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  (تتمة) المستقل الحسابات مدقق تقرير

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 التدقيق الرئيسيأمر 
  

  المتوقعة الخسائر اإلئتمانية  مخصص
  

دوالر  ١١٠٬٨١٦٬٩٦٠بلغت قيمة إجمالي التمويالت المباشرة مبلغ 
دوالر  ٨٧٬٩٩٥٬٩٥٢( مبلغ  ٢٠١٩كانون األول  ٣١أمريكي كما في 

)، كما بلغت قيمة الخسائر ٢٠١٨كانون األول  ٣١أمريكي كما في 
كانون  ٣١دوالر أمريكي كما في  ١٬٣٢٧٬٨٤٤اإلئتمانية المتوقعة مبلغ 

كانون األول  ٣١دوالر أمريكي كما في  ٨٧٧٬٣٨٨( مبلغ  ٢٠١٩األول 
٢٠١٨.(  

  

) ٩بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاريرالمالية رقم ( م المصرفقا
ً مع تعليمات سلطة اوذلك تم ٢٠١٨الثاني  كانون أولمن  اعتباراً  شيا

  .بوجوب التطبيق  لكافة المصارف العاملة في فلسطين النقد الفلسطينية 
  

) هو معيار محاسبي معقد ٩إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 للمصرفئتمانية المتوقعة اإلن تحديد الخسائر إيتطلب أحكام هامة ، 

ئتمانية المقاسة بالتكلفة المطفأة هو تقدير اإل لتمويالتفيما يتعلق با
ئتمان إلفي تقييم جودة ا جوهرياً  تقديراً  اإلدارة منجوهري يتطلب 

المالية تنشأ من  القوائممخاطر  إنوتقدير الخسائر الكامنة في المحفظة. 
من جانب اإلدارة ، مثل تقدير  جوهرياً  تتطلب حكماً وعدة جوانب 

مختلفة ، المراحل لل التعثر عندالتخلف عن السداد والخسارة  احتمالية
ان في مخاطر االئتمان وحالة انخفاض قيمة االئتم هامةال ةوتحديد الزياد

وقد أصدرت هيئة  هذاذج المختلفة. ااستخدام تقنيات النمو) التعثر(
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة 

) حول انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ٣٠المالية رقم (
معيار المحاسبة  تطبيقيسري  .٢٠١٧ سنة ذات المخاطر العالية في

كانون الثاني  ١) من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد ٣٠المالية رقم (
ويسمح بتطبيقه مبكراً وهو متشابه الى حد كبير مع المعيار  ٢٠٢٠

 ١) والمطبق من قبل المصرف بتاريخ ٩الدولي للتقارير المالية رقم (
 .٢٠١٨كانون الثاني 

 
  
  
  

 الرئيسي ر التدقيقبتدقيقنا معالجة أم تمكيف 
 

 
ت لتصنيف وقياس الموجودا المصرفسياسة  بفهملقد قمنا 

للمعيار الدولي إلعداد التقارير  اً والمطلوبات المالية المعدة وفق
) وقمنا بمقارنتها مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد ٩المالية رقم (

  . الخصوص بهذا الرقابية تعليماتالو) ٩التقارير المالية رقم (
  

 قبل من المتبعة المتوقعة الخسائراالئتمانية منهجيةفهم ب قمنا كما
، كما إشتملت الداخليين لدينا بالخبراء االستعانة خالل من المصرف

  على عدة بنود أهمها :اتنا ءإجر
  

 تحديد مخصصات الخسائر االئتمانية  سياسة على اإلطالع
  ).٩وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( للمصرف

  

 حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. تحديد 
 

  إلى المراحل المختلفة ، وذلك  االئتمانيةتصنيف التعرضات
 قبل من الممنوحة التمويالتمن خالل دراسة عينة من 

 .المصرف
 

 مصادر البيانات الرئيسية واالفتراضات للبيانات  فهم
المستخدمة في نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة لتحديد 

فتراضات النظرة وإ ، المتوقعة اإلئتمانية الخسائرمخصصات 
المستقبلية المستخدمة في احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 الخاصة بها .
 

 لتعثر في السداد لعينة من ا عندالتعرض  مبلغ مراجعة
 . التعرضات

 احتمال حدوث التعثر في السداد المستخدم في  مراجعة
المحتسب بناًء على عدة و المتوقعةاحتساب الخسارة االئتمانية 

 ومالئمتها، المعلنة المعلومات مع وذلك اقتصاديةدورات 
 ةاحتمال حدوث التعثر في السداد بناًء على دور الى وتحويله
 .محددة يهاقتصاد

 

 الخسارة  االئتمانية المتوقعة  في حالة حدوث  احتساب مراجعة
بما في ذلك مدى  هاالتعثر في السداد المستخدمة في احتساب

 مالئمة الضمانات والعمليات الحسابية الناتجة عن ذلك 
  

 والحسابات األخرى المباشرة  التمويالتاكتمال  مراجعة 
 ة في عملية احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة. ستخدمالم

  
السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة  ان

) ٧(  أرقاموإفصاحات إدارة مخاطر االئتمان في اإليضاحات 
 .) حول القوائم المالية٣٥( و
  

  

  



٣  

 
 
 
 

  (تتمة) المستقل الحسابات مدقق تقرير
 

  معلومات أخرى
  
وتقرير  اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم الماليةن إ

األخرى حول القوائم المالية المعلومات ينا أرمدقق الحسابات حولها. إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا. ال يشمل 
 وإننا ال نبدي اي نوع من التأكيد او استنتاج حولها.

 
، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المذكورة أعاله عندما تصبح متاحة لنا، حيث نقيّم فيما إذا كانت ما يتعلق بتدقيق القوائم الماليةفي

المعلومات التي تم التوصل إليها من خالل تدقيقنا أو أن المعلومات األخرى  او المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية 
 تتضمن أخطاء جوهرية.

  
  المالية القوائم اعدادعن على الحوكمة  القائمينواالدارة  مسؤوليات

  
مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره هيئة  االدارةمجلس  إن

ووفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ووفقاً للقوانين المحلية  مصرفالرقابة الشرعية لل
من اعداد القوائم  ضرورية لتمكنه االدارةيجدها مجلس  التي الداخلية الرقابة نظام وضع من وكذلك ، مات سلطة النقد الفلسطينيةالنافذة وتعلي

  .المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ
  

، عن اً مستمرة واالفصاح متى كان مناسب كمنشأةعلى االستمرار  المصرف مسؤول عن تقييم قدرة  االدارةمجلس  ، فإنالمالية القوائم إعداد عند
 يوجد ال أو عملياته، وقف أو المصرف  تصفيةالمسائل المتعلقة باالستمراريـــة واعتماد مبــــدأ االستمراريـــــة المحاسبي ، ما لم تنوي االدارة 

  .بذلك القيام اال واقعي بديل لديها

  .مصرفلل المالية التقارير إعداد مسار على االشراف عن لمسؤومجلس االدارة  ويعتبر
  

  المالية القوائممدقق الحسابات حول تدقيق  مسؤوليات

  
جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية خالية بصورة عامة من أخطاء  إن

ان التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق التي تّمت ، ر تقرير المدقق الذي يشمل رأيناأو عن خطأ، وإصدا
 ً للمعايير  اً للمؤسسات المالية اإلسالمية ووفق لمعايير المراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة وفقا

 فردي بشكل جوهرية وتعتبر الخطأ، عن أو االحتيال عن االخطاء تنشأ وقد ،وجوده حال في جوهري خطأ أي ئماً دا تكشف سوف الدولية للتدقيق
.المالية القوائم هذه على بناءً  المستخدمين من المتخذة االقتصادية القرارات على تأثيرها المتوقع من كان إذا فيما ُمجّمع أو



٤ 

 

  
  

 
  (تتمة) المستقل الحسابات مدقق تقرير

  
لمعايير المراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة  وفقاً من عملية التدقيق  كجزء

 فترة طوال المهني الشك على ونحافظ المهني التقدير نمارس فإننا للمعايير الدولية للتدقيق ،اً لمؤسسات المالية اإلسالمية ووفقل
  :أيضا نقوم كما، التدقيق

 وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، بالتصميم والقيام  بتحديد
ان مخاطر عدم  .لرأينا اً كافية ومناسبة توفر أساسة تدقيق بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدل

اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، 
 .سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي

 ن أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق م باالطالع
 .بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية

 اإلدارة قبل من المعدة بها المتعلقة وااليضاحات المحاسبية التقديرات ومعقولية المتبعة المحاسبية السياسات مةئمال بتقييم. 

 لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال  االدارة استخدام مالءمة مدى باستنتاج
 ،على االستمرار المصرف جوهرية حول قدرة  اً بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوك وجود حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة

وفي حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة 
هذا ونعتمد في استنتاجاتنا  ،الواردة في القوائم المالية، أو، في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا

 المصرف بومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو الظروف المستقبلية ، الحصول عليها حتى تاريخ تقريرناعلى أدلة التدقيق التي تم 
 .االستمرارية مبدأ أساس على المصرف إلى توقف أعمال 

 ة المالي وائمالمتضمنة فيها ، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت الق القوائمتقييم العرض الشامل للقوائم المالية وهيكلها و
  .تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل

  
فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في  الحوكمة على القائمين مع بالتواصل نقوم

  .ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا
  
يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، والتواصل معهم  ببيان الحوكمة على القائمين باطالع نقوم كما

على استقالليتنا وإجراءات  معقوالً  اً مل االعتقاد أنها قد تؤثر تأثيربخصوص جميع العالقات وغيرها من المسائل التي يحت
ً لحماية ذات الصلة متى كان مناسبا   .ا

  
في تدقيق نقوم بتحديد هذه االمور التي كان لها األثر األكبر  ،على الحوكمة  القائمينصل بشأنها مع ااالمور التي تم التو من

نقوم باإلفصاح عن هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال  ،الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسيةسنة القوائم المالية لل
مر معين في أة للغاية، ان ال يتم اإلفصاح عن األنظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرالقانون أو 

  .تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه
  

  وتنظيمية قانونية متطلبات حول فصاحإ
  

بقيود وسجالت حسابية منظمة بصورة أصولية، وهي متفقة مع القوائم المالية المرفقة ومع القوائم المالية  المصرفيحتفظ 
  .الواردة في تقرير مجلس االدارة، ونوصي الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على هذه القوائم المالية

  
  

  طينفلس –رام هللا
  ديلويت آند توش (الشرق األوسط)                            ٢٠٢٠نيسان  ٥

  )٢٠٨رخصة رقم (

  
 

  منذر البندك
 (٢٠١٥/١١٤) رخصة رقم 

 



 
 

٥  

  المساهمة العامة المحدودة شركة مصرف الصفا

  

  قائمة المركز المالي
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في

  
  من هذه القوائم المالية ال يتجزأ تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ٢٠١٨   ٢٠١٩ 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  اتإيضاح 

      الموجودات
 ٢٢٬١٢١٬٤٣١   ٤٥٬١٤٢٬٧٩٢   ٥  نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
  ٣٦٬٠٥٩٬١٩٧    ٥٨٬٣٠٠٬٦٩٠   ٦ أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

  ٨٧٬١٠٨٬٨٠٠    ١٠٩٬٣٧٢٬٥٧١   ٧  تمويالت مباشرة
  ٢٬٥٦٦٬٩٢٥    ١٬٦٩٩٬٤٥٠   ٨   المطفأةموجودات مالية بالكلفة 

  -    ٢٬٦٢٨٬٢٦٧   ٩  اإليجار حق استخدام موجودات 
  ١٢٬٨٩٤٬٠٧٩    ١٤٬٢٦٣٬٥١٠   ١٠  عقارات وآالت ومعدات
  ٦٣٩٬٦٩٤    ٥٨٥٬٠٣٤   ١١  موجودات غير ملموسة

  ٤٬٦٥٠٬٠٨٤    ٥٬٢٦٣٬٣١٩   ١٢  موجودات أخرى
  ١٦٦٬٠٤٠٬٢١٠    ٢٣٧٬٢٥٥٬٦٣٣    مجموع الموجودات

 
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة وحقوق 

         الملكية
         المطلوبات

 ٢١٬٩٠٦٬٦٨٠   ٣٤٬٥٢١٬٥٦٤   ١٣  ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
  ٢٠٬٥٠٠٬٤٦٦    ٢٤٬٢٩١٬٣٧٦   ١٤ ودائع العمالء
  ١٬٧٦٠٬٧٩٣   ٢٬٠٤٥٬٦٣٧   ١٥  تأمينات نقدية

  ٤٣٥٬٤٤٧    ٦٦٣٬٠٧٤   ١٦  مخصصات متنوعة
  -   ٢٬٥٥٤٬٧٩٩   ٩  يجار مطلوبات عقود اإل

  ٢٬٦١٢٬١٩٩    ٢٬٦٤٣٬٣٩١   ١٨  مطلوبات أخرى
  ٤٧٬٢١٥٬٥٨٥    ٦٦٬٧١٩٬٨٤١    مجموع المطلوبات

 
  ٥٢٬٠٠٤٬٤٣١   ١٠٧٬٦٧١٬٧١٣   ١٩ حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

         حقوق الملكية
 ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ١  رأس المال المدفوع

  ٧٣٦٬٨٢٨    ١٬٣٦٢٬٢٦١   ٢٠  إحتياطي مخاطر مصرفية عامة 
 ٦٥٢٬٥٤٨    ٦٥٢٬٥٤٨  ٢٠  التقلبات الدوريةإحتياطي 

 )٩٬٥٦٩٬١٨٢(    )١٤٬١٥٠٬٧٣٠(   ٢١  الخسائر المتراكمة
  ٦٦٬٨٢٠٬١٩٤    ٦٢٬٨٦٤٬٠٧٩    صافي حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة 
 ١٦٦٬٠٤٠٬٢١٠    ٢٣٧٬٢٥٥٬٦٣٣    وحقوق الملكية

  ١٣٬٨٢٨٬١٩٥    ٣١٧٬٣٥٥    حساب اإلستثمار المخصص



 
 

٦  

  المساهمة العامة المحدودة شركة مصرف الصفا

  

  قائمة الدخل والدخل الشامل
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  من هذه القوائم المالية ال يتجزأ تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 

 

      ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    اتإيضاح  

            اإليرادات
 ٣٬٨٩٧٬٥٦٥   ٦٬٢٠٧٬٧٥٨    ٢٢  إيرادات التمويل واإلستثمارات

  )٣٦٢٬٦٧١(   (٢٬١١٣٬٧٨١)    ٢٣  ينزل: عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة
  ٣٬٥٣٤٬٨٩٤   ٤٬٠٩٣٬٩٧٧      حصة المصرف من إيرادات التمويل واإلستثمارات

المصرف كمضارب من إيرادات حساب اإلستثمار  حصة
    المخصص

  
٢١٦٬٩٠٢   ٢٢٬٦٨١  

  ١٢٧٬٩٩٥   ١٦١٬٦٢٣    ٢٤  العموالت إيراداتصافي 
  ١٦٢٬٦٠٢   ٢٥٣٬٨٦٦      عمالت أجنبيةتقييم أرباح 

  ٨٣٬٧٧٨   ٦٠٬١٤١    ٨  المطفأةموجودات مالية بالكلفة إيرادات 
  ٥٬٢١٥   ٢٬٦١٤      إيرادات أخرى

  ٤٬١٣١٬٣٨٦   ٤٬٥٩٤٬٩٠٢      اإليرادات إجمالي
  

    المصروفات
  

      
 )٣٬٢٦٩٬٥٩٣(   (٣٬٧٧٣٬٢٨٠)    ٢٥  نفقات الموظفين

  )٢٬٧٦٨٬٥٣٥(   (٣٬٠٨٩٬٢٦٠)    ٢٦  مصاريف تشغيلية أخرى
  )٧٢٩٬٨١٨(   (٩٤٩٬٣٩٣)    ٢٧  استهالكات وإطفاءات

 -   )٢١٠٬٧٦٣(   ٩  اإليجار  استخدام حق اطفاء مصروف

 -   )٥١٬٢٧١(   ٩  االيجار عوائد عقود مصروف

  )١٨٥٬٥٦٢(   (٤٧٧٬٠٥٠)    ٢٨  المتوقعة  مخصص خسائر االئتمان
  )٦٬٩٥٣٬٥٠٨(   (٨٬٥٥١٬٠١٧)      إجمالي المصروفات

  )٢٬٨٢٢٬١٢٢(   (٣٬٩٥٦٬١١٥)      الخسارة قبل الضرائب

  -    -    ١٧  مصروف الضرائب

  )٢٬٨٢٢٬١٢٢(   (٣٬٩٥٦٬١١٥)      خسارة السنة

  -    -      بنود الدخل الشامل 

  )٢٬٨٢٢٬١٢٢(   (٣٬٩٥٦٬١١٥)      الدخل الشامل للسنة



 

٧  

  المساهمة العامة المحدودة شركة مصرف الصفا
  

  قائمة التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  
  
  

  من هذه القوائم المالية ال يتجزأ تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 
  
  
  

  
  رأس المال
    المدفوع

  إحتياطي مخاطر
  مصرفية عامة

  إحتياطي  
  التقلبات الدورية

  الخسائر  
    المتراكمة

  صافي
  حقوق الملكية

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
               ٢٠١٨كانون األول  ٣١

 ٧٠٬٣٥٧٬٤٧٤ )٥٬٦٠٤٬٧٠٥(   -   ٩٦٢٬١٧٩ ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٨كانون الثاني  ١الرصيد في 
 )٧١٥٬١٥٨( -   -   )٧١٥٬١٥٨(  -  )٩معيار رقم (الأثر تطبيق 

 ٦٩٬٦٤٢٬٣١٦ )٥٬٦٠٤٬٧٠٥(   -   ٢٤٧٬٠٢١  ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  (معدل) –٢٠١٨كانون الثاني  ١الرصيد في 
 )٢٬٨٢٢٬١٢٢( )٢٬٨٢٢٬١٢٢(   -   -  -  ( خسارة السنة) الدخل الشامل للسنة

 -  )١٬١٤٢٬٣٥٥(   ٦٥٢٬٥٤٨   ٤٨٩٬٨٠٧  -  االحتياطياتمحول الى ال

 ٦٦٬٨٢٠٬١٩٤ )٩٬٥٦٩٬١٨٢(   ٦٥٢٬٥٤٨   ٧٣٦٬٨٢٨  ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٨كانون األول  ٣١الرصيد في 

 
  

  رأس المال
    المدفوع

  إحتياطي مخاطر
  مصرفية عامة

  إحتياطي  
  التقلبات الدورية

  الخسائر  
    المتراكمة

  صافي
  حقوق الملكية

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
                ٢٠١٩كانون األول  ٣١

 ٦٦٬٨٢٠٬١٩٤   )٩٬٥٦٩٬١٨٢(   ٦٥٢٬٥٤٨   ٧٣٦٬٨٢٨    ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٩كانون الثاني  ١الرصيد في 
 )٣٬٩٥٦٬١١٥(   )٣٬٩٥٦٬١١٥(   -   -   -  ( خسارة السنة) الدخل الشامل للسنة

 -   )٦٢٥٬٤٣٣(   -   ٦٢٥٬٤٣٣    -  طي مخاطر مصرفية عامة محول إلى إحتياال

 ٦٢٬٨٦٤٬٠٧٩   )١٤٬١٥٠٬٧٣٠(   ٦٥٢٬٥٤٨   ١٬٣٦٢٬٢٦١    ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٩كانون األول  ٣١الرصيد في 



 

٨ 
  

  
  المساهمة العامة المحدودة شركة مصرف الصفا

  

  قائمة التدفقات النقدية
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

  
 من هذه القوائم المالية ال يتجزأ تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 

 

      ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    اتإيضاح  
          يةنشطة التشغيلاأل

)١١٥٣٬٩٥٦٬(      خسارة السنة    (٢٬٨٢٢٬١٢٢) 
       تعديالت:

                               ٧٢٩٬٨١٨  ٩٤٩٬٣٩٣  ٢٧  استهالكات وإطفاءات
 -  ٢١٠٬٧٦٣  ٩  اإليجار مصروف اطفاء حق استخدام 
 -  ٥١٬٢٧١  ٩  مصروف عوائد عقود االيجار

                                ١٨٥٬٥٦٢  ٤٧٧٬٠٥٠  ٢٨  المتوقعة صافي الخسائراالئتمانية 
 ٢٠٧٬٦٣٥  ٢٣٦,٦٣٧  ١٦ مخصصات متنوعة

    )٢٬٠٣١٬٠٠١(   (١٬٦٩٩٬١٠٧)                          
       التغير في الموجودات والمطلوبات:

)٥٬٣٥٥٬٣٠٤(    اإلحتياطي اإللزامي النقديالزيادة في    (٣٬١٩٨٬٣١٩)                          
)١٬٤١٠٬٤٣٧(    أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية في الزيادة    - 

)٢٢٧٢٢٬٧١٤٬(    مباشرةالتمويالت الزيادة في ال   (٣٥٬٢٧٥٬٢٨١)                        
)٦١٣٬٢٣٥(    موجودات أخرىالزيادة في ال   (٢٬٧٩٥٬٣٥٦)                          
                             ٤٬٩٧٠٬٢٧٥  ٣٬٧٩٠٬٩١٠    ودائع العمالءالزيادة في 

                                ٨١٦٬١٧١  ٢٨٤٬٨٤٤    نقديةالتأمينات الزيادة في ال
٨٠٦٣٩٬     خرىاألمطلوبات الزيادة ( النقص) في ال    (٨٦٨٬٤٤٥)                             

)٢٨٬٠٠٨٬٦٤٤(    يةالتشغيلنشطة األ )في المستخدم( النقد   (٣٨٬٠٥٠٬٠٦٢)                        
                                 (٢٬١٤٧)  )٩٬٠١٠(  ١٦  مدفوعة  مخصصات متنوعة

                        (٣٨٬٠٥٢٬٢٠٩)   )٢٨٬٠١٧٬٦٥٤(    األنشطة التشغيلية  )في المستخدم( النقد صافي 
       األنشطة اإلستثمارية 

)٩٣٣١٬٢٧٢٬(    شراء عقارات وآالت ومعدات   (٣٬٢٧٣٬٦٩٤)                          
)٤٩٣٨٤٥٬(    مشاريع تحت التنفيذ   (٥٠١٬٦٣٠)                             

)١٤٥٬٧٣٨(    شراء موجودات غير ملموسة   (٩٣٬٩٥٨)                               
٦٩٩٨٥٦٬    المطفأةموجودات مالية بالكلفة استحقاق في    ٨٥٦٬٧٠٠                                

)١٬٤٠٧٬٤٦٥(    يةنشطة اإلستثماراأل )في المستخدم(النقد صافي    (٣٬٠١٢٬٥٨٢)                          

       األنشطة التمويلية 
)٢٥٨٬٥٦٠(    ٩  عقود ايجار مدفوعة    - 

)٧٦٬٩٤٢(    ٩  إطفاء اإليجار المدفوع مقدماً عن فترات سابقة     - 
                           ٤١٬٧٣٧٬٢٧٤   ٥٥٬٦٦٧٬٢٨٢      حسابات اإلستثمار المطلقةالزيادة في 

 -   ١٬٤٤٦٬٤٦٦      ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 
                           ٤١٬٧٣٧٬٢٧٤   ٥٦٬٧٧٨٬٢٤٦      يةالتمويل من األنشطة الناتجالنقد 

                               ٦٧٢٬٤٨٣  ٢٧٬٣٥٣٬١٢٧    الزيادة في النقد وما في حكمه
                           ٢٩٬٧٠٧٬٨٢٧  ٣٠٬٣٨٠٬٣١٠    النقد وما في حكمه في بداية السنة 

                           ٣٠٬٣٨٠٬٣١٠  ٥٧٬٧٣٣٬٤٣٧   ٣٠  النقد وما في حكمه في نهاية السنة 



 

٩ 
  

  
  المساهمة العامة المحدودة مصرف الصفاشركة 

  

  قائمة التغيرات في حساب اإلستثمار المخصص 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
   ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   
 إستثمارية ودائع  إستثمارية ودائع   

        عمالء –حسابات اإلستثمار المخصص 
 ٩٬١٧٧٬٤٠٣  ٣١٧٬٣٥٥   تمويالتاستثمارات محلية/ 

   ٩٬١٧٧٬٤٠٣   ٣١٧٬٣٥٥  

        
       بنوك –حسابات االستثمار المخصص 
 ١٬٣٢٨٬٧٩٨  -    استثمارات لدى بنوك إسالمية

  ٣٬٣٢١٬٩٩٤  -    استثمارات محلية/ تمويالت
    -  ٤٬٦٥٠٬٧٩٢  

  ١٣٬٨٢٨٬١٩٥  ٣١٧٬٣٥٥    مجموع حساب االستثمار المخصص نهاية السنة
        

 ٩٢٦٬٤٧٢  ١٠٢٬١٣١   إجمالي الدخل المتحقق خالل السنة 
حصة المصرف كمضارب من إيرادات حساب اإلستثمار 

  )٢١٦٬٩٠٢(  (٢٢٬٦٨١)   المخصص
  ٧٠٩٬٥٧٠  ٧٩٬٤٥٠   صافي دخل أصحاب اإلستثمار المخصص خالل السنة

 
 

من هذه القوائم المالية ال يتجزأ تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً   



 

١٠  

  المساهمة العامة المحدودة شركة مصرف الصفا

  

  قائمة مصادر واستخدامات حساب المكاسب غير الشرعية
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  ٢٠١٨   ٢٠١٩ 

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
 -   ١٬٨٨٢  السنة في بداية المكاسب غير الشرعية

 ٦٤٦    ٢٬٠٨٣ فائض في النقدال
 ١٬٢٣٦    - عوائد تمويالت ائتمانية مباشرة

 -   ٢٣  أخرى
 ١٬٨٨٢    ٣٬٩٨٨  السنةفي نهاية  المكاسب غير الشرعية

      
     أوجه الصرف:

   -    ٢٥٠ تبرعات
   -    ٢٥٠  مجموع أوجه الصرف

  ١٬٨٨٢    ٣٬٧٣٨  )١٨( إيضاح السنة  رصيد المكاسب غير الشرعية في نهاية
 

من هذه القوائم المالية ال يتجزأ تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً   
  



 

١١ 
  

  
  عــام .١

تأسست شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة (المصرف) ومقرها الرئيسي في مدينة رام هللا، بمقتضى قانون 
كانون الثاني  ٢٤) بتاريخ ٥٦٢٦٠١٤٢٧، وسجلت في سجل مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم (١٩٦٤الشركات لسنة 

. يقوم المصرف بممارسة الخدمات المصرفية والمالية وأعمال ٢٠١٦أيلول  ٢٢. باشر المصرف نشاطه المصرفي في ٢٠١٦
  تسعة .ي وفروعه ومكاتبه والبالغ عددها ذلك من خالل المركز الرئيساإلستثمار وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية و

 
ما نسبته  لشركة األممتلك اتالقاهرة عمان المساهمة العامة (الشركة األم) حيث  بنكيعتبر المصرف شركة تابعة لشركة 

 من رأسمال المصرف. يتم توحيد القوائم المالية للمصرف مع القوائم المالية للشركة األم. %٧٩
  

إلشراف هيئة فتوى ورقابة شرعية يتم تعيينهم من قبل الهيئة العامة وتقوم هيئة الفتوى بتدقيق تخضع عمليات المصرف 
  أنشطة ومعامالت المصرف للتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية.

  
قيمة مليون دوالر أمريكي ب ٧٥مبلغ  ٢٠١٩كانون األول  ٣١والمدفوع كما في  به بلغ رأس المال المصرح به والمكتتب

  اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم.
  

  ، على التوالي.٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١موظفاً كما في  )١٠٧و ( )١٢٧( بلغ عدد موظفي المصرف
  

  .٢٠٢٠آذار  ١٥تمت المصادقة على القوائم المالية من قبل مجلس إدارة المصرف بتاريخ 

 السياسات المحاسبية .٢

   بيان اإللتزام  ١-٢
 

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية واستناداً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية 

معايير المحاسبة ، وبالنسبة للمواضيع التي ال تغطيها محلية النافذة وتعليمات سلطة النقد الفلسطينيةووفقاً للقوانين ال للمصرف
، يقوم المصرف باإلسترشاد بالمعاييرالدولية للتقاريرالمالية ذات الصلة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية

  ق مع المعايير الشرعية لحين صدور معايير إسالمية لها.الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، بما يتف
  

  اإلعداد أسس  ٢-٢
  

بإستثناء بعض األدوات المالية والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم ، ية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخيةتم إعداد القوائم المال
  المالية.

