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  تقرير مدقق الحسابات المستقل
  

  ترمينإلى السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة المح
 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
 

  القوائم الماليةتدقيق تقرير حول 
 

  الـــرأي
 

قائمة المركز المالي كما   تتكون من"البنك" والتي    -إدارة وفروع فلسطين    –بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  لالموفقة  قمنا بتدقيق القوائم المالية  
التدفقات النقدية للسنة المنتهية و المركز الرئيسيوالتغيرات في حقوق الدخل الشامل و الدخل وائممن ق الً ، وك ٢٠٢٠ انون األولك ٣١في 

  بذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات ايضاحية أخرى. 
  

  ٢٠٢٠كانون األول    ٣١نك كما في  احي الجوهرية ، المركز المالي للبة تظهر بصورة عادلة، من جميع النوفي رأينا ، إن القوائم المالية المرفق
  . وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية

  

  ساس الـــــرأيأ
 

حول تدقيق  مدقق الحسابات مسؤوليةفي فقرة " ةمعايير موضحالدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك اللقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير 
ميثاق قواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير   ننا مستقلون عن البنك وفقإتقريرنا.    في"  القوائم المالية  

للبنك في فلسطين، وقد   ني األخرى المتعلقة بتدقيقنا للقوائم الماليةالقانونيين باإلضافة الى متطلبات السلوك المهالسلوك المهني للمحاسبين 
  المتعلقة بمتطلبات السلوك المهني األخرى. ونعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية لتوفر أساساً لرأينا.بمسؤولياتنا  أوفينا

  
  ةتدقيق الرئيسيالر وأم
 
ً ، وةر التدقيق الرئيسيوعتبر أمت ر في سياق واالم هتناول هذالحالية. وتم سنة في تدقيقنا للقوائم المالية لل إلجتهادنا المهني، األكثر أهمية فقا

  ر.وحول تلك األمتدقيقنا للقوائم المالية ككل، وفي تكوين رأينا حولها ، وال نبدي رأيا منفصال 
 

،  تعلقة بذلك بناء عليهلمتعلقة بتدقيق القوائم المالية ، باإلضافة لكافة األمور الملقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات وا
تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية . ان نتائج إجراءات  فإن تدقيقنا يشمل

  ، توفر أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية المرفقة.  المشار إليها ادناه  المتعلقة بمعالجة األمور، بما في ذلك اإلجراءات   التدقيق التي قمنا بها
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  (تتمة)  تقرير مدقق الحسابات المستقل

  ة ( تتمة)تدقيق الرئيسيالر وأم
  

  

كفاية مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للتسهيالت  -١
  االئتمانية 

    المخاطرنطاق التدقيق لمواجهة 

      
  

حول القوائم المالية المرفقة ،  ٨كما هو موضح في إيضاح رقم 
  ١٩٠٫٠٢٨٫٤٩٩كان لدى البنك تسهيالت ائتمانية مباشرة بمبلغ  

٪  ٣٧بما نسبته  ٢٠٢٠ كانون األول ٣١دينار أردني كما في 
من مجموع الموجودات. وبلغ مخصص الخسائر االئتمانية 

 .بذلك التاريخ دينار أردني كما ١٥٫٧٦٤٫٠٨٦المتوقعة مبلغ  
 

إن تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك للتسهيالت االئتمانية 
المقاسة بالكلفة المطفأة هو تقدير جوهري ومعقد ويتطلب أحكام 
وتقديرات هامة في تقييم جودة االئتمان وتقدير الخسائر الكامنة 

لقوائم المالية من عدة في المحفظة اإلئتمانية للبنك . تنشأ مخاطر ا
ً من قبل اإلدارة ، مثل تقدير تتطوجوانب  لب حكماً جوهريا

احتماالت التخلف عن السداد والخسارة لمراحل مختلفة ، وتحديد  
وحالة انخفاض   (SICR) الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان

االئتمان (التعثر) ، إن استخدام التقنيات النموذجية المختلفة 
سائر االئتمان ي التعديالت اليدوية عند احتساب خوالنظر ف

المتوقعة ، يأخذ البنك في االعتبار مؤشرات جودة االئتمان لكل 
قرض ومحفظة ويقوم بتصنيف القروض والسلف حسب 
درجات المخاطر ويقدر الخسائر لكل قرض بناًء على طبيعته 
وملف المخاطره له. تتضمن مراجعة هذه األحكام واالفتراضات 

سبب طبيعة ومدى أدلة  لمعقدة تحدي لحكم مدقق الحسابات با
  .التدقيق والجهود المطلوبة لمعالجة هذه األمور

 
يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة للبنك مقابل التعرضات 

  ٩االئتمانية ، وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
  األدوات المالية . -
 

  ٣٩قم واإليضاح ر ٤رقم  عنه في اإليضاح كما تم اإلفصاح 
أثر كبير كورونا   حول القوائم المالية المرفقة للبنك ، كان لجائحة

على تحديد اإلدارة للخسائر االئتمانية المتوقعة وتطلب ذلك 
تطبيق حكم مشدد لمعالجة أوجه عدم التيقن المتأصلة في البيئة 

خطر ذات الصلة  الحالية والمستقبلية وإلظهار جميع عوامل ال
يتم تسجيلها في النتائج النموذجية للبنك ، طبقت اإلدارة  التي لم

تعديالت كمية ونوعية لتأثيرات سيناريوهات االقتصاد الكلي 
غير المسبوقة الناشئة عن الجائحة ، والتأثيرات المؤقتة لـبرامج 
دعم المدفوعات التي قادتها البنوك والحكومة ، والتي قد ال 

بلية ، والتأثيرات على القطاعات  ماً عن الخسائر المستقتخفف تما
أجرى البنك تعديالت  . الضعيفة بشكل خاص المتأثرة بـالجائحة  

على نماذج حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمراعاة التأثير 
المحتمل للجائحة لمعالجة التأثير على قطاعات معينة أو عمالء 

 لمستقبلية.ا .ق النقديمحددين بناًء على توقعات التدف
 

وردت المعلومات حول أمر التدقيق الرئيسي المشار اليه أعاله 
  .حول القوائم المالية المرفقة ٣٦و  ٨و  ٤رقم  اتفي اإليضاح

  
 

 
 
  

لقد إتبعنا منهج التدقيق التي يتضمن كالً من اختبار التصميم والفعالية 
المتوقعة تمانية ئر االئالتشغيلية للرقابة الداخلية على تحديد الخسا

وإجراءات التدقيق الموضوعية القائمة على أساس المخاطر. ركزت 
إجراءاتنا الخاصة بالضوابط الداخلية على الحوكمة على ضوابط 
العملية حول منهجية الخسائر االئتمانية المتوقعة ، واكتمال ودقة  

قعة ،  بيانات القرض المستخدمة في نماذج الخسائر اإلئتمانية المتو
اإلدارة للنتائج ، والتحقق من قيام اإلدارة بعمليات الموافقة  مراجعة و

وتخصيص تصنيف مخاطر المقترضين واتساق تطبيق السياسات 
  .المحاسبية وعملية حساب المخصصات اإلفرادية 

  

تضمنت اإلجراءات األساسية التي قمنا بها لمعالجة أمر التدقيق 
  :حصر ، ما يليالمثال ال الالرئيسي هذا ، على سبيل 

  

بالنسبة لعينة القروض الفردية ، قمنا بإجراء مراجعة تفصيلية   •
لالئتمان ، وقمنا بتقييم مدى مالءمة المعلومات لتقييم الجدارة االئتمانية 
والتصنيف المرحلي للمقترضين الفرديين ، وقمنا بمراجعة 

االئتمانية  االفتراضات الكامنة في عملية حساب مخصص الخسائر
ثل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وتقييمات المتوقعة ، م

الضمانات وتقديرات االسترداد وكذلك مراعاة مدى اتساق تطبيق 
  .البنك لسياسة انخفاض القيمة

  

عالوة على ذلك ، قمنا بتقييم الضوابط القائمة في الموافقة اإلدارية 
 كمة ، بما فيوضوابط الحو  ودقة واكتمال مخصصات انخفاض القيمة

من عملية  ذلك تقييم اجتماعات اإلدارة الرئيسية التي تشكل جزءاً 
  الموافقة على مخصصات انخفاض قيمة القرض ؛ 

  

بالنسبة للقروض التي لم يتم اختبارها بشكل فردي ، قمنا بتقييم   •
الضوابط على عملية النمذجة ، بما في ذلك مراقبة النموذج والتحقق 

ة عليه. اختبرنا الضوابط على مخرجات النموذج من صحته والموافق
والدقة في حساب خسائر االئتمان المتوقعة من خالل إعادة إحتساب 

االئتمانية المتوقعة بشكل مستقل بناًء على مستندات عناصر الخسائر 
متخصصين لدينا. لقد قمنا بدراسة ال المصدر ذات الصلة بمشاركة 

جية اإلحتساب من خالل عينة االفتراضات الرئيسية ، وفحصنا منه
مات. كما وقمنا بتقييم وتم مقارنتها مع المصدر الرئيسي للمعلو

حديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االفتراضات الرئيسية المستخدمة لت
  االئتمان وسيناريوهات االقتصاد الكلي؛ 

  

ن خالل م  قمنا بتقييم التعديالت التي أجرتها اإلدارة لمجابهة الجائحة • 
ت النماذج المستخدمة  فيما يتعلق بعوامل االقتصاد الكلي ييم تعديالتق

ي حسابات انخفاض القيمة والسيناريوهات المستقبلية التي تم دمجها ف
من خالل استخدام المتخصصين الداخليين لدينا لدراسة السيناريوهات 

  االقتصادية المتعددة. 
  

نية صصات للخسائر االئتماالمبالغ المقيدة كمخ  تلقد حددنا ما إذا كان   •
  .للتقارير المالية ةوفقًا للمعايير الدولي االمتوقعة قد تم تحديده

، بإختبار تطبيق لدينا صين بتكنولوجيا المعلومات ت• قام المخ
من قامو بالتحقق تكنولوجيا المعلومات المستخدم في عملية االئتمان و
ج االنخفاض في سالمة البيانات المستخدمة كمدخالت للنماذج ونماذ

ة إلى النظم اآللية واليدوية في القيمة. قمنا بتقييم الضوابط المستند
خصصات انخفاض القيمة ، بما في ذلك النظر االعتراف والقياس لم

 في التطورات االقتصادية الناجمة عن الجائحة. 
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  (تتمة)  تقرير مدقق الحسابات المستقل
  ة ( تتمة)تدقيق الرئيسيالر وأم
  

 ماليةلا التقارير على والضوابط المعلومات تكنولوجيا نظم -٢
  

لقد حددنا أنظمة تكنولوجيا المعلومات والضوابط على التقارير  
أنظمة المحاسبة والتقارير  كون أن أمر تدقيق رئيسيالمالية ك

إن  .المالية للبنك تعتمد بشكل حيوي على التكنولوجيا المعقدة
مياً الحجم الكبير والمتنوع من المعامالت التي تتم معالجتها يو

م اإلجراءات المحاسبية اآللية  دم تصميمخاطر عيزيد من 
مجال ويعد    والضوابط الداخلية ذات الصلة وتشغيلها بشكل فعال

علق بإدارة الوصول المنطقي والفصل بين المتخاص التركيز لل
المبادئ األساسية مهمة ألنها تضمن أن التغييرات .إن    الواجبات

على .امراقبتهيتم في التطبيقات والبيانات مناسبة ومرخصة و
وجه الخصوص ، تعتبر الضوابط المدمجة ذات الصلة  
ضرورية للحد من احتمالية االحتيال والخطأ نتيجة للتغيير في 

  .التطبيق أو البيانات األساسية
  

 
  
 

 نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر
  

آللية ، وبالتالي تم يعتمد منهج التدقيق الخاص بنا على الضوابط ا
ر الوصول والتحكم في أنظمة تكنولوجيا تصميم اإلجراءات الختبا

  .المعلومات
  راءات التدقيق التي قمنا بها مايلي:تضمنت إج  
  قمنا بفهم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالتقارير المالية   -
والمخرجات اختبار عناصر التحكم الرئيسية في اإلدخال / المعالجة    -

  ذات الصلة بعمليات األعمال
 اختبار الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالضوابط  -

اآللية والمعلومات المولدة بالحاسوب والتي تغطي أمن الوصول 
  ومركز البيانات وعمليات الشبكة وتغييرات البرامج 

ستخدمة في تقييم دقة واكتمال المعلومات المولدة بالحاسوب والم -
 التقارير المالية.

  

  بنكالمالية للمسؤوليات االدارة والقيمين على الحوكمة في اعداد القوائم 

ووفقاً للقوانين المحلية النافذة ،  عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية  مسؤولة إن االدارة 

القوائم المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء  إعداد من لتمكنها مناسبة اإلدارة تجدها التي الداخلية بالرقابة االحتفاظ وليةالمسؤ هذه وتشمل

  ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.جوهرية

، عن  حسبما يقتضيه الحال ،صاحالفوا ،ن االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرةإ ،عند إعداد القوائم المالية

االدارة تصفية المنشأة أو وقف عملياتها، أو ال يوجد   إال إذا قررتبــــدأ االستمرارية المحاسبي ،  مإستخدام  المسائل المتعلقة باالستمراريـــة و

  لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.

  .بنكإعداد التقارير المالية لل قةطريعلى الحوكمة مسؤولين عن االشراف على  ونويعتبر القائم

  القوائم الماليةمسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق 

خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن ككل  تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية    أهدافناإن  

ً عملية وال يشكل ضمانة بأن تكشو مستوى عاٍل من التأكيد، ن التأكيد المعقول هالذي يشمل رأينا. ا لتدقيقخطأ، وإصدار تقرير ا ف دائما

وتعتبر جوهرية ، من الممكن أن تنشأ اإلخطاء عن إحتيال او عن خطأ،  فقا للمعايير الدولية أي خطأ جوهري في حال وجودهالتدقيق التي تمت و

  قوائم المالية.لمتخذة من المستخدمين بناًء على هذه الرها على القرارات االقتصادية افيما إذا كان من المتوقع تأثي مجتمعةبشكل فردي أو 

فترة التدقيق. كما نقوم طيلة المهني ونحافظ على الشك المهني  إلجتهادفإننا نمارس ا كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية،

 أيضا: 
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  تتمة)(  تقرير مدقق الحسابات المستقل

  (تتمة) مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

 

   والقيام بإجراءات التدقيق والتخطيط  لقوائم المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ،  اتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في

ر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفستجيب بما ي

أو تجاوز نظام الرقابة والتحريفات الحذف المتعمد و التزويرؤ واالحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال التواطعن 

  الداخلي.  

