﯾ ــﺔواﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ووﺿﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻻﻗراض اﻟﺻﻐﯾر.

 -ﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻣﺻـﺎدر ﺗﻣوﯾــل اﻟﺷـرﻛﺔ ﻣــن ﻣﺻـﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﺗﺻـل ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗﻣوﯾـل اﻟﺧــﺎرﺟﻲ اﻟـﻰ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ  ٢ﻧﺳــﺑﺔ واﺑﻘـﺎء اﻻﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻻدﺧﺎل ﺷرﻛﺎء اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﯾن أو ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﻣﻊ أﺧذ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك  ١ﺗﺣوﯾل اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ رﺑﺣﯾﺔ.
 -ﺗﻌزﯾز اﻗراض اﻟﻣرأة وﺗﺣﻔﯾز ذﻟك ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﻣزاﯾﺎ ﻣﺿﺎﻓﺔ.

 -رﻓــﻊ ﻛ ﻔ ــﺎءة ﻋﻣــل اﻟﺷ ــرﻛﺔ وﺗﺣﺳــﯾن ﻣؤﺷـ ـراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﻣؤﺷـ ـرات اﻟﻛﻔــﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾ ــﺔ وﺗﻌزﯾــز اﯾراداﺗﻬ ــﺎ وﻫﻧدﺳــﺔ ﺗﻛﺎﻟﻔﻬ ــﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬ ــﺎ

وﺗﺳﻌﯾرﻫﺎ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اداﺋﻬﺎ.

 ﺗطوﯾر اﻧظﻣﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وﻧﻣﺎذج اﻻﻋﻣﺎل وﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻣل اﻟﺷرﻛﺔ. اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﺗﻌزﯾــز اﻻداء ا ﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻧــﺎطق اﻟرﯾــف واﻻﺿــطﻼع ﺑﺎﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺛﻘﯾف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻌزﯾز ﺻورة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

 ﺗﻌزﯾز اﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣواﻛﻣﺔ واﻻدارة اﻟرﺷﯾدة. .٢٦ﺗرﻛز اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ

ﺗﻣﺎرس اﻟﺷرﻛﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن .إن ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﯾزﯾـد ﻣـن ﺧطـر ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺷـرﻛﺔ

ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ وﻗد ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ.
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