  

 يمثل عملة األساس للمصرف.م إعداد القوائم المالية بالدوالر األمريكي والذي ت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٢ 
  

 ( تتمة) السياسات المحاسبية .٢

  
  المالية  األدوات ٣-٢

  

  .ملكية حقوق أدوات في واستثمارات الدين أدوات طبيعة ذات أدوات في استثمارات على المالية االستثمارات تشتمل
  

  التصنيف - 
 

أدوات ، األداة لملحا للتحديد قابلة أو ثابتة مال ورأس ربح مدفوعات ذات مالية أوراق هي الدين أدوات طبيعة ذات األدوات
 فعةنم منهايثبت  في أدوات الدين وهي تتضمن أدواتحقوق الملكية هي االستثمارات التي ال تظهر عليها دالئل االستثمارات 

  .مطلوباتها جميع خصم بعد المنشأة موجودات في باقية
  

  الدين أدوات طبيعة ذات أدوات - 
  

أو (ب) بالقيمة العادلة  المطفأةكلفة ) بال١فئتين التاليتين: (أدوات الدين يتم تصنيفها في ال طبيعة ذات في أدوات االستثمارات
  .الدخل قائمةمن خالل 

  

األداة على اساس العائد  أن تكونفقط في حالة  المطفأةبالكلفة الدين تصنيف وقياس االستثمار في أدوات ذات طبيعة أدوات  يتم
  .الدخل قائمةالتعاقدي أو انه ال يتم االحتفاظ باالداة للمتاجرة ولم يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل 

  

يتضمن استثمارات  الدخلقائمة في أدوات ذات طبيعة ادوات الدين المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل  االستثمار
عند االنشاء فان اإلستثمارات في أدوات ذات طبيعة ، الدخل قائمةاو مخصصة بالقيمة العادلة من خالل محتفظ بها للمتاجرة 

الدخل لو كانت تستبعد  قائمةادوات الدين التي تدار على أساس العائد التعاقدي يمكن تخصيصها فقط بالقيمة العادلة من خالل 
  .او اإلعتراف بالمكاسب او الخسائر منها على أسس مختلفة ة قد تنشأ عند قياس الموجود أو المطلوبيفجوة محاسب

  

   الملكية حقوق أدوات -
  

) بالقيمة ٢الدخل، او ( قائمة) بالقيمة العادلة من خالل ١االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في الفئات التالية: ( نيفتص يتم
  .العادلة من خالل حقوق الملكية

  

الدخل تتضمن استثمارات محتفظ بها  قائمةفي أدوات حقوق الملكية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل  االستثمارات
  .الدخل قائمةللمتاجرة او مخصصة بالقيمة العادلة من خالل 

  

 صيرةق لتقلباتا من ربح تحقيق بغرض أصال نشأ أو عليه االستحواذ تم لو للمتاجرة به محتفظ أنه على االستثمار تصنيف يتم
 قصير ربح لتحقيق فعلي نموذج فيها يكون التي المحفظة من جزء تشكل التي االستثمارات ،تداولال هامش او السعر في األجل
  ."للمتاجرة بها"محتفظ  انها لىع أيضا تصنيفها يتم األجل

  

الدخل استثمارات تتم ادارتها وتقييم  قائمةاالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل  تتضمن
  .أدائها داخلياً على أساس القيمة العادلة

  

قابل لاللغاء لتخصيص بعض أدوات حقوق الملكية التي ال يتم تخصيصها  رباختيارغيالمصرف  يقوم المبدئي االعتراف عند
  .الملكية قحقو خالل من العادلة بالقيمة كإستثمارات فهاالدخل ليتم تصني قائمةبالقيمة العادلة من خالل 

  

 االعتراف والغاء االعتراف -
  

ً في النصوص التعاقدية  المصرففيه  صبحياالعتراف باإلستثمارات المالية في تاريخ المتاجرة أي التاريخ الذي  يتم طرفا
يتم إلغاء اإلعتراف باإلستثمارات المالية عند انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية او عندما ، داةلأل

  .بتحويل جزء كبير من جميع مخاطر وعوائد الملكية المصرف قومي
  

  القياس - 
  .المطفأةبالكلفة  أو العادلة، بالقيمة أي لها، األولي التصنيف بحسب اإلستثمارات فةلكت تقاس االولي، اإلثبات بعد 
  

  المبدئي القياس - 
  

القياس المبدئي لإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة مضافاً اليها تكلفة المعاملة بإستثناء تكلفة المعاملة التي يتم تكبدها في  يتم
  .الدخل قائمةالدخل والتي يتم تحميلها على  قائمةاإلستحواذ على استثمارات للقيمة العادلة من خالل 

  

  

  
  
  
  



 

١٣ 
  

  
  

  ( تتمة) السياسات المحاسبية .٢
  

  (تتمة)المالية  األدوات ٣-٢
  

   الالحق القياس - 
  

الدخل يعاد قياسها بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم اإلعتراف بالربح  قائمةبالقيمة العادلة من خالل  اإلستثمارات
بعد االعتراف المبدئي تقاس اإلستثمارات  ,الدخل في الفترة التي تنشأ فيها قائمةاو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس في 

  إن وجدت. سارة اإلنخفاض في القيمةبإستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ناقص خ المطفأةبالكلفة المصنفة 
  

وتلك الناشئة من الغاء اإلعتراف او خسارة اإلنخفاض في  اإلستنفاذاإلعتراف بجميع األرباح او الخسائر الناشئة من عملية  يتم
  .الدخل قائمةقيمة االستثمارات في 

  

بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية يعاد قياسها بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم اإلعتراف بالربح  اإلستثمارات
التغيرات في حقوق الملكية ويتم عرضها في احتياطي  قائمةاو الخسارة الناشئة من التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات في 

عند بيع او انخفاض قيمة تحصيل او استبعاد اإلستثمارات المصنفة بالقيمة ، قوق الملكيةمنفصل ضمن حبشكل عادلة القيمة ال
التغيرات في حقوق الملكية يتم  قائمةمن خالل حقوق الملكية فإن الربح او الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقاً في  ةالعادل

  .الدخل قائمةتحويلها الى 
  

 على العادلة للقيمة به موثوق قياس إشتقاق منها يمكن أخرى مناسبة طرق أو السوق في مدرج سعر لها ليس التي اإلستثمارات
ً  بالتكلفة تسجيلها يتمو  مستمر أساس   .)وجد(إن  القيمة في اإلنخفاض خسارة مخصص ناقصا

  

 القياس  ىءمباد - 
 

   المطفأة التكلفة قياس -
  

 المبدئي اإلعتراف عند المالي المطلوب او الموجود به يقاس الذي المبلغ هي المالي المطلوب او للموجود المطفأة التكلفة
منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي  وماً صمخ او اليه مضافاً و  األصلية السداد مدفوعات من مخصوما

يتضمن إن وجدت،  ألي فرق بين المبلغ المبدئي المعترف به ومبلغ اإلستحقاق ناقصا اي تخفيض لخسارة اإلنخفاض في القيمة
  .فعلياحتساب معدل الربح الفعلي جميع الرسوم المدفوعة و المستلمة والتي تشكل جزء متمم لمعدل الربح ال

  

  القيمة العادلة  قياس - 
  

 في وراغبين مطلعين) ومشتري بائع(  طرفين بين مطلوب داسد أو موجود مبادلة به يمكن الذي المبلغ هي العادلة القيمة
بإستخدام سعر إقفال السوق  المدرجةالقيمة العادلة لإلستثمارات  المصرفيقيس . اإلعتيادية األنشطة ضمن تجارية معاملة

ه يباإلعتراف بأية زيادة بالقيمة العادلة عندما تتوفر لد المصرفغير المدرجة ، يقوم  لإلستثماراتبالنسبة أما  لتلك األداة
تلك المؤشرات الموثوق بها في  تنحصر ،مؤشرات موثوق بها تدعم مثل تلك الزيادة وتقييم القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات

  .ومطلعة راغبة أطراف بين تجاري أساس على بالسوق تمتأحدث المعامالت إلستثمار محدد أو إستثمارات مماثلة 

  إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  - 
 

الحاالت التي يقوم فيها المصرف ال يقوم المصرف بإعادة تصنيف موجوداته المالية بعد تاريخ االعتراف المبدئي، باستثناء 
  باستحواذ أو الغاء قطاع أعمال. وال يتم إعادة تصنيف المطلوبات المالية أبداً.

  

  المالية الموجوداتانخفاض قيمة  - 
  

 ٢٠١٨كانون الثاني  تاريخ األول منعتباراً من والمطبق من قبل المصرف إ) ٩رقم (الدولي للتقارير المالية معيار التطبيق  إن
طريقة الخسائراالئتمانية إتباع  طريقة احتساب خسارة التدني لتمويالت المصرف بشكل جوهري من خاللفي إلى تغيير أدى 

  ) .٣٩( المتوقعة بدالً من االعتراف بالخسارة عند تكبد الخسارة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم
  

يع التمويالت وموجودات الدين المالية غير المحتفظ بها خسائر االئتمانية المتوقعة لجماليقوم المصرف بتسجيل مخصصات 
األدوات “من خالل قائمة الدخل، إضافة الى التزامات التمويالت وعقود الضمان المالية، والمشار اليها جميعا  بالقيمة العادلة

 “.المالية
  ).٩ال تخضع أدوات الملكية الختبار التدني بموجب معيار التقارير المالي الدولي رقم (

 

شهراً، وفي حال حدوث تغير  ١٢يستند مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الخسائر االئتمانية المتوقع حدوثها لمدة 
ملموس على مخاطر االئتمان من تاريخ االعتراف األولي، يستند مخصص الخسائر االئتمانية المتوقع حدوثها على مدى عمر 

   األصل.
  

  
  
  

  



 

١٤ 
  

  ( تتمة) المحاسبيةالسياسات  .٢
  

    (تتمة)المالية  األدوات ٣-٢

 )تتمة(  المالية الموجوداتانخفاض قيمة  - 
  

األصل الناتجة عن  هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر اً شهر ١٢إن الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل 
  من تاريخ القوائم المالية. اً شهر ١٢أحداث تعثر باألدوات المالية التي يمكن حدوثها خالل 

  

شهراً بناءاً  ١٢من خالل  يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل عمر التعرض االئتماني والخسائر االئتمانية المتوقعة
   .على طبيعة األدوات المالية

المالية قد زادت بشكل ملموس  قام المصرف بوضع سياسة إلجراء تقييم، بشكل دوري، فيما إذ كانت مخاطر االئتمان لألداة
  .االعتراف األولي، من خالل األخذ بعين االعتبار التغير في مخاطر التعثر على مدى العمر المتبقي لألدوات المالية من تاريخ

 
الثالثة)، بناءً على ما ذكر أعاله، يقوم المصرف بتصنيف الموجودات المالية إلى المرحلة (األولى) والمرحلة (الثانية) والمرحلة (

  كما هو موضح أدناه: 
  

تشمل األدوات المالية التي لم تزيد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اثباتها المبدئي والتي لم     المرحلة األولى:
يحدث عليها تدني ائتماني منذ منحها. يقوم المصرف بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية المتوقعة 

 شهراً. ١٢على مدى 
  

تشمل األدوات المالية التي زادت مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي والتي لم     المرحلة الثانية:
يحدث عليها تدني ائتماني. يقوم المصرف بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 مدى عمر األداة المالية.
  

المتدنية ائتمانياً. يقوم المصرف بقيد مخصص تدني خسائر ائتمانية على مدى  تشمل األدوات المالية    المرحلة الثالثة:
 العمر المتوقع لتلك األدوات المالية.

  

بالنسبة للموجودات المالية التي ال يتوفر لدى المصرف توقعات معقولة السترداد اما كامل المبلغ القائم أو جزء منه يتم تخفيض 
 الية ويعتبر بمثابة الغاء جزئي للموجودات المالية.القيمة الدفترية للموجودات الم

 

 احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 
يقوم المصرف باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على المتوسط المرجح لثالثة سيناريوهات لقياس العجز النقدي 
المتوقع، مخصومة بسعر تقريبي ألسعار األرباح الفعلية. ان العجز النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمصرف 

 متوقع تحصيلها. وفقاً للعقد والتدفقات النقدية ال

  إن آلية احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة والعناصر الرئيسية هي على النحو التالي: 

احتمالية 
  التعثر

احتمالية التعثر هي تقدير الحتمال التخلف عن السداد خالل فترة زمنية معينة. التعثر من الممكن ان   
 يحدث في فترة محددة خالل فترة التقييم. 

  

 التعرض
االئتماني عند 

  التعثر

ان التعرض االئتماني عند التعثر هو تقدير المبلغ القائم الخاضع للتعثر في تاريخ مستقبلي، مع األخذ   
بعين االعتبار التغيرات المتوقعة على المبلغ القائم بعد تاريخ التقرير، بما في ذلك دفعات سداد أصل 

األرباح و ات المتوقعة من التمويالت الملتزم بهاالدين والربح، سواء كان مجدول ضمن عقد السحوب
 المستحقة عن تأخير الدفعات المستحقة.

  

الخسارة 
المفترضة 
  عند التعثر

إن الخسارة المفترضة عند التعثر هي تقدير للخسارة الناشئة عند التعثر في وقت معين. وهي تمثل   
الذي يتوقع تحصيله مع األخذ بعين االعتبار الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والمبلغ 

الضمانات. عادة ما يتم التعبير عن الخسارة المفترضة عند التعثر كنسبة مئوية من التعرض االئتماني 
  عند التعثر.
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 (تتمة) –. السياسات المحاسبية ٢

  (تتمة)المالية  األدوات ٣-٢
  (تتمة) -  المالية الموجوداتانخفاض قيمة  - 
  

عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، فإن المصرف يأخذ بعين االعتبار ثالثة سيناريوهات (السيناريو العادي، السيناريو 
األفضل، والسيناريو األسوء). ويرتبط كل منها بأوزان مختلفة من احتمالية التعرض االئتماني عند التعثر والخسارة المفترضة 

  عند التعثر. 
لسيناريوهات المتعددة أيضاً على كيفية استرداد التمويالت المتعثرة، بما في ذلك احتمالية معالجة التمويالت يشتمل تقييم ا

 المتعثرة وقيمة الضمانات أو المبالغ المتوقع تحصيلها من بيع الضمانات. 
ة من تعديل اجمالي القيمة يتم احتساب خسائر التدني في القيمة واإلفصاح عنها بشكل منفصل عن األرباح والخسائر الناتج

  الدفترية للموجودات المالية. 
  

  آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة تتلخص كما يلي: 

المرحلة 
  األولى:

تشمل األدوات المالية التي لم تزيد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اثباتها المبدئي والتي لم   
يقوم المصرف بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية المتوقعة  يحدث عليها تدني ائتماني منذ منحها.

  شهراً. ١٢على مدى 
  

المرحلة 
  الثانية:

تشمل األدوات المالية التي زادت مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي والتي لم   
لمتوقعة على مدى يحدث عليها تدني ائتماني. يقوم المصرف بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية ا

  عمر األداة المالية.
  

المرحلة 
  الثالثة:

تشمل األدوات المالية المتدنية ائتمانياً. يقوم المصرف بقيد مخصص تدني خسائر ائتمانية على مدى   
  العمر المتوقع لتلك األدوات المالية.

  
االلتزامات 

واالرتباطات 
  ة: ملالمحت

يقوم المصرف بتقدير الجزء المتبقي من تلك االلتزامات والذي من المتوقع استغالله على مدى العمر   
المتوقع. وتحتسب الخسائر االئتمانية المتوقعة بعد ذلك بناء على القيمة الحالية للعجز النقدي كما لو 

لمستخدمة في تم استغالل مبلغ التمويل كامال حسب المتوسط المرجح للثالثة سيناريوهات ا
االحتساب، مخصومة بسعر الربح الفعلي، للتمويالت المتجددة والتي تشمل التمويالت والمبالغ غير 

  المستغلة، يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وعرضها مع التمويالت. 
  

  االدوات المالية المتجددة (المباشرة وغير المباشرة):
اعداد البيانات المالية او السقف ايهما اعلى كرصيد عند التعثر وذلك بعد طرح العوائد المعلقة يتم اعتماد الرصيد كما بتاريخ 

 سنوات لالداة المالية . ٣على مستوى الحساب ويتم اعتماد تاريخ االستحقاق الفعلي مضافا اليه 

 النظرة المستقبلية للمعلومات 
لية المستخدمة كمدخالت في نموذج احتساب الخسارة االئتمانية يعتمد المصرف على مجموعة واسعة من المعلومات المستقب

 المتوقعة، وعلى سبيل المثال: 

 الناتج المحلي اإلجمالي. - 
 .مؤشر التغير في أسعار األسهم - 

ان المدخالت والنماذج المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة قد ال تشتمل على كافة خصائص السوق كما في 
القوائم المالية. نتيجة لذلك، يتم اجراء تعديالت نوعية في بعض األحيان كتعديالت مؤقتة في حال وجود اختالفات تاريخ 
  كبيرة.
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 (تتمة) – . السياسات المحاسبية٢
(تتمة)المالية  األدوات ٣-٢  

 

تقييم الضمانات -   
يقوم المصرف لغايات التقليص من مخاطر االئتمان باستخدام الضمانات، حيثما أمكن. وهناك عدة أشكال للضمانات، مثل 
الضمانات النقدية واألوراق المالية وحواالت الحق والعقارات والمبالغ مستحقة القبض والمخزون وغيرها من الموجودات 

) ٩من قبل المصرف لمعالجة الضمانات حسب معيار التقارير المالية الدولي رقم (غير المالية. إن السياسة المحاسبية المتبعة 
  وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

ال يتم تسجيل الضمانات، ما لم يتم استردادها، في قائمة المركز المالي للمصرف. ولكن تؤثر القيمة العادلة للضمانات على 
صرف. يتم تقييم الضمانات، كحد أدنى، عند االعتراف األولي ويتم إعادة تقييمها احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للم

  بشكل دوري. ومع ذلك، بعض الضمانات، على سبيل المثال النقد أو األوراق المالية يتم تقييمها بشكل يومي. 

قدير قيمة الموجودات المالية يستخدم المصرف بيانات السوق النشط لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمان. ويتم ت
األخرى التي ليس لديها سوق نشط باستخدام طرق تقييم مناسبة. يتم تقييم الضمانات غير المالية، مثل الضمان العقاري, بناءاً 

  على البيانات المقدمة من أطراف خارجية مثل مقيمين الرهن العقاري. 
 

 إعدام الدين  -
) ال ٩ان السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المصرف فيما يخص اعدام الدين حسب معيار التقارير المالية الدولي رقم (

. يتم اعدام الموجودات المالية إما بشكل وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية) ٣٩تختلف مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي رقم (
 صرف عن االسترداد. جزئي أو كلي فقط عند توقف الم

في حال كان المبلغ المعدوم أكبر من مخصص الخسائر المتراكمة، يتم معالجة الفرق كإضافة إلى المخصص التي يتم تطبيقها 
  مقابل إجمالي القيمة الدفترية. يتم تسجيل المبالغ المستردة الحقاً في اإليرادات األخرى. 

 

 التعديل على التمويالت  -
أحيانا بإجراء تعديالت على شروط العقد للتمويالت كاستجابة لطلب العميل نتيجة الصعوبات المالية بدالً من يقوم المصرف 

استرداد او تحصيل الضمانات ويقوم المصرف بتعديل شروط التمويل نتيجة لظهور أو وجود صعوبات مالية للعميل. قد 
ويل جديدة. تتمثل سياسة المصرف في مراقبة التمويالت المجدولة تشمل الشروط تمديد دفعات السداد أو االتفاق على شروط تم

من أجل المساعدة على ضمان استمرار حدوث الدفعات المستقبلية. ان قرار المصرف بتعديل التصنيف بين المرحلة الثانية 
 والمرحلة الثالثة يتم على أساس كل حالة على حدة.

  معلومات القطاعات  ٤-٢
مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر يمثل قطاع األعمال 

  وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.

يرتبط القطاع الجغرافي بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة 
 في بيئات اقتصادية أخرى.بقطاعات تعمل 

  تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف ٢-٥ 
يتم تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف وفقاً لمبدأ االستحقاق باستثناء أرباح عقود التمويالت غير العاملة التي يتم تسجيلها 

 كإيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بها.في حساب األرباح المعلقة وال يتم االعتراف بها كإيرادات. تسجل العموالت 
 

وأن يتم قياس اإليرادات بطريقة  مصرفيتم االعتراف باإليرادات إلى الدرجة التي يحتمل معها أن تتدفق المنافع االقتصادية لل
  موثوقة.
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 (تتمة) – . السياسات المحاسبية٢
  جاريعقود اإل ٦-٢

  

والمسموح به بموجب المعيار  استخدام المنهج المبسط) ب١٦إلعداد التقارير المالية رقم (المعيار الدولي  قام المصرف بتطبيق
  . ٢٠١٨وبناء عليه ، لم يقم المصرف بإعادة أرقام المقارنة لسنة تطبيق ألول مرة ال) عند ١٦الدولي إلعداد التقارير المالية (

 
 

  ٢٠١٩من األول من كانون الثاني  إعتباراً ة المتبعة يالسياسة المحاسب
  

  كمستأجر المصرف
بموجودات حق االستخدام  المصرفبتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند بدء العقد. يعترف  المصرفيقوم 

، باستثناء عقود اإليجار قصيرة  اً مستأجررتيبات اإليجار التي يكون فيها اإليجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ت مطلوبات عقودو
فة على أنها عقود إيجار مدتها  شهراً أوأقل) وعقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة (مثل األجهزة  ١٢األجل (المعرَّ

 المصرفاللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، واألشياء الصغيرة من أثاث المكاتب والهواتف). بالنسبة لهذه العقود ، يقوم 
اإلعتراف بمدفوعات اإليجار كمصروف تشغيل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن أساس ب

  .منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع االقتصادية من األصول المستأجرة
 

    ات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء في عقد اإليجاربالقيمة الحالية لمدفوع اإليجار مبدئياً عقود  مطلوبيتم قياس 
  .تكلفة التمويلمخصومة باستخدام السعر الضمني في عقد اإليجار. إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة ، يتم إستخدام معدل 

  

  :اإليجار ما يلي مطلوبتشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس 

  منها حوافز اإليجار مستحقة القبض؛ اً هرها على مدفوعات ثابتة) ، مطروحوجمدفوعات اإليجار الثابت (متضمنة في  •

مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ البدء  •
  بالعقد؛

  ستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية ؛المبلغ المتوقع أن يدفعه الم •

  سعر ممارسة خيارات الشراء ، إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة الخيارات ؛ و •

  .دفع غرامات إنهاء العقد ، إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار •
  

  .اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي مطلوبات عقوديتم عرض 
  

ً يتم الحق اإليجار (باستخدام طريقة  مطلوباتعلى  العائداإليجار من خالل زيادة القيمة الدفترية لعكس عقود  مطلوباتقياس  ا
  .الفعالة) وبتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة العائد

  

  :اإليجار (وإجراء تعديل مماثل لموجودات حق االستخدام ذي الصلة) كلماعقود  مطلوباتيتم إعادة قياس 

راء لشا رخيا سةرمما متقيي في رتغيي لیإ ؤديت لتيا ظروفلا في ماه رتغييأو  دثح كلناه إن كان رإليجاا دةم رتغيي ميت •
  .المعدّل ملخصا دلمع دامباستخالمعدلة  رإليجاا تعاوفدم مخص قيطر نعاإليجار مطلوبات سقيا دةعاإ ميت لحالةهذه ا فيو

تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب القيمة المتبقية  •
اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل  مطلوبالمضمونة ، وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس 

العائم ، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل  العائدبسبب التغيير في سعر  رخصم غير متغير (ما لم تتغير مدفوعات اإليجا
  .الخصم المعدّل)

 مطلوبيتم تعديل عقد اإليجار وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس 
اإليجار بناًء على مدة عقد اإليجار المعدّل عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل بالسعر 

  .الفعلي بتاريخ التعديل

  .بإجراء أي من هذه التعديالت خالل الفترات المعروضة المصرف يقم لم
  

ها اإليجار المقابلة ، ومدفوعات اإليجار التي تم إجراؤ لمطلوبات عقودموجودات حق االستخدام على القياس المبدئي  تشتمل
 اً بالتكلفة ناقص اً يتم قياسها الحقف مباشرة أولية. منها أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكالي اً في يوم البدء أو قبله ، مطروح

  القيمة ضاإلستهالك المتراكم وخسائر انخفا
.  
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 (تتمة) – . السياسات المحاسبية٢
 

  (تتمة) جاريعقود اإل ٦-٢
 

ً  المصرفيتكبد  عندما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر ، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصل  التزاما
إلى القدر الذي يتعلق بتكاليف ، يتم االعتراف بمخصص وقياسه األساسي إلى الحالة المطلوبة بموجب شروط عقد اإليجار 

ذي الصلة ، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج  حق االستخدام ، يتم إدراج التكاليف في موجودات حق االستخدام داتموجو
  .بضائع

  

إستهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة عقد اإليجار أوالعمر اإلنتاجي لألصل (ايهما أقصر). إذا كان عقد  يتم
يتوقع ممارسة خيار الشراء ، فإن قيمة  المصرفاإليجار ينقل ملكية األصل األساسي أو تكلفة حق االستخدام ، يعكس أن 

  .العمر اإلنتاجي لألصل.ويبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار ىحق االستخدام ذات الصلة يتم إستهالكها على مد
  

  .كبند منفصل في قائمة المركز المالياإليجار ستخدام إعرض موجودات حق  يتم
  

وتحسب أي خسائر انخفاض في لتحديد ما إذا كانت قيمة حق االستخدام قد انخفضت قيمتها يقوم المصرف بإجراء إختبارات 
اإليجار وموجودات حق  مطلوباتيتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس  الو .القيمة

يها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه االستخدام. يتم إدراج المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث ف
  .دخلفي قائمة البند مستقل المدفوعات ويتم تضمينها في 

 

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١السياسة المحاسبة المتبعة حتى 
تصنف عقود االجار كايجارات تمويلية عندما تنص شروط االيجار على تحويل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بالتملك 

  بشكل جوهري. اما جميع عقود االيجار االخرى فتصنف كايجارات تشغيلية.المستأجر 
  

  كمستأجر المصرف
تسجل الموجودات المقتناة من خالل عقود االيجار التمويلية عند اإلعتراف األولي بقيمتها العادلة عند بداية عقد االيجار او 

ا يتم تسجيل مطلوبات التأجير التمويلي بنفس القيمة. وتوزع بالقيمة الحالية للحد االدني من دفعات االيجار، ايهما اقل. كم
ثابت على الرصيد  عائددفعات االيجار بين مصاريف تمويل وتخفيض مطلوبات التأجير التمويلي من اجل تحقيق معدل 

  .الدخلالمتبقي من مطلوبات التأجير التمويلي، وتقيد مصاريف التمويل المباشر في قائمة 
  

 القيمة العادلةقياس   ٧-٢
 

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة في القوائم المالية ال تختلف بشكل جوهري عن 
فيما يلي وصف للطرق واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة  قيمتها الدفترية.

  في القوائم المالية:  العادلة
  

األدوات المالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفترية، وهي الموجودات والمطلوبات المالية النقدية أو التي لها فترة 
  إستحقاق قصيرة (أقل من ثالثة أشهر) وتكون قيمتها الدفترية مقاربة لقيمتها العادلة.

  

والتي   المطفأةالثابت يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة  العائداألدوات المالية ذات سعر 
السوقي عند إدراجها أول مرة مع  العائدثابت عن طريق مقارنة التدفقات النقدية المخصومة بإستخدام  أسعار  عائدلها سعر 

  األسعار السوقية الحالية ألدوات مالية مشابهة.
  

قياس القيمة العادلة بعد تاريخ اإلعتراف المبدئي ، والتي تم تجميعها في ثالثة مستويات تبعاً لمدى إمكانية قياس القيمة تم ي
  العادلة.

: وهي المدخالت المستنبطة من األسعار المدرجة (غيـر المعدّلة) لموجودات أو  )١(قياس القيمة العادلة من المستوى   - 
 شطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس؛مطلوبات مطابقة في أسواق ن

: وهي المدخالت المستنبطة من البيانات عدا عن األسعار المدرجة المستخدمة في  )٢(المستوى  قياس القيمة العادلة من  - 
 والمالحظة للموجودات أو المطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة؛ و )١(المستوى 

  .: وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة )٣(المستوى  القيمة العادلة منقياس   - 
  

في نهاية كل فترة مالية يحدد المصرف فيما إذا كانت هنالك عمليات نقل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة 
ات له أثر جوهري على قياس القيمة العادلة ككل) للموجودات والمطلوبات تقييم التصنيف (استناداً إلى أقل مستوى معطي

ويتم االعتراف بها في القوائم المالية على أساس متكرر. لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قام المصرف بتحديد شرائح 
  وجودات والمطلوبات.من الموجودات والمطلوبات وفقاً لطبيعة وخصائص ومخاطر ومستوى القيمة العادلة لهذه الم
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 (تتمة) – . السياسات المحاسبية٢

  التدني في قيمة الموجودات المالية ٨-٢
  

لتحديد وجود أي مؤشرات تدل على تعرض  للموجوداتفي نهاية كل فترة مالية مراجعة على القيم المدرجة  المصرفيجري 
لكي يتم تحديد مدى  للموجوداتنخفاض القيمة، في حال ظهور مثل هذه المؤشرات، يتم تقدير القيمة المستردة إل الموجودات

  .الخسارة، (إن وجدت)
  

وتقدّر القيمة المستردة بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع أو القيمة الناتجة من االستخدام، أيهما أعلى، عند تقييم القيمة 
 السوقها لقيمتها الحالية باستخدام نسبة خصم تعكس قيمتها النقدية الحالية في صمفإن التدفقات النقدية المقدرة يتم خالمستخدمة 

  والتي لم يتم تعديل التوقعات المستقبلية للتدفقات النقدية الخاصة بها. بالموجودوالمخاطر المتعلقة 
  

ة توليد النقد) أقل من قيمته الحالية، يتم خفض القيمة الحالية لألصل (أو أما إذا كانت القيمة المستردة المقدرة لألصل (أو وحد
وحدة توليد النقد) للوصول إلى قيمته المستردة، تحمل خسائر انخفاض القيمة على قائمة الدخل إال إذا كان األصل قد تم إعادة 

  ادة التقييم.تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إع
  

(أو وحدة توليد النقد) إلى أن تصل للقيمة  للموجودفي حالة تم الحقاً عكس خسارة انخفاض القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية 
(وحدة  الموجودالمقدرة المستردة على أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة المدرجة فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة 

قد تم  الموجودفي السنوات السابقة، يتم تسجيل عكس خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل إال إذا كان توليد النقد) 
  إعادة تقييمه، وفي هذه الحالة فإن عكس خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كزيادة في إعادة التقييم.