 إبداء رأي حول  من أجل  ولكن ليس  اسبة حسب الظروف،  إجراءات تدقيق من  خطيطالصلة بالتدقيق من أجل تو  نظام الرقابة الداخلي ذفهم ل

  الرقابة الداخلية.  فعالية 

 مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة. مدى تقييم 

  ود حالة  وجوبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي،  حولاستنتاج

ً متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شتيقن جوهرية من عدم ال حول قدرة البنك على االستمرار. وفي حال االستنتاج بوجود  كاً جوهريا

ذات الصلة الواردة في القوائم المالية، أو، في حال  حاتإلفصا، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اتيقنحالة جوهرية من عدم ال

غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ   فصاحاتانت هذه اإلك

 لى اإلستمرار.القدرة ع التوقف عنإلى  البنكتقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو الظروف المستقبلية ب

 كانت القوائم المالية تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. ، وفيما إذاإلجماليتقييم العرض ا 
 

أي خلل   نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل الحصر بنطاق وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك
  خالل تدقيقنا.جوهري في نظام الرقابة الداخلي تبين لنا من 

  
امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، والتواصل معهم بخصوص جميع العالقات   بتزويد القائمين على الحوكمة بما يفيدكما نقوم  

  ة.  وحيثما ينطبق إجراءات الحماية ذات العالق ستقالليتناتؤثر على ابأنها االعتقاد  من الممكنوغيرها من المسائل التي 
  

الحالية، والتي   سنةفي تدقيق القوائم المالية لل  أهميةهذه االمور  أكثر  على الحوكمة، نقوم بتحديد    ائمينمن االمور التي تم التوصل بشأنها مع الق
ني عنها، أو عندما ة دون االفصاح العليق إال إذا حال القانون أو األنظمهذه االمور في تقريرنا حول التدق  بشرحتعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم  

كان لإلفصاح تأثيرات سلبية يتوقع منها أن تفوق منفعتها المصلحة  معين في تقريرنا في حال  ذكرنقرر في حاالت نادرة للغاية، ان ال يتم 
 العامة بشكل معقول.

  
 
 

  األوسط)توش (الشرق ديلويت آند            فلسطين        –رام هللا 
  )    ٢٠٨رخصة رقم (                     ---------------في

  
 
  
  
  

  منذر البندك         
  شريك               

 ) ٢٠١٥/   ١١٤رخصة رقم (                                                                                                                           
  
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥ 

 

 قائمة المركز المالي  

 ٢٠٢٠ كانون األول ٣١كما في 
  

   ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دينار أردني  دينار أردني  اتإيضاح 

      الموجـــــــــــــــــــودات 
   ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤   ١٠٦٬٣٩٩٬٠٦٢ ٥ نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية  
   ٨٧٬٧٩٧٬٧٦٠   ٨٢٬٧٣٦٬٥٨٦ ٦ أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية   
   ٩٠٬٠٥١٬١٥٥   ٨٤٬٦٤٣٬٠٥٩ ٧ أرصدة لدى المركز الرئيسي    
   ١٧٢٬٣١٣٬٥٠٩   ١٩٠٬٠٢٨٬٤٩٩ ٨ صافي –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء    
 ٦٣٢٬٧٩٧  ٦٣٢٬٧٩٧ ٩  الدخل  قائمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل   

 ٣٤٬٨١٥٬٥١٩  ٣٤٬٨١٥٬٥٦٠ ١٠ موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
   ٦٬٩٢٣٬٣٥٣   ٦٬٦٨٨٬٧٣٠ ١١ صافي  –ممتلكات ومعدات 

   ٣٬٩١٥٬٤٤٠   ٣٬٤٨٢٬٥١٤  ١٣  موجودات حق إستخدام اإليجار 
   ٧٦٢٬٥٤٥  ٨١٦٬٠٨٠ ١٢  موجودات غير ملموسة 

   ٦٬٥٤٢٬٦٥٢   ٤٬٥١٥٬٩١٨ ١٤ موجودات أخرى 
   ٥٦٬٣٣٤٥٠٩٬٥   ٥١٤٬٧٥٨٬٨٠٥  مجموع الموجودات

      
      المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي

      المطلوبات 
   ١٧٬٤٣٨٬٦٤٣   ٢٬٧٩٦٬٠٤٧    ودائع سلطة النقد الفلسطينية 

   ١٤٬٣٦١٬٢٣٥   -- ١٥ ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  
   ٣٧٩٬٧٢٧٬٤٠٤   ٤١٧٬٤١٧٬٣٦٤ ١٦ ودائع العمالء  
   ١٧٬٧٣٤٬٠٥١   ١٨٬٣٨١٬٤٩٣ ١٧ تأمينات نقدية  

   ٣٬٨٠٨٬٨١٥   ٣٬٤٤٠٬٣٢٣  ١٣  مطلوبات عقود اإليجار 
 ٩٦٦٬١٦٧  ١٬٥٧٩٬٩٩٩ ١٨ مخصصات متنوعة  
 ١٬١٣١٬٢٧٤  ١٬٩٧٢٬٣٤٥  ١٩ مخصص الضرائب  
   ٣٬٤٦٤٬١٧٦   ٤٬٢٩٨٬٠٧٦ ٢٠ مطلوبات أخرى  

 ٤٣٨٬٦٣١٬٧٦٥   ٤٤٩٬٨٨٥٬٦٤٧  مجموع المطلوبات
      

      يسيحقوق المركز الرئ
 ٥٣٬١٧٥٬٠٠٠  ٥٣٬١٧٥٬٠٠٠ ٢١ رأس المال المدفوع

 ٥٬٩٧٣٬٦١٤  ٥٬٩٧٣٬٦١٤ ٢٢ إحتياطي قانوني  
 ٦٬٤٣٠٬٩٢١  ٦٬٤٣٠٬٩٢١ ٢٢ إحتياطي التقلبات الدورية

 --  -- ٢٢ إحتياطي مخاطر  مصرفية عامة   
 ٥٬٣٤٥٬٠٣٤  (٧٠٦٬٣٧٧) ٢٣ أرباح مدورة (خسائر) / 

 ٧٠٬٩٢٤٬٥٦٩  ٦٤٬٨٧٣٬١٥٨  ز الرئيسي حقوق المرك صافي
   ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤  ٥١٤٬٧٥٨٬٨٠٥  مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي

  
  

  
      

  شادي ياسين
  المدير المالي 

   أسامة حرزهللا  
  اإلقليميالمدير 

      

ة يتجّزأ من هذه القوائم الماليتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

٦ 

 

  

  قائمة  الدخل 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ية في المنتهللسنة 
    

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دينار أردني  دينار أردني   إيضاحات 
      

   ٢٠٬٤٥٤٬٨٣٦   ١٨٬٣٠٣٬٥٥٨   ٢٤ إيرادات الفوائد       
  )٣٬٦٣٥٬٣٩٨(  (٢٬٦٢٥٬٥٨٥)   ٢٥ مصروفات الفوائد

        
   ١٦٬٨١٩٬٤٣٨  ١٥٬٦٧٧٬٩٧٣   صافي إيرادات الفوائد

   ٩٠٠٬١١٩  ٧١٢٬٥٨٨  ٢٦ موالتادات العصافي إير
   ١٧٬٧١٩٬٥٥٧  ١٦٬٣٩٠٬٥٦١   صافي إيرادات الفوائد والعموالت 

       
   ٥٢٣٬٠٧٤   ٨٨٩٬٨٠٠   أرباح التعامل بالعمالت األجنبية 

 ٣٣٨٬٨٨٩  ٤٧٬٥٤١   أرباح تقييم العمالت األجنبية
 ١٬٩٩٣٬٩٤٩  ١٬٦٣٠٬٨١٥  ٨/٢٠ مستردة خسائر متوقعةمخصصات 

 ٤٬٩٠٠   ٢٬١٠٠     مخصصات متنوعة مستردة 
 ١٬٧٥٣٬٠٧٣  ١٬٥٧٢٬٧٨٨   ٢٧ إيرادات أخرى 

 ٢٢٬٣٣٣٬٤٤٢  ٢٠٬٥٣٣٬٦٠٥     االيرادات التشغيليةصافي 
 )٦٬٦٩٦٬٨٢٠(  (٦٬٧٦٢٬٨٠٨)   ٢٨ نفقات الموظفين

 )١٬١٤٣٬٠٣٢(  (١٬٢٠٤٬١٦٩)   ١١/١٢  وإطفاءاتإستهالكــات 
 ) ٤٣٤٬٩٥٢(  (٤٣٤٬٢٥٥)   ١٣  إستخدام اإليجارإطفاء موجودات حق 

 )٤٬١٨٤٬٤٢١(  )٣٬٧٢٢٬٦٤٥(  ٢٩ اريف تشغيلية أخرى  مص
 )٣٬٦٤٣٬٣٦٤(  )٨٬٦٠٥٬٩٥٣(   ٢٠/ ١٠/ ٦/٨  مخصص خسائر متوقعة 

  ) ٦٬٥٦٠(  (١٠٣٬٥٤٧)   ١٨  مخصصات متنوعة
  ) ١٩٢٬٤٥٧(  (١٧٦٬٦٣٩)   ١٣  مطلوبات عقود اإليجارفوائد 

  ) ١٦٬٣٠١٬٦٠٦(  )٢١٬٠١٠٬٠١٦(   فاتإجمالي المصرو
        

 ٦٬٠٣١٬٨٣٦  )٤٧٦٬٤١١(   ربح السنة  قبل الضرائب ( خسارة ) / صافي 
 )١٬٨٠٠٬٠٠٠(   )٢٬٠٧٥٬٠٠٠(  ١٩ الضرائــب

 ٤٬٢٣١٬٨٣٦   )٢٬٥٥١٬٤١١(   بعد الضرائب  ربح السنة( خسارة ) / صافي 

        
  
  
  

      
  شادي ياسين

  المدير المالي 
  حرزهللامة أسا  

  اإلقليميالمدير 
      

  
  
  

 .ةالمرفقة جزءاً ال يتجّزأ من هذه القوائم الماليتشكل اإليضاحات 
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  الدخل الشامل قائمة  

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
   ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دينار أردني  دينار أردني   
      
 ٤٬٢٣١٬٨٣٦   )٢٬٥٥١٬٤١١(   ربح  السنة (خسارة ) / صافي  

      
 --  --    الدخل الشامل بنود  
 ٤٬٢٣١٬٨٣٦  )٢٬٥٥١٬٤١١(   للسنة  الدخل الشامل ( الخسارة الشاملة ) / إجمالي  
 ٤٬٢٣١٬٨٣٦  )٢٬٥٥١٬٤١١(   الدخل الشامل للسنة ( الخسارة الشاملة ) /  

 
 

  

      
  شادي ياسين

  المالي المدير 
  أسامة حرزهللا  

  ميقلياإلالمدير 
      

  

  

  

ذه   ال يتجّزأ من 
ً
ل اإليضاحات املرفقة جزءا .ةاملالي القوائم ش



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
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 المركز الرئيسيقائمة التغيرات في حقوق 

  ٢٠٢٠ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

رأس المـــال   ١
 المدفــــــوع

إحتياطي 
 قانونــــــي

إحتياطي 
 التقلبات الدورية

 
إحتياطـي 

  مخاطــر
  مةمصرفية عا

أربــاح  (خسائر) / 
 مــدورة

 حقــوق  صافي
 المركز الرئيسي

 دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني    

     ٢٠٢٠كانون الثاني  ١الرصيد كما في 
٧٠٬٩٢٤٬٥٦٩ ٥٬٣٤٥٬٠٣٤ -- ٦٬٤٣٠٬٩٢١ ٥٬٩٧٣٬٦١٤ ٥٣٬١٧٥٬٠٠٠ 

 )٢٬٥٥١٬٤١١( )٢٬٥٥١٬٤١١( -- -- -- --    ةللسن ( الخسارة الشاملة)إجمالي 
 )٣٬٥٠٠٬٠٠٠( )٣٬٥٠٠٬٠٠٠( -- -- -- --    أرباح محولة لإلدارة العامة

 ٦٤٬٨٧٣٬١٥٨ )٧٠٦٬٣٧٧( -- ٦٬٤٣٠٬٩٢١ ٥٬٩٧٣٬٦١٤ ٥٣٬١٧٥٬٠٠٠    ٢٠٢٠ األولكانون  ٣١الرصيد كما في 
         

 ٧٠٫١٩٢٫٧٣٣ ٥٬٠٣٦٬٣٨٢ -- ٦٫٤٣٠٫٩٢١ ٥٫٥٥٠٫٤٣٠ ٥٣٫١٧٥٫٠٠٠     ٢٠١٩كانون الثاني  ١الرصيد كما في 
 ٤٬٢٣١٬٨٣٦ ٤٬٢٣١٬٨٣٦ -- -- -- --    إجمالي الدخل الشامل للسنة 

  )٣٬٥٠٠٬٠٠٠(  )٣٬٥٠٠٬٠٠٠( -- -- -- --    العامة أرباح محولة لإلدارة 
 -- (٤٢٣٬١٨٤) -- -- ٤٢٣٬١٨٤ --    اطي القانوني المحول إلى االحتي

 ٧٠٬٩٢٤٬٥٦٩ ٥٬٣٤٥٬٠٣٤ -- ٦٬٤٣٠٬٩٢١ ٥٬٩٧٣٬٦١٤ ٥٣٬١٧٥٬٠٠٠    ٢٠١٩ ل كانون األو ٣١الرصيد كما في 
  

.تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجّزأ من هذه القوائم المالية
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  قائمة التدفقات النقدية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ إيضاحات  
 دينار أردني   دينار أردني   

     : األنشطة التشغيلية
 ٦٬٠٣١٬٨٣٦   )٤٧٦٬٤١١(  ربح السنة قبل الضرائب  /( خسارة ) صافي 

     تعديالت :
 ١٬١٤٣٬٠٣٢  ١٬٢٠٤٬١٦٩ ١١/١٢ إستهالكات وإطفاءات 

  ٤٣٤٬٩٥٢    ٤٣٤٬٢٥٥    إطفاء موجودات حق إستخدام اإليجار
  ١٩٢٬٤٥٧    ١٧٦٬٦٣٩    مطلوبات عقود اإليجارفوائد 

 )١٬٩٩٣٬٩٤٩(   )١٬٦٣٠٬٨١٥(  ٨    مستردةمخصص خسائر متوقعة 
 ٣٬٦٤٣٬٣٦٤   ٨٬٦٠٥٬٩٥٣ ٨  مخصصات خسائر متوقعة 

 ٥٨٣٬٣٦٨   ٦١٣٬٨٣٢   مخصصات متنوعة
 ) ٣٢٬٧٧٧(   )٦٬٦٥٢(  إستبعاد ممتلكات ومعدات أرباح

 ٧٦٬٨٨٨  ١٨٠٬٣٦٦  بنود غير نقدية أخرى  
  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات  

 والمطلوبات التشغيلية وجوداتفي الم
 

٩٬١٠١٬٣٣٦ 
 

١٠٬٠٧٩٬١٧١ 
     

 ) ٨٦٠٬٢٦٢(  )٢٬٢٩٦٬٨٩٥(  ( الزيادة) في اإلحتياطي الزامي لدى سلطة النقد الفلسطينية 
 ) ٣٤٬١٧٣٬٥٠٨(  )٢٣٬٧٣٣٬٩٣٦(  للعمالء(الزيادة) في القروض والسلف واألنشطة التمويلية 

 )١٬٣٦١٬٢٧٥(  ٢٬٠٢٦٬٧٣٤  ألخرى في الموجودات ا (الزيادة) /النقص 
 ١١٬٠٣٣٬٩٩٨  ٣٧٬٦٨٩٬٩٦٠  الزيادة في ودائع العمالء

 ٢٬٠٣٤٬٨٢٤  ٦٤٧٬٤٤٢  الزيادة في التأمينات نقدية
 ) ٥٧٦٬٢٧٧(  )١١٢٬٨٦١(  (النقص) في المطلوبات أخرى

 ) ١٣٬٨٢٣٬٣٢٩(  ٢٣٬٣٢١٬٧٨٠  األنشطة التشغيليــة  ( المستخدم في ) /  الناتج منالنقد 
  ) ٨٣٨٬٤٣٣(   )١٬٤١٤٬٢٩٥(   الضرائب المدفوعة 