  حساب اإلستثمار المخصص ٩-٢
التي تم اقتناؤها بأموال مدفوعة من قبل أصحاب حسابات االستثمار اإلستثمارية  الودائع المخصصتمثل حسابات االستثمار 

. حسابات االستثمار مع أصحاب حسابات اإلستثمار المخصصعقد الاستنادا إلى  المصرفوالتي تتم إدارتها من قبل  المخصص
  . المخصصستثمارمحددة حسب توجيهات أصحاب حسابات اإل مجاالتبصورة حصرية لالستثمار في  هو المخصص

  

دفع لهم بتاريخ اإلستحقاق ويتم إحتساب المصرف مع أصحاب حسابات اإلستثمار المخصص على نسبة أرباح تُ  بينيتم اإلتفاق 
العمالء في  ودائعهذه النسبة على أساس حصول المصرف على نسبة متفق عليها من األرباح كعمولة مضاربة مقابل استثمار 

مجاالت محددة بناًء على طلبهم، حيث تمثل هذه العمولة الفرق بين نسبة األرباح التي يحصل عليها المصرف من الجهة التي 
تم اإلستثمار لديها والنسبة المتفق عليها مع العميل. يتحمل العمالء الربح أو الخسارة الناتجة عن الصفقات المستثمر بها إال 

أو التقصير أو مخالفة الشروط المتفق عليها مع المصرف حيث يتحمل المصرف ما ينشأ بسبب ذلك من  في حاالت التعدي
  خسائر.

  أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  حقوق ١٠-٢
ويمكن استثمارها حسب تقديره الخاص. يفوض  المصرفحتفظ بها يهي أموال  ةصحاب حسابات االستثمار المطلقأحقوق 

المصرف أنها مناسبة بدون وضع قيود بخصوص رى يبالصورة التي  هالستثمار أموال المصرفصاحب حساب االستثمار 
  .فيه األموال متى وكيف ما هو الغرض الذي يجب أن تستثمر

  
  
  

   



 

٢٠ 
 

  

 (تتمة) – . السياسات المحاسبية٢

  ائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة ع ١١-٢
  

يتم توزيع األرباح على أصحاب حسابات االستثمار المطلقة حسب سياسة التوزيع المعتمدة لدى إدارة المصرف وذلك بعد 
يتم توزيع أرباح التمويالت واالستثمارات الممولة  تنزيل حصة المصرف كمضارب وبالنسب المحددة في سياسة التوزيع.

رك من حسابات االستثمارات المطلقة ومصادر المصرف الذاتية (حسابات التمويل المشترك) على أساس معدل بشكل مشت
 لهذه االستثمارات. ويتم التوزيع لكافة العمالت وفقاً للتالي: اليوميالرصيد 

  

 

نسبة مشاركة 
الودائع في 

 األرباح
 

 
  حصة المضارب

 من االرباح

  
  حصة أصحاب

حسابات التمويل 
 المشترك

   (%)   (%)   (%)  
   ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠١٩ 

 %١٠   %٩٠    %٨٥   األرباح والتأمينات النقدية المشاركة في ودائع التوفير
 %١٠   %٩٠    %٨٥  ودائع ألجل تستحق خالل شهر

 %٢٠   %٨٠    %٨٥  أشهر ٣ودائع ألجل تستحق خالل 
 %٣٠   %٧٠    %٨٥  أشهر ٦ودائع ألجل تستحق خالل 

 %٥٠   %٥٠    %٨٥  ألجل تستحق خالل سنةودائع 

كافة المصاريف اإلدارية كما يتم أيضاً تعديل نسب األرباح الموزعة ألصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة  يتحمل المصرف
  . ك اعتماداً على نتائج أعمال المصرفمن قبل اإلدارة التنفيذية وذل

  الودائع الذهبية ١٢-٢

حيث يرتبط هذا المنتج ارتباطا  الودائع الذهبية ضمن أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة عمل المصرف على استحداث منتج
بالمحفظة االستثمارية العامة لدى المصرف حيث يتم انشاء محفظة استثمار منبثقة عن المحفظة االستثمارية العامة  وثيقاً 

، ويتم تحديد العائد طبقا للنسبة الشائعة المتفق عليها ارلإلستثمللمصرف استنادا الى الربح العام المتأتي من المحفظة العامة 
بين صاحب الوديعة االستثمارية وبين المصرف بصفته المضارب، واليتجاوز العائد المدفوع لصاحب الوديعة االستثمارية 

  لعالقة.من العائد العام للمحفظة االستثمارية العامة بعد خصم المصاريف ذات ا %٩٠بعد نهاية فترة االستثمار 
  

  تمويالت مباشرة  ١٣-٢
 

 عقود وتتمثلبمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد،  المصرف هقدمي اإلسالميةتمويل ملتزم بالشريعة  ىالتمويل عل عقودتشتمل 
ناقصا مخصصات  المطفأةالتمويل بتكلفتها  عقوديتم اثبات موجودات  ،التمويل المقدم من خالل طرق التمويل اإلسالمي 

  خسائر االنخفاض في القيمة (إن وجدت).
 

  بالشراء والمساومة لآلمر بحةالمرا بيوع ذمم - 
  

بترتيب معامالت المرابحة والمساومة عن  المصرف يقومذمم المرابحة والمساومة المدينة هي مبيعات بشروط مؤجلة، 
طريق شراء السلعة (التي تمثل موضوع المرابحة) وبيعها إلى المرابح (المستفيد) بهامش ربح على التكلفة، يتم سداد سعر 

ابحة ائدا هامش الربح) على أقساط من جانب المرابح على مدى فترة زمنية متفق عليها، يتم إثبات ذمم المرزالبيع (التكلفة 
بتطبيق  المصرفومخصص خسارة االنخفاض في القيمة، يقوم والمعلقه والمساومة المدينة بالصافي من األرباح المؤجلة 

زام بالوعد في عقود المرابحة وبما ينسجم مع المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية تمبدأ اإلل
  اإلسالمية.

  
  

  المضاربة - 
  

ويقوم الطرف اآلخر (المضارب) باستثماره في مشروع  ،برأس المال المصرفساهم فيها يتمويل المضاربة هي شراكات 
أو نشاط معين مقابل حصة محددة من الربح على أن يتحمل المضارب الخسارة في حالة التخلف أو اإلهمال او مخالفة أي 

عدا  ،لى أساس االستحقاق إذا كان من الممكن تقديرها بصورة معقولةيتم تثبيت األرباح أو الخسائر ع ،من شروط المضاربة
األرباح عندما يقوم المضارب بتوزيعها بينما يتم تحميل الخسائر في قائمة الدخل عند اإلعالن عنها من قبل إثبات ذلك، يتم 

  .النخفاض في القيمةارة اسيتم إثبات هذه العقود بالقيمة العادلة للمقابل المدفوع ناقصا مخصص خ، المضارب

  جارةاإل - 
 ها ربح متفق عليهة الفورية للموجود بالتكلفة مضافا إليرلتمويل عندما يكون الشراء واإلجاة المدينة من هياكل ارتنشأ ذمم اإلجا

  وتقسم اإلجارة الى ما يلي : 
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  (تتمة)تمويالت مباشرة  ١٣-٢
  

 .المؤجرة الموجودات المستأجر بتملك تنتهي ال التي اإلجارة عقود وهي : التشغيلية اإلجارة
  

 في ورد حسبما صور عدة وتأخذ المؤجرة الموجودات المستأجر بتملك تنتهي التي اإلجارة وهي بالتمليك: المنتهية اإلجارة
  .المالية واإلسالمية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادر بالتمليك المنتهية واإلجارة اإلجارة معيار

  

صالحة لالستعمال ويتم  لجعلها المباشرة النفقات شاملة التاريخية كلفةتبال اقتنائها عند اإلجارة المقتناة بغرض الموجودات تقاس
 التي المالية الفترات مع يتناسب بما اإلجارة إيرادات توزع، إدراجها بعد تنزيل األرباح المعلقة ومخصص تدني التمويالت

 .فيها تحدث التي المالية الفترة في المؤجرة الموجودات صيانة مصاريف قيد يتم، اإلجارة عقد يشملها

  الستصناع ا - 
قوم بمزاولة تصنيع ي"الصانع" (البائع) مع "المستصنع" (المشتري) و بصفته المصرفتصرف فيه ياالستصناع هو عقد بيع 

مقدماً  ذلك بدفع مبلغ العقد كان سواء المشتري بناء على سعر متفق عليه إلى المواصفات المستلمة منأو اقتناء منتج استنادا 
بالكلفة بعد تنزيل األرباح المعلقة ومخصص  يدرج اإلستصناع ،المستقبل في محدد موعد إلى الدفع بتأجيل أو باألقساط أو

  .تدني التمويالت

  التورق - 
  

بعد ان دخلت في حوزة البائع إن التورق هو عقد بيع بين المصرف (البائع) والعميل (المشتري) حيث يقوم العميل بشراء سلعة 
  بهدف الحصول على النقد.األول بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع 

  
  المنافع تمويل -

 آخرينتمويل المنافع يعتمد على قيام المصرف بإستئجار خدمة بمواصفات محددة من مزودها ثم إعادة تأجيرها ألشخاص  إن
 وشروط مواصفاتعلى غير معينة وإنما يتفق  خدمةى عل تقع وقد بعينها محددة خدمة على اإلجارة تقع وقدبأقساط ميسرة. 

  .الذمة في موصوفة بإجارة يعرف ما وهو تضبطها

  عقارات وآالت ومعدات
، ويتم استهالك ( إن وجدت)  بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتـراكم وأي تدني في قيمتها عقارات وآالت ومعداتتظهر 

(باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي  عقارات وآالت ومعدات
ومصاريف عقارات وآالت ومعدات الكلفة المتكبدة الستبدال أي من مكونات عقارات وآالت ومعدات تشمل كلفة  المتوقع لها.

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

  

  : التالية اإلنتاجية األعوام مدى علىيتم االستهالك 
 

 العمر اإلنتاجي
 (سنوات) 

  ٣٣  عقارات
 ١٦-٦ أثاث ومعدات وتحسينات مأجور

  ٧  وسائل نقل
 ٥ أجهزة الحاسب اآللي

 

عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها عقارات وآالت ومعدات عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من  - 
  الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل.إلى القيمة 

  

االنتاجي تختلف عن كل عام، فإذا كانت توقعات العمر في نهايةعقارات وآالت ومعدات لليتم مراجعة العمر االنتاجي  - 
  التقديرات المعدة سابقاً يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.

 

عند التخلص منها أو عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من إستخدامها أو من  ومعدات وآالت عقاراتيتم إستبعاد  - 
  التخلص منها.

  
  

  

  مشاريع تحت التنفيذ ١٥-٢

تمثـل المشاريع تحت التنفيذ كافة تكاليف إنشاء وتشطيب وتوسيع وتحسينات لفروع المصرف الجديدة، والمشاريع األخرى 
غيـر المنتهية حتى تاريخ القوائم المالية. عنـد االنتهاء من تنفيـذ كل مشـروع يحول إلى حساب ممتلكات وآالت ومعدات أو 
الموجودات غير الملموسة. يتم إجراء دراسة تدني في القيمة الدفترية للمشاريع تحت التنفيذ عند وجود أدلة تشير إلى عدم 

لهذه المشاريع. في حال وجود مثل هذه المؤشرات، يتم تخفيض القيمة الدفترية للمشاريع للقيمة  إمكانية استرداد القيمة الدفترية
  المتوقع استردادها.
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  موجودات غير ملموسة ١٦-٢
تاريخ الحصول عليها. أما  الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة في

  الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل طريقة أخرى غير االندماج فيتم تسجيلها بالكلفة.
  

يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة. ويتم إطفاء 
لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء في قائمة الدخل والدخل الشامل. أما  الموجودات غير الملموسة التي

الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم تسجيل 
  أي تدٍن في قيمتها في قائمة الدخل والدخل الشامل.

  
رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال المصرف ويتم تسجيلها في قائمة الدخل والدخل الشامل في نفس ال يتم 
  الفترة.

يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ القوائم المالية. كذلك يتم مراجعة تقدير العمر 
  أية تعديالت على الفترات الالحقة.الزمني لتلك الموجودات ويتم إجراء 

 

تشمل الموجودات غير الملموسة أنظمة وبرامج الحاسب اآللي وتقوم إدارة المصرف بتقدير العمر الزمني بحيث يتم إطفاء 
   أنظمة وبرامج الحاسب اآللي بطريقة القسط الثابت على العمر اإلنتاجي المتوقع وهو خمس سنوات.

 ير الشرعيةاإليرادات والمكاسب غ ١٧-٢

يقوم المصرف بتسجيل اإليرادات والمكاسب غير الشرعية في حساب خاص يظهر في قائمة المركز المالي ضمن المطلوبات 
 األخرى. يتم صرف هذه اإليرادات والمكاسب على أوجه البر واإلحسان حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية.

  التقــاص ١٨-٢
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر 
الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في 

  نفس الوقت. 
  

  المخصصات ١٩-٢

التزامات في تاريخ المركز المالي ناشئة عن احداث سابقة وان  المصرفيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على 
بتكوين مخصصات خصماً على قائمة الدخل  المصرفتسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه، يقوم 

  درة لها وإحتماالت تحققها بتاريخ المركز المالي.ألي التزامات أو مطالبات محتملة وفقاً للقيمة المق

  مخصص الضرائب ٢٠-٢
باقتطاع مخصصات الضريبة بموجب النسب الضريبية المقررة وفقاً للقوانين واألنظمة والتعليمات السارية المصرف يقوم 

المفعول في فلسطين. يقضي هذا المعيار باإلعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ قائمة المركز المالي، كضرائب 
 أو مطلوبات ضريبية مؤجلة. قيد موجودات المصرف مؤجلة، نتيجة لذلك قد يترتب على 

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو إستردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو 
المطلوبات في القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها. يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام 

االلتزام بقائمة المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام  طريقة
  الضريبي أو التحقق من الموجودات الضريبية المؤجلة.

عن تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة 
األرباح المعلنة في القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل 
في السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أو خسائر متراكمة مقبولة ضريبياً أو بنوداً ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض 

  ضريبية.

  

  

  

  

  



 

٢٣ 
 

  

  (تتمة) – ات المحاسبية. السياس٢

  مخصص تعويض نهاية الخدمة ٢١-٢
  

يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين 
 ، تسجل المبالغ الواجب إقتطاعها على حساب الدخل وتسجل التعويضات المدفوعة للموظفين الذين مصرفالخاص بال

   يتركـون الخدمة على حساب مخصص تعويــض نهاية الخدمــــة.

 النقد وما في حكمه ٢٢-٢
والمؤسسات المصرفية  المصارفيتضمن النقد وما في حكمه من النقد واألرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية واألرصدة لدى 

والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر واألرصدة مقيدة السحب وأرصدة لدى  المصارفبعد تنزيل ودائع 
   والمؤسسات الفلسطينية التي تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر. المصارفسلطة النقد الفلسطينية و

  
  إستخدام التقديرات واألحكام  ٢٣-٢

  

وضع أحكام وتقديرات وإفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ  اإلدارة من المالية القوائم إعداد يتطلب
  .التقديرات هذه عن الفعلية النتائج تختلف قد. والمصروفات واإليرادت والمطلوبات للموجودات التقرير عنها الصادر

  

يالت على التقديرات المحاسبية في السنة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعد مراجعة تتم
أي فترات مستقبلية تتأثر بذلك. تم وصف المعلومات الهامة للشكوك حول التقديرات  وفيتتم بها مراجعة التقديرات  التي

 باإليضاح الرئيسية في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها األثر الهام على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية واألحكام
  ).٤( رقم

  العمالت األجنبية ٢٤-٢
نشاطاته  المصرفوالذي هو عملة البيئة اإلقتصادية السائدة التي يمارس بها  األمريكي بالدوالرإن القوائم المالية يتم عرضها 

ويتم اإلعتراف بالعمالت التي تتم بعمالت غير العملة الوظيفية للمنشأه بأسعار تواريخ المعامالت في  ،( العملة الوظيفية)
  نهاية كل فترة تقرير.

  

يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية السائدة في تاريخ المركز المالي 
الفلسطينية، ويتم تحويل الموجودات غيـر المالية والمطلوبات غيـر المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة والمعلنة من سلطة النقد 

يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة  ،بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة
جودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية (مثل األسهم) كجزء من يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود المو ،الدخل

  إن البنود غير المالية التي جرى تقييمها على أساس الكلفة التاريخية بعملة أجنبية ال يعاد تحويلها. ،التغير في القيمة العادلة

 المعايير والتفسيرات الجديدة  .٣
 
  : اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عنالصادرة  المعايير ١-٣
  

  :٢٠١٩ كانون الثاني ١ تاريخ من المفعول ةساريالصادرة والجديدة والتعديالت والتفسيرات الجديدة  المعايير  -أ
  

  األخرى  ةالمؤجل ات: المرابحة ومبيعات الدفع٢٨معيار المحاسبة المالية رقم 
  

حول المرابحة ومبيعات  ٢٨أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسسات المالية االسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
سابق حول ال ٢معيار المحاسبة المالية رقم محل  ٢٨. يحل معيار المحاسبة المالية رقم ٢٠١٧الدفع المؤجلة األخرى في سنة 

  حول "مبيعات الدفعات المؤجلة" . ٢٠عيار المحاسبة المالية رقم " ومءالشرا بل"المرابحة والمرابحة لط
  

االعتراف والقياس لغرض الهدف من هذا المعيار هو وضع المبادىء المناسبة الخاصة بالمحاسبة وبإعداد التقارير 
  تلك المعامالت. واإلفصاحات ذات الصلة بمعامالت المرابحة ومبيعات الدفعات المؤجلة األخرى، وللبائعين والمشترين في

  

  .القوائم المالية للمصرفعلى تأثيرولم يكن له  ٢٠١٩ كانون الثاني ١أصبح هذا المعيار سارياً ابتداءا من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٤ 
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة (تتمة) .٣
 
  ( تتمة) : اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئةالمعايير الصادرة عن  ١-٣

  
  

 :بعدسارية المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة ولكنها لم تصبح   -ب
 

  )باالستثمار(الوكالة  االستثمار وكالة: ٣١ رقم المالية المحاسبة  معيار - 
  

حول وكالة االستثمار  ٣١هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية معيار المحاسبة المالية رقم أصدرت 
محاسبية ومالية وضع المبادىء الخاصة بإعداد تقارير هو  يارع. الهدف من هذا الم٢٠١٨) في سنة (الوكالة باالستثمار

وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار) والموجودات وااللتزامات ذات الصلة من منظوري كل من الموكل (المستثمر) ل
   .بالتطبيق المبكرمع السماح  ٢٠٢٠ كانون الثاني ١مالية التي تبدأ في او بعد سيصبح هذا المعيار سارياً للفترات ال والوكيل.

  

  المماثلة واالدوات والصكوك االسهم في االستثمار: ٣٣ رقم المالية المحاسبة معيار - 
  

"االستثمار في االسهم  ٣٣أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
إن الهدف من هذا المعيار وضع مبادئ محسنة لتصنيف اإلستثمارات . ٢٠١٩والصكوك واألدوات المماثلة" في سنة 

واإلعتراف بها وعرضها واإلفصاح عنها في الصكوك واألسهم وغيرها من أدوات اإلستثمار المشابهة التي تقوم بها 
محل معيار  ٣٣يحل معيار المحاسبة المالية رقم ماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية . المؤسسات المالية اإلسالمية بما يت

بيق طإن هذا المعيار سيكون متاح للت الصكوك واألسهم واالدوات المماثلة "."االستثمار في  ٢٥المحاسبة المالية السابق رقم 
  .٢٠٢٠ كانون الثاني ١تبدأ في أو بعد التي المبكر للفترات المالية 

  

  .الصكوك لحاملي المالية التقارير تقديم: ٣٤ رقم المالية المحاسبة معيار - 
  

هو إن هدف هذا المعيار  .٢٠١٩في  ٣٤االسالمية معيار المحاسبة المالية رقم أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة المالية 
صكوك لضمان تقديم تقارير الوضع مبادىء تقديم التقارير المحاسبية والمالية عن الموجودات واالعمال التي تنطوي على 

  شفافة وعادلة لجميع اصحاب المصلحة وخصوصاً حاملي الصكوك.
  

  .٢٠٢٠ كانون الثاني ١بعد  أوتبدأ في  هذا المعيار للفترات المالية التييسري 
  

  

  .إحتياطيات الخسائر: ٣٥المحاسبة المالية رقم معيار  - 
  

الخسائر / "احتياطيات  ٣٥أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واالسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
"انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية  ٣٠ م. يحل هذا المعيار بجانب معيار المحاسبة المالية رق٢٠١٨المخاطر" في سنة 

. يهدف هذا المعيار ""المخصصات واالحتياطيات ١١وااللتزامات ذات المخاطر العالية" محل معيار المحاسبة المالية رقم 
اطيات الخسائر الموضوعة لتخفيف مختلف المخاطر التي تواجه يالى وضع مباديء التقارير المحاسبية والمالية حول احت

  تثمرين المتقبلين للربح والخسارة لدى المؤسسات المالية االسالمية.سمعنيون، بصفة أساسية المال
  

مبكر فقط في التطبيق المع السماح ب ٢٠٢١ كانون الثاني ١سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات التي تبدأ في او بعد 
  "انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية ذات المخاطر".  ٣٠المبكر لمعيار المحاسبة المالية رقم  المصرفحالة تبني 

 

 إنخفاض قيمة الموجودات والخسائر اإلئتمانية واإللتزامات المحملة بالخسائر : ٣٠معيار المحاسبة المالية رقم  - 
 

 القيمة انخفاض حول) ٣٠( رقم المالية المحاسبة معيار اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة أصدرت
 بإعداد الخاصة المبادئ وضع إلى المعيار هذا يهدف. ٢٠١٧ في العالية المخاطر ذات وااللتزامات االئتمانية والخسائر

 واالستثمارية التمويلية اإلسالمية الموجودات لمختلف االئتمانية والخسائر القيمة انخفاض حول ومالية محاسبية تقارير
 المخاطر ذات االلتزامات مقابل مخصصات وتكوين ،( المؤسسات)  اإلسالمية المالية للمؤسسات األخرى الموجودات وبعض
 المستقبلية النقدية بالتدفقات الخاصة المبالغ تقييم من الخصوص وجه على المالية القوائم مستخدمي تمكين أجل من العالية

) ٣٠( رقم المالية المحاسبة معيار سيحل .عادلة بصورة حولها والشكوك وتوقيتها والمعامالت الموجودات بتلك الصلة ذات
) ٢٥( رقم المالية المحاسبة معيار من وأجزاء واالحتياطيات، بالمخصصات الخاص) ١١( رقم المالية المحاسبة معيار محل
  .القيمة بانخفاض يتعلق فيما المماثلة المالية واألدوات واألسهم الصكوك في االستثمار حول

 

نف بة معيار يص اس على فئات ثالث في للمخاطر والتعرض الموجودات )٣٠( رقم المالية المحاس  المخاطر طبيعة أس
  :الموجودات فئات من فئة كل خسائر لتقييم طرق ثالث يحدد و )أخرى ومخاطر االئتمان مخاطر مثل( المشمولة

  

 طريقة الخسائر االئتمانية  - ١
 طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق  - ٢
 طريقة انخفاض القيمة  - ٣

  
  
  
  



 

٢٥ 
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة (تتمة) .٣
  
  ( تتمة) : اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئةالمعايير الصادرة عن  ١-٣ 

  

  

 (تتمة) :بعد سارية المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الصادرة ولكنها لم تصبح   -ب
 

 

 إنخفاض قيمة الموجودات والخسائر اإلئتمانية واإللتزامات المحملة بالخسائر (تتمة): ٣٠معيار المحاسبة المالية رقم   - 
  

  الخسائر االئتمانية المتوقعة 
المتوقعة". ) طريقة الخسائر االئتمانية مع نموذج استشرافي عن "الخسائر االئتمانية ٣٠يدخل معيار المحاسبة المالية رقم (

تستخدم طريقة الخسائر االئتمانية للذمم المدينة والتعرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية طريقة قياس مزدوجة، يتم وفقاً 
اً أو خسارة ائتمانية على مدى عمر رية متوقعة على مدار اثني عشر شهلها قياس مخصص الخسارة إما كخسارة ائتمان

ض القيمة الجديد على الموجودات المالية التي تتعرض للمخاطر االئتمانية، ويجب إجراء االئتمان. سيطبق نموذج انخفا
 العديد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل:

  

 االئتمانية؛ المخاطر في الكبيرة الزيادة معايير تحديد 
 المتوقعة؛ االئتمانية الخسائر لقياس المناسبة واالفتراضات النماذج اختيار  
 والمخاطر السوق /المنتجات مخاطر أنواع من نوع لكل المستقبلية للسيناريوهات النسبية والترجيحات الرقم وضع 

 و المتوقعة؛ االئتمانية للخسائر المصاحبة
 المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس ألغراض متماثلة مالية موجودات من مجموعة إنشاء. 

  

 اإلشارة وترد هذامبكراً.  بتطبيقه ويسمح ٢٠٢٠ يكانون الثان ١ بعد أو في تبدأ التي المالية الفترات المعيار أعاله من يسري
متطلبات  كبيرمع حد الى متشابهالخسائر اإلئتمانية المتوقعة  بخصوص) ٣٠المالية رقم ( حاسبةمال معيار متطلبات أن الى

تعليمات سلطة النقد الفلسطينية  بموجب ٢٠١٨سنة  فيمن قبل المصرف  والمطبق) ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
إتخاذ كافة    )١٢٥/٢٠١٦العاملة في فلسطين بموجب التعميم رقم ( المصارفطلبت سلطة النقد الفلسطينية من  حيث

بحيث يتم تطبيق   )٩اإلجراءات والخطوات الالزمة والكفيلة بتطبيق النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
تم إحتسابها وفقاً لتعليمات سلطة النقد ) على المرحلة األولى والمرحلة الثانية وأما بخصوص المرحلة الثالثة في٩المعيار رقم (

ً لمتطلبات ٩الفلسطينية ، هذا وقد قام المصرف بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ) على المراحل الثالث وفقا
رجعي بأثر ٢٠١٨الثاني  كانون أولمن  ) اعتباراً ٩بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاريرالمالية رقم ( م المصرفقا .المعيار

 اً بين القيم المدرجة المسجلة مسبق اتتم إثبات الفروقوالمعيار متطلبات بما يتفق مع وذلك  دون إعادة عرض أرقام المقارنة
في الرصيد  ٢٠١٨من كانون الثاني  األول كما في دوالر أمريكي ٧١٥٬١٥٨المالية والبالغة  والقيم المدرجة الجديدة لألدوات

   .الملكيةلحقوق االفتتاحي 
 

والتي لها تأثير جوهري على القوائم المالية  ٢٠١٩كانون ثاني   ١المعمول بها في الدولية للتقارير المالية و المعايير ٢-٣
 للمصرف

  

  ) "عقود اإليجار"١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - 
  

ً لمتطلبات ) "اإليجارات" ١٦بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( المصرفقام ،  ٢٠١٩خالل سنة  وفقا
محل ) ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (حل  التطبيق .بوجوب سلطة النقد الفلسطينية لكافة البنوك العاملة في فلسطين 

) "عقود اإليجار" والتفسير الدولي ١٧المحاسبة الدولي رقم (اإلرشادات الموجودة بشأن عقود اإليجار ، بما في ذلك معيار 
ة ) "عقود اإليجار التشغيلي١٥ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"وتفسير لجنة التفسيرات السابقة (فيما ) "تحديد ٤(
  " .رلقانوني لعقد اإليجا) "تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل ا٢٧الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات السابقة ( -

  

وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ  ٢٠١٦ي ن) في كانون الثا١٦صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
) على أن جميع عقود اإليجار ١٦. ينص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (٢٠١٩في أو بعد األول من كانون الثاني 

 ً ، ما لم تكن المدة  للمصرففي المركز المالي  والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم االعتراف بها عموما
أو أقل أو عقد إيجار ألصول منخفضة القيمة. وبالتالي ، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي  شهراً  ١٢

ر التشغيلي أو التمويلي تم الغائه بالنسبة للمستأجرين. لكل عقد إيجار ، يعترف المستأجر ) "اإليجارات" في عقود التأجي١٧(
وهو ما   ،تزامات اإليجار المتكبدة في المستقبل. في المقابل ، يتم رسملة الحق في استخدام األصل المؤجرإلبإلتزام مقابل 
 ً إليها التكاليف المنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى  افاً القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية مض يعادل عموما

  .العمر اإلنتاجي
  

) عند تطبيق ١٦والمسموح به بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( المبسط المنهج استخدام المصرف اختار
بشكل إفرادي (لكل عقد ايجار على حده) ، تم  التشغيلي) ألول مرة على عقود التأجير١٦( المعيار الدولي للتقارير المالية

 ً   عند التطبيق ألول مرة . العائدبمبلغ التزام التأجير باستخدام سعر  قياس الحق في استخدام األصول المؤجرة عموما
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 المعايير والتفسيرات الجديدة (تتمة) .٣
  

 

والتي لها تأثير جوهري على القوائم المالية  ٢٠١٩ثاني  كانون  ١المعمول بها في الدولية للتقارير المالية و المعايير  ٢-٣
 للمصرف ( تتمة)

  
  

ً تعديله بأي مدفوعات تأجيرتم  اناللتزامات اإليجار ، بعد  ومساتم قياس موجودات حق االستخدام بمبلغ   مدفوعة مسبقا
ولم ينتج قيد اية تعديالت  ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في  المالي المركز قائمةأومستحقة تتعلق بعقد إيجار معترف به في 

تطلبت ت متدنيةكن هناك عقود إيجار يبموجب هذه الطريقة . لم  ٢٠١٩كما في األول من كانون الثاني  حقوق الملكيةعلى 
 حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي . موجوداتإجراء تعديل على 

  

  . ٢٠١٩وأول كانون الثاني  ٢٠١٩كانون األول  ٣١مستأجرة كما في  لفروعترف بها حق االستخدام المع موجوداتتتعلق 
  

  : لها المحاسبية المعالجة وآلية للمصرف التأجير انشطة
  

لالستخدام في انشطته االعتبارية وفي العادة تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة ، وقد يتضمن  فروعبإستجار  المصرف يقوم
بعضها خيارات تمديد ويتم التفاوض على شروط االيجار على اساس افرادي وتحتوي على مجموعة من األحكام والشروط 

  . التمويلات ألغراض المختلفة ، ال تتضمن عقود اإليجار اية تعهدات وال يجوز استخدامها كضمان
  

 عقود مقابل المدفوعة المبالغ قيد ويتم ، تشغيلي ايجار كعقد العقارات ايجار عقود تصنيف تم، ٢٠١٨ المالية السنة نهاية حتى
  . التأجير عقد فترة خالل الثابت القسط لطريقة وفقاً  الدخل قائمة في التشغيلي التأجير

  

المتعلقة بها في  المطلوباتو استخدام حق كموجودات اإليجار بعقود االعتراف تم ، ٢٠١٩ الثاني كانون من األول من ابتداء
، يتم توزيع قيمة كل دفعة ايجار ما بين التزامات التأجير  المصرفالتاريخ الذي يكون فيه األصل جاهز لإلستخدام من قبل 
دوري ثابت  عائدمعدل  الىخالل فترة عقد اإليجار للتوصل  الدخلوتكاليف التمويل ، ويتم قيد تكاليف التمويل في قائمة 

على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة ويتم استهالك موجودات حق االنتفاع خالل العمر اإلنتاجي لألصل او مدة اإليجار 
  ايهما اقصر وفقاً لطريقة القسط الثابت .

  

ً يجار مبدئيد اإلويتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عق اإليجار  مطلوباتعلى أساس القيمة الحالية ، وتشمل  ا
  صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية :

 ؛مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضّمنة) مطروًحا منها حوافز اإليجار المستحقة القبض •

 أو معدل ؛ مؤشرمدفوعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى  •
 المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية ؛ •

 خيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من هذا الخيار ، و •

 هذا الخيار . تتضمنعقد اإليجار  شروط تدفع غرامات إنهاء العقد ، إذا كان •
  

حال عدم  فياإلضافي للمستأجر  التمويلعقد اإليجار الضمني أو معدل سعر  عائديتم خصم دفعات اإليجار باستخدام سعر 
األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة  لتمويلتوفرها ، وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه 

  اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة . 
  

  : يلي ما تشمل التيو بالتكلفة انتفاع حق موجودات قياس يتم

 ؛القياس األولي اللتزامات اإليجار قيمة •

 ؛أي دفعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء مطروًحا منها أي حوافز إيجار مستلمة •

 أي تكاليف مباشرة األولية ، و •

  ) .والترميم(التجديد  اإلرجاعتكاليف  •
  

يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط 
األصول  وكذلكأو أقل  شهراً  ١٢، ان عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها  الدخل قائمةالثابت كمصروف في 
  .القيمة وعناصر صغيرة من أثاث المكاتب منخفضةالمعلومات  معدات تكنولوجيا مثلذات القيمة المنخفضة 

  

 :يلي ما المصرف) ألول مرة ، استخدم ١٦عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (
 استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول ؛ •

 ؛ متدنيةاالعتماد على التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اإليجار  •

كإيجارات قصيرة  ٢٠١٩كانون الثاني  أولفي  اً شهر ١٢مدة إيجار متبقية تقل عن  محاسبة عقود اإليجار التشغيلي مع •
 األجل ؛

 حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي ، و موجوداتاستبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس  •

 في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار. السابق اإلدراكاستخدام  •
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 ٤.  استخدام التقديرات
قديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المصرف القيام بت

الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات 
والمصاريف والمخصصات. وبشكل خاص يتطلب من إدارة المصرف إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات 

مستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من النقدية ال
التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك 

 التقديرات في المستقبل.
 

  المصرف بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي:في اعتقاد إدارة 

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب  –
األعمار اإلنتاجية المتوقعة االستهالكات واإلطفاءات السنوية إعتماداً على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات 

 في المستقبل، ويتم تسجيل خسارة التدني (إن وجدت) في قائمة الدخل والدخل الشامل.

ً لألنظمة والقوانين في المناطق التي يعمل بها  – يتم تحميل الفترة المالية بما يخصها من مصروف الضرائب وفقا
 المصرف والمعايير المحاسبية.

بما يخصها من مصروف مخصص تعويض نهاية الخدمة وفقاً لقانون العمل الفلسطيني وبما  يتم تحميل السنة المالية –
  يتوافق مع معايير المحاسبة المعمول بها. 

 المستشار القانوني للمصرف. هة التزامات قضائية استناداً لرأييتم التخصيص للقضايا المرفوعة على المصرف لمواج –

 تخلق التي والظروف الحقائق جميع االعتبار في اإلدارة تأخذ ، اإليجار عقد مدة تحديد عند: اإليجار عقد مدة تحديد –
ً  حافزاً   التي الفترات أو( التمديد خيارات تضمين يتم .اإلنهاء خيار ممارسة عدم أو ، التمديد خيار لممارسة اقتصاديا

 يتم لم أو( تمديده يتم أن معقول بشكل اً مؤكد اإليجار عقد كان إذا إليجارا عقد مدة في فقط) اإلنهاء خيارات تلي
 التيو تؤثر التي الظروف في كبير تغيير أو هام حدثاإلدارة بتقييم مدة عقود اإليجار إذا كان هنالك  تقوم  .)إنهائه

 .التجديد خيار ممارسة عدم أو ممارسة على يؤثر ان شأنه من والذي تهاسيطر ضمن تقع
  

اإلدارة مبدئياً بتقدير المبالغ التي من المتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمانات  تقوم :المتبقية القيمة ضمانات –
 نهاية فيمطلوب اإليجار. تتم مراجعة المبالغ وتعديلها إذا كان ذلك مناسباً  منالقيمة المتبقية واإلعتراف بها كجزء 

  .المتبقية القيمة لتحديد والتقديرات األحكام اإلدارة طبقت. فترة لك

يتم مراجعة مخصص تدني التمويالت االئتمانية ضمن األسس الموضوعة من قبل سلطة النقد الفلسطينية ومعايير  –
 وحسب التقديرات التالية: بها المعمول المحاسبة

يتطلب تحديد مخصص تدني التمويالت االئتمانية من إدارة المصرف اصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ  –
قدية المستقبلية وأوقاتها، باإلضافة إلى تقدير أي زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألصول المالية بعد التدفقات الن

 االعتراف المبدئي بها، باإلضافة إلى االخذ بعين االعتبار معلومات القياس المستقبلية للخسائر االئتمانية المتوقعة.
 

الدولية والمتوافقة مع تعليمات المالية  المالية وفقا لمعايير التقارير باحتساب قيمة مخصص تدني الموجوداتالمصرف قام 
  سلطة النقد الفلسطينية.

تركة التي تم بناًء عليها قياس مخاطر االئتمان والخسارة االئتمانية شفي تحديد العناصر (المواصفات) المالمصرف إن سياسة 
   على ما يلي:المتوقعة على أساس تجميعي أو على أساس فردي تتم بناءً 

التمويالت االئتمانية لالفراد:  تجميعي على مستوى نوع التمويل (ذمم البيوع المرابحة لألمر بالشراء، إجارة منتهية  –
 .بالتمليك، قروض حسنة تبادلية، تمويل المضاربة، تمويل إستصناع )

 التمويالت االئتمانية للشركات: أفرادي على مستوى التمويل/ العميل –

  المصرفت االئتمانية للبنوك: افرادي على مستوى التمويل/ التمويال –

  (الصكوك): افرادي على مستوى أداة الدين. المطفأةأدوات الدين بالكلفة  –
  
  

من قبل  ان المفاهيم الرئيسية ذات األثر الجوهري والتي تتطلب قدر عالي من اجتهادات اإلدارة والتي تم أخذها بعين االعتبار
  عند تطبيق المعيار تتضمن ما يلي: مصرفال

 :تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية  

بمقارنة مخاطر التعثر  المصرفيتم تقييم فيما إذا كان هنالك زيادة جوهرية للمخاطر االئتمانية منذ تاريخ نشأتها، حيث يقوم 
للعمر المتوقع لألداة المالية في نهاية كل فترة مالية مع مخاطر التعثر عند نشوء األداة المالية باستخدام المفاهيم الرئيسية 

  . المصرفلعمليات إدارة المخاطر المتوفرة لدى 
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 ( تتمة) استخدام التقديرات .٤
 

يتم تقييم الزيادة الجوهرية للمخاطر االئتمانية مرة واحدة كل ثالثة أشهر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر االئتمان 
وبناء على العوامل المذكوره أدناه. إذا أشار أحد هذه العوامل إلى وجود زيادة جوهرية للمخاطر االئتمانية فانه يتم اعادة 

  رحلة األولى إلى المرحلة الثانية: تصنيف األداة المالية من الم
يتم القيام بتحديد حدود لقياس الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية بناء على التغير في مخاطر حدوث التعثر لألداة  .١

  المالية مقارنة مع تاريخ نشأتها. 

رة التقييم كمؤشر للزيادة الجوهرية يتم األخذ بعين االعتبار اية جدوالت أو تعديالت تتم على حسابات العمالء أثناء فت .٢
  في مخاطر االئتمان. 

) (األدوات المالية) افتراضاً بوجود زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية ٩يتضمن معيار التقارير المالية الدولي رقم ( .٣
 يوم.  ٣٠باعتماد فترة  مصرفيوم. بهذا الخصوص قام ال ٣٠لألدوات المالية التي تعثرت واستحقت ألكثر من 

 انخفاض درجتين في التصنيف االئتماني للموجودات المالية. .٤
  

يعتمد التغير بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة على ما إذا كانت األدوات المالية متعثرة كما في نهاية الفترة المالية. إن 
هي مشابهة لطريقة تحديد حدوث التعثر للموجودات  )٩طريقة تحديد تعثر األدوات المالية وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي (

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( ) (األدوات المالية : االعتراف والقياس). كما هو موضح في تعريف التعثر ٣٩المالية وفقا
  أدناه.

 :عوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام اكثر من سيناريو  
ً لمعلومات يجب األخذ بعين  االعتبار المعلومات التاريخية واألوضاع الحالية باإلضافة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفقا

موثوقة عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحلة ان قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية المتوقعة يتطلب من إدارة 
  عاون مع جهات دولية ذو خبرة في هذا المجال.القيام باجتهادات جوهرية مبنية على الت مصرفال

خسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة األولى والمرحلة احتمالية حدوث التعثر و
االئتمانية مصممة بناء على عوامل اقتصادية متغيرة (أو التغير في عوامل االقتصاد الكلي)  تمويالتالثانية لمخصص تدني ال

  والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمحفظة.

يتم ربط كل سيناريو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي 
  المتغيرة.

تم استخدام التقديرات في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة األولى والمرحلة الثانية باستخدام السيناريوهات 
  المرجحة المخصومة والتي تتضمن المعلومات المستقبلية لالقتصاد الكلي ألعوام الحقة.

). ان تغيرات لعائدالناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعار ايعتمد السيناريو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي (مثل: 
  الصعود والهبوط في العوامل االقتصادية سيتم اعدادها على أساس األوضاع االقتصادية البديلة الممكنة. 

 :تعريف التعثر  
ن المراحل يتماشى ويتفق مع إن تعريف التعثر المستخدم في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والمستخدم في تقييم التغير بي

. إن التعثر غير معرف من قبل المعيار، مصرفإدارة المخاطر االئتمانية الداخلية لدى القبل تعريف التعثر المستخدم من 
 .يوم فأكثر ٩٠وهناك افتراض قابل للنقض بأنه التوقف عن الدفع لمدة 

  :العمر المتوقع  
باألخذ بعين االعتبار اقصى مدى للتدفقات النقدية المتوقعة والتي  المصرفعند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، يقوم 

معرضة لمخاطر التدني. يتم االخذ بعين االعتبار جميع االلتزامات التعاقدية للعمر المتوقع، وبما فيها  المصرفيعتبرها 
ديد. يتم قياس العمر المتوقع لبعض التمويالت االئتمانية المتجددة والتي ال يوجد لها تاريخ خيارات الدفع المقدم، وخيارات التم

  لمخاطر االئتمان التي ال يمكن لإلدارة تجنبها. المصرف سداد محدد بناء على الفترة المعرض بها 
  ) ٩حوكمة تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

طلبات تطبيق المعيار والتأكد من سير التطبيق فقد تم انشاء لجنه توجيه خاصة، حيث تقوم اللجنه باتخاذ لضمان االلتزام بمت
القرارات الالزمة بخصوص آليات التطبيق، التأكد من تحديث السياسات العامة واجراءات العمل لألنظمة بما يتالزم مع 

الئتمانية المتوقعة استنادا إلى المعيار إلى اإلدارة العليا وإلى متطلبات المعيار، كما تقوم بعرض نتائج احتساب الخسائر ا
  مجلس اإلدارة عن طريق اللجان المنبثقة عنه. 

 
 
 
  



 

٢٩ 
 

 نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية .٥
  

  يشمل هذا البند ما يلي:
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
 ١٢٬٣٨٧٬٧٤١    ٢٩٬١٦١٬٠٤١  نقد في الخزينة

      أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:
 ٢٬٩٤٧٬٧٥٧    ٢٬١٥١٬٩٦٨  حسابات جارية وتحت الطلب

 ٨٨٨٬٥٧٥    ٢٬٥٨١٬١٠٠  ودائع تبادلية
 ٥٬٨٩٨٬٢٠١    ١١٬٢٥٣٬٥٠٥ متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

  ٢٢٬١٢٢٬٢٧٤    ٤٥٬١٤٧٬٦١٤ 
)٤٬٨٢٢(  المتوقعة مخصص الخسائر اإلئتمانية     (٨٤٣) 

  ٢٢٬١٢١٬٤٣١  ٤٥٬١٤٢٬٧٩٢  
 

  ) تموز  ٥العاملة في فلسطين بتاريخ  المصارف) الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية لكافة ٢٠١٠/ ٦٧بحسب التعميم رقم
رف، يتعين على  ٢٠١٠ ب مئوية تعادل  المص طينية بإحتياطيات إلزامية بنس لطة النقد الفلس من كافة   %٩اإلحتفاظ لدى س

ار اليه تحويل  ب التعميم المش يد  %٢٠ودائع العمالء ولجميع العمالت، كما تقرر بحس من االحتياطي اإللزامي كرص
لطة النقد وبقاء  ابات الجارية لدى س اف إلى الحس اب ثابت وذلك تمهيداً من االحتياطي  %٨٠متحرك يض اإللزامي كحس

بحسب التعليمات  .والحسابات الجارية وتحت الطلب على هذه االحتياطيات عوائدلتطبيق نظام التسوية. ال تدفع سلطة النقد 
فقد تقرر  ٢٠١٢آذار  ٢١العاملة في فلسطين بتاريخ  المصارف) الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية لكافة ٢/٢٠١٢رقم (

يد القائم  تخفيض ادية داخل مدينة القدس من وعاء اإلحتياطي  للتمويالتقيمة الرص الممنوحة لبعض القطاعات االقتص
 اإللزامي.

  
  

 تعتبر أرصدة اإلحتياطي اإللزامي أرصدة مقيدة السحب 
  

 .تستحق الودائع التبادلية لدى سلطة النقد الفلسطينية خالل فترة ال تتجاوز الثالثة أشهر  
  

  كانون األول ٣١كما في  إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
 :والتي تقع ضمن المرحلة األولى فقط هي كما يلي ٢٠١٨و  ٢٠١٩

  

  
  
  

  المجموع    )٣المرحلة (    )٢المرحلة (    )١(المرحلة   
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  ٢٠١٩

 ٨٤٣   -   -   ٨٤٣  ٢٠١٩كانون الثاني  ١كما في 

 ٣٬٩٧٩   -   -    ٣٬٩٧٩  الخسائر اإلئتمانية خالل السنة صافي

 ٤٬٨٢٢   -   -    ٤٬٨٢٢ الرصيد في نهاية السنة

 

  المجموع    )٣المرحلة (    )٢المرحلة (    )١المرحلة (  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  ٢٠١٨

 -   -   -   -  ٢٠١٨كانون الثاني  ١كما في 
 ١٫٥٤٣   -   -   ١٫٥٤٣  ٩رقم معيار الأثر تطبيق 

 كانون الثاني   ١كما في 
 ١٫٥٤٣   -   -   ١٫٥٤٣  )معدل(٢٠١٨
 )٧٠٠(   -   -   )٧٠٠(  اإلئتمانية خالل السنةالخسائر صافي 

 ٨٤٣   -   -    ٨٤٣ الرصيد في نهاية السنة



 

٣٠ 
 

  
  
 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية .٦

  
  يشمل هذا البند ما يلي: 

    ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    

          بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فلسطين:
  ٧٬٢٨٣٬٣٨٩    ٩٬٧٥٥٬٥٨٢    الطلب وتحت جارية حسابات

  ٢٦٬٦٩٥٬٠٩٩     ٢٨٬٠٥٢٬١٨٦    ودائع تبادلية
    ٣٣٬٩٧٨٬٤٨٨     ٣٧٬٨٠٧٬٧٦٨  

          بنوك ومؤسسات مصرفية خارج فلسطين:
  ٢٬٠٠٢٬٧٨٩    ٢٬٥٦٠٬٨١٩    حسابات جارية وتحت الطلب

  ٨١٬٦٤٠     ١٦٬٥٤٥٬٨٣٩    أشهر ٣ودائع إستثمارية تستحق خالل فترة 
 -    ١٬٤١٠٬٤٣٧    أشهر ٣عن ودائع إستثمارية تستحق خالل فترة تزيد 

    ٢٬٠٨٤٬٤٢٩     ٢٠٬٥١٧٬٠٩٥  
    ٣٦٬٠٦٢٬٩١٧     ٥٨٬٣٢٤٬٨٦٣  

 (٣٬٧٢٠)    )٢٤٬١٧٣(    مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
    ٣٦٬٠٥٩٬١٩٧     ٥٨٬٣٠٠٬٦٩٠  

دوالر أمريكي ومبلغ  ٤٠٬٣٦٨٬٥٨٧ بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى عوائد مبلغ - 
 ، على التوالي. ٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في  دوالر أمريكي ٣٥٬٩٨١٬٢٧٧

 .فقط ودائع استثمارية لدى بنوك إسالميةتتضمن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية  - 

 .٢٠١٨و  ٢٠١٩كانون األول  ٣١وجد أرصدة مقيدة السحب كما في تال  - 

 لدى البنوك والمؤسسات المصرفية ال تتقاضى أية عوائد.إن الودائع التبادلية  - 

كانون  ٣١ كما في على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية الحاصلةإن الحركة  - 
 هي كما يلي: ٢٠١٨و  ٢٠١٩ األول

  

 

 

 

  

 

  المجموع    )٣المرحلة (    )٢المرحلة (    )١المرحلة (  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  ٢٠١٩

 ٣٬٧٢٠   -   -   ٣٬٧٢٠  ٢٠١٩كانون الثاني  ١كما في 
 ٢٠٬٤٥٣          ٢٠٬٤٥٣  الخسائر اإلئتمانية خالل السنة صافي

 ٢٤٬١٧٣   -   -    ٢٤٬١٧٣ الرصيد في نهاية السنة

 
  المجموع    )٣المرحلة (    )٢المرحلة (    )١المرحلة (  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  ٢٠١٨
 -   -   -   -  ٢٠١٨كانون الثاني  ١كما في 

 ٥٠٫٥٣٧   -   ١٥١   ٥٠٫٣٨٦  )٩أثر تطبيق المعيار رقم (
 ٥٠٫٥٣٧   -   ١٥١   ٥٠٫٣٨٦  ) معدل (٢٠١٨كانون الثاني  ١كما في 
 )٤٦٫٨١٧(   -   )١٥١(   )٤٦٫٦٦٦(  الخسائر اإلئتمانية خالل السنةصافي 

 ٣٫٧٢٠   -   -    ٣٫٧٢٠ الرصيد في نهاية السنة



 

٣١ 
 

  تمويالت مباشرة .٧
  يشمل هذا البند ما يلي:

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 ٧٠٬٧٢٩٬٠٠٨    ٨٤٬٠٦٧٬٥٥٠  ذمم بيوع المرابحة لآلمر بالشراء 
 ١٣٬٢٦٧٬٢١١    ٢٠٬٤٩٠٬٦٥٥  إجارة منتهية بالتمليك 

 ٢٬٤٨٧٬٧٦١    ٤٬٠٢٣٬٣٨١   تمويل استصناع
 ١٬٤٨٠٬٩٤٠    ٢٬٠٠٦٬٥٩٢    تمويل التورق

 ١٤٬٣٧٣    ١٢٧٬٩٠١  حسابات جارية مكشوفة
 ١٦٬٦٥٩    ٥٨٬٠١٠  تمويل بيع المنفعة

 -    ٤٢٬٨٧١  القرض الحسن
  ٨٧٬٩٩٥٬٩٥٢   ١١٠٬٨١٦٬٩٦٠ 

)١١٦٬٥٤٥(  أرباح معلقة    (٩٬٧٦٤) 
)١٬٣٢٧٬٨٤٤(  المتوقعةمخصص الخسائر اإلئتمانية     (٨٧٧٬٣٨٨) 

  ٨٧٬١٠٨٬٨٠٠  ١٠٩٬٣٧٢٬٥٧١ 

 دوالر أمريكي  ٥٬٢٢١٬٠٤٢ تظهر التمويالت المباشرة بالصافي بعد تنزيل األرباح المقبوضة مقدماً البالغة
 ، على التوالي.٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١دوالر أمريكي كما في ٥٬٨٦٧٬٩٠١و

  بلغت التمويالت االئتمانية المباشرة المصنفة والمتعثرة وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بعد تنزيل األرباح المعلقة
) من إجمالي التمويالت %٢٫٦٥) و(%٥٫٧٤دوالر أمريكي أي ما نسبته ( ٢٬٣٣٦٬٠٠٩ومبلغ  ٦٬٣٦٤٬٨٧١مبلغ 

 ، على التوالي.٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١االئتمانية المباشرة كما في 

  دوالر أمريكي  ٢١٬٤٧٣٬٨٣٠بلغت التمويالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية وبكفالتها مبلغ
من إجمالي التمويالت االئتمانية كما في  )%٨٬٤٥() و%١٩٫٣٨دوالر أمريكي أي ما نسبته ( ٧٬٤٣٢٬٥٦٨  ومبلغ

 على التوالي.، ٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١

  بلغت القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التمويالت الممنوحة للعمالء حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية مبلغ
 ، على التوالي.٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١دوالر أمريكي كما في  ٦٢٬٩٤٨٬٧٣٢دوالر أمريكي  ٧٦٬١١٩٬٧٥٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٢ 
 

  

  (تتمة) – تمويالت مباشرة. ٧
  :٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١السنة المنتهية في فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على التمويالت المباشرة خالل 

 

 

  
  

  
          )٣المرحلة (    )٢المرحلة (    )١المرحلة (

  ٢٠١٨    ٢٠١٩    االفرادي    التجميعي    االفرادي    التجميعي    االفرادي
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  ٢٠١٩

٨٨٧٧٬٣٨  ٩٣٬٥٥٨  ٤٣٬٣٣٥  ١٠٠٬١٠٦  ٥٤٨٬١٣٨  ٩٢٬٢٥١  ٢٠١٩كانون الثاني  ١كما في   ٥٨٤٬١٧٠ 
 -   -   )٦٧٬٤٠٣(   )٨٥٠(   )٩١٬٤٦٢(   ٦٨٬٢٥٣   ٩١٬٤٦٢  )١المحول للمرحلة (
 -   -   -   ٣٠٬٨٣٣   ٥٬٤٩٢   )٣٠٬٨٣٣(    )٥٬٤٩٢(  )٢المحول للمرحلة (
 -   -   ١٣٬٥٤٧   )٩١٠(   )٦٬٣٣٤(   )٤٬٢٦٠(    )٢٬٠٤٣(  )٣المحول للمرحلة (

  ٢٩٣٬٢١٨      ٤٥٠٬٤٥٦     ١٬٠٢٣٬١٤٦    (٧٠٬٥٩٥)     ١٥٦٬٨٥٥    (٥٦٧٬٢١٦)     (٩١٬٧٣٤)   الخسائر اإلئتمانية خالل السنةصافي 
 ٨٧٧٬٣٨٨   ١٬٣٢٧٬٨٤٤   ١٬٠٦٢٬٨٤٨   ١٬٨١٣   ١٦٤٬٦٥٧   ١٤٬٠٨٢   ٨٤٬٤٤٤ الرصيد في نهاية السنة

          )٣المرحلة (    )٢المرحلة (    )١المرحلة (  
  ٢٠١٧    ٢٠١٨    االفرادي    التجميعي    االفرادي    التجميعي    االفرادي  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  ٢٠١٨
 -   ٤٫٦٦٦   ٤٫٦٦٦   -    -    -    -  ٢٠١٨كانون الثاني  ١كما في 

  -    ٥٧٩٫٥٠٤    -    ٧٫٩٩٣    ٧٢٫١٣٠    ٤٤٤٫٥٩٤    ٥٤٫٧٨٧  ) ٩أثر تطبيق معيار رقم (
 -    ٥٨٤٫١٧٠   ٤٫٦٦٦   ٧٫٩٩٣    ٧٢٫١٣٠    ٤٤٤٫٥٩٤    ٥٤٫٧٨٧  )معدلة( ٢٠١٨كانون الثاني  ١كما في 

  -    -   -   )٧٫٩٩٣(    )٥٫٠٩٠(    ٧٫٩٩٣    ٥٫٠٩٠  )١المحول للمرحلة (
  -    -   -   -    ١٫٩٨٦    -    )١٫٩٨٦(  )٢المحول للمرحلة (
  -    -   ٣٦٦   -    -    )٣٦٦(   -  )٣المحول للمرحلة (

  ٤٫٦٦٦    ٢٩٣٫٢١٨   ٨٨٫٥٢٦   ٤٣٫٣٣٥   ٣١٫٠٨٠    ٩٥٫٩١٧   ٣٤٫٣٦٠  الخسائر اإلئتمانية خالل السنةصافي 
 ٤٫٦٦٦    ٨٧٧٫٣٨٨    ٩٣٫٥٥٨    ٤٣٫٣٣٥    ١٠٠٫١٠٦    ٥٤٨٫١٣٨    ٩٢٫٢٥١ الرصيد في نهاية السنة



 

٣٣ 
 

  (تتمة) – تمويالت مباشرة. ٧
 المعلقةرباح األ

  :٢٠١٨و ٢٠١٩فيما يلي الحركة على األرباح المعلقة خالل عام 

  االئتمانية بعد تنزيل األرباح المعلقة حسب النشاط االقتصادي للعمالء: التمويالتفيما يلي توزيع 

 ٢٠١٨   ٢٠١٩ 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

      القطاع العام

 ٧٬٤٣٢٬٥٦٨   ٢١٬٤٧٣٬٨٣٠ السلطة الوطنية الفلسطينية
 ٧٬٤٣٢٬٥٦٨   ٢١٬٤٧٣٬٨٣٠ 

    تجارة بالجملة والمفرق

 ١١٬٣١١٬٩٨١   ١٠٬١٤٨٬١٤٥ تجارة داخلية
 ١٥٬٢٦٣٬٠٩٤   ١٠٬٤٠٧٬٢٠٨ تجارة خارجية

 ٢٦٬٥٧٥٬٠٧٥   ٢٠٬٥٥٥٬٣٥٣ 
    العقارات واإلنشاءات

 ٣٬٣٩٦٬٦٣٦   ٤٬٦٨٣٬٣٥٢ اإلنشاءات
 ١٣٬٩٢٢٬١٣٣   ١٩٬٤٣١٬٣٨٩ سكن لإلقامة الدائمة وتحسين ظروف المسكن

 ١٧٬٣١٨٬٧٦٩   ٢٤٬١١٤٬٧٤١ 
    األراضي

 ١٨٬٦٧١٬٤٣١   ١٧٬٨٢٢٬١٩٠ لإلقتناء الشخصي
 ١٨٬٦٧١٬٤٣١   ١٧٬٨٢٢٬١٩٠     

    قٌطاع الصناعة والتعدين

 -   ٦٬٤١٥٬٥٥٦ الصناعة
 ٦٬٤١٥٬٥٥٦   -     

    قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

 ٣٬٧٠٥٬٨٤٠   ٣٬٧٥٣٬٠٤٩ الزراعة والثروة الحيوانية
 ٣٬٧٠٥٬٨٤٠   ٣٬٧٥٣٬٠٤٩     

    المالية تمويل االستثمار باألسهم واألدوات

 -   ٣٬١٤٣٬٩٦١ تمويل االستثمار بأسهم الشركات الغير مالية
  ٣٬١٤٣٬٩٦١   - 

      تمويالت إستهالكية 
 ١١٬١٣٦٬٦٤٣   ١٢٬٠٥٣٬٦٠٦  تمويل السيارات

 ١١٬١٣٦٬٦٤٣   ١٢٬٠٥٣٬٦٠٦     
    قطاع الخدمات

    ٤٥٩٬٤٠٩ قطاع السياحة المطاعم  والفنادق وأخرى

 -   ٢٠٨٬٦١٦ العامةقطاع الخدمات 
  ٦٦٨٬٠٢٥   - 

     قطاع خاص

 ٣٬١٤٥٬٨٦٢   ٧٠٠٬١٠٤ أخرى
 ٣٬١٤٥٬٨٦٢   ٧٠٠٬١٠٤ 
 ٨٧٬٩٨٦٬١٨٨   ١١٠٬٧٠٠٬٤١٥ 

 ٢٠١٨   ٢٠١٩ 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي 

 ٣٬٢٠٥    ٩٬٧٦٤ الرصيد في بداية السنة
 ٩٬٧٦٤     ١١٠٬٠٣٤  تكوين أرباح معلقة خالل السنة