 ) ١٢١٬٨١٢(  --  التعويضات المدفوعـــة
 ) ١٤٬٧٨٣٬٥٧٤(  ٢١٬٩٠٧٬٤٨٥  األنشطة التشغيلية( المستخدم في ) /  الناتج منصافي النقد 

      األنشطة االستثمارية:
  ) ٢٠٣٬١٠٩(   )١٬٧١٤٬٦٦٦(   ودائع تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر  

 ٣٬٠٠٠٬١٢٤  )٤١(   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 ) ٧٨٤٬٢٧٩(  )٨٠١٬٧٥٦(  إضافات ممتلكات ومعدات

  ) ٢٧٧٬٨٢١(   )٣٣٣٬٢٣٨(   إضافات موجودات غير ملموسة 
 ٣٩٬٨٠٣  ١١٨٬٥٦٥  العائد من إستبعاد ممتلكات ومعدات

  ١٬٧٧٤٬٧١٨   )٢٬٧٣١٬١٣٦(   األنشطة االستثماريةالناتج من  / (المستخدم في)صافي النقد 
      األنشطة التمويلية :

   )٣٬٥٠٠٬٠٠٠(  )٣٬٥٠٠٬٠٠٠(   أرباح محولة لإلدارة العامة
 ) ٧٣٤٬٠٣٤(  )٥٤٦٬٤٦٠(   المدفوع من مطلوبات عقود اإليجار 

 )٤٬٢٣٤٬٠٣٤(  )٤٬٠٤٦٬٤٦٠(   صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمويلية
 (١٧٬٢٤٢٬٨٩٠)   ١٥٬١٢٩٬٨٨٩   في النقد ( النقص) الزيادة / صافي 

 ٢٢٢٬٣٨٥٬١٠٢  ٢٠٥٬١٤٢٬٢١٢ ٣٠  النقد وما في حكمه في بداية السنة
 ٢٠٥٬١٤٢٬٢١٢  ٢٢٠٬٢٧٢٬١٠١ ٣٠  النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

  
.تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجّزأ من هذه القوائم المالية



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

١٠ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١المنتهية في  سنةلل
  

  عام     -١
  

في األردن وفقاً لقانون الشركات رقم   ١٩٧٣تأسس بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، شركة مساهمة عامة أردنية (المركز الرئيسي)  عام 
ة إسمية دينار واحد هم بقيممليون س ٣١٥مليون دينار مقسم إلى  ٣١٥رأس مال المركز الرئيسي المصرح به  غبل .١٩٦٤) لسنة ١٢(

وذلك بما يتوافق مع متطلبات البنك  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ي ف كما ٪١٧٫٤٣الرئيسي للمركز بلغت نسبة كفاية رأس المال  .للسهم
اتبه الرئيسي بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية المتعلقة بنشاطه من خالل مركزه وفروعه ومكيقوم المركز  .األردنيالمركزي 

  .٢٠٢٠كانون األول  ٣١في  ) موظفاً كما٢٬٤١٣(فيها  بعملفرعاً والتي  ١٤٤وعددها 
  

 دينار أردني ومبلغ ٨٬٣٠٦٬٩٣٥٬٤٨٢مبلغ  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١بلغت إجمالي موجودات وودائع عمالء المركز الرئيسي كما في 
  دينار أردني، على التوالي   ٥٬٤٦٦٬٤٧٤٬٩٦٥

  

في سجل الشركات في رام هللا تحت رقم  (إدارة وفرع فلسطين) "البنك"سجيل البنك ، حيث تم ت١٩٩٥طين عام بدأ البنك نشاطه في فلس
  ٣٫٥٤٥٫٠٠٠مليون دوالر أمريكي (ما يعادل  ٥برسملة  ٢٠١٨عام ال ام البنك خالل ) كشركة مساهمة عامة أجنبية، ق٥٦٢٨٠٠٠٨٦(

 .دينار أردني ٥٣٫١٧٥٫٠٠٠مبلغ  ٢٠١٩و ٢٠٢٠كانون األول  ٣١بنك كما في دينار أردني) من األرباح المدورة ليصبح رأس مال ال
 

  ٣١)، حيث بلغت كفاية رأس المال التنظيمي كما في ٨/٢٠١٨يتم إحتساب نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات سلطة النقد الفلسطينية (
  .رالمرجحة بالمخاط الموجودات  من ٪٢٠٫٦٧ما نسبته  ٢٠٢٠كانون األول 

  

ويعمل المركز الرئيسي على توحيد تبر البنك مملوكاً بالكامل من المركز الرئيسي ويشرف عليه نفس مجلس إدارة المركز الرئيسي، عي
نك مع القوائم المالية للمركز الرئيسي إلعداد قوائم مالية موحدة كاملة للمركز الرئيسي والبنك كوحدة قانونية بالقوائم المالية المرفقة لل

  .واحدة
  

ً يم   ٣١كما في  ) موظفاً ٢٨١فيها ( والتياإلقليمية في رام هللا وفروعه الخمسة عشر من خالل إدارته  ارس البنك نشاطه في فلسطين حاليا
يمارس البنك كافة األعمال المصرفية والمالية المتمثلة في فتح الحسابات وقبول الودائع بكافة أشكالها وتقديم االئتمان   .٢٠٢٠كانون األول  

خرى وإدارة جميع أنواعه وتقديم خدمات الدفع والتحصيل وتحويل األموال وبيع وشراء العمالت وخصم الكمبياالت واألوراق التجارية األب
 .والمقتنيات باإلضافة الى أعمال أخرى بحسب موافقة الجهات الرقابية المختصة توالحفظ األمين للسندا

 

  

  . ٢٠٢١كانون ثاني  ٢١بتاريخ ارة المركز الرئيسي في جلسته ل مجلس إدالقوائم المالية من قب  تمت المصادقة على
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

١١ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 

 تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة   -٢
  نك :هري على القوائم المالية للبتعديالت لم ينتج عنها اثر جو -أ 

 
بعد أول  تـم اتبـاع معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو

اردة جوهري على المبالغ واالفصاحات الو او بعد ذلك التاريخ ، في اعداد القوائم المالية للبنك، والتي لم تؤثر بشكل ٢٠٢٠كانون الثاني 
 ت المستقبليـة في القوائم الماليـــة للسنة والسنوات السابقة ، علماً بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجــة المحاسبيـــة للمعامــالت والترتيبا

  
  

  المعايير الجديدة والمعدلة
  

  ديدة والمعدلةعلى معايير التقارير المالية الدولية الج تعديالتال

)  ٩تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
) األدوات   ٣٩األدوات المالية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (

المالية: التحقق والقياس والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  
إفصاحات األدوات المالية المتعلقة بإصالح معيار ) ٧رقم (
  فائدةسعر ال

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية   ٢٠١٩خالل شهر أيلول 
ً لمعيار سعر الفائدة (تعديالت على المعايير الدولية إلعداد   إصالحا

) والمعيار ٣٩) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (٩التقارير المالية رقم (
ات ). تطلب هذه التعديالت متطلب٧د التقارير المالية رقم (الدولي إلعدا

ط وذلك للتحوط محاسبة التحوط المحددة للسماح بمواصلة محاسبة التحو
المتأثر خالل فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط 
المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية نتيجة لإلصالحات القياسية ألسعار 

  .الفائدة الجارية
  

واقب أخرى ناشئة عن  اء من أي عتقديم إعف ذه التعديالت ال يُقصد به
د عالقة التحوط تفي بمتطلبات عُ إصالح معيار سعر الفائدة (إذا لم تَ 

 يجبمحاسبة التحوط ألسباب أخرى غير تلك المحددة في التعديالت، ف
 ؛ )وقف محاسبة التحوط

  

إفصاحات محددة حول مدى تأثر عالقات التحوط هذه التعديالت  تتطلب  
  التعديالتك تلالخاصة بالمنشآت ب

  
  

على منتجات وخدمات البنك يشكل  المخاطر من  ةالخاليات  مؤشرل) بمؤشرات بديلة لربين البنوك (آيبو الفائدة استبدال مؤشر ال يزال تأثير
توقع ان حيث من الم  ٢٠٢١مؤشرات فوائد مثل اليبور وآيبور والتي يمتد أثرها اال ما بعد سنة  مجال تركيز ، لدى البنك عقود تستند الى  

، بدأ البنك  ٢٠٢١خالل عام  لاليبور المستحقة جوهرية .يتم توقف نشر هذا المؤشر. ينما ال تعتبر تحوطات البنك المرتبطة بمؤشرات ا
وائد جديدة مع االخذ بعين اإلعتبارالتغييرات في المنتجات والخدمات وأنظمتها نتقال إلى مؤشرات فاإلبالتخطيط واإلستعداد لعملية 

  من المخاطر الناتجة عنها.يرها وكذلك العقود المرتبطة بذلك وذلك لضمان عملية إنتقال منظمة ومحاولة التخفيف وتقار
  

ي القوائم المالية للبنك كما في أوعندما يتم تطبيقها، وان تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت سيتم تطبيقها ف
 .األولية للبنك في فتـرة التطبيق ديدة والتفسيرات والتعديالت، قد ال يـكون لها تأثيراً جوهرياً على القوائم الماليتطبيق هذه المعايير الج

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

١٢ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 (تتمة) تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة .٢
  : (تتمة) تعديالت لم ينتج عنها اثر جوهري على القوائم المالية للبنك -أ 

  

 
  المعايير الجديدة والمعدلة

  

  على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة تعديالتال

  )٣(تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  األعمال إندماج -
 

  ٣التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ك بتطبيققام البن
ليست إن المخرجات بألول مرة في السنة الحالية. توضح التعديالت 

مطلوبة لمجموعة متكاملة من األنشطة واألصول للتأهل للعمل. لكي 
تعتبر شركة ، يجب أن تتضمن مجموعة األنشطة واألصول المكتسبة ، 

ً بشكل كبير في على األقل ، مدخ الت عملية وموضوعية تساهم معا
  .القدرة على إنشاء المخرجات

  

المشاركون في السوق قادرين تقييم فيما إذا كان التزيل هذه التعديالت 
على استبدال أي مدخالت أو عمليات مفقودة واالستمرار في إنتاج 

 ً د إرشادات إضافية تساعد على تحدي المخرجات. تقدم التعديالت أيضا
  .ى عملية موضوعيةفيما إذا كان قد تم الحصول عل 

  

إذا    تقدم التعديالت اختبار تركيز اختياري يسمح بإجراء تقييم مبسط فيما
كانت مجموعة األنشطة واألصول المكتسبة ليست عمالً. بموجب اختبار 
التركيز االختياري ، فإن مجموعة األنشطة واألصول المقتناة ال تعتبر 

 ً ً  نشاطا إذا كانت جميع القيم العادلة إلجمالي الموجودات المقتناة  تجاريا
يق ماثلة. يتم تطبتمركزة في أصل واحد محدد أو مجموعة أصول م

التعديالت بأثر مستقبلي على جميع عمليات دمج األعمال وعمليات 
  ١االستحواذ على األصول التي يكون تاريخ االستحواذ لها في أو بعد 

  .٢٠٢٠كانون ثاني 
  

ديالت على اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي في معايير عت
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد  -التقارير المالية الدولية 
) المدفوعات على أساس األسهم،  ٢التقارير المالية رقم (

) اندماج ٣والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
)  ٦ير المالية رقم (رااألعمال، والمعيار الدولي إلعداد التق

استكشاف الموارد المعدنية وتقييمها، والمعيار الدولي إلعداد  
) الحسابات المؤجلة التنظيمية، ومعيار ١٤التقارير المالية رقم (

المالية، ومعيار  القوائم) عرض ١المحاسبة الدولي رقم (
) السياسات المحاسبية والتغييرات في ٨المحاسبة الدولي رقم (

واألخطاء المحاسبية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم   تاالتقدير
) التقارير المالية المرحلية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤(
) المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة،  ٣٧(

) األصول غير الملموسة، ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم (
)  ١٢ة رقم (يلوتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدو

ترتيبات امتياز الخدمة، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية 
) إطفاء االلتزامات المالية بأدوات ١٩للتقارير المالية رقم (

حقوق الملكية، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير 
) تكاليف التجريد في مرحلة اإلنتاج لمنجم ٢٠المالية رقم (
ر لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  يسسطحي، وتف

) معامالت العمالت األجنبية واالعتبارات المسبقة،  ٢٢رقم (
) األصول غير ٣٢وتفسير لجنة التفسيرات القياسية رقم (

تكاليف الموقع اإللكتروني لتحديث تلك التصريحات   -الملموسة  
أو، في حال   ،رفيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات من اإلطا

  .اإلشارة إلى إصدار مختلف من اإلطار المفاهيمي

في السنة الحالية ، طبق البنك التعديالت التالية على المعايير والتفسيرات 
.  ٢٠٢٠كانون ثاني    ١الصادرة والتي تسري لفترة سنوية تبدأ في أو بعد  

لم يكن لتطبيقها أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو على المبالغ 
  اردة في هذه القوائم المالية. ولا
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

١٣ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة (تتمة) .٢
  : (تتمة) تعديالت لم ينتج عنها اثر جوهري على القوائم المالية للبنك -أ 

  
 القوائم) عرض  ١الت على معيار المحاسبة الدولي رقم (ديتع

) السياسات المحاسبية ٨المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم (
والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء فيما يتعلق 

  بتعريف المادية

تجدر اإلشارة على وجه الخصوص إلى ثالثة جوانب جديدة للتعريف 
 :الجديد

 لحالي فقط على حذف المعلومات أو تحريفها، ز التعريف االتعتيم. رك •
المجلس َخلُص إلى أنه قد يكون إلبهام المعلومات الجوهرية إال أن 

بمعلومات يمكن حذفها تأثير مماثل. وعلى الرغم من أن مصطلح  
التعتيم جديد في التعريف، إال أنه كان بالفعل جزًءا من معيار المحاسبة 

 أ)١٫٣٠ ار المحاسبة الدولي) (معي١الدولي رقم (

. أشار التعريف أنه قد يكون لها تأثير  –عقول  في حدود الم  -من المتوقع   •
فهم على يُ " والذي شعر المجلس أنه قد قد يكون لها تأثيرالحالي إلى "

له "  قد يكونتطلب الكثير من المعلومات، إذ أن أي شيء تقريبًا "يأنه  
حتى وإن كانت  اليةئم المالقوا على قرارات بعض مستخدميتأثير

 .بعيدةذلك احتمالية 

. أشار التعريف الحالي فقط إلى الرئيسيوندمون المستخ •
أنه قد يُفهم على نطاق واسع أيضاً  "المستخدمين" الذين يخشى المجلس  

المالية للقوائم أنه يتطلب مراعاة جميع المستخدمين المحتملين جداً و
 صاح عنها.عند تحديد المعلومات التي يجب اإلف

 
إلعداد التقارير المالية رقم  تعديالت على المعيار الدولي 

) عقود اإليجار المتعلقة بامتيازات اإليجار المتعلقة ١٦(
  ) .١٩-بجائحة كورونا (كوفيد

يوفر التعديل للمستأجرين إعفاًء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار 
  ًال على عقد اإليجار.) يعد تعدي١٩-المتعلق  بجائحة كورونا (كوفيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

١٤ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  
 . تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة ( تتمة)٢

  سارية المفعول بعد:معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير  -ب 
  

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غير سارية المفعول بعد كما بتاريخ القوائم المالية لم يطبق البنك 
  وتفاصيلها كما يلي:

 المعايير الجديدة والمعدلة
للفترات  سارية المفعول

 تبدأ في أو بعد السنوية التي
) ٩) (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (٢المرحلة ( –إصالح معيار سعر الفائدة 

) األدوات المالية: االعتراف والقياس، والمعيار الدولي  ٣٩األدوات المالية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ) إفصاحات األدوات المالية، و٧إلعداد التقارير المالية رقم ( 

 عقود اإليجار -) ١٦) عقود التأمين، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (٤(
  

) (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ٢المرحلة (  –الفائدة    معيار سعرتُقدم التعديالت في  
) و ٧(ذات األرقام إلعداد التقارير المالية  ة الدوليايير ) والمع٣٩ولي رقم ( ) ومعيار المحاسبة الد٩رقم (

ف فقط وقَ ) وسيلة عملية للتعديالت التي يتطلبها اإلصالح، وتوضح أن محاسبة التحوط لم تُ ١٦( و) ٤(
الفائدة وإدخال اإلفصاحات التي تسمح للمستخدمين بفهم طبيعة ومدى المخاطر  معيار سعربسبب إصالح 

لتلك المخاطر باإلضافة    منشأةوكيفية إدارة ال  منشأةتعرض له التالذي   الفائدة  معيار سعرالناشئة عن إصالح  
إلى معدالت مرجعية بديلة، وكيفية إدارة   الفائدة معيار سعرإصالحات  في التحول من منشأةإلى تقدم ال

  لهذا االنتقال منشأةال
 

  ٢٠٢١كانون الثاني  أول

المتعلقة باإلشارة إلى اإلطار   األعمال  إندماج):٣الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (يار  المعتعديالت على  
 المفاهيمي.