 (٣٬٢٠٥)     )٣٬٢٥٣(  استرداد أرباح معلقة خالل السنة

  ٩٬٧٦٤     ١١٦٬٥٤٥  الرصيد في نهاية السنة



 

٣٤ 
 

  المطفأةموجودات مالية بالكلفة . ٨
 

 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 ٢٬٥٧٠٬٠٩٨   ١٬٧١٣٬٣٩٩ أوراق مالية مدرجة في أسواق مالية أجنبية *
 (٣٬١٧٣)    )١٣٬٩٤٩(  مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 ٢٬٥٦٦٬٩٢٥    ١٬٦٩٩٬٤٥٠  

ولمدة  ٢٠١٦تشرين األول  ١٧% تبدأ من  ٢٫٧٥٩* يمثل هذا البند إستثمار المصرف في صكوك إسالمية بعائد متوقع بنسبة 
خمس سنوات. توزع أرباح اإلستثمار بشكل نصف سنوي مع جزء من قيمة االستثمار. بلغت األرباح المقيدة في قائمة الدخل 

  ، على التوالي.دوالر أمريكي ٨٣٬٧٧٨دوالر أمريكي و ٦٠٬١٤١ مبلغ ٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١والدخل الشامل كما في 

 ٣١للسنة المنتهية في المطفأةللموجودات المالية بالكلفة إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  
 هي كما يلي:  ٢٠١٨و  ٢٠١٩كانون االول 

 موجودات حق إستخدام اإليجار / مطلوبات عقود اإليجار  .٩
  

عاماً. فيما يلي  ١٥و ١٠لدى المصرف عقود إيجار لفروعه المستخدمة في العمليات التشغيلية، وتتراوح مدة اإليجارات بين 
والحركة عليها خالل  ٢٠١٩كانون االول  ٣١القيم الدفترية لموجودات حق إستخدام اإليجار ومطلوبات عقود اإليجار كما في 

  : ٢٠١٩كانون األول  ٣١السنة المنتهية في 
  

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  :اإليجار إستخدام حق موجودات
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 --   ٢٬٨٣٩٬٠٣٠  عند التطبيق األولي) العقود قيمة(  السنة بداية في الرصيد
  --   )٢١٠٬٧٦٣(  )الدخل قائمة على المحمل(  السنة خالل اإلطفاء
 --   ٢٬٦٢٨٬٢٦٧  ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في  الرصيد

 
 

  :اإليجار عقود مطلوبات
 

٢٠١٩  
 

٢٠١٨ 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 --   ٢٬٨٣٩٬٠٣٠  عند التطبيق األولي) المطلوباتفي بداية السنة ( قيمة  الرصيد

  --   ٥١٬٢٧١  )الدخل قائمة على المحمل( خالل السنة  العائد
  --   )٧٦٬٩٤٢(  مقدماً عن فترات سابقة  اإليجار المدفوعإطفاء 

  --   (٢٥٨٬٥٦٠)  خالل السنة  المدفوع
 --   ٢٬٥٥٤٬٧٩٩  ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في  الرصيد

  

  المجموع    )٣المرحلة (    )٢المرحلة (    )١المرحلة (  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  ٢٠١٩

 ٣٬١٧٣   -   -   ٣٬١٧٣  ٢٠١٩كانون الثاني  ١كما في 
 ١٠٬٧٧٦   -   -    ١٠٬٧٧٦  الخسائر اإلئتمانية خالل السنةصافي 

 ١٣٬٩٤٩   -   -    ١٣٬٩٤٩ الرصيد في نهاية السنة
  
  
  
  
  المجموع    )٣( المرحلة  )٢(المرحلة   )١(المرحلة   

 أمريكيدوالر    دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  ٢٠١٨
  -    -    -    -  ٢٠١٨كانون الثاني  ١كما في 

 ٧٨٫٣٥١    -    -   ٧٨٫٣٥١  )٩أثر تطبيق معيار رقم (
 ٧٨٫٣٥١    -    -   ٧٨٫٣٥١  (معدل) ٢٠١٨كانون الثاني  ١كما في 
  )٧٥٫١٧٨(    -    -    )٧٥٫١٧٨(  الخسائر اإلئتمانية خالل السنةصافي 

 ٣٫١٧٣    -    -   ٣٫١٧٣  رصيد نهاية السنة
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  عقارات وآالت ومعدات .١٠
  

  هذا البند ما يلي: يشمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األرض ٢٠١٩كانون األول  ٣١
  

 عقارات
أثاث ومعدات   

  وتحسينات مأجور
  أجهزة

  المجموع  نقل وسائل   الحاسب اآللي
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

                    الكلفة:
 ١٣٬٢٦٧٬١٤٥ ١٥١٬٤٦٩   ١٬١٩٧٬١٨٨   ١٬٤٤٦٬٨٠٨ ٩٬٢٤٥٬٧٨٠   ١٬٢٢٥٬٩٠٠ الرصيد في بداية السنة

 ١٬٢٧٢٬٩٣٣ -   ٢١٤٬٧٧٩   ٣١١٬٨٦٨ ٧٤٦٬٢٨٦    - اإلضافات
 ٥٩٤٬٦٣٩ -   -   ٥٠٬٣٠٣ ٥٤٤٬٣٣٦    -  محول من مشاريع تحت التنفيذ

 ١٥٬١٣٤٬٧١٧ ١٥١٬٤٦٩   ١٬٤١١٬٩٦٧   ١٬٨٠٨٬٩٧٩ ١٠٬٥٣٦٬٤٠٢    ١٬٢٢٥٬٩٠٠ الرصيد في نهاية السنة

           
                    االستهالك المتراكم:

 ٩٦٧٬٧٠٥ ٤١٬٠٢٣   ٤١٠٬٥٠٠   ١٣٦٬٩٨٣ ٣٧٩٬١٩٩   - الرصيد في بداية السنة
 ٧٤٨٬٩٩٥ ٢٢٬٧٢٠   ٢٦٣٬٧٨١   ١٧٠٬٦٩٢ ٢٩١٬٨٠٢    - استهالك السنة

 ١٬٧١٦٬٧٠٠ ٦٣٬٧٤٣   ٦٧٤٬٢٨١   ٣٠٧٬٦٧٥ ٦٧١٬٠٠١    - الرصيد في نهاية السنة
               

 ١٣٬٤١٨٬٠١٧ ٨٧٬٧٢٦   ٧٣٧٬٦٨٦   ١٬٥٠١٬٣٠٤ ٩٬٨٦٥٬٤٠١    ١٬٢٢٥٬٩٠٠ والمعداتصافي القيمة الدفترية للممتلكات 
 ٨٤٥٬٤٩٣ -   -   ١٤٣٬٢٧٣ ٧٠٢٬٢٢٠    -  فروع ومكاتب قيد اإلنشاء * 

 ١٤٬٢٦٣٬٥١٠ ٨٧٬٧٢٦   ٧٣٧٬٦٨٦   ١٬٦٤٤٬٥٧٧ ١٠٬٥٦٧٬٦٢١    ١٬٢٢٥٬٩٠٠ ٢٠١٩كانون األول  ٣١صافي القيمة الدفترية 
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  (تتمة) – عقارات وآالت ومعدات. ١٠

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قيمة أعمال توسيع وتحسينات مأجور لفروع المصرف. تقدر التكلفة المتوقعة الستكمال هذه المشاريع كما  ٢٠١٨و  ٢٠١٩كانون األول  ٣١يمثل رصيد فروع ومكاتب قيد اإلنشاء كما في
  .)٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في  ٢١٠٬٢٣٦( مبلغ  دوالر أمريكي ٥١٦٬٣٨٢مبلغ  ٢٠١٩كانون األول  ٣١في 

 
 

 األرض ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  

 عقارات
أثاث ومعدات   

  وتحسينات مأجور
  أجهزة

   الحاسب اآللي
  وسائل
 المجموع  نقل

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي 
                الكلفة:

 ٨٬٨١٣٬٥٦٧ ١٥١٬٤٦٩ ٩١٦٬١٦٨   ٥٩٨٬٩٠٠ ٥٬٩٢١٬١٣٠ ١٬٢٢٥٬٩٠٠ الرصيد في بداية السنة
  ٣٬٢٧٣٬٦٩٤  -  ٢٠١٬٧١٠    ٧٨٥٬٨٠٢  ٢٬٢٨٦٬١٨٢  - اإلضافات

  ١٬١٧٩٬٨٨٤  -  ٧٩٬٣١٠    ٦٢٬١٠٦  ١٬٠٣٨٬٤٦٨  -  محول من مشاريع تحت التنفيذ
  ١٣٬٢٦٧٬١٤٥  ١٥١٬٤٦٩  ١٬١٩٧٬١٨٨    ١٬٤٤٦٬٨٠٨  ٩٬٢٤٥٬٧٨٠  ١٬٢٢٥٬٩٠٠ الرصيد في نهاية السنة

          
                االستهالك المتراكم:

 ٤١٧٬٥١٤ ١٨٬٣٠٣ ١٩٥٬٠٩٤   ٣١٬٣١٥ ١٧٢٬٨٠٢ - الرصيد في بداية السنة
  ٥٥٠٬١٩١  ٢٢٬٧٢٠  ٢١٥٬٤٠٦    ١٠٥٬٦٦٨  ٢٠٦٬٣٩٧  - استهالك السنة

  ٩٦٧٬٧٠٥  ٤١٬٠٢٣  ٤١٠٬٥٠٠    ١٣٦٬٩٨٣  ٣٧٩٬١٩٩  - الرصيد في نهاية السنة
               

  ١٢٬٢٩٩٬٤٤٠  ١١٠٬٤٤٦  ٧٨٦٬٦٨٨   ١٬٣٠٩٬٨٢٥  ٨٬٨٦٦٬٥٨١  ١٬٢٢٥٬٩٠٠ صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات
  ٥٩٤٬٦٣٩  - -   ٥٠٬٣٠٣  ٥٤٤٬٣٣٦  -  فروع ومكاتب قيد اإلنشاء *

  ١٢٬٨٩٤٬٠٧٩  ١١٠٬٤٤٦  ٧٨٦٬٦٨٨    ١٬٣٦٠٬١٢٨  ٩٬٤١٠٬٩١٧  ١٬٢٢٥٬٩٠٠ ٢٠١٨كانون األول  ٣١صافي القيمة الدفترية 
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  موجودات غير ملموسة .١١

 
تشمل الموجودات غير الملموسة أنظمة وبرامج الحاسب اآللي. فيما يلي تفاصيل الحركة التي تمت على الموجودات غير 

  الملموسة خالل السنة:

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 ٧٢٥٬٣٦٣   ٦٣٩٬٦٩٤ الرصيد في بداية السنة
 ٩٣٬٩٥٨    ١٤٥٬٧٣٨  اإلضافات

 )١٧٩٬٦٢٧(    )٢٠٠٬٣٩٨(  اإلطفاءات 
 ٦٣٩٬٦٩٤    ٥٨٥٬٠٣٤ الرصيد في نهاية السنة

              أخرى موجودات .١٢
  يشمل هذا البند ما يلي:

 ٢٠١٨    ٢٠١٩ 
 دوالر أمريكي    دوالر أمريكي 

 ٤٬٠٧٢٬١٨١   ٤٬٣٠٨٬٩١٨ شيكات المقاصة
  ٣٠٩٬٥٦١    ٢١٠٬٤٦٨  مصاريف مدفوعة مقدماً 

  ١٦٠٬٠٠٠    ٤٠٧٬٦٦٦  القيمة المضافةمستحق من دائرة ضريبة 
  -    ١٠٠٬٠٠٠  أصول مستملكة

  ١٦٬٣٥٣    ٧٨٬٩٤٧ إيرادات وعموالت مستحقة غير مقبوضة
  ١٩٬٦٦٣    ٨٤٬٢٠٦  دفعات تحت الحساب
  ٥٠٬٤١٨    ٤٩٬٣٠٥ قرطاسية ومطبوعات

  ٢١٬٩٠٨    ٢٣٬٨٠٩ أخرى
 ٤٬٦٥٠٬٠٨٤    ٥٬٢٦٣٬٣١٩  

 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية .١٣
  البند ما يلي:يشمل هذا 

    ٢٠١٩  
  

٢٠١٨ 
 دوالر أمريكي    دوالر أمريكي     

        ٧٩٧٬٢٧٩   ٢٬٣٧٢٬٢٠٥    ودائع تبادلية مع سلطة النقد الفلسطينية
       بنوك ومؤسسات مصرفية أخرى

 -   ١٢٤٬٥٩٦    حسابات جارية وتحت الطلب
 ٢١٬١٠٩٬٤٠١   ٢٦٬٩٦٢٬١٣٢     ودائع تبادلية مع بنوك محلية

 -   ٣٬٦١٦٬١٦٥     أشهر ٣تستحق خالل فترة اقل من  ألجل ودائع 
 -   ١٬٤٤٦٬٤٦٦     أشهر ٣تستحق خالل فترة تزيد عن  ألجلودائع 

    ٢١٬١٠٩٬٤٠١   ٣٢٬١٤٩٬٣٥٩ 
    ٢١٬٩٠٦٬٦٨٠   ٣٤٬٥٢١٬٥٦٤ 

  

  ال تتقاضى الودائع التبادلية لبنوك ومؤسسات مصرفية أية عوائد. 
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 ودائع العمالء .١٤
  ٢٠١٨   ٢٠١٩  

  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  
 ٢٠٫٥٠٠٫٤٦٦  ٢٤٬٢٩١٬٣٧٦  حسابات جارية وتحت الطلب

 ٢٠٫٥٠٠٫٤٦٦  ٢٤٬٢٩١٬٣٧٦ 

  وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار ١٥) والتأمينات النقدية (إيضاح ١٤يشمل إجمالي الودائع ودائع العمالء (إيضاح (
 ٣١دوالر أمريكي كما في  ٧٤٬٢٦٥٬٦٩٠دوالر أمريكي و ١٣٤٬٠٠٨٬٧٢٦) والبالغ مجموعها ١٩المطلقة (إيضاح 

 على التوالي. ٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول 

  ٠٫٧٩أي ما نسبته  ٢٠١٩كانون األول  ٣١دوالر أمريكي كما في  ١٬٠٥٣٬٣٧٤بلغت قيمة الودائع الحكومية مبلغ% 
% من إجمالي  ٠٫٢أي ما نسبته  ٢٠١٨كانون األول  ٣١دوالر أمريكي كما في  ١٥١٬٢٢٤ من إجمالي الودائع ومبلغ 

  الودائع.

  ٠٫٢١% و ٠٫٣٢دوالر أمريكي أي ما نسبته ١٥٥٬٠٩٧ومبلغ دوالر  ٤٢٨٬٨٢٣ بلغت قيمة الودائع الجامدة مبلغ% 
 على التوالي. ٢٠١٨و  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ من إجمالي الودائع كما في

  دوالر أمريكي كما  ٢٠٬٧٠٧٬١٥٨و دوالر أمريكي  ٢٤٬٧٢٦٬٢٠٦بلغت قيمة الودائع التي ال يستوفى عليها عائد مبلغ
 % من إجمالي الودائع، على التوالي. ٢٧٫٨٨%و  ١٨٫٤٥أي ما نسبته  ٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١في 

 تأمينات نقدية .١٥
   ٢٠١٨  ٢٠١٩ 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   
 ١٫٥٢٥٫٦٠٦  ١٬٥٢١٬٧٥٠   تأمينات نقدية مقابل تمويالت مباشرة

  ٢٨٫٤٩٥   ٨٩٬٠٥٨   تأمينات نقدية مقابل تمويالت غير مباشرة
  ٢٠٦٫٦٩٢   ٤٣٤٬٨٢٩   تأمينات أخرى

   ١٫٧٦٠٫٧٩٣   ٢٬٠٤٥٬٦٣٧  

  .مشاركة في األرباحإن التأمينات النقدية مقابل التمويالت المباشرة وغير المباشرة هي تأمينات نقدية 

 تنوعةمخصصات م .١٦
  :خالل السنة اتفيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب المخصص

 
 

  تم تكوين هذا المخصص مقابل المصاريف القضائية المدفوعة عن العمالء المتعثرين . *

 مخصصات الضرائب .١٧
  

لتجاوز المصاريف المقبولة ضريبياً الدخل  ٢٠١٩سنة ل بتكوين مخصص لضريبتي الدخل والقيمة المضافةالمصرف  يقملم 
 الخاضع للضريبة.

  رصيد 
  بداية السنة

  المكون
  خالل السنة

  المستخدم
  خالل السنة

  رصيد
 نهاية السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي ٢٠١٩كانون األول  ٣١
 ٦٤٣٬٦٧١   )٤٬٧٩٨(   ٢٢٢٬٨٢٦   ٤٢٥٬٦٤٣ تعويض نهاية الخدمة
 ١٩٬٤٠٣   )٤٬٢١٢(   ١٣٬٨١١    ٩٬٨٠٤ *القضايامخصص مصاريف 

 ٦٦٣٬٠٧٤   )٩٬٠١٠(   ٢٣٦٬٦٣٧    ٤٣٥٬٤٤٧ 

  رصيد 
  بداية السنة

  المكون
  خالل السنة

  المستخدم
  خالل السنة

  رصيد
 نهاية السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أمريكيدوالر   دوالر أمريكي ٢٠١٨كانون األول  ٣١
 ٤٢٥٫٦٤٣   )٢٫٠٢٩(   ١٩٧٫٧١٣   ٢٢٩٫٩٥٩ تعويض نهاية الخدمة

 ٩٫٨٠٤   )١١٨(   ٩٫٩٢٢    - *مخصص مصاريف القضايا

 ٤٣٥٫٤٤٧   )٢٫١٤٧(   ٢٠٧٫٦٣٥    ٢٢٩٫٩٥٩ 



 

٣٩ 
 

 مطلوبات أخرى .١٨
 يشمل هذا البند ما يلي:

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي 

  ١٫٦٦٣٫٤٧٨   ١٬٤٣٩٬١٧١  مستحقةمصاريف 
  ٣٠٠٫١٦٦    ٣٨٩٬٢٢٦  أمانات مؤقتة وحسابات وسيطة

  ٢٥٥٫٦٩٦    ٤٠٤٬٩٢٣  العوائد المستحقة وغير المدفوعة
 ٢٣٩٫٥٧٩    ٢٠٢٬٦١٩ حواالت وشيكات مصدقة

  ١٢٦٫٩٣٩    ١٨٦٬٦٨٢  ضرائب مستحقة
  ١٫٨٨٢    ٣٬٧٣٨  مكاسب غير شرعية

  ٢٤٫٤٥٩    ١٧٬٠٣٢  أرصدة دائنة أخرى *
  ٢٫٦١٢٫١٩٩    ٢٬٦٤٣٬٣٩١  

  على أرصدة دوالر أمريكي  ١١٬٦٤٨ بمبلغالمتوقعة الخسائر االئتمانية مبلغ مخصصات تتضمن أرصدة دائنة أخرى
 ).٢٠١٨لسنة  ٢٠٬٢٦٢( مبلغ ارتباطات والتزامات محتملة.

  المطلقة ستثماراإلحقوق أصحاب حسابات  .١٩
  يشمل هذا البند ما يلي:

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي    أمريكيدوالر   
 ٢١٫٠٤٩٫٩٧٣   ٣٨٬١٠٩٬٢١٢ ودائع توفير
  ٣٠٫٩٥٤٫٤٥٨    ٦٩٬٥٦٢٬٥٠١ ودائع ألجل

  ٥٢٫٠٠٤٫٤٣١   ١٠٧٬٦٧١٬٧١٣  

 اتحتياطياإل .٢٠

 مصرفية عامة مخاطر إحتياطي - 
 %١٫٥) بنسبة ٦/٢٠١٥يمثل هذا البند قيمة إحتياطي المخاطر الذي تم اقتطاعه وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (

من التمويالت  %٠٫٥من التمويالت االئتمانية المباشرة بعد طرح مخصص تدني التمويالت االئتمانية واألرباح المعلقة و
)، ال يتم تكوين إحتياطي مخاطر مصرفية عامة ٥٣/٢٠١٣يم سلطة النقد الفلسطينية رقم (االئتمانية غير المباشرة. وفقاً لتعم

مقابل التمويالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حال انطبقت عليها الشروط الواردة في 
) وتسجيل أثر المعيار من حساب ٩مالية رقم (التقارير الدولي للمعيار البتطبيق  ٢٠١٨التعميم. قام المصرف خالل عام 

ً لتعليمات سلطة النقد  هذا االحتياطي بما يتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بالمرحلتين األولى والثانية وفقا
  طينية.). ال يجوز التصرف بهذا االحتياطي أو توزيعه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلس٢/٢٠١٨الفلسطينية رقم (

 

  احتياطي التقلبات الدورية -
  

) بشأن احتساب احتياطي التقلبات الدورية، ١/٢٠١٨اصدار تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( ٢٠١٨تم خالل عام 
). تم %٢٫٥-%٠حيث سيتم احتسابه كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر تقررها سلطة النقد الفلسطينية تتراوح بين (

من األصول المرجحة بالمخاطر. ال يجوز استخدام  %٠٫٦٦ث تكون بحي ٢٠١٩تحديد هذه النسبة من قبل سلطة النقد لعام 
 .التقلبات الدورية أو تخفيضه على أي وجه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية احتياطيأي جزء من 

 

 المتراكمة الخسائر .٢١
كانون األول  ٣١دوالر أمريكي كما في  ١٤٬١٥٠٬٧٣٠مبلغ  ٢٠١٩كانون األول  ٣١بلغت الخسائر المتراكمة كما في 

) وقد نتجت هذه الخسائر المتراكمة بسب ٢٠١٨كانون األول  ٣١دوالر أمريكي كما في  ٩٬٥٦٩٬١٨٢( مبلغ  ٢٠١٩
منذ فترة التأسيس األولي للمصرف ، إن إرتفاع المصاريف إرتفاع المصاريف اإلدارية والعمومية عن اإليرادات المتحققة 

) منذ مباشرة المصرف اعماله، والذي ٩اإلدارية والعمومية يعود الى فتح المصرف لفروع ومكاتب وصل عددها الى (
ه بدوره أدى الى ارتفاع عدد موظفي المصرف والمصاريف التشغيلية واالستهالكات واالطفاءات الناتجة عن افتتاح هذ

) والخاص بتكوين مخصص خسائر ٩الفروع، باإلضافة الى األثر المالي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
ائتمان. يعمل مجلس إدارة المصرف واإلدارة التنفيذية على تخفيض الخسائر المتراكمة في السنوات القادمة وذلك من خالل 

 وتخفيض المصاريف.  وضع إستراتيجيات من شأنها زيادة العوائد
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 اتستثمارإيرادات التمويل واإل .٢٢
  يشمل هذا البند ما يلي:

 ٢٠١٨   ٢٠١٩ 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي 

 ٣٬٤١٨٬٦٩٩   ٤٬٨٤٩٬٤٥٧ إيرادات بيوع المرابحة لآلمر بالشراء 
 ٣٥١٬٧١٢    ٨٦٨٬٦٦٠  إيرادات إجارة منتهية بالتمليك

 ٦٤٬٩٨٣    ١٩٦٬٠٣٠  إيرادات تمويل إستصناع
 ٥٩٬١٨٥    ١٦٩٬٦٢٧  عوائد إستثمارات لدى بنوك إسالمية 

 ٢٬١٧٥    ١٢٠٬٨٠٠  إيرادات تمويل التورق
 ٨١١    ٣٬١٨٤  إيرادات تمويل بيع المنفعة 

 ٣٫٨٩٧٫٥٦٥   ٦٬٢٠٧٬٧٥٨  
  

  المطلقة ستثمارعائد أصحاب حسابات اإل .٢٣
  يشمل هذا البند ما يلي:

  ٢٠١٨   ٢٠١٩ 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 ٣٠٢٫٣٨٤  ٢٬٠١٧٬١٦٧  ودائع ألجل
  ٦٠٫٢٨٧   ٩٦٬٦١٤   المشاركة باالرباح  ةودائع توفير والتامينات النقدي

  ٣٦٢٫٦٧١   ٢٬١١٣٬٧٨١  
 إيرادات العموالتصافي  .٢٤

 هذا البند ما يلي: يمثل
 ٢٠١٨   ٢٠١٩ 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي 

    مقبوضة مقابل:عموالت 
  ٨٢٫٦٣٠   ١٣٢٬٦٩٤  شيكات مرتجعة ومعادة ومؤجلة

  ٣٤٫٧١٣    ٦٣٬٨٩٧  إدارة حساب
  ٣٩٫٩٨٨    ٦٢٬٥٥١  حواالت

  ٦٫٧٩٤    ٢١٬٩٨٨  إصدار بطاقات
  ١٦٫٢٦٩    ١٢٬٥٢٩  إيداع نقدي

  ٥٫٣٢٥    ١٠٬٥٢٣  تمويالت غير مباشرة
  ٣٫٣٠٩    ٥٬٦٨٠ أخرى

  ١٨٩٫٠٢٨    ٣٠٩٬٨٦٢  
  )٦١٫٠٣٣(    )١٤٨٬٢٣٩(  عموالت مدفوعة

 ١٢٧٫٩٩٥   ١٦١٬٦٢٣  
 

  نفقات الموظفين .٢٥
 ٢٠١٨   ٢٠١٩ 

 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي 
 ٢٫٥٠٠٫٣٣٨  ٣٬٠١٩٬٣٨٠ رواتب ومنافع الموظفين

  ١٩٧٫٧١٣    ٢٢٢٬٨٢٦  تعويض نهاية الخدمة
  ٢٢٧٫٥٠٩    ٢٠٧٬٧٣٨ ضريبة القيمة المضافة على الرواتب*

  ١٩٣٫٧٣٧    ١٦٧٬٦٠٩  التأمين الصحي
  ٧٧٫٠٨٢    ٧٥٬٢٩٦ نفقات سفر وإقامة

  ٦٣٫٤٥٨    ٦٣٬٨٢٢ دورات تدريبية
  ٧٫٨٣٥    ١٤٬٠٢٠ مالبس
  ١٫٩٢١    ٢٬٥٨٩  أخرى

 ٣٫٢٦٩٫٥٩٣   ٣٬٧٧٣٬٢٨٠  

 خالل العام إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة القيمة المضافة على الرواتب حيث تم استرداد مبلغ  مصرفتوصل ال
 تم خصمها من مصاريف ضريبة القيمة المضافة على الرواتب.  شيكل  ٨٠٨٬١٧٨
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 مصاريف تشغيلية أخرى .٢٦
 ٢٠١٨   ٢٠١٩ 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي 

 ٦٨٩٬٧٣٧   ٧٧٦٬٣٥٢ رسوم ورخص واشتراكات
 ٧٢٦٬٦٦٧   ٧٤١٬٦٦٨ دعاية وإعالن

  ٣٧١٬٣١٨    ٤٤١٬١٢٧  صيانة وتنظيفات
  ١١٩٬٧٢٤    ٢٩٧٬٥٦٦  اشتراك المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائعرسوم 

  ٢٤٧٬٩٣٧    ٢١٦٬٦٥٢  أتعاب مهنية واستشارية
  ١٣٥٬١٤٨    ١٤٢٬٥٠٠  مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

  ٦٨٬٤٤٤    ١٠٤٬١٥١  كهرباء ومياه ومحروقات
  ٦٣٬٠٨١    ٩٢٬٦٥٠  قرطاسية ومطبوعات ولوازم

  ٨١٬١٦٣    ٨٠٬٥٥٤  تأمينات
  ٤٩٬٧٠٤    ٥٩٬٠٧٠  وفاكس وهاتفبريد ونقل 

  ١٦١٬١٤٦    ٤٥٬٧٧٠  إيجارات
  ١٩٬٣٣٠    ٤١٬١٧٥  أجور حراسة

  ٢٣٬٦٥٨    ٢٧٬٨١٦  ضيافة
  ٩٬٩٢٢   ١٣٬٨١٢  مصروف قضايا

  -    ٨٠٠  مسؤولية إجتماعية
  ١٬٥٥٦    ٧٬٥٩٧  أخرى

 ٢٬٧٦٨٬٥٣٥    ٣٬٠٨٩٬٢٦٠  

  من إجمالي  %٠٫٣الودائع الفلسطينية بنسبة يتوجب على البنوك احتساب رسوم اشتراك سنوية لحساب مؤسسة ضمان
 .٢٠١٣) لسنة ٧رصيد الودائع المحددة بموجب قرار بقانون رقم (

  ات وإطفاءات استهالك .٢٧
 التالية: طفاءاتات واإلستهالكيشمل هذا البند اال

   ٢٠١٨   ٢٠١٩ 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    

 ٥٥٠٫١٩١   ٧٤٨٬٩٩٥     عقارات وآالت ومعدات
 ١٧٩٫٦٢٧   ٢٠٠٬٣٩٨     موجودات غير ملموسة

    ٧٢٩٫٨١٨   ٩٤٩٬٣٩٣ 

 المتوقعة مخصص خسائر االئتمان .٢٨
  ٢٠١٨    ٢٠١٩    الثالثةالمرحلة     الثانيةالمرحلة     األولىالمرحلة   

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
 (٧٠٠)  ٣٬٩٧٩   -   -    ٣٬٩٧٩  أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

 (٤٦٬٨١٧)  ٢٠٬٤٥٣   -   -     ٢٠٬٤٥٣  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 ٢٩٣٬٢١٨  ٤٥٠٬٤٥٦   ٩٦٩٬٢٩٠   ٢٣٬٠٢٩    (٥٤١٬٨٦٣)  تمويالت مباشرة

 (٧٥٬١٧٨)  ١٠٬٧٧٦   -   -     ١٠٬٧٧٦  المطفأةموجودات مالية بالكلفة 
 ١٥٬٠٣٩  )٨٬٦١٤(   -   ٥٣    (٨٬٦٦٧)  إرتباطات والتزامات محتملة

  (٥١٥٬٣٢٢)    ١٨٥٬٥٦٢  ٤٧٧٬٠٥٠   ٩٦٩٬٢٩٠   ٢٣٬٠٨٢ 



 