  
تعمل التعديالت على تحديث مرجع قديم لإلطار المفاهيمي في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

  .) دون تغيير المتطلبات في المعيار الى حٍد كبير٣(
 

  ٢٠٢٢ي الثان كانون أول

قبل متحصالت ) الممتلكات واآلالت والمعدات المتعلقة بال١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (
 االستخدام المقصود. 

  

تحُظر التعديالت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع 
الالزمة ليكون قادًرا على التشغيل ته حاللع وتهيئته إلى الموقلك األصل األصناف المنتجة أثناء إحضار ذ

، في هااإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود، وتكلفة إنتاج إرتأتهابالطريقة التي 
 .ةأو الخسار ربحال

  ٢٠٢٢كانون الثاني  أول

 
واألصول  المحتملةوااللتزامات  )  المخصصات٣٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (

 تكلفة الوفاء بالعقد. -المتعلقة بالعقود المثقلة بالتزامات  المحتملة
  

تُحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل "التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد". يمكن أن تكون التكاليف 
العقد (من األمثلة على ذلك العمالة المباشرة ي تتعلق مباشرة بالعقد إما تكاليف إضافية للوفاء بهذا الت

أو تخصيص التكاليف األخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ العقود (من األمثلة على ذلك تخصيص والمواد) 
 .العقد)هالك لبند من الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في تنفيذ سترسوم اإل

 
  ٢٠٢٢كانون الثاني  أول

  

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

١٥ 

 

  ائم المالية إيضاحات حول القو

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 . تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة ( تتمة)٢
  

 سارية المفعول بعد:معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير  -ب 
  

 ٢٠٢٠ - ٢٠١٨ إلعداد التقارير المالية ةمعايير الدوليالالتحسينات السنوية على 
 :إجراء تعديالت على المعايير التالية

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى  -) ١رقم ( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 التقارير المالية (أ) من المعيار الدولي إلعداد  ١٦طبق الفقرة د للشركة التابعة التي تُ يسمح التعديل  -

غ عنها من الشركة األم، بناًء بلَّ ) بقياس فروق الترجمة التراكمية من خالل استخدام المبالغ المُ ١رقم (
 . على تاريخ انتقال الشركة األم إلى معايير التقارير المالية الدولية

 وم التي تعديل الرسيوضح ال - األدوات المالية -) ٩رقم ( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
من المعيار الدولي إلعداد التقارير   ٣٫٣٫٦٪" في الفقرة ب  ١٠تتضمنها المنشأة عندما تطبق اختبار "

فقط الرسوم  منشأةال تتضمن) في تقييم ما إذا كان سيُلغى االعتراف بالتزام مالي. ٩المالية رقم (
ستلمها تعها أو في ذلك الرسوم التي يدف (المقترض) والمقرض، بما منشأةالمدفوعة أو المستلمة بين ال

 .أو المقرض نيابة عن اآلخر منشأةال

 ) يزيل التعديل على المثال التوضيحي   -  عقود اإليجار)  ١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 ) توضيح سداد المؤجر لتحسينات عقد١٦حب للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم () المصا١٣رقم (

كيفية الأي ارتباك محتمل فيما يتعلق بمعالجة حوافز اإليجار التي قد تنشأ بسبب  حلاإليجار من أجل 
 .في هذا المثالبها حوافز اإليجارالتي تم توضيح 

 ) من معيار ٢٢(   لغي التعديل المطلب الوارد في الفقرةي  -  الزراعة  ) ٤١معيار المحاسبة الدولي رقم (
لضريبية عند قياس القيمة العادلة )  للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية ا٤١المحاسبة الدولي رقم (

 .لألصل الحيوي باستخدام تقنية القيمة الحالية

 

  
  
  
  
  

للفترات  سارية المفعول
  تبدأ في أو بعد السنوية التي

  ٢٠٢٢كانون الثاني  أول

المتعلقة بتصنيف المطلوبات على   المالية القوائم عرض ):١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (
  أنها متداولة أو غير متداولة

على تحديد ما إذا كان   منشأةتهدف التعديالت إلى تعزيز االتساق في تطبيق المتطلبات من خالل مساعدة ال
المركز المالي التي لها تاريخ تسوية غير مؤكد على   قائمةيجب تصنيف الديون والمطلوبات األخرى في 

  لة. اوغير متد لة (مستحقة أو يحتمل أن تكون مستحقة السداد خالل عام واحد) أوأنها متداو
  

  ٢٠٢٣كانون الثاني  أول

  

تمديد اإلعفاء المؤقت من  عقود التأمين) ٤تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
  ). ٩تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

تاريخ انتهاء الصالحية المحدد لإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  لتعديليغير ا
، بحيث يُطلب من األدوات المالية)  ٩رقم (  من تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )٤رقم (

ت السنوية التي تبدأ في أو بعد أول  ) للفترا٩الشركات تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
  . ٢٠٢٣كانون الثاني 

  ٢٠٢٣كانون الثاني    أول

المالية الموحدة ومعيار المحاسبة   القوائم)   ١٠تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
تعلق بمعالجة  ) فيما ي٢٠١١االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (  )٢٨رقم (  الدولي

  .أو المشروع المشتركبيع أو مساهمة األصول من والمستثمر في شركته الزميلة 

تأجيل تاريخ السريان إلى  
أجل غير مسمى. ما يزال 

  التبني مسموًحا به.
 

للتطبيق واعتماد هذه المعايير ات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للبنك عندما تكون قابلة توقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرت
  ألولي.ايكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للبنك في فترة التطبيق والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد ال

 
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

١٦ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 
  

 أهم السياسات المحاسبية  -٣
 

  بيان اإللتزام  ١-٣
  

ــنة  ــنة المنتهية في   ٢٠٢٠تم اعداد القوائم المالية للبنك لسـ وفقاً للمعاييرالدولية للتقاريرالمالية ، هذا وقد تم اعداد القوائم المالية للبنك للسـ
رفقة ال تتضـمن المالية المقرة من قبل سـلطة النقد الفلسـطينية .إن القوائم المالية الم وفقاً للمعاييرالدولية للتقارير  ٢٠١٩كانون األول   ٣١

ة فيما وبين المعايير الدولية للتقارير المالية المقرة من قبل ســلطة النقد الفلســطيني إختالفات جوهرية بين المعاييرالدولية للتقارير المالية  
  . ٢٠١٩و ٢٠٢٠يخص سنة 

 
  

  أسس اإلعداد  ٢-٣
كما  أو بالقيمة العادلة  إعادة التقييم المقاـسة بقيم المالية بعض األدوات ناء لمبدأ التكلفة التاريخية باـستثطبقاً تم إعداد القوائم المالية المرفقة  

ــح هو ، كما   الفترة المالية في نهاية ــياموض ـ في الس ــبيةات ـس ــكل عام  تعتمد التكلفة التاريخية  .أدناه المحاس على القيمة العادلة للمقابل بش
  .المدفوع مقابل الموجودات والخدمات

  

ــيتم قب  تُعرف القيمة العادلة ضـــه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضـــمن معاملة منظمة بين بالســـعر الذي سـ
وب كان مقدراً باسـتخدام أسـلر يمكن تحقيقه بطريقة مباشـرة أو ما إذا كان السـعتاريخ القياس، بغض النظر عق في  المتشـاركين في السـو

ــل أو بعين االعتبار تلك الع البنكأخد يمن الموجودات أو المطلوبات،  وعند تقدير القيمة العادلة أليتقييم آخر،  ــعير األصـ وامل عند تسـ
ــاح في هذه تم تحديد  .في تاريخ القياساإللتزام  ــتثناء  القوائمالقيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصـ ــاس، باسـ المالية على ذلك األسـ

  .٣٦)(ليست قيمة عادلة، مثل القيمة المستخدمة في المعيار المحاسبي الدولي رقم القياسات التـي تتشابه مع القيمة العادلة ولكنها 
  

بناًء على مدى وضــوح المدخالت  )٣(أو  )٢(أو  )١(تُصــنف قياســات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقارير المالية، إلى المســتوى 
  القيمة العادلة بالكامل، وهي محددة كما يـلي: بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات

ــر المعدّلة) لموجودات أو مطلوبات مطابقة في أـسواق :  )١(مدخالت المـستوى  - وهي المدخالت المـستنبطة من األـسعار المدرجة (غيـــ
 ،أة الحصول عليها في تاريخ القياسنشطة والتـي يمكن للمنش

والمالحظة  )١(ات عدا عن األســعار المدرجة المســتخدمة في المســتوى ســتنبطة من البيانوهي المدخالت الم:  )٢(مدخالت المســتوى  -

  ، وبطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة للموجودات أو المطلوبات، سواء

 .وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة:  )٣(مدخالت المستوى  -
  
في الضـفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم تجميع القوائم المالية بعد  وفروع فلسـطين إلدارةمالية  رفقة على القوائم الالقوائم المالية المتمل تشـ 

ــترـكة بين اإلدارة والفروع  ــاـبات اـلداخلـية المشــ  ٣١إن المـعامالت في الطريق بين اإلدارة والفروع كـما في  .أن تم إجراء التـقاص للحســ
  .في قائمة المركز المالي أو المطلوبات االخرى ىن الموجودات األخررت ضمقد ظه ٢٠١٩و  ٢٠٢٠كانون األول 

  
  .األردني هو عملة اظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للبنكدينار إن ال
  

 األدوات المالية  ٣-٣
 

  االعتـراف المبدئـي والقياس:
  

ة ويتم االعتراف بالقروض عندما يصبح البنك طرفاً في أحكام تعاقدية خاصة باألدايتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 والسلف للعمالء حال قيدها الى حساب العمالء. 
  

  

اليف المعامالت التي تعود مباشرة إلى حيازة أو تُقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وتضاف أو تخصم تك

) من القيمة العادلة  قائمة الدخلبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الموجودات والمطلوبات المالية (عدا الموجودات والمطلوإصدار 

اف بتكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، حسب االقتضاء، عند االعتراف المبـدئي. يتم االعتر

 رباح والخسائر مباشرة في قائمة الدخل. مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األ بحيازة موجودات
  
  
  
  
  
  
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

١٧ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  

 (تتمة)أهم السياسات المحاسبية . ٣
  

  

 (تتمة)األدوات المالية  ٣-٣
  

 :يعالج هذا الفرق على النحو التاليولي ، فإن البنك القيمة العادلة عند اإلعتراف األإذا كان سعر المعاملة يختلف عن 

إذا تم إثبات القيمة العادلة بسعر محدد في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات متماثلة أو بناًء على أسلوب تقييم يستخدم فقط  •
ليوم  الخسارة عند اإلعتراف األولي (أي ربح أو خسارة ا مدخالت يمكن مالحظتها في السوق ، فإنه يُعترف بالفرق في الربح أو

 األول) ؛

في جميع الحاالت األخرى ، تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر المعاملة (أي أنه سيتم تأجيل ربح أو خسارة اليوم األول من   •
 خالل تضمينه / تضمينها في القيمة الدفترية األولية لألصل أو اإللتزام).

 

، فقط إلى الحد الذي ينشأ   إلى قائمة الربح أو الخسارة على أساس منطقي  ولي ، سيتم اخذ الربح أو الخسارة المؤجلةتراف األبعد اإلع
فيه عن تغيير في عامل (بما في ذلك الوقت) يأخذه المشاركون في السوق بعين االعتبار عند تسعير األصل أو اإللتزام  او عند الغاء 

  اه .االعتراف من تلك االد
 

  اإلعتراف المبدئي
  

الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة عندما يكون شراء أو بيع أصل مالي بموجب عقد تتطلب شروطه تسليم يتم اإلعتراف بكافة 
استثناء ، ويتم قياسه مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة ب األصل المالي ضمن اطار زمني محدد من قبل السوق المعني

. يتم االعتراف بتكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بإستحواذ الموجودات من خالل الدخل  مة العادلة  تلك الموجودات المالية المصنفة بالقي
  . الدخلفي قائمة الدخل المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 

  القياس الالحق
ــمن نـطاق المعـيار اـلدولي للتـقاريريتطـلب قـياس جميع الموجودات الـمالـية المعترف بهـ  ) الحـقاً ـبالتكلـفة  ٩الـمالـية رقم ( ا والتي تقع ضــ
إلدارة الموجودات المالية وخصـائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات  البنكالمطفأة أو القيمة العادلة على أسـاس نموذج أعمال  

  المالية .
  

  وعلى وجه التحديد: 

لى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي يكون لها تدفقات نقدية ي نموذج األعمال الذي يهدف إادوات التمويل المحتفظ بها ف •
  تعاقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ، ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة ؛

ع أدوات الدين،  ى كالً من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيويل المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إل أدوات التم •
يمة والتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ، ويتم قياسها الحقاً بالق

  ل الشامل اآلخر؛العادلة من خالل الدخ 

على أساس القيمة العادلة ، أو المحتفظ بها للبيع) واإلستثمارات خرى (مثل أدوات الدين المدارة  يتم قياس جميع أدوات التمويل األ •
  . الدخلفي حقوق الملكية الحقاً بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

  
  

اس كل أصــل على لغاء بعد االعتراف األولي باألصــل المالي على أـسـ ومع ذلك ، يمكن للبنك أن يقوم باختيار/ تحديد غير القابل لإل
  حدى كما يلي :

يمكن للبنك القيام باالختيار بشكل غير قابل لإللغاء إدراج التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق الملكية غير  •
عيار الدولي لمشتري ضمن إندماج األعمال التي ينطبق عليها المالمحتفظ بها للتداول أو االستبدال المحتمل المعترف به من قبل ا

 ل الشامل اآلخر؛ و  ) ، في الدخ٣للتقارير المالية رقم (

يمكن للبنك تحديد بشكل غير قابل لاللغاء أدوات التمويل التي تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل   •
يخفض بشكل كبير عدم التطابق في المحاسبة قوم بإلغاء أو إذا كان ذلك ي الدخلا بالقيمة العادلة من قائمة الشامل اآلخر كما تم قياسه

 (المشار إليها بخيار القيمة العادلة).
  