٤٢ 
 

  

 ارتباطات وإلتزامات محتملة .٢٩
  على المصرف بتاريخ القوائم المالية التزامات محتمل أن تطرأ مقابل ما يلي:

 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 ١٠٫٠٢٨٫٠١٦  ٦٬١٩٥٬٣٣١ التمويالت المباشرة غير المستغلةسقوف 
  ٥٨٣٫٧٠٥   ٧٤٠٬٤٩٥ كفاالت مصرفية 

  ٢١٠٫٢٣٦   ٥١٦٬٣٨٢  عقود شراء عقارات وآالت ومعدات
  ٢٩٤٫٩٥٢   ٣٦٠٬٢٤٠  اعتمادات مستندية

 ١١٫١١٦٫٩٠٩   ٧٬٨١٢٬٤٤٨  

  لالرتباطات وااللتزمات المحتملة هي كما يلي:إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

  ).١٨إيضاح رقم (المطلوبات األخرى ضمن لالرتباطات وااللتزامات المحتملة  ةالمتوقعالخسائر االئتمانية تم تسجيل قيمة 
  

  وما في حكمهالنقد  .٣٠

  ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 ٢٢٬١٢٢٬٢٧٤  ٤٥٬١٤٧٬٦١٤ نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
  ٣٦٬٠٦٢٬٩١٧   ٥٨٬٣٢٤٬٨٦٣  يضاف: أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

 )٧٩٧٬٢٧٩(  )٢٬٣٧٢٬٢٠٥( أشهر ٣يُنزل: ودائع سلطة النقد الفلسطينية تستحق خالل فترة 
  )٢١٬١٠٩٬٤٠١(   )٣٠٬٧٠٢٬٨٩٣(  أشهر ٣ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة 

  -   )١٬٤١٠٬٤٣٧(  أشهر ٣تستحق خالل فترة تزيد عن أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
  )٥٬٨٩٨٬٢٠١(   )١١٬٢٥٣٬٥٠٥(  متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

  ٣٠٬٣٨٠٬٣١٠   ٥٧٬٧٣٣٬٤٣٧  

 الزكاة الشرعية .٣١
  

المساهمين يتحمل كل مساهم مسؤولية إخراج الزكاة الواجبة عليه، حيث يقوم المصرف بموافقة هيئة الرقابة الشرعية بإعالم 
 ٠٫٠١٦٠ مبلغ ٢٠١٨ و ٢٠١٩ بمقدار الزكاة المستحقة على كل سهم، هذا وقد بلغت قيمة الزكاة الواجبة على السهم لعام

  ، على التوالي.دوالر أمريكي ٠٫٠١٨٣دوالر أمريكي و
  
  
  
  

  المجموع    )٣المرحلة (    )٢المرحلة (    )١المرحلة (  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 ٢٠٬٢٦٢  -  ٧٬٥٣٢  ١٢٬٧٣٠  ٢٠١٩كانون الثاني  ١كما في 
 -   -   )٧٬٤٩٠(   ٧٬٤٩٠  )١المحول للمرحلة (

 -   -   ١١٣    )١١٣(  )٢للمرحلة (المحول 
 -   -   -    -  )٣المحول للمرحلة (

إجمالي األثر على خسارة التدني نتيجة تغيير 
 )٤٬٥٠٣(   -   ٢٬٨٨١    )٧٬٣٨٤(  التصنيف بين المراحل

صافي إعادة القياس لمخصص الخسائر 
  اإلئتمانية خالل السنة

)٤٬١١١(   -   ٤٬٥٤٩    )٨٬٦٦٠( 

 ١١٬٦٤٨   -   ٧٬٥٨٥    ٤٬٠٦٣ الرصيد في نهاية السنة



 

٤٣ 
 

  

 صادر تمويل موجودات وإستثمارات المصرفم .٣٢
  

  :المصرففيما يلي تفاصيل مصادر تمويل موجودات واستثمارات 
 
 
 

  

 ٢٠١٨    ٢٠١٩ 
 اإلجمالي  تمويل ذاتي  تمويل مشترك   اإلجمالي  تمويل ذاتي  تمويل مشترك 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 ٢٢٫١٢١٫٤٣١   -   ٢٢٫١٢١٫٤٣١  ٤٥٬١٤٢٬٧٩٢   -   ٤٥٬١٤٢٬٧٩٢ نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

 ٣٦٫٠٥٩٫١٩٧   -   ٣٦٫٠٥٩٫١٩٧  ٥٨٬٣٠٠٬٦٩٠   -    ٥٨٬٣٠٠٬٦٩٠ بنوك ومؤسسات مصرفيةأرصدة لدى 
 ٨٧٫١٠٨٫٨٠٠   -    ٨٧٫١٠٨٫٨٠٠   ١٠٩٬٣٧٢٬٥٧١   -    ١٠٩٬٣٧٢٬٥٧١ تمويالت مباشرة

 ٢٫٥٦٦٫٩٢٥   ٢٫٥٦٦٫٩٢٥    -   ١٬٦٩٩٬٤٥٠   ١٬٦٩٩٬٤٥٠    -  المطفأةموجودات مالية بالكلفة 
  -    -    -   ٢٬٦٢٨٬٢٦٧   ٢٬٦٢٨٬٢٦٧   -  حق استخدام االصول

 ١٢٫٨٩٤٫٠٧٩   ١٢٫٨٩٤٫٠٧٩    -   ١٤٬٢٦٣٬٥١٠   ١٤٬٢٦٣٬٥١٠    - عقارات وآالت ومعدات
 ٦٣٩٫٦٩٤   ٦٣٩٫٦٩٤    -   ٥٨٥٬٠٣٤   ٥٨٥٬٠٣٤    - موجودات غير ملموسة

 ٤٫٦٥٠٫٠٨٤   ٥٧٧٫٩٠٣    ٤٫٠٧٢٫١٨١   ٥٬٢٦٣٬٣١٩   ٨٧٥٬٤٥٤    ٤٬٣٨٧٬٨٦٥ موجودات أخرى

 ١٦٦٫٠٤٠٫٢١٠   ١٦٫٦٧٨٫٦٠١    ١٤٩٫٣٦١٫٦٠٩   ٢٣٧٬٢٥٥٬٦٣٣   ٢٠٬٠٥١٬٧١٥    ٢١٧٬٢٠٣٬٩١٨  



 

٤٤ 
 

 

  معامالت مع جهات ذات عالقة .٣٣
تمت  كجهات ذات عالقة.الرئيسيين واإلدارة العليا وشركات لهم فيها نصيب رئيسي من الملكية المساهمين  المصرفيعتبر 
  ية ممنوحة كما يلي:ائتمان وتمويالتمعامالت مع هذه الجهات تمثلت في ودائع السنة  خالل

 

 من صافي التمويالت الممنوحة  %١٫٣٠و  %٧٫٢٢ما نسبته  الممنوحة لجهات ذات عالقة المباشرة تمويالتتشكل ال
 ، على التوالي.٢٠١٨و  ٢٠١٩ كانون األول ٣١كما في 

 من قاعدة رأسمال المصرف  ١٫٦٩و  %١٢٫٦١ما نسبته  الممنوحة لجهات ذات عالقةالمباشرة تمويالت تشكل ال%
 ، على التوالي.٢٠١٨ و ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في 

 ١١٫٠١% و ٤٫٠بين  ٢٠١٩رباح على التمويالت الممنوحة لجهات ذات عالقة خالل معدل األ يتراوح%. 

  

  

  

  
   

  الشقيقة الشركات   ٢٠١٩
 اإلدارة 

  المجموع    األم الشركة  التنفيذية العليا

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    
                  المالي:بنود قائمة المركز 

 ٣٨٬٩٢١٬٦٢٣   ٢٬٤١٥٬٦٦٠   -   ٣٦٬٥٠٥٬٩٦٣    أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 ٢٦٬٩٦٢٬١٣٢   -   -    ٢٦٬٩٦٢٬١٣٢    ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 ٧٬٨٩١٬٩٢٩   -   ٧٬٨٩١٬٩٢٩    -    تمويالت مباشرة
 ٢٬٧٠٣٬٧١١   -   ٢٬٧٠٣٬٧١١    -    ودائع

           بنود قائمة الدخل والدخل الشامل:
 ٣٩٧٬١٣٧   -   ٣٩٧٬١٣٧   -    عوائد وأجور مقبوضة
 ٢٧٬٧٨١   -   ٢٧٬٧٨١    -    عوائد وأجور مدفوعة

 ٨٨٬٥٢١   ٨١٠   -    ٨٧٬٧١١    عموالت مدفوعة

٢٠١٨ 
  

 الشقيقة الشركات
  اإلدارة  

 التنفيذية العليا
 

  األم الشركة
    

  المجموع

  أمريكيدوالر     دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    
                  بنود قائمة المركز المالي:

 ٣٤٫٣٩٠٫٥٢٦   ١٫٧٠١٫٦٠٥   -   ٣٢٫٦٨٨٫٩٢١    أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 ٢١٫١٠٩٫٣٦٤   -    -    ٢١٫١٠٩٫٣٦٤    ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 ١٫١٢٩٫٨٥٨    -   ١٫١٢٩٫٨٥٨   -    تمويالت مباشرة
 ١٫٠٨٦٫٢٠١    -   ١٫٠٨٦٫٢٠١    -    ودائع
          قائمة الدخل والدخل الشامل:بنود 

 ٤٩٫٣٦٣   -   ٤٩٫٣٦٣   -    عوائد وأجور مقبوضة
 ١٤٫٤٠٠   -   ١٤٫٤٠٠    -    عوائد وأجور مدفوعة

 ٨٫٦٤٠   ٧٠١   -    ٧٫٩٣٩    عموالت مدفوعة



 

٤٥ 
 

  (تتمة) –معامالت مع جهات ذات عالقة . ٣٣
 

  فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومنافع أخرى) اإلدارة العليا:

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ١٣٥٫١٤٨    ١٤٢٬٥٠٠  مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة*
 ٢٥٩٫٨٤٠  ٢٥٩٫٨٤٠  العام من الرواتب والمصاريف المتعلقة بهاحصة المدير 

 ١٨٫٦٦٧  ١٨٫٦٦٧  حصة المدير العام من تعويض نهاية الخدمة

  

  ٢٠١٨و ٢٠١٩مصاريف سفر وتنقالت كل عضو عن عامي فيما يلي تفاصيل: 

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  ١٧٫٥٠٢  ١٧٬٧٨٣  يزيد عدنان مصطفى المفتي
 ١٧٫٤٩٣   ٢٠٬٢٤١  خالد محمود عبد هللا أبو دياك

 ١٦٫٣١٦   ١٤٬٥٣١  ريم يونس محمد العسعس
 ١٣٫١٣٥   ١٠٬٩٩٠  كمال غريب عبد الرحيم البكري

 ١٢٫٨٠٠   ١٥٬٠٣١  يوسف حنا يوسف نسناس
 ١١٫٦٨٢   ١٠٬٥٠٠  خالد عبد الرزاق محمد كالوتي

 ١١٫٦٧٠   ١٣٬٣٥٦  بالل محمد عبد الرحيم ابو حجلة
  ٩٬٨٥٢   ٩٬٨٠٣  محمد كمال إبراهيم حسونة

 ٦٫٤٣٦   ٦٬٢٩٩  عبد الرحمن توفيق عبد الهادي حمد
 ٥٫٧٥٧   ٦٬٠٠٠  ماهر عبد الرازق شحدة النتشة

 ٤٫٩٨٦   ١٢٬٤٣٤  عصام "محمد فاروق" رشدي المهتدي
 ٣٫٥٨٠   -  طارق مفلح محمد عقل

 ٣٫٩٣٩   ٥٬٥٣٢  أخرى
  ١٣٥٫١٤٨    ١٤٢٬٥٠٠  

  
 



 

٤٦ 
 

 
 

 التركز في الموجودات والمطلوبات  .٣٤

  

  وبنود خارج قائمة المركز المالي طبقاً للتوزيع الجغرافي كما يلي:والمطلوبات توزيع الموجودات 
 
 المجموع  أخرى  األردن  داخل فلسطين ٢٠١٩كانون األول  ٣١

  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  
 ٤٥٬١٤٢٬٧٩٢   -   -   ٤٥٬١٤٢٬٧٩٢  نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
 ٥٨٬٣٠٠٬٦٩٠   ٩٬٠٧١٬٢٤٢   ١١٬٤٢٣٬٥٧٦    ٣٧٬٨٠٥٬٨٧٢ أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 ١٠٩٬٣٧٢٬٥٧١   -   -    ١٠٩٬٣٧٢٬٥٧١ تمويالت مباشرة
 ١٬٦٩٩٬٤٥٠   -   ١٬٦٩٩٬٤٥٠    -  المطفأةموجودات مالية بالكلفة 

 ٢٬٦٢٨٬٢٦٧   -   -    ٢٬٦٢٨٬٢٦٧  اإليجار حق استخدام موجودات 
 ١٤٬٢٦٣٬٥١٠   -   -    ١٤٬٢٦٣٬٥١٠ عقارات وآالت ومعدات
 ٥٨٥٬٠٣٤   -   -    ٥٨٥٬٠٣٤ موجودات غير ملموسة

 ٥٬٢٦٣٬٣١٩   ٧٬٧٧٩   ٧١٬١٦٨    ٥٬١٨٤٬٣٧٢ موجودات أخرى
 ٢٣٧٬٢٥٥٬٦٣٣   ٩٬٠٧٩٬٠٢١  ١٣٬١٩٤٬١٩٤    ٢١٤٬٩٨٢٬٤١٨ مجموع الموجودات

        
 ٣٤٬٥٢١٬٥٦٤   -   -   ٣٤٬٥٢١٬٥٦٤  ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 ٢٤٬٢٩١٬٣٧٦   -   -    ٢٤٬٢٩١٬٣٧٦  ودائع العمالء
 ٢٬٠٤٥٬٦٣٧   -   -    ٢٬٠٤٥٬٦٣٧  تأمينات نقدية

 ٦٦٣٬٠٧٤   -   -    ٦٦٣٬٠٧٤  مخصصات متنوعة
 ٢٬٥٥٤٬٧٩٩   -   -    ٢٬٥٥٤٬٧٩٩  مطلوبات عقود االيجار

 ٢٬٦٤٣٬٣٩١   -   -    ٢٬٦٤٣٬٣٩١  مطلوبات أخرى
 ٦٦٬٧١٩٬٨٤١   -   -    ٦٦٬٧١٩٬٨٤١ مجموع المطلوبات

         بنود خارج قائمة المركز المالي
 ٦٬١٩٥٬٣٣١   -   -   ٦٬١٩٥٬٣٣١ سقوف تمويالت غير مستغلة

 ٧٤٠٬٤٩٥   -   -    ٧٤٠٬٤٩٥  كفاالت مصرفية
 ٣٦٠٬٢٤٠   -   -    ٣٦٠٬٢٤٠  اعتمادات مستندية

 ٥١٦٬٣٨٢   -   -    ٥١٦٬٣٨٢ عقود شراء عقارات وآالت ومعدات
 ٧٬٨١٢٬٤٤٨   -   -    ٧٬٨١٢٬٤٤٨ 

  



 

٤٧ 
 

  
  

  (تتمة) -   التركز في الموجودات والمطلوبات. ٣٤
 
 

  
  
 ٢٠١٩ 

  موجودات 
مطلوبات وإستثمارات 
  مطلقة وحقوق الملكية

  بنود خارج
  المركز المالي

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
      حسب القطاع

 ١٬٦٧٤٬٠٨٧   ١١٧٬٩٩٥٬٢٦٩   ٥٤٬٠٢٤٬٤٤٠  حسابات األفراد 

 ٦٬١٣٨٬٣٦١   ١٦٬٠١٣٬٤٥٧    ٥٥٬٣٤٨٬١٣١ حسابات شركات ومؤسسات
 -   ٩٧٬٣٨٥٬٦٤٤    ١٠٥٬١٤٢٬٩٣٢ خزينة
 -   ٥٬٨٦١٬٢٦٣    ٢٢٬٧٤٠٬١٣٠ أخرى

 ٧٬٨١٢٬٤٤٨   ٢٣٧٬٢٥٥٬٦٣٣    ٢٣٧٬٢٥٥٬٦٣٣ المجموع

  

  المجموع  أخرى  األردن  داخل فلسطين ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   أمريكيدوالر    دوالر أمريكي  

 ٢٢٫١٢١٫٤٣١   -  -   ٢٢٫١٢١٫٤٣١ نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
 ٣٦٫٠٥٩٫١٩٧    ٢٥٤٫٩٦٧  ١٫٨٢٩٫٤١٧    ٣٣٫٩٧٤٫٨١٣ أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 ٨٧٫١٠٨٫٨٠٠   -  -    ٨٧٫١٠٨٫٨٠٠ تمويالت مباشرة
 ٢٫٥٦٦٫٩٢٥   -   ٢٫٥٦٦٫٩٢٥    -  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 ١٢٫٨٩٤٫٠٧٩  -  -    ١٢٫٨٩٤٫٠٧٩ عقارات وآالت ومعدات
 ٦٣٩٫٦٩٤  -  -    ٦٣٩٫٦٩٤ موجودات غير ملموسة

 ٤٫٦٥٠٫٠٨٤  -   ١٦٫٣٥٣    ٤٫٦٣٣٫٧٣١ موجودات أخرى
 ١٦٦٫٠٤٠٫٢١٠   ٢٥٤٫٩٦٧   ٤٫٤١٢٫٦٩٥    ١٦١٫٣٧٢٫٥٤٨ مجموع الموجودات

        
  ٢١٫٩٠٦٫٦٨٠   -   -    ٢١٫٩٠٦٫٦٨٠  مصرفيةودائع بنوك ومؤسسات 

 ٢٠٫٥٠٠٫٤٦٦   -   -    ٢٠٫٥٠٠٫٤٦٦  ودائع العمالء
 ١٫٧٦٠٫٧٩٣   -   -    ١٫٧٦٠٫٧٩٣  تأمينات نقدية

 ٤٣٥٫٤٤٧   -   -    ٤٣٥٫٤٤٧  مخصصات متنوعة
 ٢٫٦١٢٫١٩٩   -   -    ٢٫٦١٢٫١٩٩  مطلوبات أخرى

 ٤٧٫٢١٥٫٥٨٥   -   -    ٤٧٫٢١٥٫٥٨٥ مجموع المطلوبات
        بنود خارج قائمة المركز المالي

 ١٠٫٠٢٨٫٠١٦  -  -    ١٠٫٠٢٨٫٠١٦ سقوف تمويالت غير مستغلة
 ٥٨٣٫٧٠٥  -  -    ٥٨٣٫٧٠٥  كفاالت مصرفية

 ٢٩٤٫٩٥٢  -  -    ٢٩٤٫٩٥٢  اعتمادات مستندية
  ٢١٠٫٢٣٦    -    -    ٢١٠٫٢٣٦ عقود شراء عقارات وآالت ومعدات

 ١١٫١١٦٫٩٠٩   -   -    ١١٫١١٦٫٩٠٩ 

  
  

  ٢٠١٨  

  موجودات 
مطلوبات وإستثمارات 
  مطلقة وحقوق الملكية

  بنود خارج
 المركز المالي

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
      حسب القطاع

 ٢٫٩٨٣٫٨٣٢  ٦١٫٧٢١٫٤٨٨  ٤٩٫٦٠٤٫٦١٨ حسابات األفراد 

 ٨٫١٣٣٫٠٧٧  ١٢٫٥٤٤٫٢٠٣  ٣٧٫٥٠٤٫١٨٢ حسابات شركات ومؤسسات
 -  ٨٨٫٧٢٦٫٨٧٤  ٦٠٫٧٤٧٫٥٥٣ خزينة
 -  ٣٫٠٤٧٫٦٤٥  ١٨٫١٨٣٫٨٥٧  أخرى

  ١١٫١١٦٫٩٠٩  ١٦٦٫٠٤٠٫٢١٠  ١٦٦٫٠٤٠٫٢١٠ المجموع



 

٤٨ 
 

  
 

   إدارة المخاطر .٣٥

وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر لتبقى في إطار الحدود المسموح بها،  المصرفتتم إدارة المخاطر الضمنية المتعلقة بأنشطة 
ونظراً ألهمية عملية إدارة المخاطر ، يتم توزيع المهام والمسؤوليات الرقابية المرتبطة بهذه المخاطر على الموظفين، يتعرض 

المتاجرة ، باإلضافة إلى مخاطر  للمخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق التي تمثل مخاطر عمليات المصرف
التشغيل، يتم إدارة المخاطر المتعلقة من خالل عملية التخطيط االستراتيجي وليس من خالل عملية إدارة المخاطر االعتيادية، 

 .للمصرفإلى تحقيق توازن مناسب بين الخطر والعائد وتقليص األثار السلبية المحتملة على األداء المالي  المصرفيهدف 
  

  

  المخاطر إدارة عملية
  

هو الجهة المسؤولة عن تحديد ومراقبة المخاطر، وباالضافة الى ذلك يوجد عدة جهات أخرى  المصرفيعتبر مجلس إدارة 
استراتيجية المخاطر تقع مسؤولية تطويركما و ،وفروعه في كافة مناطق تواجده المصرفمسؤولة عن عملية إدارة مخاطر 

المصرف، باإلضافة الى المتعلقة بإدارة المخاطر على مجلس إدارة  المصرفإقرار خطط وسياسات ووالحدود المسموح بها 
  .ذلك هنالك جهات مستقلة متعددة مسؤولة عن إدارة ورصد المخاطر

  

  

بوضع السياسات واإلجراءات الكفيلة بالسيطرة على المخاطر، والتخفيف من آثارها قدر اإلمكان، ، فيما يلي  المصرفقام 
  السمات األساسية لسياسة إدارة المخاطر:عض ب

  

يعتمد مجلس اإلدارة سياسات وأنظمة وبرامج وإجراءات عمل شاملة وفعالة إلدارة المخاطر، ويقدم توجيهات ورؤى  -١
 .المصرفإلدارة المخاطر التي يتعرض لها 

 

يقوم مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر بمراجعة وإقرار السيناريوهات التي يتم استخدامها في تحليل المخاطر واإلطالع على   -٢
 .الفرضيات وآليات القياس

  

 .المصرفموظفي وتعتبر اختصاص رئيسي لكل  المصرفإدارة المخاطر هي إجراء أساسي في  -٣
  

المصرف بتطبيق مقررات بازل وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية ضمن إطار المخاطر التي يتعرض لها  المصرفيقوم  -٤
تطبيق معيار كفاية رأس المال ضمن إطار بازل حيث وضع هذا المعيار القواعد الجديدة الحتساب كفاية رأس من خالل 

 .االئتمان والسوق ومخاطر التشغيلالمال والحفاظ على الحد األدنى لرأس المال المطلوب لتغطية مخاطر 
 

  

يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر سنوياً من خالل دائرة التدقيق الداخلي من خالل فحص كفاية اإلجراءات المتخذة ومدى  -٥
رض نتائج ويتم ع المصرفدوائربمناقشة نتائج التدقيق مع  تقوم دائرة التدقيق الداخلي ،اإللتزام باإلجراءات المطلوبة

  .ا على لجنة التدقيقعمله
 

باإلفصاح عن معلومات تساعد مستخدمي القوائم المالية في تقييم طبيعة ودرجة المخاطر التي يتعرض  المصرفيقوم  -٦
 والناشئة عن األدوات المالية كما بتاريخ القوائم المالية وهي كما يلي: المصرفلها 

  
  :ئتمانأوالً: مخاطر اال

 المصرفهي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه  ئتمانمخاطر اال
من خالل إعداد دراسة تمويلية تتضمن التركز  ئتمانعلى إدارة مخاطر اال المصرفحدوث خسائر. يعمل  إلىمما يؤدي 

. كذلك يعمل (فرد أو مؤسسة) لكل قطاع وكل منطقة جغرافية ووضع سقوف لمبالغ التمويالتعلى التدفق النقدي والسداد، 
 المصرفحصول  إلىي للعمالء. إضافة ئتمانويعمل باستمرار على تقييم الوضع اال ئتمانعلى مراقبة مخاطر اال المصرف

  على ضمانات مناسبة من العمالء.
  

خارج المركز المالي المعرضة  المصرففإن التزامات  وكذلك )٧مبينة في ايضاح رقم ( المباشرة التمويالتإن تفاصيل 
من مخاطر تركز الموجودات والمطلوبات من خالل توزيع  المصرف). يحد ٢٨لمخاطر االئتمان مبينة في إيضاح رقم (

  .وفقاً لمتطلبات سياسة االئتمان المصرفمسؤولية إدارة  يه التمويالتإن منح  .نشاطاته على عدة قطاعات
  

هي نتيجة قرارات يتم إتخاذها في اإلدارة  الصكوكلدى البنوك والمؤسسات المصرفية واالستثمار في األسهم و إن األرصدة
بتوظيف الفوائض النقدية لدى بنوك ومؤسسات مالية معتبرة وفق منظومة من السياسات واإلجراءات المعتمدة  مصرفلل

، وتشمل هذه المنظومة إعتماد المصرفن أن يتعرض لها التي تحدد أسس تعريف وقياس وإدارة المخاطر التي من الممك
التصنيف االئتماني للبنوك، وتحديد التركزات االئتمانية على مستوى االئتمان والقطاع االقتصادي والمنطقة الجغرافية وتحليل 

على  المصرفية حصول تتطلب تعليمات سلطة النقد الفلسطين. التقلبات االقتصادية ودراسة السيناريوهات القاسية المفترضة
وفقاً للتعليمات توظيف  المصرفموافقة سلطة النقد قبل شراء أو تملك أسهم وصكوك صادرة خارج فلسطين، كما يحظر على 

أية أموال أو أرصدة لدى مصارف تعمل في دول تضع قيوداً على تحويل العمالت أو ايداع أية أموال أو أرصدة لدى مؤسسات 
من قبل السلطة الرقابية في البلد األم أو توظيف أموال خارج فلسطين لدى مؤسسات مالية أو مصارف  مالية ال تخضع للرقابة

 ً   .يقل تصنيفها االئتماني عن الدرجة االستثمارية المتعارف عليها دوليا
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 (تتمة) إدارة المخاطر .٣٥

  ئتمانالتعرضات لمخاطر اال
(بعد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والعوائد المعلقة وقبل الضمانات  التعرضات لمخاطر االئتمانإجمالي   -أ

 ومخففات المخاطر)
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

    بنود قائمة المركز المالي
 ٩٫٧٣٣٫٦٩٠  ١٥٬٩٨١٬٧٥١ أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

 ٣٦٫٠٥٩٫١٩٧   ٥٨٬٣٠٠٬٦٩٠ أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 ٨٧٫١٠٨٫٨٠٠  ١٠٩٬٣٧٢٬٥٧١ تمويالت مباشرة

 ٢٫٥٦٦٫٩٢٥  ١٬٦٩٩٬٤٥٠ المطفأةموجودات مالية بالكلفة 
  ٤٫١٣٠٫١٠٥  ٤٬٤٩٥٬٨٨١ موجودات مالية أخرى

  ١٣٩٫٥٩٨٫٧١٧   ١٨٩٬٨٥٠٬٣٤٣ مجموع بنود قائمة المركز المالي
  

     بنود خارج قائمة المركز المالي
 ١٠٫٠٢٨٫٠١٦  ٦٬١٩٥٬٣٣١ مستغلةسقوف تمويالت غير 

  ٥٨٣٫٧٠٥   ٧٤٠٬٤٩٥  كفاالت مصرفية
  ٢٩٤٫٩٥٢   ٣٦٠٬٢٤٠  اعتمادات مستندية

  ٢١٠٫٢٣٦   ٥١٦٬٣٨٢ عقود شراء عقارات وآالت ومعدات
 ١١٫١١٦٫٩٠٩   ٧٬٨١٢٬٤٤٨ مجموع بنود خارج قائمة المركز المالي
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 (تتمة) –إدارة المخاطر . ٣٥

 (تتمة) – التعرضات لمخاطر االئتمان
 

  :٢٠١٨و  ٢٠١٩كانون األول  ٣١) كما في ٩حسب مراحل التصنيف وفق معيار( حسب القطاع االقتصادي توزيع التعرضات  -ب

  

 
 

  المجموع    )٣المرحلة (    )٢المرحلة (    )١المرحلة (  
          تجميعي    فردي    تجميعي    فردي  ٢٠١٩

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    ر أمريكيدوال  
                     

 ٧٥٬٩٨١٬٨٩١   -   -   -   -   ٧٥٬٩٨١٬٨٩١ مـالـــــي
  ٢١٬٤٧٣٬٨٣٠   -   -   -   -    ٢١٬٤٧٣٬٨٣٠  حكومة وقطاع عام 

  ٢٠٬٣٨٤٬٧٣٨   ٢٨١٬٧٣٣   -   ٤٬٠٠٧٬٩٠٠   ١٬١٩٤٬٦٨٨    ١٤٬٩٠٠٬٤١٧  تجــــارة
  ٢٣٬٦٧٤٬٩٩٢   ٣٧١٬٤٥٠   ٢٬١١٠٬٣٢١   ٢٢٤٬٢٣٠   ١٨٬٥٩١٬٨٢٤    ٢٬٣٧٧٬١٦٧  العقارات واإلنشاءات

  ١٧٬٧٤٢٬٤٥٨   ٣٧٬٢٧٨   ٥١٬٧٥١   ٣٩٢٬٢٩٠   ٢٬٥١٧٬٨٦٩    ١٤٬٧٤٣٬٢٧٠  األراضي
  ٣٬٧٥٢٬٣٨٨   -   -   -   ٢١٬٤٠١    ٣٬٧٣٠٬٩٨٧  زراعــي

  ١١٬٩٥٧٬٣٢٦   ٩٤٬٢٦٠   ١٦٦٬٨٤٢   ٢٩٧٬٩٤٠   ٦٬١٦٦٬١٢١    ٥٬٢٣٢٬١٦٣  تمويل شراء السيارات والمركبات 
  ٤٬٤٥١٬٧٩٠   -   -   -   -    ٤٬٤٥١٬٧٩٠  الصناعة 