  
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

١٨ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  

 (تتمة)أهم السياسات المحاسبية . ٣
  

  

 (تتمة)األدوات المالية  ٣-٣
  

 شامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الأدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو 
  

  .يقوم البنك بتقييم تصنيف وقياس األصل المالي وفق خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ونموذج أعمال البنك إلدارة األصل 
  

خر، فإن ـشروطه التعاقدية بالنـسبة لألـصل الذي يتم تـصنيفه وقياـسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـشامل اآل
  .على المبلغ األصلي القائم  ينبغي أن تؤدي إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة

  
، فإن األصـل هو القيمة العادلة لألصـل المالي  (SPPI)الفائدة على المبلغ األصـلي القائم لغايات اختبار مدفوعات أصـل الدين و

لي (على ســبيل المثال ؛ إذا كان هناك تســديد ألولي . قد يتغير هذا المبلغ األســاســي على مدى عمر األصــل الماعند االعتراف ا
ــل الدين) . تتكون الفائدة من البدل للقيمة الزمنية للنقود ، ــلي القائم خالل فترة  ألصــ ولمخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصــ

ــافة إلى هامش الربح . يتم إجراء تقييم لمدفوعات معينة من الوقت وخيارات ومخاطر اإلقراض   ــية األخرى ، باإلضـ ــاسـ األسـ
  .غ األصلي القائم بالعملة المقوم بها األصل المالي أصل الدين والفائدة على المبل

  
ترتيب التمويل النقدية التعاقدية التي تمثل مدفوعات أصـل الدين والفائدة على المبلغ األصـلي القائم والتي تتوافق مع  إن التدفقات

النقدية التعاقدية غير المرتبطة  األســاســي . إن الشــروط التعاقدية التي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات
لتعرض للتغيرات في أـسعار األـسهم أو أـسعار الـسلع ، ال تؤدي إلى تدفقات نقدية تعاقدية والتي بترتيب التمويل األـساـسي ، مثل ا

يب  ن مدفوعات أصــل الدين والفائدة. كما يمكن أن يكون األصــل المالي الممنوح أو المســتحوذ عليه عبارة عن ترتتكون فقط م
 ً   .يفي شكله القانون التمويل األساسي بغض النظر عما إذا كان قرضا

  
  تقييم نموذج االعمال

  

ً   يعتبر تقييم نماذج األعمال إلدارة الموجودات المالية أمراً  مالي. يحدد البنك نماذج األعمال على مستوى األصل اللتصنيف    أساسيا
 ً وال يعتمد نموذج األعمال الخاص بالبنك على  .لتحقيق هدف أعمال معين  يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معا

    . كل أداة على حدىلى أساس  ي وليس عنوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية ، وبالتالي يتم تقييم نموذج األعمال عند مستوى جماع
  

ت يتبنى البنك أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواته المالية التي تعكس كيفية إدارة البنك لموجوداته المالية من أجل توليد التدفقا
بيع الموجودات قدية أو  ية التعاالنقدية . تحدد نماذج أعمال البنك ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقد

  المالية أو كليهما.
  

ياخذ البنك في االعتبار جميع المعلومات ذات العالقة المتاحة عند إجراء تقييم نموذج العمل. ومع ذلك، ال يتم إجراء هذا التقييم 
أو "حالة   األسوأ" "الحالة على أساس السيناريوهات التي ال يتوقع البنك حدوثها بشكل معقول ، مثل ما يسمى بسيناريوهات

  :اإلجهاد". كما يأخذ البنك في االعتبار جميع األدلة ذات العالقة المتاحة مثل 

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات ما إذا كانت إستراتيجية اإلدارة تركز على الحصول على   •
جودات المالية مع فترة المطلوبات المالية التي تمول تلك ترة المومطابقة فاإليرادات التعاقدية ، والحفاظ على معدل ربح محدد، و

 الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.

كيفية تقييم أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا وإبالغ موظفي اإلدارة الرئيسيين بذلك  •
 ؛ و

داء نموذج األعمال (والموجودات المالية الموجودة في ذلك النموذج)، وعلى وجه الخصوص  ثر على أالتي تؤ المخاطر •
 الطريقة التي تدار بها تلك المخاطر ؛ و

كيفية تعويض مديري األعمال (على سبيل المثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة لألصول المدارة أو على   •
 .محصلة)اقدية الدية التعالتدفقات النق

  

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

١٩ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  

 (تتمة)أهم السياسات المحاسبية . ٣
  

  

 (تتمة)األدوات المالية  ٣-٣
  

من جزء هي  عند اإلعتراف المبدئي باألصل المالي ، يقوم البنك بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها مؤخراً 
نموذج أعمال قائم أو فيما إذا كانت تعكس بداية نموذج أعمال جديد . يقوم البنك بإعادة تقييم نماذج أعماله في كل فترة تقرير 

  .لتحديد فيما إذا كانت نماذج األعمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة 
  

لة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تصنيف الربح /  عندما يتم إلغاء اإلعتراف بأداة الدين التي تم قياسها بالقيمة العاد
. في المقابل ، بالنسبة لالستثمار الدخلمتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر ضمن حقوق الملكية إلى قائمة  الخسارة ال

الربح / الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقاً   كية الذي تم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنفي حقوق المل
  .بل يتم تحويلها مباشرة ضمن حقوق الملكية  الدخلخر ال يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة في الدخل الشامل اآل

  

  الختبار التدني . اً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتخضع أدوات الدين التي يتم قياسها الحق
  

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
  

  :هي الدخل إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

  ليست مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ؛ أو/ و موجودات ذات تدفقات نقدية تعاقدية والتي هي  •

دات محتفظ بها ضمن نموذج األعمال غير تلك المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ بها للتحصيل جومو •
  والبيع ؛ أو

  .باستخدام خيار القيمة العادلة  الدخلموجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  •
 

  . الدخل ف بأية أرباح / خسائر ناتجة عن إعادة القياس في قائمةيتم قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة ، مع اإلعترا
  

  

  (تتمة) الخسارةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو 
  

 إعادة التصنيف
.  أثر، يعاد تصـــنيف الموجودات المالية التي تعرضـــت للت إذا تغير نموذج األعمال الذي يحتفظ بموجبه البنك بموجودات مالية

ــتقبلي اعتباراً  ــنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مسـ ــري متطلبات التصـ من اليوم األول من فترة التقرير األولى بعد  تسـ
. يتم النظر في التغيرات في التدفقات النقدية  التغيير في نموذج األعمال والذي ينتج عنه إعادة تـصنيف الموجودات المالية للبنك

  المالية. اطار السياسة المحاسبية المتعلقة بتعديل واستبعاد الموجوداتالتعاقدية في 
  

  صرف العمالت األجنبية أرباح وخسائر
 

تحدد القيمة الدفترية للموجودات المالية المسجلة بالعملة األجنبية وتترجم بالسعر السائد في نهاية کل فترة تقرير. وعلى وجـه 
  :التحديد

بفروقات من عالقة تحوطية محددة ، قإنه يعترف  والتي ليست جزءاً  ية المقاسة بالتكلفة المطفأةفيما يتعلق بالموجودات المال •
 ؛ و  الدخلالعملة في قائمة 

من عالقة تحوطية   فيما يتعلق بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي هي ليست جزءاً  •
ى  . كما يُعترف بفروقات الصرف األخرالدخلف على التكلفة المطفأة ألداة الدين في قائمة محددة، فإنه يُعترف بفروقات الصر

 تقييم ؛ والفي الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إعادة 

من عالقة محاسبية  والتي هي ليست جزءاً  الدخلفيما يتعلق بالموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة  •
 ؛ الدخلرف من ربح أو خسارة في قائمة دة ، فإنه يُعترف بفروقات الصتحوطية محد

، يُعترف بفروقات أسعار الصرف في الدخل   فيما يتعلق بأدوات حقوق الملکية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل •
 .التقييمالشامل اآلخر في إحتياطي إعادة  

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

٢٠ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠انون األول ك ٣١هية في للسنة المنت

  

 (تتمة)أهم السياسات المحاسبية . ٣
  
  
  
  
  
  

 (تتمة)األدوات المالية  ٣-٣
  

  خيار القيمة العادلة
(خيار القيمة العادلة)   الدخليمكن تصنيف أداة مالية ذات قيمة عادلة يمكن قياسها بشكل موثوق بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

. يمکن  ها بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراءحتى إذا لم يتم اقتناء األدوات المالية أو تكبد عند االعتراف األولي بها
استخدام خيار القيمة العادلة للموجودات المالية إذا کان يقضي أو يقلل بشکل کبير من عدم تطابق القياس أو االعتراف الذي  

، أو االعتراف باألرباح والخسائر ذات الصلة علی أساس مختلف  تن سينشأ بخالف ذلك من قياس الموجودات أو المطلوباکا
 :   . يمكن اختيار خيار القيمة العادلة للمطلوبات المالية في الحاالت التالية ("عدم التطابق المحاسبي")

 .  التطابق المحاسبيإن كان االختيار يؤدي إلى الغاء أو تخفيض بشكل كبير عدم  •

، وفقًا الستراتيجية موثقة إلدارة المخاطر  من محفظة تُدار على أساس القيمة العادلة تمثل جزءً إن كانت المطلوبات المالية  •
 أو االستثمار؛ أو 

 . ساسيإن كان هناك مشتق يتضمنه العقد المالي أو غير المالي األساسي وال يرتبط المشتق ارتباًطا وثيقًا بالعقد األ •
  

أثناء االحتفاظ بها أو إصدارها. يتم قيد  الدخلالقيمة العادلة من خالل قائمة  ال يمكن إعادة تصنيف هذه األدوات من فئة
بالقيمة العادلة مع إدراج أي أرباح أو خسائر غير محققة  الدخلالموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 القيمة العادلة في إيرادات االستثمار. ناتجة عن التغيرات في
  

 التدني
يقوم البنك باإلعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من  

  :  الدخلخالل قائمة 

 .األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  •

 تسهيالت إئتمانية مباشرة. •

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة. •

 يمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر .موجودات مالية بالق •

  تعرضات خارج قائمة المركز المالي خاضعة لمخاطر اإلئتمان. •
 

 .ال يتم إثبات خسارة تدني في ادوات حقوق الملكية 
  

بشكل منفصل أدناه) باستثناء الموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات القيمة اإلئتمانية المنخفضة (والتي تم أخذها باإلعتبار 
  يجب قياس خسائر االئتمان المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل :

، أي العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن تلك األحداث  ) شهراً ١٢الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة ( •
بعد تاريخ اإلبالغ، ويشار إليها بالمرحلة األولى ؛   ) شهراً ١٢(االفتراضية على األدوات المالية التي يمكن تحقيقها في غضون  

  أو

، أي العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع األحداث  ) شهراً ١٢الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة ( •
 والمرحلة الثالثة.  االفتراضية المحتملة على مدى عمر األداة المالية والمشار إليها في المرحلة الثانية

 
يتوجب قيد مخصص للخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لألداة المالية إذا زادت مخاطر االئتمان على تلك األداة المالية 

 يعادلبمبلغ  الخسارة اإلئتمانية المتوقعة بشكل كبير منذ االعتراف األولي. وبخصوص جميع األدوات المالية األخرى ، تقاس
  . ) شهراً ١٢لمدة ( ة اإلئتمانية المتوقعة سارالخ
 

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

٢١ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  

 (تتمة)أهم السياسات المحاسبية . ٣
  

 (تتمة)األدوات المالية   ٣-٣
  

االئتمان . يتم قياس هذه القيمة على أنها القيمة تعتبر الخسائر االئتمانية المتوقعة تقديًرا مرجًحا محتمًال للقيمة الحالية لخسائر 
ية المستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها والتي تنشأ من ترجيح الحالية للفرق بين التدفقات النقد

 ألصل . لسيناريوهات اقتصادية مستقبلية ، مخصومة وفقا لسعر الفائدة الفعال عدة 
  

غير المستغلة ، فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية   للسقوف  بالنسبة
  قدية التي يتوقع البنك تلقيها إذا تم استغالل التمويل ؛ والمستحقة للبنك إذا قام المقترض بسحب التمويل والتدفقات الن

 

ئتمانية المتوقعة هي الفرق بين المدفوعات المتوقعة لتسديد حامل أداة الدين  لمالي ، فإن الخسائر االبالنسبة لعقود الضمان ا
  طرف آخر .المضمونة مطروحا منها أي مبالغ يتوقع البنك استالمها من حامل األداة أو العميل أو أي 

 

اس المحفظة للقروض التي تتقاسم خصائص المخاطر يقوم البنك بقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على أساس فردي أو على أس
تند قياس مخصص الخسارة إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل باستخدام معدل الفائدة  االقتصادية المماثلة . يس

  لألصل ، بغض النظر عما إذا تم قياسها على أساس فردي أو على أساس المحفظة .الفعال األصلي 
  

  . )٩(رقم  المالية للتقارير الدولي معيارلل وفقا المتوقعة اإلئتمانية الخسائر مخصصات نويتك يتم
  

  

  الموجودات المالية المتدنية ائتمانيا
 

ــل المالي " متدني إئتمانياً " عند وقوع  ــل يعتبر األص ــتقبلية المقدرة لألص ــار على التدفقات النقدية المس حدث أو أكثر له تأثير ض
التدني اإلئتماني بيانات يمكن إلى الموجودات المالية المتدني إئتمانياً كموجودات المرحلة الثالثة . تشـمل األدلة على   المالي . يشـار

  مالحظتها حول األحداث التالية :

   لمقترض أو المصدر؛صعوبات مالية كبيرة يواجهها ا •

  إخالل في العقد ، على سبيل المثال العجز أو التأخير في التسديد ؛  •

 ام البنك بنمح المقترض ، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض ، تنازالً ؛ أويق •

  ؛ أو إختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية •

 . مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدةشراء أصل  •
ــترك لعدة أحداث في تحول الموجودات المالية إلى  ن ذلكوفي حال تـعذر تـحديد حدث منفرد ، وبدال م ــبب التأثير المشــ ، قد يتســ

ــل ـتدني إئتـماني ألدوات ا لدين التي تمثل الموجودات موجودات ذات قيـمة إئتـمانـية مـتدنـية . يقوم البـنك بتقييم فيـما إذا کان ـقد حصــ
الشــامل اآلخر في تاريخ کل تقرير. لتقييم ما إذا کان هناك تدني  المالية المقاســه بالتکلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل

زيادة عوامل مثل عائدات السندات والتصنيف االئتماني وقدرة المقترض علی  البنـك يعتبرادية ، إئتمـاني في أدوات الدين السي
  التمويل.

  

ـــعه ا ـــبب ـتدهور وضــ لـمالي ، ـما لم يتوفر دلـيل على أـنه نتيـجة لمنح يعتبر القرض ـقد ـتدنى إئتـمانـياً عـند منح المقترض امتـيازاً بســ
ــتال ــرات أخرى للتدني . االمتياز ، فإن خطر عدم إس ــأ كبيراً ، وال توجد هناك مؤش م التدفقات النقدية التعاقدية قد إنخفض إنخفاض

صـــل قد تدنى إئتمانياً  الموجودات المالية التي يكون هناك تفكير في إجراء تنازالت حولها ولكنها ال تمنح ، يعتبر األ وبخصـــوص
لتخلف عن الســداد. يشــمل تعريف التخلف عن الســداد عندما يتوفر دليل واضــح على تدني االئتمان بما في ذلك الوفاء بتعريف ا

ــداد والتوقف  ــرات إحتمالية عدم الســ ــتحقة الدفع لمدة (مؤشــ وعلى الرغم من ذلك ، فإن  .أو أكثر ) يوماً ٩٠إذا كانت المبالغ مســ
  ) يوًما من االستحقاق يتم دعمها بمعلومات معقولة .٩٠لقيمة للموجودات بعد (لتي ال يتم فيها االعتراف بانخفاض االحاالت ا

  

 الموجودات المالية المشتراة أو التي نشأت المتدنية إئتمانياً 
تراة أو ي أتتم التعامل مع الموجودات المالية المـش ة  ظًرا ألن األصـل يكون ذو قيمة ائتمانيالمتدنية إئتمانياً بطريقة مختلفة ن التي نـش

منخفـضة عند االعتراف األولي. وبخـصوص هذه الموجودات، يـستدرك البنك جميع التغيرات في الخـسارة اإلئتمانية المتوقعة على 
هذه . يؤدي التغيير اإليجابي لمثل الدخل مدى الحياة منذ االعتراف األولي كمخصــص خســارة ، وتســتدرك أي تغييرات في قائمة

     ني القيمة.األصول إلى تحقيق مكاسب تد
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٢٢ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  

 (تتمة)أهم السياسات المحاسبية . ٣
  

  (تتمة)األدوات المالية   ٣-٣
  

  في السدادالتخلف تعريف 
  د الخسارة اإلئتمانية المتوقعة. يستخدم تعريف التخلف عن السداد يُعتبر تعريف التخلف عن السداد أمراً في غاية األهمية عند تحدي

لمدة  الخسارة اإلئتمانية المتوقعة وفي تحديد ما إذا كان مخصص الخسارة يستند إلى في قياس قيمة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 
 ) ؛Probability of Default(   عن السداد  الحياة ، ألن التخلف عن السداد هو أحد مكونات احتمالية التخلف  شهراً أو لمدى  ١٢

 وتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ادناه. الخسائر اإلئتمانية المتوقعة التي تؤثر على كل من قياس
  

  :يعتبر البنك ما يلي بمثابة حدث للتخلف في السداد 

ً  ٩٠لمقترض عن السداد ألكثر من تخلف ا •  هم إلى البنك ؛ أوبخصوص أي التزام ائتماني م يوما

 .من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته اإلئتمانية للبنك بالكامل •
 

داد بـشكل مناـسب ليعكس الخصـائص المختلفة ألنواع مختلفة من األصـول. وتعتبر الـسحوبات على  يُصـمم تعريف التخلف عن الـس
  .مه بحد أصغر من المبلغ الحالي غير المسددمكشوف مستحقة الدفع بمجرد إنتهاك العميل حدًا محددًا أو تم إعالال

 

عند تقييم ما إذا كان من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزامه االئتماني ، يأخذ البنك في الحســـبان المؤشـــرات النوعية والكمية 
ــر النووتعتمد المعلومات المقيمة على نوع ا ــركات ، فإن المؤش ــبيل المثال في اإلقراض للش ــل ، وعلى س ــتخدم هو ألص عي المس

ــب لإلقراض بالتجز ــداد إلتزام آخر خرق العهود ، وهو أمر غير مناس ــداد وعدم س ــرات الكمية ، مثل التأخر في الس ئة. إن المؤش
در معلومات متنوعة لتقييم التخلف عن الســداد للطرف المقابل ، هي مدخالت رئيســية في هذا التحليل. كما يســتخدم البنك مصــا

 ً  أو يتم الحصول عليها من مصادر خارجية. والتي تَُطورداخليا
  

 الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
يقوم البنك بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات القروض الصــادرة وعقود الضــمان المالي التي تخضــع لمتطلبات انخفاض 

ذ االع ان مـن ادة كبيرة في مـخاطر االئتـم اك زـي اـنت هـن ا إذا ـك ة لتقييم ـم ادة كبيرة في مـخاطر القيـم اك زـي اـنت هـن تراف األولي . إذا ـك
   .) شهراً ١٢اس مخصص الخسارة على أساس مدى الحياة بدالً من الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة (االئتمان ، يقوم البنك بقي

  
المالي انه لم يحصــل لها زيادة هامة ال يقوم البنك باعتبار الموجودات المالية ذات المخاطر االئتمانية "المنخفضــة" بتاريخ التقرير 

ـــمان في مـخاطر اإلئتـمان . نتيـجةً ـلذـلك ، يقوم ا ــادرة وعقود الضــ لبـنك بمراقـبة جميع الموجودات الـمالـية وإلتزاـمات القروض الصــ
  المالي التي تخضع إلنخفاض القيمة للزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان .

  
ان عل اـنت مـخاطر االئتـم ا إذا ـك د تقييم ـم ً عـن ا اـع د ارتفـعت ارتـف ة ـق الـي ذ االعتراف األولي ، يقوم البـنك ى األداة الـم ة   كبيرا مـن ارـن بمـق

تحقاق المتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث  تناداً إلى اإلـس داد على األداة المالية في تاريخ التقرير اـس مخاطر حدوث التخلف في الـس
 ً تم االعتراف باألداة المالية ألول مرة . عند تاريخ التقرير الحالي عندما   لفترة االســتحقاق المتبقية في تخلف عن الســداد كان متوقعا

ا في ذـلك الخبرة إجر دعم ، بـم ة لـل ابـل ة التي تكون معقوـلة وـق ة والنوعـي ار ـكٍل من المعلوـمات الكمـي أـخذ البـنك ـباالعتـب اء ـهذا التقييم، ـي
ــتقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد ال مب رر له ، بناًء على الخبرة التاريخية للبنك وتقييم الخبير اإلئتماني  التاريخية والمعلومات المســ

  ك المعلومات المستقبلية .بما في ذل
  

ــداد عند االعتراف األولي وفي تواريخ التقارير  ــاس تحديد احتمالية التخلف في السـ ــادية المتعددة أسـ ــيناريوهات االقتصـ تمثل السـ
ــادي ــيناريوهات االقتص ــينتج عن الس ــيناريوهات المختلفالالحقة . س ــداد. إن ترجيح الس ة ة المختلفة احتمالية مختلفة للتخلف عن الس

يشــكل أســاس متوســط اإلحتمال المرجح للتخلف عن الســداد والذي يســتخدم لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ارتفعت بشــكل  
  كبير .
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٢٣ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠األول  كانون ٣١للسنة المنتهية في 

  

 (تتمة)أهم السياسات المحاسبية . ٣
 (تتمة)األدوات المالية   ٣-٣

  

  
األطراف المقابلة للبنك ، بالنـسبة إلى تمويل الـشركات ، تـشمل المعلومات اإلـستـشرافية اآلفاق المـستقبلية للـصناعات التي تعمل فيها 

للين الماليين والهيئات الحكومية ومراكز الفكر ذات الصلة وغيرها والتي يتم الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين والمح
ــادية من المنظمات المماثلة  ــادر الداخلية والخارجية المتنوعة للمعلومات االقتصـ ــافة إلى األخذ في اإلعتبار المصـ الفعلية ، باإلضـ

ــرافية التوقعا ــتشـ ــمن معلومات اإلقراض اإلسـ ــوص تمويل االفراد ، تتضـ ــادية عينها مثل اإلقراض والمتوقعة. وبخصـ ت االقتصـ
خاصــة للمناطق التي تركز على صــناعات معينة ، باإلضــافة إلى   المؤســســي وتوقعات إضــافية للمؤشــرات االقتصــادية المحلية ،

تعلقة بالســـداد. يخصـــص البنك لنظائره درجة مخاطر ائتمان داخلية ذات صلة بناء علی معلومات داخلية عن ســـلوك العمالء الم
ً  االئتمانية. وتعد المعلومات الكمية مؤشـــراً جودتها  ــيا ــتند إلى التغيير في أســـاسـ  على الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وهي تسـ

  :عن السداد مدى الحياة من خالل مقارنة إحتمالية التخلف عن السداد بناًء على التغير في إحتمالية التخلف 

 في تاريخ التقرير؛ و إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية •

إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية بهذه النقطة من الزمن الذي تم تقديرها على أساس الحقائق والظروف عند  •
 .االعتراف األولي للتعرض

 

قياس مخصصات الخسارة   إحتماليات التخلف عن السداد إستشرافية ، ويستخدم البنك المنهجيات والبيانات ذاتها المستخدمة فيتُعتبر  
  اإلئتمانية المتوقعه.

 

في الوقت  إحتمالية التخلف عن الســــداد إن العوامل النوعية التي تشــــير إلى زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان تنعكس في نماذج
ئتمان قد زادت ومع ذلك ، ال يزال البنك ينظر بشـــكل منفصـــل في بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر اال المناســـب.

تي تشــملها "قائمة المراقبة" حيث يدرج زيادة كبيرة. وفيما يتعلق باإلقراض للشــركات ، فإن هناك تركيز خاص على األصــول ال
ــأن إقراض االفراد ، التعرض في  ـقائـمة المراقـبة عـندـما يكون ه ـناك مـخاوف حول ـتدهور الـجدارة االئتـمانـية للطرف المـقاـبل. وبشــ

ــوـله ، وعالمات االئتمان واألحداث مثل البطالة أو ـياخذ البـنك في ا ــداد وتحـمل ـعدم حصــ العتبار توقعات حصول فترات ـعدم ســ
 .إلفالس أو الطالق أو الوفاة ا

  

  
  الماليةتعديل وإلغاء اإلعتراف بالموجودات 

قدية ألصــــل مالي أو يتم يتم التعديل على األصــــل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشــــروط التعاقدية التي تنظم التدفقات الن
ــل الـمالي . يؤثر التـعد ــتحـقاق األصــ ـيل على مبلغ و/ أو توقـيت الـتدفـقات النـقدـية تـعديلـها بطريـقة أخرى بين االعتراف األولي واســ

إذا لم وراً أو في تاريخ مـستقبلي . باإلـضافة إلى ذلك ، ـسيـشكل إدخال أو تعديل العهود القائمة لقرض قائم تعديالً حتى التعاقدية إما ف
لنـقدـية بـناًء على ـما إذا ـكان تؤثر ـهذه التعـهدات الـجدـيدة أو المـعدـلة على الـتدفـقات النـقدـية على الفور ولكنـها ـقد تؤثر على الـتدفـقات ا

   (على سبيل المثال تغيير في الزيادة في معدل الفائدة الذي ينشأ عندما يتم فسخ التعهدات) .التعهد مستوفياً أم ال
  

القروض مع العمالء الذين يواجهون صـــعوبات مالية لزيادة التحصـــيل وتقليل مخاطر التعثر في دة التفاوض على  يقوم البنك بإعا
ن فيها المقترض قد بذل كل الجهود المعقولة للدفع بموجب الشـروط السـداد . يتم تيسـير شـروط سـداد القرض في الحاالت التي يكو

ــلية ، وأن يكون خطر هام من التع ــداد أو التقصـــير قد حدث بالفعل ومن المتوقع أن يتمكن المقترض من التعاقدية األصـ ثر في السـ
قرض ، التغييرات في توقيت التدفقات وط المعدلة في معظم الحاالت تمديد فترة اســتحقاق الالوفاء بالشــروط المعدلة . تشــمل الشــر

ستحقة (األصل واإلعفاء من الفائدة) وتعديالت التعهدات. النقدية للقرض (تسديد األصل والفائدة) ، تخفيض مبلغ التدفقات النقدية الم
  ألفراد .ينتهج البنك سياسة انتظار وتطبق على إقراض الشركات وا

  
بتقييم ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إلى إلغاء اإلعتراف . وفقًا لسـياسـة البنك ، فإن التعديل عندما يتم تعديل أصـل مالي ، يقوم البنك 

  االعتراف عندما يؤدي إلى اختالف كبير في الشروط . يؤدي إلى إلغاء 

ي والفائدة على المبلغ  العوامل النوعية ، مثل عدم بقاء التدفقات النقدية التعاقدية بعد التعديل على أنها فقط مدفوعات المبلغ األصل •
تغير في أسعار الفائدة ، أو اإلستحقاق ، ، أو التغير في العملة أو التغيير في الطرف المقابل ، أو مدى ال (SPPI) األصلي القائم

 هذه ال تشير بوضوح إلى تعديل جوهري ، إذن ؛  أو المواثيق. وإذا كانت

للتدفقات النقدية التعاقدية المتبقية في إطار الشروط األصلية مع التدفقات النقدية التعاقدية إجراء تقييم كمي لمقارنة القيمة الحالية  •
 .صم كال المبلغين على أساس الفائدة الفعلية األصليةوفقا للشروط المعدلة ، وخ



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

٢٤ 

 

  المالية إيضاحات حول القوائم
  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

•   

 (تتمة)أهم السياسات المحاسبية . ٣
 (تتمة)األدوات المالية   ٣-٣

 
ــة التحمل للبنك ، عندما ال  ــياس ــوص الموجودات المالية المعدلة كجزء من س  تعديل إلغاء اإلعتراف ، فإن تقديرعن الينتج وبخص

ــداد يعكس ــابقة من إجراءات  إحتمالية عدم الس ــيل التدفقات النقدية المعدلة مع مراعاة خبرات البنك الس مدى قدرة البنك على تحص
دلة. إذا بقيت المع  اقديةالتحمل المماثلة ، وكذلك مختلف المؤشرات السلوكية ، بما في ذلك أداء الدفع للمقترض في ظل الشروط التع

 ً الخـسارة اإلئتمانية   عند اإلعتراف األولي ، فإن مخـصص الخـسارة يقاس بمبلغ يـساوي مخاطر اإلئتمان أعلى بكثير مما كان متوقعا
ً  المتوقعه ، يقاس مخصــص الخســارة للقروض التي يتم تحملها على أســاس الخســارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة  مدى الحياة. وعموما

لكبيرة السـابقة في هراً عندما يتوفر دليل على تحسـن سـلوك المقترض في السـداد بعد التعديل مما يؤدي إلى عكس الزيادة ا) شـ ١٢(
  .مخاطر االئتمان

  

االعتراف ، يقوم البنك باحتـساب ربح / خـسارة التعديل لمقارنة إجمالي القيمة الدفترية قبل التعديل عندما ال يـسفر التعديل عن إلغاء 
عة لألصــل الُمعدل (باســتثناء مخصــص الخســائر االئتمانية المتوقعة) . ويقوم البنك بعد ذلك بقياس الخســائر االئتمانية المتوق وبعده

 من األصل المالي المعدل في حساب العجز النقدي المتوقع من األصل األصلي . حيث تُدرج التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة
  

الحقوق التعاقدية المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل ، أو عندما تقوم باألصل المالي عند إنتهاء   يقوم البنك بإلغاء اإلعتراف
إلى طرف آخر . أما في حالة عدم قيام البنك بالتحويل أو اإلحتفاظ  بتحويل األـصل المالي وكافة المخاطر وعوائد ملكية الموجودات

ــيطرة على األصــل المحول ، يقوم البنك باإلعتراف بحصــته المتبقية في بمخاطر ومنافع الملكية بشــكل جوهري وا ــتمراره بالس س
ــل المحول والمطلوـبات ـفاظ البـنك بـكاـفة مـخاطر ومـنافع الملكـية المتعلـقة ـبه في ـحدود المـبالغ المتوقع دفعـها . أـما في ـحاـلة إحت األصــ

  .ألصل المالي وبأية إقتراضات مرهونة للعوائد المستلمة لألصل المالي المحول بشكل جوهري ، فإن البنك يستمر باإلعتراف با
  

ــل ومجموع كٍل من المبلغ ــل مالي بالـكامل ، يتم اإلعتراف بالفرق بين القيـمة الـمدرجة لألصــ ــتلم  عـند إلـغاء اإلعتراف بأصــ المســ
اكمة في حقوق الملكية في قائمة والمـستحق والمكاـسب أو الخـسائر المتراكمة والتي تم اإلعتراف بها في الدخل الـشامل اآلخر والمتر

، مع اســتثناء االســتثمار في حقوق الملكية المحدد الذي تم قياســه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر، حيث ال يتم    الدخل
  الحقاً . الدخلصنيف الربح/ الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة إعادة ت
  

  شطبلا
اك توقعات معقولة لالسترداد ، مثل عدم قيام العميل باالشتراك في خطة دفع مع   ة عندما ال يکون هـن الـي يتم شـطب الموجودات الـم

الغ المســتحقة لشــطبها بعد اســتنفاد جميع طرق الدفع الممكنة . ولكن في حال تم شــطب  البنك . يقوم البنك بتصــنيف األموال أو المب
تحقة ، والتي يتم إثباتها في قائالتمويل أو الذمم المدي ترداد الذمة المدينة المـس اط اإلنفاذ لمحاولة اـس  الدخلمة نة ، يـستمر البنك في نـش

  عند استردادها.
  