  ٣٬١٣٧٬٨٧٩   -   -   -   -    ٣٬١٣٧٬٨٧٩  تمويل االستثمار باألسهم 
  ٢٬٧٩٧٬١٧١   ١٢٬٤٤٢   -   ٣٢٠٬٥٧٥   ١٧١٬٣٣٠    ٢٬٢٩٢٬٨٢٤  تمويالت استهالكية

  ٤٬٤٩٥٬٨٨٠   -   -   -   -    ٤٬٤٩٥٬٨٨٠  أخرى
  ١٨٩٬٨٥٠٬٣٤٣   ٧٩٧٬١٦٣   ٢٬٣٢٨٬٩١٤   ٥٬٢٤٢٬٩٣٥   ٢٨٬٦٦٣٬٢٣٣    ١٥٢٬٨١٨٬٠٩٨  المجموع
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 (تتمة) –إدارة المخاطر . ٣٥

 (تتمة) – التعرضات لمخاطر االئتمان
 

  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 

  المجموع    )٣المرحلة (    )٢المرحلة (    )١المرحلة (  
          تجميعي    فردي    تجميعي    فردي  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  ٢٠١٨
                     

 ٤٨٫٣٥٩٫٨١٢  -  -  -  -  ٤٨٫٣٥٩٫٨١٢ مـالـــــي
 ٧٫٤١٤٫٤٤٣  -  -  -  -  ٧٫٤١٤٫٤٤٣  حكومة وقطاع عام 

 ٢٥٫٧٣٥٫٢١٩  ٥٦٥٫٤١٦  ٢  ٣٩٥٫١٢٥  ٦٨٦٫٤٩٧  ٢٤٫٠٨٨٫١٧٩  تجــــارة
 ١٦٫٩٢٠٫٠١٨  -  ٤٨٧٫٢٥٩  ٧١١٫٤٤٧  ١٢٫٣٢٢٫٩٩١  ٣٫٣٩٨٫٣٢١  العقارات واإلنشاءات

 ١٨٫٥٥٣٫٤١٩  -  -  ٤٦٥٫٢٨١  ١٫١٩٤٫٩٣٨  ١٦٫٨٩٣٫٢٠٠  األراضي
 ٣٫٧٠٣٫٢٦٢  -  -  -  ٢٤٫٤٣١  ٣٫٦٧٨٫٨٣١  زراعــي

 ١٤٫٧٨٢٫٤٣٩  ٧٫٤٩٥  ٢٠٩٫١٩٩  ٧٥٠٫٢٤١  ٥٫٦٤٦٫٠٨٨  ٨٫١٦٩٫٤١٦  تمويالت استهالكية
 ٤٫١٣٠٫١٠٥  -  -  -  -  ٤٫١٣٠٫١٠٥  أخرى

 ١٣٩٫٥٩٨٫٧١٧   ٥٧٢٫٩١١   ٦٩٦٫٤٦٠   ٢٫٣٢٢٫٠٩٤   ١٩٫٨٧٤٫٩٤٥   ١١٦٫١٣٢٫٣٠٧  المجموع
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 (تتمة) –إدارة المخاطر . ٣٥

 (تتمة) – التعرضات لمخاطر االئتمان
 

  :٢٠١٨و  ٢٠١٩كانون األول  ٣١) كما في ٩حسب مراحل التصنيف وفق معيار رقم (حسب التوزيع الجغرافي توزيع التعرضات   -ج

  

  

  

  المجموع    )٣المرحلة (    )٢المرحلة (    )١المرحلة (  
          تجميعي    فردي    تجميعي    فردي  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    أمريكي دوالر  ٢٠١٩
 ١٦٩٬٢٧٦٬٥٧٩   ٧٩٧٬١٦٣   ٢٬٣٢٨٬٩١٥   ٥٬٢٤٢٬٩٣٥   ٢٨٬٦٦٣٬٢٣٣   ١٣٢٬٢٤٤٬٣٣٣  داخل فلسطين

 ٢٠٬٤٩٩٬٥٠٥   -   -   -   -    ٢٠٬٤٩٩٬٥٠٥  البلدان العربية األخرى
 ٧٤٬٢٥٩   -   -   -   -    ٧٤٬٢٥٩  أوروبا

 ١٨٩٬٨٥٠٬٣٤٣   ٧٩٧٬١٦٣   ٢٬٣٢٨٬٩١٥   ٥٬٢٤٢٬٩٣٥   ٢٨٬٦٦٣٬٢٣٣    ١٥٢٬٨١٨٬٠٩٧  المجموع

 المجموع    )٣المرحلة (    )٢المرحلة (    )١المرحلة (  
          تجميعي    فردي    تجميعي    فردي  ٢٠١٨

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    يكيدوالر أمر  
  ١٣٤٫٩٣١٫٠١٠   ٥٧٢٫٩١١   ٦٩٦٫٤٦٠    ٢٫٣٢٢٫٠٩٤    ١٩٫٨٧٤٫٩٤٥    ١١١٫٤٦٤٫٦٠٠  داخل فلسطين

  ٤٫٥٣٧٫٩٩٣   -   -    -    -    ٤٫٥٣٧٫٩٩٣  البلدان العربية األخرى
  ١٢٩٫٧١٤   -   -    -    -    ١٢٩٫٧١٤  أوروبا

  ١٣٩٫٥٩٨٫٧١٧    ٥٧٢٫٩١١    ٦٩٦٫٤٦٠    ٢٫٣٢٢٫٠٩٤    ١٩٫٨٧٤٫٩٤٥    ١١٦٫١٣٢٫٣٠٧  المجموع



 

٥٣ 
 

 (تتمة) –إدارة المخاطر . ٣٥

 (تتمة) – التعرضات لمخاطر االئتمان

  جمالي التعرضات االئتمانية:إلالقيمة العادلة للضمانات   -د

  
إجمالي قيمة 

    سيارات وآالت    أسهم متداولة    عقارية    تأمينات نقدية    التعرض
إجمالي قيمة 

    الضمانات
صافي التعرض بعد 

    الضمانات

الخسارة 
االئتمانية 
  المتوقعة

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  ٢٠١٩
 ٤٬٨٢٢   ١٥٬٩٨١٬٧٥١   -   -   -   -   -   ١٥٬٩٨١٬٧٥١  أرصدة لدى سلطة النقد 

 ٢٤٬١٧٣  ٥٨٬٣٠٠٬٦٩٠    -  -  -  -  -   ٥٨٬٣٠٠٬٦٩٠  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
      -             التمويالت االئتمانية:

 ٨٠١٬٣٦٤   ٩١٣٬٥٥٤   ٢٣٬٦١٣٬٤٢٧   ٨٬١٦٥٬٣٦٠   -   ١٥٬١٠٧٬٤٢٤   ٣٤٠٬٦٤٣   ٢٤٬٥٢٦٬٩٨١  لألفراد
 ١٦٧٬٥٨١   ١٬٢٤٥٬٨١٨   ١٩٬٠٧٦٬٩٣٧   ١٠٨٬٣٣٣   -   ١٨٬٩٦٨٬٦٠٤   -    ٢٠٬٣٢٢٬٧٥٥  التمويالت العقـاريــة

)SMEs المؤسسات الصغيرة (
 ٣٣٣٬٥٨٨   ١٬٣٢٩٬٩٦٤   ٢٧٬٢٧٣٬٧٣٨   ٣٬٦٤٤٬٩٨٩   ٤٢٢٬٧٢٢   ٢٢٬٤٩٤٬٨٩٧   ٧١١٬١٣٠   ٢٨٬٦٠٣٬٧٠٢  والمتوسطة

 ١٧٬٠٠٦   ٨٬٣٨٣٬٨٣٩   ٦٬٠٦١٬٤٦٤   -   ٣٤٥٬٥٥٧   ٥٬٢٨٥٬٤٦٦   ٤٣٠٬٤٤١    ١٤٬٤٤٥٬٣٠٣  الشركات الكبرى
 ٨٬٣٠٥   ٢١٬٣٧٩٬٦٤٠   ٩٤٬١٩٠   ٩٤٬١٩٠   -   -   -    ٢١٬٤٧٣٬٨٣٠  للحكومة والقطاع العام

 ١٣٬٩٤٩   ١٬٦٩٩٬٤٥٠   -   -   -   -   -    ١٬٦٩٩٬٤٥٠  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 -   ٤٬٤٩٥٬٨٨١   -   -   -   -   -    ٤٬٤٩٥٬٨٨١  موجودات مالية أخرى 

 ١٬٣٧٠٬٧٨٨   ١١٣٬٧٣٠٬٥٨٧   ٧٦٬١١٩٬٧٥٦   ١٢٬٠١٢٬٨٧٢   ٧٦٨٬٢٧٩   ٦١٬٨٥٦٬٣٩١   ١٬٤٨٢٬٢١٤    ١٨٩٬٨٥٠٬٣٤٣  المجموع
 ٣٨٣   ١٣٩٬٠٢٤   ٦٠١٬٤٧١   -   -   ٥٣٠٬٠٠٠   ٧١٬٤٧١    ٧٤٠٬٤٩٥  الكفاالت المالية

 -   ٣٣٠٬٩٨٠   ٢٩٬٢٦٠   -   -   -   ٢٩٬٢٦٠    ٣٦٠٬٢٤٠  اإلعتمادات المستندية
 ١١٬٢٦٥   ٦٬١٩٥٬٣٣١   -   -   -   -   -    ٦٬١٩٥٬٣٣١  التعرضات األخرى



 

٥٤ 
 

 (تتمة) –إدارة المخاطر . ٣٥

  (تتمة) – التعرضات لمخاطر االئتمان

  القيمة العادلة للضمانات إلجمالي التعرضات االئتمانية:  -د

  

  

  
  
  
  
  

                

٢٠١٨  
إجمالي قيمة 

    سيارات وآالت    أسهم متداولة    عقارية    تأمينات نقدية    التعرض
إجمالي قيمة 

    الضمانات
صافي التعرض 

    بعد الضمانات

الخسارة 
االئتمانية 
  المتوقعة

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ٨٤٣   ٩٫٧٣٣٫٦٩٠    -    -    -    -    -   ٩٫٧٣٣٫٦٩٠  أرصدة لدى سلطة النقد 

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
 ٣٫٧٢٠   ٣٦٫٠٥٩٫١٩٧   -    -    -    -    -    ٣٦٫٠٥٩٫١٩٧  مصرفية 

                              التمويالت االئتمانية:
  ٣١٣٫٢٩٧    ٣٫٥٦٢٫٣٨٦    ٣٢٫٤٥٥٫٧٧٩    ٧٫٦٧٠٫٦٦٣   -   ٢٤٫٢١٤٫٥٨٢    ٥٧٠٫٥٣٤    ٣٦٫٠١٨٫١٦٥  لألفراد

  ٤٠٦٫٥٧٠    ١٫٥٤٠٫٦٦٠    ١٠٫٩٢٥٫٠٢٤    -   -   ١٠٫٩٢٥٫٠٢٤    -    ١٢٫٤٦٥٫٦٨٤  العقـاريــةالتمويالت 
)SMEs المؤسسات الصغيرة (

  ١١٠٫٩٦٩    ٤٫٣٩٢٫٩٧١    ١٣٫٨٢٣٫٧٧١    ٢٫٤٦١٫١١٨   ٢٦٩٫٤٠٤   ١٠٫٣٠٧٫٧٠٤    ٧٨٥٫٥٤٥    ١٨٫٢١٦٫٧٤٢  والمتوسطة
  ٢٨٫٤٢٧    ٧٫٤٢٥٫٦٨١    ٥٫٥٦٨٫٠٨٥    -   -   ٥٫٥٦٤٫٠٨٤    ٤٫٠٠١    ١٢٫٩٩٣٫٧٦٦  الشركات الكبرى

  ١٨٫١٢٥    ٧٫٢٣٨٫٣٧٠    ١٧٦٫٠٧٣    ١٧٦٫٠٧٣   -   -    -    ٧٫٤١٤٫٤٤٣  للحكومة والقطاع العام
  ٣٫١٧٣    ٢٫٥٦٦٫٩٢٥    -    -    -    -    -    ٢٫٥٦٦٫٩٢٥  المطفأةموجودات مالية بالتكلفة 
  -    ٤٫١٣٠٫١٠٥    -    -    -    -    -    ٤٫١٣٠٫١٠٥  موجودات مالية أخرى 

 ٨٨٥٫١٢٤  ٧٦٫٦٤٩٫٩٨٥  ٦٢٫٩٤٨٫٧٣٢    ١٠٫٣٠٧٫٨٥٤    ٢٦٩٫٤٠٤    ٥١٫٠١١٫٣٩٤    ١٫٣٦٠٫٠٨٠    ١٣٩٫٥٩٨٫٧١٧  المجموع
  ١٫٦٠٢   ٣٩٫٧٠٥   ٥٤٤٫٠٠٠    -    -    ٥٣٠٫٠٠٠    ١٤٫٠٠٠    ٥٨٣٫٧٠٥  الكفاالت المالية

  ٤٢٥   -   ٢٩٤٫٩٥٢    -    -    ٢٩٤٫٩٥٢    -    ٢٩٤٫٩٥٢  اإلعتمادات المستندية
  ١٨٫٢٣٥   ١٠٫٠٢٨٫٠١٦   -    -    -    -    -    ١٠٫٠٢٨٫٠١٦  التعرضات األخرى



 

٥٥ 
 

 (تتمة) –إدارة المخاطر . ٣٥

  (تتمة) – التعرضات لمخاطر االئتمان

 القيمة العادلة للضمانات التعرضات المدرجة ضمن المرحلة الثالثة:  -ه

  

  

  
  
  
  
  
  

             
    
          القيمة العادلة للضمانات      

  
ة مإجمالي قي

    التعرض
تأمينات 

    أسهم متداولة    عقارية      نقدية
سيارات 

      وآالت
إجمالي قيمة 

    الضمانات

صافي 
التعرض بعد 

    الضمانات

الخسارة 
االئتمانية 
  المتوقعة

٢٠١٩  
  دوالر

    أمريكي
دوالر 
    دوالر أمريكي      أمريكي

دوالر 
    أمريكي

دوالر 
      أمريكي

دوالر 
    أمريكي

دوالر 
  دوالر أمريكي    أمريكي

التعرض االئتماني المرتبط ببنود 
    داخل قائمة المركز المالي:

      
           

      

                                  التمويالت االئتمانية:
 ٧١٤٬٠٨٩   ٧٤٬٩٩٩   ١٬١٥١٬٠٣٩     ٤١٥٬٣١٢   -   ٧٣٥٬٧٢٧     -   ١٬٢٢٦٬٠٣٨  لألفراد

 ١٦٧٬٠١٩    -    ٣٩٦٬٨٣٠      -    -    ٣٩٦٬٨٣٠      -    ٣٩٦٬٨٣٠  التمويالت العقـاريــة
 ١٨١٬٧٤٠    ٩٬٢٨٦    ٣٤٤٬٤٠٣     ١٦٩٬٣٦٥    -    ١٧٤٬٥٣١      ٥٠٧    ٣٥٣٬٦٨٩  للشركـــات

 ١٬٠٣٧    ١٬٨٠٠    -      -    -    -      -    ١٬٨٠٠ الشركــات الكبــرى
 ١٨٠٬٧٠٤    ٧٬٤٨٧    ٣٤٤٬٤٠٣      ١٦٩٬٣٦٥    -    ١٧٤٬٥٣١      ٥٠٧   ٣٥١٬٨٨٩  المؤسسـات الصغيـرة والمتوسطة 

 ١٬٠٦٢٬٨٤٨   ٨٤٬٢٨٥   ١٬٨٩٢٬٢٧٢     ٥٨٤٬٦٧٧    -    ١٬٣٠٧٬٠٨٨      ٥٠٧    ١٬٩٧٦٬٥٥٧  المجموع



 

٥٦ 
 

  

 (تتمة) –إدارة المخاطر . ٣٥

  (تتمة) – التعرضات لمخاطر االئتمان

  

  

          القيمة العادلة للضمانات      

  
ة مإجمالي قي
    تأمينات نقدية    التعرض

كفاالت 
مصرفية 

    أسهم متداولة    عقارية    مقبولة
سيارات 

    أخرى    وآالت
إجمالي قيمة 

    الضمانات

صافي 
التعرض بعد 

    الضمانات

الخسارة 
االئتمانية 
  المتوقعة

٢٠١٨  
دوالر 
    أمريكي

دوالر 
    أمريكي

دوالر 
    أمريكي

دوالر 
    أمريكي

دوالر 
    أمريكي

دوالر 
    أمريكي

دوالر 
    أمريكي

دوالر 
    أمريكي

دوالر 
    أمريكي

دوالر 
  أمريكي

التعرض االئتماني المرتبط 
ببنود داخل قائمة المركز 

    المالي:

        

            

      

                                      التمويالت االئتمانية:
  ١٤٫٠٨٨    ٥٥٫٦٣٧    ٤٨٫٠٠٠    -    -   -   ٤٨٫٠٠٠    -    -    ١٠٣٫٦٣٧  لألفراد

  ٦٧٫٤٠٢    ١٤٠٫١٠٠    ١٤٠٫٠٠٠   -   -   -   ١٤٠٫٠٠٠    -    -    ٢٨٠٫١٠٠  التمويالت العقـاريــة
  ١٢٫٠٦٨    ٢٢٤٫٩١٠    ٦٧٫٢٠٠   -   -   -   ٦٧٫٢٠٠    -    -    ٢٩٢٫١١٠  للشركـــات

  ٤٠٤    ٤٠٤    -   -   -   -   -    -    -    ٤٠٤ الشركــات الكبــرى
المؤسسـات الصغيـرة 

  ١١٫٦٦٤    ٢٢٤٫٥٠٦    ٦٧٫٢٠٠   -   -   -   ٦٧٫٢٠٠    -    -    ٢٩١٫٧٠٦  والمتوسطة 
 ٩٣٫٥٥٨  ٤٢٠٫٦٤٧  ٢٥٥٫٢٠٠  -   -   -   ٢٥٥٫٢٠٠    -    -    ٦٧٥٫٨٤٧  المجموع



 

٥٧ 
 

 (تتمة) –إدارة المخاطر . ٣٥

 (تتمة) – التعرضات لمخاطر االئتمان

 حسب درجة المخاطر الصكوكتصنيف   -و
ت التصنيف االئتمانية الئتماني لوكاالالجدول التالي يبين تصنيف سندات الدين حسب درجة المخاطر باستخدام التصنيف ا

    العالمية:

  

 عوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام اكثر من سيناريو:

يأخذ بعين االعتبار ثالثة سيناريوهات (السيناريو العادي، السيناريو المصرف عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، فإن 
األفضل، والسيناريو األسوء). ويرتبط كل منها بأوزان مختلفة من احتمالية التعثر والتعرض االئتماني عند التعثر والخسارة 

  ر. المفترضة عند التعث
كانون الثاني  ١فيما يلي أثر عوامل االقتصاد الكلي على األحداث المستقبلية المتوقعة باستخدام أكثر من سيناريو كما في 

٢٠١٩:  

 
  
  
  
  

    ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  المطفأةموجودات مالية أخرى بالكلفة     المطفأةموجودات مالية أخرى بالكلفة     التصنيف االئتماني

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    
          القطاع الخاص:

  ٢٬٥٦٦٬٩٢٥    -     AAAالى  -A  من
  -    ١٬٦٩٩٬٤٥٠    +BBBالى  -Bمن 

  -    -    -B اقل من 
  -    -   غير مصنف

  -    -    حكومات وقطاع عام
  ٢٬٥٦٦٬٩٢٥    ١٬٦٩٩٬٤٥٠    المجموع 

 

  

    
الوزن المرجح 
  لكل سيناريو 

  نسبة التغيير في   
عوامل االقتصاد 

   (%) الكلي
  ٢٠١٩    (%)    السيناريو المستخدم    عوامل االقتصاد الكلي

             
 ٪٢٫٣٧    ٪٤٠    السيناريو العادي    الناتج المحلي اإلجمالي

 ٪٤٫٣٦    ٪٣٠    السيناريو األفضل   
 (٪٠٫٧١)   ٪٣٠    السيناريو األسوء   
           

             اسعار االسهم 
 ٪١٫٢١    ٪٤٠    السيناريو العادي    
 ٪١٣٫٦٢    ٪٣٠    السيناريو األفضل   
 (٪٢٣٫١٠)   ٪٣٠    السيناريو األسوء   



 

٥٨ 
 

 (تتمة) –إدارة المخاطر . ٣٥
 

يناريو كما في  تخدام أكثر من س تقبلية المتوقعة باس اد الكلي على األحداث المس كانون  ٣١فيما يلي أثر عوامل االقتص
  :٢٠١٩األول 

  : مخاطر العمالت:ثانياً 
مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار العمالت األجنبية. يعتبر الدوالر 

، يقوم مجلس اإلدارة بتحديد العمالت المقبول أخذ مراكز بها ووضع حدود للمركز المالي مصرفاألساس للاألمريكي العملة 
سنوياً، يتم مراقبة مركز العمالت األجنبية بشكل يومي بحيث يتم التحقق من عدم وجود أية تجاوزات  المصرفلكل عملة لدى 

لمخاطر أعلى من المستوى المقبول، كما يتم إتباع استراتيجيات للتحوط وللتأكد  المصرفتحمل  إلىفي هذه المراكز قد تؤدي 
  من اإلحتفاظ بمركز العمالت األجنبية ضمن الحدود المعتمدة.

إن سعر صرف الدينار األردني مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي وبالتالي فإن أثر مخاطر التغير في سعر الدينار 
 .مصرفعلى القوائم المالية للاألردني غير جوهري 

 
  

 إن أثر النقص المتوقع في أسعار الصرف مساٍو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

 

  
    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

 

  
الزيادة في سعر 
  صرف العملة 

  األثر على
قائمة الدخل 
 والدخل الشامل

  
الزيادة في سعر 
  صرف العملة 

  األثر على
قائمة الدخل 
 والدخل الشامل

  دوالر أمريكي  (%)    دوالر أمريكي  (%)   العملة
  )٥٦١٫٠٨٨(   ١٠    ٤٬٦٤٦   ١٠   شيقل إسرائيلي
  ٢٧٨   ١٠    )١٬٣٣٢(   ١٠   عمالت أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

    
الوزن المرجح 
  لكل سيناريو 

  نسبة التغيير في   
عوامل االقتصاد 

   (%) الكلي
  ٢٠١٩    (%)    السيناريو المستخدم    عوامل االقتصاد الكلي

             
 ٪٢٫٧٧    ٤٠٪    السيناريو العادي    الناتج المحلي اإلجمالي

 ٪٤٫٧٧    ٪٣٠    السيناريو األفضل   
 (٪٠٫٣٢)   ٪٣٠    السيناريو األسوء   
           

             اسعار االسهم
 ٪٠٫٤٧    ٪٤٠    السيناريو العادي    
 ٪١٢٫٧٩    ٪٣٠    السيناريو األفضل   
 (٪٢٣٫٦٦)   ٪٣٠    السيناريو األسوء   



 

٥٩ 
 

 (تتمة) –إدارة المخاطر . ٣٥
 

  ثالثاً: مخاطر السيولة:
توفير التمويل الالزم لتأدية إلتزاماته في تواريخ إستحقاقها، وللحد من هذه المخاطر تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المصرف على 

  تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات ومواءمة آجالها واإلحتفاظ برصيد كاٍف من النقد وما في حكمه.

كانون األول  ٣١على الفترات المتبقية على استحقاقاتها كما في فيما يلي تفاصيل استحقاقات موجودات ومطلوبات المصرف بناًء 
  :٢٠١٨و ٢٠١٩

 

:المصرففيما يلي صافي مراكز العمالت األجنبية الرئيسية لدى   
 المعادل بالدوالر 

 المجموع  عمالت أخرى  شيقل إسرائيلي  دينار أردني ٢٠١٩كانون األول  ٣١
          الموجودات

 ٣٥٬٧٤٤٬٧٦٥   ١٧٥٬٣٢٢   ٢٧٬٠٩٨٬٣٤٩   ٨٬٤٧١٬٠٩٤ النقد الفلسطينيةنقد وأرصدة لدى سلطة 
 ٢٠٬٤٢٥٬١٦٩   ١١٠٬٧٥١   ١٬٦٨٢٬٤٦٣    ١٨٬٦٣١٬٩٥٥ أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 ٤٧٬٠٩٧٬٢٣٨   ٥٠   ٤٦٬٩٧٠٬٠٥٧    ١٢٧٬١٣١ تمويالت مباشرة
 ١٬٦٩٩٬٤٥٠   -   -    ١٬٦٩٩٬٤٥٠  المطفأةموجودات مالية بالكلفة 

 ٤٬٤٠٩٬٧٥٤   -   ٤٬١٢١٬٧٥٢    ٢٨٨٬٠٠٢ أخرىموجودات 

 ١٠٩٬٣٧٦٬٣٧٦   ٢٨٦٬١٢٣   ٧٩٬٨٧٢٬٦٢١    ٢٩٬٢١٧٬٦٣٢ مجموع الموجودات
        

        المطلوبات 
 ٣٤٬٥٢١٬٥٦٤    -    ٣٤٬٥٢١٬٥٦٤   -  ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

 ١٧٬٢٣١٬٢٣٤   ٦٥٬٩٥٨   ١٢٬٠٢٢٬٩٩٣    ٥٬١٤٢٬٢٨٣ ودائع العمالء 
 ١٬٠١١٬٠٤٧   -   ٩٢٥٬٨٤٤    ٨٥٬٢٠٣ نقديةتأمينات 

 ٧٣٦٬٤٩٤   ١٢٬٢٧١   ٤١٢٬٨٠٠    ٣١١٬٤٢٣ مطلوبات أخرى
 ٥٣٬٥٠٠٬٣٣٩   ٧٨٬٢٢٩   ٤٧٬٨٨٣٬٢٠١    ٥٬٥٣٨٬٩٠٩ مجموع المطلوبات

 ٥٥٬٧٧٨٬٢٦٠   ٢٢١٬٢١٥   ٣١٬٩٤٢٬٩٦٠    ٢٣٬٦١٤٬٠٨٥ حسابات اإلستثمارات المطلقة 
مجموع المطلوبات وحسابات 

 ١٠٩٬٢٧٨٬٥٩٩   ٢٩٩٬٤٤٤   ٧٩٬٨٢٦٬١٦١    ٢٩٬١٥٢٬٩٩٤  اإلستثمارات المطلقة 

 ٩٧٬٧٧٧   )١٣٬٣٢١(   ٤٦٬٤٦٠    ٦٤٬٦٣٨ صافي التركز داخل المركز المالي

 ٢٬٩٢٨٬٥٣٨   -   ٢٬٩٢٠٬٠٧٦    ٨٬٤٦٢ إلتزامات محتملة خارج المركز المالي
  
  

   



 

٦٠ 
 

 (تتمة) –إدارة المخاطر . ٣٥
  (تتمة) - ثالثاً: مخاطر السيولة

  
 المعادل بالدوالر 

  شيقل إسرائيلي  دينار أردني ٢٠١٨كانون األول  ٣١
عمالت 
 المجموع  أخرى

          الموجودات
 ١٦٫٠٤٩٫٤٧٥   ١١٣٫٨١٧  ١١٫٣٨٨٫١١٦   ٤٫٥٤٧٫٥٤٢ نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
 ١١٫٠٨٨٫٧٩٢    ١٦٤٫٩٥٣  ٨٣٢٫١٢٥    ١٠٫٠٩١٫٧١٤ أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 ٢٨٫٩٤٧٫١٧١    -  ٢٨٫٩٣١٫٨٩٩    ١٥٫٢٧٢ تمويالت مباشرة
 ٢٫٥٦٦٫٩٢٥   -  -    ٢٫٥٦٦٫٩٢٥  المطفأةموجودات مالية بالكلفة 

 ٣٫٩٤٠٫١١٧   -  ٣٫٣٠٧٫٨٣٦    ٦٣٢٫٢٨١ موجودات أخرى

 ٦٢٫٥٩٢٫٤٨٠    ٢٧٨٫٧٧٠   ٤٤٫٤٥٩٫٩٧٦    ١٧٫٨٥٣٫٧٣٤ مجموع الموجودات
        

        المطلوبات 
 ٢١٫٩٠٦٫٦٨٠   ١١٤٫٣٦٠  ٢١٫٧٩٢٫٣٢٠   -  ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

 ١٤٫٤٥٨٫٠٦٧   ٤٫٥٥٢  ١٠٫٤١٧٫٨٢٨    ٤٫٠٣٥٫٦٨٧ ودائع العمالء 
 ٥٢٨٫٥٢٣   -  ٥١٥٫٨١٦    ١٢٫٧٠٧ تأمينات نقدية

 ١٫٠٠٧٫٤٨٩   ٢٣٢  ٤١٩٫٦١٦    ٥٨٧٫٦٤١ مطلوبات أخرى

 ٣٧٫٩٠٠٫٧٥٩   ١١٩٫١٤٤   ٣٣٫١٤٥٫٥٨٠    ٤٫٦٣٦٫٠٣٥ مجموع المطلوبات
 ٣٠٫١٤٩٫٤٦٠    ١٥٦٫٨٤٥   ١٦٫٩٢٥٫٢٧٧    ١٣٫٠٦٧٫٣٣٨ حسابات اإلستثمارات المطلقة 

مجموع المطلوبات وحسابات اإلستثمارات 
 ٦٨٫٠٥٠٫٢١٩   ٢٧٥٫٩٨٩   ٥٠٫٠٧٠٫٨٥٧    ١٧٫٧٠٣٫٣٧٣  المطلقة 

 )٥٫٤٥٧٫٧٣٩(   ٢٫٧٨١   )٥٫٦١٠٫٨٨١(    ١٥٠٫٣٦١ صافي التركز داخل المركز المالي

 ٢٫٢٦٠٫٨٦٥   -  ٢٫٢٦٠٫٨٦٥    - إلتزامات محتملة خارج المركز المالي



 

٦١ 
 

  

 (تتمة) –إدارة المخاطر . ٣٥
  (تتمة) - ثالثاً: مخاطر السيولة

لها واإلحتفاظ برصيد إلتزاماته في تواريخ إستحقاقها، وللحد من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات ومواءمة آجا تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المصرف على توفير التمويل الالزم لتأدية
  :٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١تحقاقاتها كما في فيما يلي تفاصيل استحقاقات موجودات ومطلوبات المصرف بناًء على الفترات المتبقية على اس كاٍف من النقد وما في حكمه.