 في قائمة المركز المالي  اإلئتمانية المتوقعةعرض مخصص الخسارة 
 :يفي قائمة المركز المالي كما يل يتم عرض مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول؛  •

ال يتم إثبات مخصص خسارة في قائمة المركز المالي  :خالل الدخل الشامل اآلخرألدوات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من  •
ك ، يتم تضمين مخصص الخسارة كجزء من مبلغ إعادة التقييم في احتياطي حيث أن القيمة الدفترية هي بالقيمة العادلة. ومع ذل

 .إعادة تقييم االستثمارات

 و التزامات القروض وعقود الضمان المالي: كمخصص ؛  •
  
 
 
 
 
 
 

 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

٢٥ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

•   

 (تتمة)أهم السياسات المحاسبية . ٣
 (تتمة)ة ات المالياألدو  ٣-٣
 

  لتسهيالت اإلئتمانية المباشرة ا
  

تحتسـب مخصـصـات خاصـة لتدني قيمة التسـهيالت اإلئتمانية المباشـرة  على أسـاس الفرق بين القيمة الدفترية للقروض والسـلف 
تقبلية مخصـو ترداده منها ، وهو صـافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة المـس عار الفائدة األصـلية. والمبلغ الممكن اـس مة بأـس

ارة من التدني في القيمة هو ـسعر الفائدة الفعّال حالياً. إن إذا كان ألي قرض ـسعر فائد ة متغير ، يكون ـسعر الخصـم لقياس أي خـس
ــمونة يعكس التدفقات النقدية التي قد ــتقبلية لموجودات مالية مضـ ــاب القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية المسـ تنتج عن   احتسـ

  المرهون وبيعه ، سواء كان حجز الرهن محتمالً أو غير محتمل. حجز الرهن ناقصاً تكاليف الحصول على الضمان 
  

يتم اإلعتراف بالخســائر الناتجة عن التدني في التســهيالت اإلئتمانية  في قائمة الدخل تحت بند " مخصــص التدني في التســهيالت 
اسـتنفاذ كافة اإلجراءات إلعادة هيكلة ت اإلئتمانية  مقابل المخصـصـات المحددة لها، وذلك بعد اإلئتمانية  " ويتم شـطب التسـهيال

  القروض وتحصيل تلك المبالغ، وإذا تم تحصيل مبالغ كانت قد تم شطبها سابقاً، فإنه يتم اإلعتراف بها كإيراد. 
 

  

  إعادة هيكلة الموجودات المالية
  

جديد بسبب صعوبات مالية للمقترض، الي حالي باخر األصل المالي او تم استبدال اصل م في حال تمت اعادة التفاوض على بنود
  يتم عندها تقييم ما اذا كان من الواجب الغاء االعتراف باألصل المالي ويتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة كالتالي:

  

المالي    فإن التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل  اذا لم ينتج عن اعادة الهيكلة المتوقعة الغاء االعتراف باألصل الحالي، -
 المعدل يتم ادراجها في حساب العجز النقدي من األصل الحالي. 

 

اذا نتج عن اعادة الهيكلة المتوقعة الغاء االعتراف باألصل الحالي، فإن التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن االصل الجديد   -
ا في تاريخ الغاء االعتراف به. ويتم ادراج هذا المبلغ  نقدية نهائية ناتجة من االصل المالي الموجود حالييتم التعامل معها كتدفقات 

في حساب العجز النقدي من األصل المالي الحالي والذي يتم خصمه بدءاً من التاريخ المتوقع إللغاء االعتراف به حتى تاريخ 
  لألصل المالي الحالي.التقرير باستخدام معدل الفائدة العدلي األصلي  

ل تقرير،  يقوم ا اريخ ـك ديون في ـت ة لـل الـي أة والموجودات الـم ة االمطـف التكلـف ة ـب درـج ة الـم الـي اـنت الموجودات الـم ا اذا ـك ك بتقييم ـم لبـن
مانية"  المدرجة بالقيمة العادلة من  خالل الدخل الشـامل  تعتبر منخفضـة القيمة االئتمانية. يعد االصـل المالي "منخفض القيمة االئت

  جحف على التدفقات النقدية التقديرية المقدرة لألصل المالي.عندما يقع حدث واحد او اكثر يكون له اثر م
  

  تتضمن األدلة على ان االصل المالي منخفض للقيمة االئتمانية القوائم القابلة للمالحظة: 
  

 الصعوبات المالية الهامة التي يعاني منها المقترض او الجهة المصدرة.  -
 السداد. الفة العقد، مثل العجز او واقعة التاخر في  خم -
 اعادة هيكلة قرض او سلفة من جانب االبنك بشروط لم يكن البنك ليفكر فيها بخالف ذلك. -
 يصبح من المحتمل ان يثوم المقترض بإشهار إفالسه او اعادة الهيكلة المالية، او  -
 ت المالية.اختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتيجة الصعوبا -

  
  

التكلفة المطفأة للتأكد من وجـود مؤشرات الخسارة المسجلة لإلنخفاض في القيمة في نهاية كل فترة  يتم تقييم الموجودات المالية ب
مالية. يتم االعتراف باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية عندما يكون هناك دليل موضـوعي، نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد  

  فقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل.مبدئي للموجودات المالية، أدى إلى تأثر التدالتسجيل ال
  

  قد يتضمن الدليل الموضوعي للخسارة المسجلة لإلنخفاض ما يلي
  

 صعوبة مالية كبيرة للُمصدر أو الطرف المقابل،  

 ات الرئيسية،اإلخالل بالعقد، مثل التقصير أو التأخر في سداد مدفوعات الفائدة أو المدفوع 

  يكون المقترض سوف يُقدم على اإلفالس أو إعادة الهيكلة المالية، أوأن يصبح من المحتمل أن 

 .اختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب صعوبات مالية  
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٢٦ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

•   

 (تتمة)أهم السياسات المحاسبية . ٣
 (تتمة)األدوات المالية   ٣-٣

 
ــتقبلـية المـقدرة تمـثل قيـمة االنخـفاض في القيـمة الفرق بين قيـمة الموجودات الـمالـية اـلدفترـية والقيـمة الـحالـية للـتدفـقات النـقدـية  المســ

  والتي تعكس الضمانات والرهونات، مخصومة بنسبة الفائدة األصلية.
  

ــارة االيتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات المالي ــرةً بمقدار خسـ ــتثناء القروض ة بالتكلفة المطفأة مباشـ نخفاض في القيمة، باسـ
والـسلف وودائع وأرـصدة لدى المـصارف حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية باـستخدام حـساب المخـصص، وفي حال إعتبار القرض 

المستردة عن ديون تم شطبها في وقت روض مقابل حـساب المخصص، ويتم إضافة المبالغ غير ممكن تحـصيله، يتم ـشطب هذه الق
  حساب المخصص، ويتم االعتراف بالتغيرات على القيمة الدفترية لحساب المخصص في قائمة الدخل. سابق إلى 

  

فاض ذو صــلة بشــكل موضــوعي إذا إنخفض مبلغ خســارة اإلنخفاض في القيمة، في فترة الحقة، وكان من الممكن أن يكون اإلنخ
خفاض في القيمة المعترف بها في الســابق وذلك من خالل اف باإلنخفاض في القيمة، يتم عكس خســارة االنبحدث وقع بعد اإلعتر

ة قائـمة الدخل إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجودات المالية، في تاريخ عكس اإلنخفاض في القيمة، التكلفة المطفأ
  .في حالة عدم االعتراف باإلنخفاض في القيمة

  
 

 

  

  لمطلوبات المالية وحقوق الملكيةا
 

  .تصنف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لمضمون الترتيب التعاقدي
 

ليم نقد أو أصـل مالي آخر أو  خر وفق لتبادل أصـول مالية أو مطلوبات مالية مع كيان آإن المطلوبات المالية هي التزام تعاقدي بتـس
ســيتم تســويته أو ربما يتم تســويته بأدوات حقوق الملكية الخاصــة بالبنك وهو عقد من  شــروط قد تكون غير مواتية للبنك أو عقد 

اـصة به ، أو عقد المـشتقات غير المـشتقات حيث يكون البنك ملزم أو قد يكون ملزم بتـسليم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخ
ــويتها بخالف تبادل معلى حقوق الملكية ال ــيتم أو يمكن تس ــة التي س ــل مالي آخر) لعدد محدد من خاص بلغ محدد من النقد (أو أص

  .أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك
  

  أدوات حقوق الملكية
 راس المال 

  

ق الملكية أدوات حقويُعترف ب .دات المنشــأة بعد خصــم جميع مطلوباتهاأداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجو
  .الصادرة عن البنك وفقاً للعوائد المستلمة ، بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة

  

  مطلوبات مالية 
يتم قياس المطلوبات المالية ، بما في ذلك الودائع والقروض ، مبدئيًا بالقيمة العادلة ، بعد خصـــم تكاليف المعاملة. وبعد ذلك تُقاس 

  .رى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة المطلوبات المالية األخ
 

لمطلوبات المالية وتخصــيص مصــروفات الفائدة على مدار الفترة ذات طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتســاب التكلفة المطفأة ل
لمقدرة خالل العمر المتوقع لاللتزام الصـلة. إن معدل الفائدة الفعال هو السـعر الذي يخصـم بالضـبط المدفوعات النقدية المسـتقبلية ا

معدل  راف األولي. للحصـول على تفاصـيل حولالمالي ، أو ، عند االقتضـاء ، فترة أقصـر ، إلى صـافي القيمة الدفترية عند االعت
  ، انظر "صافي إيرادات الفوائد ". الفائدة الفعال

  

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
ـفاء أو إلـغاء أو انتـهاء التزاـمات البـنك. كـما يُعترف بالفرق بين القيمة الدفترية لوـبات الـمالـية فقط عـند الويلغي البـنك اإلعتراف ـبالمط

  .  الدخلت المالية التي ألغي اإلعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق في قائمة للمطلوبا
 
 
 
 
 
 
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

٢٧ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  

 (تتمة)أهم السياسات المحاسبية . ٣
  

  تحقق اإليرادات ٤-٣
  

ا يتم االعتراف باإليرادات إلى الدرجة التي يحتمل معها أن تتدفق المنافع االقتصادية للبنك وأن يتم قياس اإليرادات بطريقة موثوقة، كم
   .تاالعتراف المحددة التالية قبل االعتراف بأي إيرادايجب االلتزام بمعايير 

تسجل إيرادات ومصروفات الفوائد باستخدام طريقة العائد الفعلي، ويتم تعليق الفائدة على القروض المتعثرة عندما يصبح من المشكوك 
  . فيه تحصيل هذه الفائدة أو المبلغ األصلي للقرض

  
تتحقق  .رض باستخدام طريقة العائد الفعليوإيرادات العمولة من ترتيبات القروض المشتركة على مدى فترة القيتم إطفاء أتعاب اإلدارة 

إيرادات العموالت والرسوم البنكية األخرى في تاريخ المعاملة التي ينتج عنها اإليراد، وتتحقق اإليرادات من أرباح األسهم وصناديق 
    .استالم توزيعات األرباحاالستثمار عندما يتم إعالن الحق في 

 جاريعقود اإل  ٥-٣
  

  البنك كمستأجر
اإليجار  مطلوبات عقودالبنك بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند بدء العقد. يعترف البنك بموجودات حق االستخدام و وميق

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

). بالنسبة لهذه العقود ، يقوم البنك باإلعتراف بمدفوعات اإليجار كمصروف تشغيل على أساس الصغيرة من أثاث المكاتب والهواتف
ية  فترة عقد اإليجار ما لم يكن أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع االقتصاد القسط الثابت على مدى
  .من األصول المستأجرة

 

ً اإليجا مطلوبيتم قياس  دام  بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء في عقد اإليجار ، مخصومة باستخ ر مبدئيا
  .ضافيالسعر الضمني في عقد اإليجار. إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة ، يتم إستخدام معدل االقتراض اإل

  :اإليجار ما يلي مطلوبتشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس 

  حقة القبض ؛منها حوافز اإليجار مست 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؛ •

  متوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية ؛المبلغ ال •

  عقول من ممارسة الخيارات ؛ وسعر ممارسة خيارات الشراء ، إذا كان المستأجر على يقين م •

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

  .منفصل في قائمة المركز المالياإليجار كبند  مطلوبات عقوديتم عرض 

  

ً يتم الحق اإليجار (باستخدام طريقة الفائدة الفعالة)  لوباتطماإليجار من خالل زيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة على  مطلوباتقياس  ا
  .وبتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة

  :اء تعديل مماثل لموجودات حق االستخدام ذي الصلة) كلمااإليجار (وإجرعقود  مطلوباتيتم إعادة قياس 

هذه  في، و راءلشا رخيا سةرمما متقيي في رتغيي لیإ ؤديت لتيا ظروفلا في ماه رتغييأو  دثح كلناه إن كان رإليجاا دةم رتغيي ميت •
  . المعدّل ملخص ا دلمع دامباستخالمعدلة  رإليجاا تعاوفدم مخص قيطر نعاإليجار مطلوبات سقيا دةعاإ  ميت لحالةا

القيمة المتبقية المضمونة ، تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب  •
لم اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير (ما  مطلوبوفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس 

  .)المعدّلبسبب التغيير في سعر الفائدة العائم ، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم  رتتغير مدفوعات اإليجا

اإليجار  مطلوبد اإليجار وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس ديل عقيتم تع
ار المعدّل عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل بالسعر الفعلي بتاريخ بناًء على مدة عقد اإليج

  .التعديل
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

٢٨ 

 

  مالية القوائم ال إيضاحات حول

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  أهم السياسات المحاسبية  (تتمة)  -٣
 ( تتمة) جاريعقود اإل  ٥-٣

  