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١
  

 أقل من شهر
  من شهر إلى 

 أشهر ٣
  أشهر إلى ٣من 

 أشهر ٦ 
  أشهر ٦من  

  إلى سنة
 من سنة إلى

  سنوات ٣ 
  أكثر

  سنوات ٣من 
  بدون

 المجموع  استحقاق
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

                الموجودات
 ٤٥٬١٤٢٬٧٩٢  ١١٬٢٥٣٬٥٠٥  -  -  -  -  ٧٠٥٬٢١٩  ٣٣٬١٨٤٬٠٦٨  نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
 ٥٨٬٣٠٠٬٦٩٠  -  -  -  -  ١٬٤١٠٬٤٣٧  ١٣٬٥٣٣٬١٤٥  ٤٣٬٣٥٧٬١٠٨  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 ١٠٩٬٣٧٢٬٥٧١  -  ١٦٬٠٨٠٬٥٩٥  ٢٨٬٣٣٥٬٥١٨  ١٣٬٤٢١٬٣٧٢  ١٠٬٩٩٨٬٩٤٢  ٢٥٬١٤٠٬٦٧٨  ١٥٬٣٩٥٬٤٦٦  تمويالت مباشرة
 ١٬٦٩٩٬٤٥٠  -  -  ١٬٦٩٩٬٤٥٠  -  -  -  -  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 ٢٬٦٢٨٬٢٦٧  -  ١٬٩٠٥٬٨٤١  ٤٨١٬٦١٧  ١٢٠٬٤٠٤  ٦٠٬٢٠٣  ٤٠٬١٣٥  ٢٠٬٠٦٧  حق إستخدام األصول المستأجرة
 ١٤٬٢٦٣٬٥١٠  ١٤٬٢٦٣٬٥١٠  -  -  -  -  -  - عقارات وآالت ومعدات
 ٥٨٥٬٠٣٤  ٥٨٥٬٠٣٤  -  -  -  -  -  -  موجودات غير ملموسة

 ٥٬٢٦٣٬٣١٩  ٤٨٠٬٧٧٩  -  -  ٣١٠٬٤٦٩  ٨٤٬٢٠٦  -  ٤٬٣٨٧٬٨٦٥  موجودات أخرى
 ٢٣٧٬٢٥٥٬٦٣٣  ٢٦٬٥٨٢٬٨٢٨  ١٧٬٩٨٦٬٤٣٦  ٣٠٬٥١٦٬٥٨٥  ١٣٬٨٥٢٬٢٤٥  ١٢٬٥٥٣٬٧٨٨  ٣٩٬٤١٩٬١٧٧  ٩٦٬٣٤٤٬٥٧٤ مجموع الموجودات

                

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
                اإلستثمار المطلقة وحقوق الملكية

                المطلوبات
 ٣٤٬٥٢١٬٥٦٤  -  -  -  -  ١٬٤٤٦٬٤٦٦  ٥٬٤٦٧٬٦٤٣  ٢٧٬٦٠٧٬٤٥٥  ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 ٢٤٬٢٩١٬٣٧٦  -  -  -  -  -  -  ٢٤٬٢٩١٬٣٧٦  ودائع العمالء
 ٢٬٠٤٥٬٦٣٧  ٤٣٤٬٨٣٠  ٢٢٣٬٧٣٧  ٣٩٤٬٢٤٥  ١٨٦٬٧٣٨  ١٥٣٬٠٣٢  ٣٤٩٬٧٩٣  ٣٠٣٬٢٦٢  تأمينات نقدية

 ٦٦٣٬٠٧٤  ٦٦٣٬٠٧٤  -  -  -  -  -  -  مخصصات متنوعة
 ٢٬٥٥٤٬٧٩٩  -  ١٬٢٦٢٬٠٠٧  ٥١٧٬١١٧  ٥١٧٬١١٧  ١٧٩٬٣٥٨  ٧٩٬٢٠٠  -  مطلوبات عقود االيجار

 ٢٬٦٤٣٬٣٩١  ٢٠٬٧٧١  -  -  -  -  ٧٩٤٬١٤٩  ١٬٨٢٨٬٤٧١  أخرىمطلوبات 
 ٦٦٬٧١٩٬٨٤١  ١٬١١٨٬٦٧٥  ١٬٤٨٥٬٧٤٤  ٩١١٬٣٦٢  ٧٠٣٬٨٥٥  ١٬٧٧٨٬٨٥٦  ٦٬٦٩٠٬٧٨٥  ٥٤٬٠٣٠٬٥٦٤ مجموع المطلوبات

 ١٠٧٬٦٧١٬٧١٣  -  -  ١٦٥٬٧٢٦  ٤٬٨٨٢٬٦٢٧  ٢٬٦٨٩٬٩٢٨  ١٬٣٢٨٬٦٣١  ٩٨٬٦٠٤٬٨٠١ حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة 
                حقوق الملكية

 ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  -  -  -  -  -  -  رأس المال المدفوع
 ١٬٣٦٢٬٢٦١  ١٬٣٦٢٬٢٦١  -  -  -  -  -  -  إحتياطي مخاطر مصرفية عامة 

 ٦٥٢٬٥٤٨  ٦٥٢٬٥٤٨  -  -  -  -  -  -  إحتياطي التقلبات الدورية
 (١٤٬١٥٠٬٧٣٠)  (١٤٬١٥٠٬٧٣٠)  -  -  -  -  -  -  الخسائر المتراكمة

 ٦٢٬٨٦٤٬٠٧٩  ٦٢٬٨٦٤٬٠٧٩  -  -  -  -  -  -  مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب 

 ٢٣٧٬٢٥٥٬٦٣٣  ٦٣٬٩٨٢٬٧٥٤  ١٬٤٨٥٬٧٤٤  ١٬٠٧٧٬٠٨٨  ٥٬٥٨٦٬٤٨٢  ٤٬٤٦٨٬٧٨٤  ٨٬٠١٩٬٤١٦  ١٥٢٬٦٣٥٬٣٦٥ حسابات اإلستثمار المطلقة وحقوق الملكية

 -  (٣٧٬٣٩٩٬٩٢٦)  ١٦٬٥٠٠٬٦٩٢   ٢٩٬٤٣٩٬٤٩٧   ٨٬٢٦٥٬٧٦٣  ٨٬٠٨٥٬٠٠٤   ٣١٬٣٩٩٬٧٦١   (٥٦٬٢٩٠٬٧٩١) فجوة اإلستحقاق 

 -  -  ٣٧٬٣٩٩٬٩٢٦   ٢٠٬٨٩٩٬٢٣٤   )٨٬٥٤٠٬٢٦٣(  )١٦٬٨٠٦٬٠٢٦(  (٢٤٬٨٩١٬٠٣٠)  (٥٦٬٢٩٠٬٧٩١) الفجوة التراكمية



 

٦٢ 
 

  (تتمة) –إدارة المخاطر . ٣٥
  

  :(تتمة) ثالثاً: مخاطر السيولة
 

  

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  

  أقل من شهر
  من شهر إلى

  أشهر ٣
  أشهر إلى ٣من

  أشهر ٦ 
  أشهر ٦من 

  إلى سنة
 من سنة إلى

  سنوات ٣ 
  أكثر

  سنوات ٣من 
  بدون

 المجموع  استحقاق

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
                الموجودات

 ٢٢٫١٢١٫٤٣١   ٥٫٨٩٨٫٢٠١   -   -   -   -  -   ١٦٫٢٢٣٫٢٣٠  نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
 ٣٦٫٠٥٩٫١٩٧   -   -   -   -   -  ١٢٥٫٠٠٠    ٣٥٫٩٣٤٫١٩٧  بنوك ومؤسسات مصرفيةأرصدة لدى 

  ٨٧٫١٠٨٫٨٠٠   -   ١٣٫٥٧٣٫٠٣٨   ٢٩٫٤٩٩٫٠٩٩   ١١٫٧٢٦٫١١١   ٩٫٧٤٦٫٢٢٠  ٩٫٢٥٢٫٣٥٣    ١٣٫٣١١٫٩٧٩  تمويالت مباشرة
 ٢٫٥٦٦٫٩٢٥   -   -   ٢٫٥٦٦٫٩٢٥   -   -  -    -  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 ١٢٫٨٩٤٫٠٧٩   ١٢٫٨٩٤٫٠٧٩   -   -   -   -  -    - ومعداتعقارات وآالت 
 ٦٣٩٫٦٩٤   ٦٣٩٫٦٩٤   -   -   -   -  -    -  موجودات غير ملموسة

 ٤٫٦٥٠٫٠٨٤   ٩١٫٩٨٩    -   -   ٤٦٩٫٥٦١   ١٦٫٣٥٣  -    ٤٫٠٧٢٫١٨١  موجودات أخرى
 ١٦٦٫٠٤٠٫٢١٠   ١٩٫٥٢٣٫٩٦٣   ١٣٫٥٧٣٫٠٣٨   ٣٢٫٠٦٦٫٠٢٤   ١٢٫١٩٥٫٦٧٢   ٩٫٧٦٢٫٥٧٣   ٩٫٣٧٧٫٣٥٣    ٦٩٫٥٤١٫٥٨٧ مجموع الموجودات

                
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

                اإلستثمار المطلقة وحقوق الملكية
                المطلوبات

 ٢١٫٩٠٦٫٦٨٠   -  -  -  -  -  ١١٤٫٣٦٠   ٢١٫٧٩٢٫٣٢٠  ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
 ٢٠٫٥٠٠٫٤٦٦   -  -  -  -  -  -    ٢٠٫٥٠٠٫٤٦٦  ودائع العمالء
 ١٫٧٦٠٫٧٩٣   ٢٠٦٫٦٩١  ٢٤٢٫١٥٧  ٥٢٦٫٢٩١  ٢٠٩٫٢٠٤  ١٧٣٫٨٨٢  ١٦٥٫٠٧٠    ٢٣٧٫٤٩٨  تأمينات نقدية

 ٤٣٥٫٤٤٧   ٤٣٥٫٤٤٧  -  -  -  -  -    - مخصصات متنوعة
 ٢٫٦١٢٫١٩٩   -   -   -   -   -  ٢٫٠٤٦٫١١٤    ٥٦٦٫٠٨٥  مطلوبات أخرى

 ٤٧٫٢١٥٫٥٨٥   ٦٤٢٫١٣٨   ٢٤٢٫١٥٧   ٥٢٦٫٢٩١   ٢٠٩٫٢٠٤   ١٧٣٫٨٨٢   ٢٫٣٢٥٫٥٤٤    ٤٣٫٠٩٦٫٣٦٩ مجموع المطلوبات
حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 

 ٥٢٫٠٠٤٫٤٣١   -   -   -   ٢٫٢٨١٫٣٩٥   ٢٫٤٤٨٫١٠٤  ٣٫٧٣٦٫٣١٣    ٤٣٫٥٣٨٫٦١٩ المطلقة 

                حقوق الملكية
 ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠   ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠   -   -   -    -   -   -  رأس المال المدفوع

  ٧٣٦٫٨٢٨    ٧٣٦٫٨٢٨   -   -   -   -   -    -  إحتياطي مخاطر مصرفية عامة 

  ٦٥٢٫٥٤٨    ٦٥٢٫٥٤٨   -   -   -   -   -    -  إحتياطي التقلبات الدورية

 )٩٫٥٦٩٫١٨٢(   )٩٫٥٦٩٫١٨٢(   -   -   -   -   -    -  الخسائر المتراكمة

  ٦٦٫٨٢٠٫١٩٤    ٦٦٫٨٢٠٫١٩٤   -   -   -   -  -    - مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب 
حسابات اإلستثمار المطلقة وحقوق 

 ١٦٦٫٠٤٠٫٢١٠   ٦٧٫٤٦٢٫٣٣٢   ٢٤٢٫١٥٧   ٥٢٦٫٢٩١   ٢٫٤٩٠٫٥٩٩   ٢٫٦٢١٫٩٨٦  ٦٫٠٦١٫٨٥٧    ٨٦٫٦٣٤٫٩٨٨ الملكية

 -   )٤٧٫٩٣٨٫٣٦٩(   ١٣٫٣٣٠٫٨٨١   ٣١٫٥٣٩٫٧٣٣   ٩٫٧٠٥٫٠٧٣   ٧٫١٤٠٫٥٨٧  ٣٫٣١٥٫٤٩٦    )١٧٫٠٩٣٫٤٠١( فجوة اإلستحقاق 
 -  -  ٤٧٫٩٣٨٫٣٦٩  ٣٤٫٦٠٧٫٤٨٨  ٣٫٠٦٧٫٧٥٥  )٦٫٦٣٧٫٣١٨(  )١٣٫٧٧٧٫٩٠٥(    )١٧٫٠٩٣٫٤٠١( الفجوة التراكمية
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  (تتمة) –إدارة المخاطر . ٣٥

  
  نسبة تغطية السيولة

  
) بشأن تطبيق نسبة تغطية السيولة، والتي تعتبر ٤/٢٠١٨اصدار تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( ٢٠١٨تم خالل عام 

لجنة بازل للرقابة المصرفية، بحيث يجب أال تقل هذه النسبة في جميع أداة من أدوات اإلصالحات الكمية المقررة من قبل 
، حيث تهدف نسبة تغطية السيولة إلى تعزيز قدرة المصرف على مواجهة مخاطر السيولة على المدى %١٠٠األحوال عن 

التي قد تطرأ وفقا  القصير من خالل ضمان توافر مخزون كاف من األصول السائلة عالية الجودة لتلبية احتياجات السيولة
يوما، وبغرض استمرار المصرف بتقديم خدماته خالل الفترة المذكورة منذ بداية تاريخ االجهاد  ٣٠لسيناريو االجهاد ولمدة 

  ولحين اتخاذ المصرف  اإلجراءات لحل المشكلة بطريقة منظمة.
  

  :٢٠١٩ون األول كان ٣١يبين الجدول أدناه احتساب نسبة تغطية السيولة للسنة المنتهية في 
 

 البند

القيمة قبل تطبيق 
نسب الخصم / 

التدفقات 
  (المتوسط)

  

القيمة بعد تطبيق 
نسب الخصم / 

التدفقات 
  (المتوسط)

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
        

 ٣٧٬٠٤٩٬٧٢٥   ٣٧٬٩٠٦٬٤٢٤ مجموع األصول عالية الجودة

     ودائع التجزئة بما فيها ودائع مؤسسات صغيرة الحجم:
 ٢٢٩٬٣٤٨   ٤٬٥٨٦٬٩٥٨  الودائع المستقرة -أ

 ٨٬٤٩٤٬٩١٠    ١٠٨٬٣٨٦٬٤٠٧ الودائع األقل استقراراً  -ب

الودائع وأشكال التمويل غير المضمونة لألشخاص االعتبارين من غير 
 عمالء التجزئة ومؤسسات صغيرة الحجم:

    

 ٣٢٬٥٥٧٬٣٠١   ٤٥٬٢٩٥٬٦٢٨ الودائع غير التشغيلية -ب
 ٤١٬٢٨١٬٥٥٩    ١٥٨٬٢٦٨٬٩٩٣ التدفقات النقدية الخارجةإجمالي 

      
 ٨٬٧٠٥٬٣٤٨   ٢٤٬١٢١٬٦٣٢ التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات التمويل المضمون

 ١٤٬٨٩٣٬٠٨٩    ٢٩٬٧٨٦٬١٧٩  التمويل المضمون

 ٢٣٬٥٩٨٬٤٣٧    ٥٣٬٩٠٧٬٨١١ إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

 ١٧٬٦٨٣٬١٢١     بعد التعديالتصافي التدفقات النقدية الخارجة 
     

  %٢١٠    نسبة تغطية السيولة (%)
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 (تتمة) –. ادارة المخاطر ٣٥

  
  نسبة صافي التمويل المستقر

نسبة صافي ) بشأن تطبيق نسبة صافي التمويل المستقر، حيث تهدف ٥/٢٠١٨تم اصدار تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (
التمويل المستقر الى تعزيز إدارة مخاطر السيولة لدى المصرف من خالل االحتفاظ بمصادر تمويل أكثر استقرار لمواءمة 
استحقاقات األصول داخل وخارج الميزانية، والحد من اعتماد المصرف على مصادر تمويل قصيرة األجل وغير مستقرة 

  في تمويل أصولها.

  :٢٠١٩كانون األول  ٣١يبين الجدول أدناه احتساب نسبة صافي التمويل المستقر للسنة المنتهية في 
 

 ٢٠١٩   البند
     دوالر أمريكي   

 ٦٢٬٥٩٨٬٦١٤   رأس المال الرقابي
  ٢٢٬٩٠٤٬٤٩٤  ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (المستقرة)

  ٩٦٬٤٢٠٬١٤٢   ألقل استقراراً)اودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (
  ٥٢٦٬٦٨٧  التمويل (الودائع) المضمون وغير المضمون 

  ٧٢٣٬٢٣٢   تمويل وودائع أخرى
  ١٨٣٬١٧٣٬١٦٩   إجمالي التمويل المستقر المتاح

   
 ٨٤٬٩٧٣  األصول السائلة عالية الجودة من المستوى األول غير المرهونة

  ٥٬٨٣٠٬٠٦٩  المستوى الثاني/ الفئة (ب) غير المرهونةاألصول السائلة عالية الجودة من 
  ٦٩٬٥٦٤٬٧٩٠  التمويالت

  ٦٬٣٦٤٬٨٧١  التمويالت غير المنتظمة
  ٢٠٬٦٦٢٬٧٤٢  جميع األصول األخرى

  ٣٦٤٬٨٠٣  التزامات التمويل المستقبلية المحتملة األخرى
  ١٠٢٬٨٧٢٬٢٤٨   إجمالي التمويل المستقر المطلوب

    
 %١٧٨  نسبة صافي التمويل المستقر 
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  القيمة العادلة لألدوات المالية  .٣٦

  :٢٠١٨ ٢٠١٩كانون األول  ٣١يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في 

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١   ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

        موجودات مالية
  ٢٢٫١٢١٫٤٣١  ٤٥٬١٤٢٬٧٩٢   ٢٢٫١٢١٫٤٣١  ٤٥٬١٤٢٬٧٩٢  نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

  ٣٦٫٠٥٩٫١٩٧  ٥٨٬٣٠٠٬٦٩٠   ٣٦٫٠٥٩٫١٩٧  ٥٨٬٣٠٠٬٦٩٠  بنوك ومؤسسات مصرفيةأرصدة لدى 
  ٨٧٫١٠٨٫٨٠٠   ١٠٩٬٣٧٢٬٥٧١    ٨٧٫١٠٨٫٨٠٠   ١٠٩٬٣٧٢٬٥٧١  تمويالت مباشرة

  ٢٫٥٦٦٫٩٢٥  ١٬٦٩٩٬٤٥٠  ٢٫٥٦٦٫٩٢٥  ١٬٦٩٩٬٤٥٠  المطفأةموجودات مالية بالكلفة 
  ٤٫٢٩٠٫١٠٥   ٤٬٤٩٥٬٨٨٠    ٤٫٢٩٠٫١٠٥   ٤٬٤٩٥٬٨٨٠  موجودات مالية أخرى

  ١٥٢٫١٤٦٫٤٥٨   ٢١٩٬٠١١٬٣٨٣    ١٥٢٫١٤٦٫٤٥٨   ٢١٩٬٠١١٬٣٨٣ مجموع الموجودات
        

        مطلوبات مالية
  ٢١٫٩٠٦٫٦٨٠  ٣٤٬٥٢١٬٥٦٤   ٢١٫٩٠٦٫٦٨٠  ٣٤٬٥٢١٬٥٦٤ ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

  ٢٠٫٥٠٠٫٤٦٦  ٢٤٬٢٩١٬٣٧٦   ٢٠٫٥٠٠٫٤٦٦  ٢٤٬٢٩١٬٣٧٦ ودائع العمالء
  ١٫٧٦٠٫٧٩٣  ٢٬٠٤٥٬٦٣٧   ١٫٧٦٠٫٧٩٣  ٢٬٠٤٥٬٦٣٧ تأمينات نقدية

  ٢٫٦١٢٫١٩٩   ٢٬٦٤٣٬٣٩١    ٢٫٦١٢٫١٩٩   ٢٬٦٤٣٬٣٩١ مطلوبات مالية أخرى
  ٤٦٫٧٨٠٫١٣٨   ٦٣٬٥٠١٬٩٦٨    ٤٦٫٧٨٠٫١٣٨   ٦٣٬٥٠١٬٩٦٨ مجموع المطلوبات

 ٥٢٫٠٠٤٫٤٣١  ١٠٧٬٦٧١٬٧١٣  ٥٢٫٠٠٤٫٤٣١  ١٠٧٬٦٧١٬٧١٣ حسابات اإلستثمار المطلقة

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

 لدى البنوك والمؤسسات المصرفية والموجودات المالية األخرى وودائع البنوك والمؤسسات المصرفية وودائع العمالء  إن القيم العادلة للنقد واألرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية واألرصدة
 ل قصيرة األجل.وات ذات فترات سداد أو تحصيوالتأمينات النقدية والمطلوبات المالية األخرى وحسابات اإلستثمار المطلقة هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األد

  .ال تختلف القيمة الدفترية للتمويالت االئتمانية عن قيمتها تم تحديد القيمة العادلة للتمويالت االئتمانية من خالل دراسة المتغيرات المختلفة مثل أسعار العوائد وعوامل المخاطر وقدرة المدين
 .٢٠١٩كانون األول  ٣١العادلة كما في 

  بناًء على التدفقات النقدية المتوقعة بإستخدام نفس أسعار العائد لبنوك تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر. المطفأةللموجودات المالية بالكلفة تم تقدير القيمة العادلة 
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 التحليل القطاعي .٣٧

  معلومات عن قطاعات أعمال  .أ
  أعمال رئيسية: المصرف إلى ثالثة قطاعاتألغراض إدارية تم توزيع أنشطة 

  : يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التمويالت االئتمانية وخدمات أخرى.حسابات األفراد

  : يشمل متابعة الودائع والتمويالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من الشركات.حسابات الشركات

  التداول والخزينة وإدارة أموال المصرف واإلستثمارات.: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات الخزينة
  

  فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 خدمات مصرفية

 لألفراد
خدمات مصرفية 

  أخرى  الخزينة للشركات
  المجموع    المجموع
٢٠١٨    ٢٠١٩  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  ٤٫٥٥٥٫٠٩٠   ٦٬٨٥٦٬٩٢٢   ٣١٢٬٤٧٦   ٤٨٣٬٦٣٤   ٤٬٤٥٦٬٢٨٤   ١٬٦٠٤٬٥٢٨  إجمالي اإليرادات

  مخصص تدني تمويالت مشكوك في تحصيلها
  

٨٬٩٩٥  
  

  
)٤٥٠٬٨٣٨( 

  
  
)٣٥٬٢٠٧( 

  
  
- 

  
  
)١٨٥٫٥٦٢(   )٤٧٧٬٠٥٠(  

  عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة
  
)١٬٢٥٨٬٨٤٨(  

  
  
)٨٥٤٬٩٣٣( 

  
  
- 

  
  
- 

  
  
)٣٦٢٫٦٧١(   )٢٬١١٣٬٧٨١(  

  ٤٫٠٠٦٫٨٥٧   ٤٬٢٦٦٬٠٩١           نتائج أعمال القطاع
  (٦٬٨٢٨٬٩٧٩)   )٨٬٢٢٢٬٢٠٦(           مصاريف غير موزعة

  )٢٫٨٢٢٫١٢٢(   )٣٬٩٥٦٬١١٥(           خسارة السنة قبل الضرائب
  )٢٫٨٢٢٫١٢٢(   )٣٬٩٥٦٬١١٥(           خسارة السنة بعد الضرائب

              معلومات أخرى
  ١٦٦٫٠٤٠٫٢١٠   ٢٣٧٬٢٥٥٬٦٣٣   ٢٢٬٧٤٠٬١٣٠   ١٠٥٬١٤٢٬٩٣٢   ٥٥٬٣٤٨٬١٣١   ٥٤٬٠٢٤٬٤٤٠  إجمالي موجودات القطاع

إجمالي مطلوبات القطاع وحقوق أصحاب حسابات 
  ٩٩٫٢٢٠٫٠١٦    ١٧٤٬٣٩١٬٥٥٤   ٥٬٨٦١٬٢٦٤   ٣٤٬٥٢١٬٥٦٤   ١٦٬٠١٣٬٤٥٧    ١١٧٬٩٩٥٬٢٦٩ اإلستثمار المطلقة

  ٣٫٣٦٧٫٦٥٢    ١٬٤١٨٬٦٧٢           مصاريف رأسمالية
  ٧٢٩٫٨١٨    ٩٤٩٬٣٩٣           استهالكات وإطفاءات
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 (تتمة) – التحليل القطاعي. ٣٧

  معلومات التوزيع الجغرافي  .ب
  المحلية وكذلك يمارس المصرف نشاطات دولية والتي تمثل األعمال الدولية. والتي تمثل األعمالالمصرف نشاطاته بشكل رئيسي في فلسطين يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال المصرف. يمارس 

  
  

 القطاع الجغرافي:فيما يلي توزيع اإليرادات والموجودات والمصاريف الرأسمالية للمصرف حسب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المجموع  دولي محلي 
  ٢٠١٨   ٢٠١٩  ٢٠١٨   ٢٠١٩  ٢٠١٨   ٢٠١٩ 

  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    أمريكيدوالر     دوالر أمريكي  
 ٤٫٥٥٥٫٠٩٠   ٦٬٨٥٦٬٩٢٢   ١٤٢٫٩٦٣  ٢٢٩٬٧٦٨    ٤٫٤١٢٫١٢٧   ٦٬٦٢٧٬١٥٤  إجمالي اإليرادات

 ١٦٦٫٠٤٠٫٢١٠    ٢٣٧٬٢٥٥٬٦٣٣    ٤٫٦٦٧٫٧٠٦   ٢٢٬٢٧٣٬٢١٥  ١٦١٫٣٧٢٫٥٠٤   ٢١٤٬٩٨٢٬٤١٨  مجموع الموجودات
 ٣٫٣٦٧٫٦٥٢    ١٬٤١٨٬٦٧٢  -   -  ٣٫٣٦٧٫٦٥١   ١٬٤١٨٬٦٧٢  مصاريف رأسمالية



 

٦٨ 
 

 

 
 إدارة رأس المال  .٣٨

 
إن الهدف الرئيسي من إدارة رأسمال المصرف هو الحفاظ على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المصرف ويُعظم 
حقوق المساهمين. يقوم المصرف بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف 

  اإلقتصادية وطبيعة العمل. 

) المستندة لمقررات ٩/٢٠١٨و( )٦/٢٠١٥رقم ( المال وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينيةيتم احتساب نسبة كفاية رأس 
  بازل، وفيما يلي نسبة كفاية رأس المال:

 ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  المبلغ  
  نسبته إلى 

  الموجودات

نسبته إلى 
الموجودات 

المرجحة 
 بالمخاطر

  

  المبلغ
  نسبته إلى 

  الموجودات

نسبته إلى 
الموجودات 

المرجحة 
 بالمخاطر

 %  %  دوالر أمريكي   %  %  دوالر أمريكي  
  ٥٨٫٤١    ٤٠٫٢٨    ٦٦٬٨٧٤٬٦٩٩   %٤٥٫٠٤   %٢٦٫٣٨   ٦٢٬٥٩٨٬٦١٤  رأس المال التنظيمي
  ٥٧٫١٦    ٣٩٫٤١    ٦٥٬٤٤٣٬٦٧٢   %٤٣٫٨٣   %٢٥٫٦٨    ٦٠٬٩١٦٬٧٨٥  رأس المال األساسي

 القضايا المقامة على المصرف  .٣٩

 

 .٢٠١٨و  ٢٠١٩ كانون األول  ٣١كما فيال يوجد قضايا مرفوعة على المصرف 

 تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .٤٠

  

يمارس المصرف أنشطته في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة 
 المصرف ألنشطته وقد يؤثر سلباً على أدائه.

 

  الالحقة  األحداث .٤١
  

والذي انتشر  ٢٠٢٠) خالل شهر كانون الثاني ١٩-الحقاً لتاريخ القوائم المالية ، تم تأكيد وجود فايروس كورونا ( كوفيد 
الحقاً إلى العديد من البلدان حول العالم. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن هذا الحدث على أنه وباء عالمي (جائحة). ومن 

وذلك على جميع القطاعات االقتصادية ، بما في  ٢٠٢٠الوباء العديد من اآلثار االقتصادية خالل عام  المتوقع أن يكون لهذا
ذلك قطاع البنوك والمؤسسات المالية. تعتقد اإلدارة ان هذا الحدث يعتبر من األحداث الالحقة والتي ال تتطلب تعديالت على 

 بإجراء أي تعديالت على القوائم المالية. القوائم المالية المشمولة بالتقرير وبالتالي لم تقم
  

إن نتيجة هذا الحدث غير معروفة ، وبالتالي ال يمكن لإلدارة تحديد األثر على المصرف بشكل معقول في تاريخ إصدار هذه 
 القوائم المالية، هذا وسيتم دمج أثر هذا الحدث ضمن تحديد تقديرات المصرف للزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان ،

والمدخالت المستخدمة إلحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للموجودات الخاضعة لإلحتساب بما في ذلك عوامل اإلقتصاد 
  .٢٠٢٠الكلي وكذلك تعديالت التمويالت والمدخالت المستخدمة لتحديد القيم العادلة في عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