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

ها في يوم البدء إليجار التي تم إجراؤلة ، ومدفوعات ااإليجار المقاب  لمطلوبات عقودموجودات حق االستخدام على القياس المبدئي   تشتمل
ً أو قبله ، مطروح ً بالتكلفة ناقص اً ف مباشرة أولية. يتم قياسها الحقمنها أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكالي ا اإلستهالك المتراكم وخسائر  ا

  .القيمة ضانخفا
 

ً  عندما   أو استعادة األصل األساسي إلى الحالة أو استعادة الموقع الذي توجد عليه بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر ،  يتكبد البنك التزاما
ً ، يتم االعتراف بمخصص وقياسه وفقالمطلوبة بموجب شروط عقد اإليجار   ) إلى القدر الذي يتعلق بتكاليف ٣٧لمعيار المحاسبة الدولية (  ا

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

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

  .لعمر اإلنتاجي لألصل.ويبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجارا ىعلى مد
  

  .عرض موجودات حق االستخدام كبند منفصل في قائمة المركز المالي يتم
  

وتحسب أي خسائر انخفاض متها حق االستخدام قد انخفضت قيلتحديد ما إذا كانت قيمة  )٣٦(البنك المعيار المحاسبي الدولي رقم  يطبق
  .ةفي القيم

  

اإليجار وموجودات حق االستخدام. يتم إدراج  مطلوباتيتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس  ال
بند مستقل يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم تضمينها في  المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي  

  . دخلفي قائمة ال
  

 ممتلكات ومعدات  ٦-٣
  

ــتهالك المتراكم وأي تدني في  معداتالممتلكات والتظهر  ــتهالك  قيمتها،بالتكلفة بعد تنزيل االسـ ــتثناء   معداتالممتلكات والويتم اسـ (باسـ
هالك بمعدالت تتراوح  قســط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها (يتم االســتاألراضــي) عندما تكون جاهزة لإلســتخدام بطريقة ال

 .سنويا) ٪٣٣الى  ٪٢بين 
 

عن صـــافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن  معداتالممتلكات والعندما يقل المبلغ الممكن اســـترداده من أي من 
  .قائمة الدخلاستردادها وتسجل قيمة التدني في 

  

ــابقاً  ي نـهاية كل عام، فإذا كانت توقـعات العمر االلعمر االنـتاجي للمتلـكات والمـعدات فيتم مراجـعة ا نتاجي تختلف عن التقديرات المعدة ســ
 .يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات

  

  .من التخلص منها  إستخدامها أوال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من نها أو عندما عند التخلص م معداتالممتلكات واليتم إستبعاد 
  

يجري البنك في نهاية كل فترة مالية مراجعة على القيم المدرجة لألصول لتحديد وجود أي مؤشرات تدل على تعرض األصول النخفاض  
تحديد مدى الخســارة، (إن وجدت). وفي حال  ردة لألصــول لكي يتمتقدير القيمة المســتالقيمة. في حال ظهور مثل هذه المؤشــرات، يتم 

ة لألصـل. عندما يصـعب فيها تقدير القيمة المسـتردة ألي من األصـول الفردية، يقوم البنك بتقدير القيمة المسـتردة لوحدة توليد النقد التابع
اس معقول وثابت فردية، أو يتم توزيعها بخالف ذلك إلى دات توليد النقد الجارية أيضـاً إلى وحللتوزيع، تُوزع األصـول الت يمكن تحديد أـس

  أصـغر وحدة من وحدات توليد النقد يمكن لها تحديد أساساً معقوالً وثابتاً للتوزيـع.
  

ــتخدام، أيهما أ ــتردة بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع أو القيمة الناتجة من االس ــتخدمة عند تقييم الق  .علىوتقدّر القيمة المس يمة المس
قة فإن التدفقات النقدية المقدرة يتم خصـمها لقيمتها الحالية باسـتخدام نسـبة خصـم تعكس قيمتها النقدية الحالية في السـوق والمخاطر المتعل

   .باألصل والتي لم يتم تعديل التوقعات المستقبلية للتدفقات النقدية الخاصة بها
  

يد النقد) أقل من قيمته الحالية، يتم خفض القيمة الحالية لألصـل (أو وحدة توليد لألصـل (أو وحدة تولالمسـتردة المقدرة  أما إذا كانت القيمة
تحمل خسـائر انخفاض القيمة على قائمة الدخل إال إذا كان األصـل قد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة   .النقد) للوصـول إلى قيمته المسـتردة

   .لتقييمكانخفاض في إعادة اض في القيمة تعامل فإن خسارة االنخفا
  

ــل للقيـمة المـقدرة   في حال ــل (أو وحدة تولـيد النـقد) إلى أن تصــ ــارة انخـفاض القيـمة، يتم زيادة القيـمة الدفترية لألصــ تم الحـقاً عكس خســ
د النقد) في الـسنوات المـستردة على أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة المدرجة فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األـصل (وحدة تولي

سـجيل عكس خسـارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل إال إذا كان األصـل قد تم إعادة تقييمه، وفي هذه الحالة فإن عكس يتم ت  .السـابقة
  .خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كزيادة في إعادة التقييم



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

٢٩ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠األول كانون  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  سبية  (تتمة)أهم السياسات المحا  -٣
  

  انخفاض قيمة األصول الملموسة  ٧-٣
  

لمـستخدمة فإن تقدّر القيمة المـستردة بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع أو القيمة الناتجة من االـستخدام، أيهما أعلى. عند تقييم القيمة ا
تعلقة يمتها الحالية باســـتخدام نســـبة خصـــم تعكس قيمتها النقدية الحالية في الســـوق والمخاطر المالتدفقات النقدية المقدرة يتم خصـــمها لق

  باألصل والتي لم يتم تعديل التوقعات المستقبلية للتدفقات النقدية الخاصة بها. 
  

فض القيمة الحالية لألصـل (أو وحدة توليد أما إذا كانت القيمة المسـتردة المقدرة لألصـل (أو وحدة توليد النقد) أقل من قيمته الحالية، يتم خ
ئر انخفاض القيمة على قائمة الدخل إال إذا كان األصـل قد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة النقد) للوصـول إلى قيمته المسـتردة. تحمل خسـا

  فإن خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم. 
  

ــارة  ــل (أو وحدة تولـيد النـقد) إلى أن انخـفاض القيـمة، يتم زيادة الفي حال تم الحـقاً عكس خســ ــل للقيـمة المـقدرة قيـمة الدفترية لألصــ تصــ
 المـستردة على أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة المدرجة فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األـصل (وحدة توليد النقد) في الـسنوات

حالة فإن عكس اض في القيمة في قائمة الدخل إال إذا كان األصـل قد تم إعادة تقييمه، وفي هذه الالسـابقة. يتم تسـجيل عكس خسـارة االنخف
  خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كزيادة في إعادة التقييم.

  

  عمالءالعقارات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون بعض ال ٨-٣
  

التي وذلك بصافي القيمة    ون ضمن قائمة المركز المالي تحت بند " موجودات أخرى" تدرج العقارات التي آلت ملكيتها للبنك مقابل سداد دي
على  آلت بها للبنك ، وفي حالة انخفاض القيمة العادلة لهذه العقارات عن القيمة التي آلت بها للبنك فإنه يتم تحميل الخسائر غير المحققة 

  .ق تحميلهاوذلك في حدود الخسائر غير المحققة التي سب .قائمة الدخل
  

م إضافة األرباح غير المحققة إلى قائمة الدخل وذلك في حدود الخسائر غير  حالة ارتفاع القيمة العادلة لهذه العقارات مستقبالً، يتوفي 
  .المحققة التي سبق تحميلها

  
  

  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين ٩-٣
  

الى النظام  فلسطيننهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانـون العمل الساري في يتم أخذ مخصص لإللتزامات المترتبة على البنك من تعويض 
وتسجل التعويضات المدفوعة للموظفين  دخلتطاعها على حساب التسجل المبالغ الواجب إق .الداخلي للبنك أيهما أفضل لصالح الموظف

  . الذين يتركـون الخدمة على حساب مخصص تعويــض نهاية الخدمــــة
  

  مخصصات لا  ١٠-٣
  

البنك التزامات في تاريخ المركز المالي ناشئة  عن احداث سابقة وان تسديد االلتزامات يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون  على 
يقوم البنك بتكوين مخصصات خصماً على قائمة الدخل ألي التزامات أو مطالبات محتملة  .محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه

  .الماليز مركلقيمة المقدرة لها وإحتماالت تحققها بتاريخ الوفقاً ل
  

  الضرائب ١١-٣
  

  .تمثل الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة 
  

  الضرائب المستحقة  -
القوائم   تحـسب الضـرائب المـستحقة على أـساس األرباح الخاضـعة للضـريبة، وتختلف األرباح الخاضـعة للضـريبة عن األرباح المعلنة في

ــنة المالية وانما في ســنوات المالية الن األرباح المعلنة تشــمل  ايرادات غير خاضــعة للضــريبة او مصــروفات غير قابلة للتنزيل في الس
 .الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض ضريبية

  

  الضرائب المؤجلة -
  .القوانين واألنظمة والتعليمات في مناطق السلطة الفلسطينيةالضرائبية المقررة بموجب  ب بموجب النسبتحســب الضرائ

  

إن الضـرائب المؤجلة هي الضـرائب المتوقع دفعها أو إسـتردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في 
ب الضــرائب المؤجلة بإســتخدام طريقة اإللتزام بقائمة يتم إحتســا .اب الربح الضــريبي على أســاســهاالقوائم المالية والقيمة التي يتم إحتـسـ 

المركز المالي وتحتـسب الضـرائب المؤجلة وفقاً للنـسب الضـريبية التي يتوقع تطبيقها عند تـسوية اإللتزام الضـريبي أو تحقيق الموجودات 
 .الضريبية المؤجلة 

 

ــتفادة من تلك الضــريبية المؤجلة في تاريخ يتم مراجعة رصــيد الموجودات  القوائم المالية ويتم تخفيضــها في حالة توقع عدم إمكانية االس
 ً     .الموجودات الضريبية جزئياً أو كليا



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣٠ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة  المنتهية في 

  أهم السياسات المحاسبية  (تتمة)  -٣
 

  بيةالعمالت األجن ١٢-٣
  

 .عملة البيئة اإلقتصادية السائدة التي يمارس بها البنك نشاطاته ( العملة الوظيفية)  عرضها بالدينار األردني والذي هو  المالية يتمإن القوائم  
  .ويتم اإلعتراف بالعمالت التي تتم بعمالت غير العملة الوظيفية للمنشأه بأسعار تواريخ المعامالت في نهاية كل فترة تقرير

علنة من م تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية السائدة في تاريخ المركز المالي والمتي
خ الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاري لفلسطينية، ويتم تحويلسلطة النقد ا

يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود   .يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل  .تحديد قيمتها العادلة
  . (مثل األسهم) كجزء من التغير في القيمة العادلة الماليةات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير الموجود

  

  النقد وما في حكمه ١٣-٣ 
المركز واألرصـدة لدى   الفلسـطينيةألرصـدة لدى سـلطة النقد  : اتتضـمنخالل مدة ثالثة أشـهر، و تسـتحقالنقد واألرصـدة النقدية التي  وه

والفروع  المركز الرئيسـيوالفروع الخارجية ولدى البنوك والمؤسـسـات المصـرفية والشـركات الشـقيقة والتابعة، وتنزل ودائع  الرئيسـي
  .مقيدة السحبخالل مدة  ثالثة أشهر واألرصدة تستحق نوك والمؤسسات المصرفية التي الخارجية وودائع الب

  
  

اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة  -٤  
  

  األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
 

ــبية يتطل ــات المحاسـ ــياسـ ــات تؤإن اعداد القوائم المالية وتطبيق السـ ثر في مبالغ ب من ادارة البنك القيام باجتهادات وتقديرات وافتراضـ
ت الموجودات المالية والمطلوبات المالية وكذلك االفصـاح عن االلتزامات المحتملة.  كما ان هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في االيرادا

ك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر في قائمة الدخل والمصــاريف والمخصــصــات بشــكل عام والخســائر اإلئتمانية المتوقعة وكذل
ن حقوق المركز الرئيســي . وبشــكل خاص يتطلب من إدارة البنك اصــدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات الشــامل وضــم

تعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم النقدية المسـتقبلية وأوقاتها. ان التقديرات المذكورة مبنية بالضـرورة على فرضـيات وعوامل م
 قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .التيقن وان النتائج الفعلية 

  

  :٢٠١٩تمدة في إعداد القوائم المالية لسنة المالية معقولة ومتماثلة مع التقديرات المعالقوائم بأن تقديراتنا المعتمدة في اعداد اإلدارة عتقد ت
  

  العقارات المستملكةالتدني في قيمة 
ي يتم قيد التدني في قيمة العقارات المستملكة اعتماداً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات احتساب التدن

  في قيمة االصل، ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري.
  

  الملموسة االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير 
تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات 

ني ر االنتاجية المتوقعة في المستقبل ويتم قيد خسارة التدواالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعما
  في قائمة الدخل للسنة. 

  

  ضريبة الدخل
ت يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقاً لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية ويتم احتساب واثبات الموجودا

  بة الالزم. والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضري
  

  مخصص القضايا
التزامات قضائية محتملة استناداً للدراسة القانونية المعدة من قبل المستشار القانوني في البنك والتي يتم تكوين مخصص لمواجهة أية 

  تحدد المخاطر المحتمل حدوثها بالمستقبل ويعاد النظر في تلك الدراسة بشكل دوري. 
  
 

  مخصص تعويض نهاية الخدمة
ً وتكوين مخصص تعويض نهاية الخدمة والذي يمثل التزامات البنك تجاه الموظفين  حتسابيتم ا لقانون العمل ساري المفعول في  وفقا

  .مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
  

  
  
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣١ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  (تتمة)ات غير المؤكدة اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقدير -٤
  

  الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة
تقوم االدارة بمراجعة الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة بشكل دوري لغايات تقدير أي تدني في قيمتها ويتم قيد خسارة التدني 

  في قائمة الدخل للسنة. 
  

 اإليجار عقد مدة تحديد
  

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

 كبير تغيير  أو  هام  حدثاإلدارة بتقييم مدة عقود اإليجار إذا كان هنالك    تقوم   .)إنهائه  يتم  لم  أو(  تمديده  يتم  أن  معقول  بشكل  مؤكداً   اإليجار
 . التجديد خيار ممارسة عدم أو ممارسة على يؤثر ان شأنه من والذي سيطرتها ضمن تقع التي تؤثر التي الظروف في

  

 المتبقية القيمة ضمانات
 منأن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمانات القيمة المتبقية واإلعتراف بها كجزء المبالغ التي من المتوقع اإلدارة مبدئياً بتقدير  تقوم

 القيمة لتحديد والتقديرات األحكام اإلدارة طبقت. فترة ك نهاية فيمطلوب اإليجار. تتم مراجعة المبالغ وتعديلها إذا كان ذلك مناسباً 
  .وجدت إن المتبقية،

  

   ات اإليجارعلى مدفوع خصم
  

اإلدارة بتقدير معدل اإلقتراض التدريجي في بداية  تقومالخصم على مدفوعات اإليجار بإستخدام معدل اإلقتراض التدريجي للبنك.  يتم
  .اإليجار

  

  مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
ية المستقبلية وأوقاتها وتقدير مخاطر الزيادة الهامة يتطلب من إدارة البنك استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقد

ات المالية بعد اإلعتراف األولي بها ومعلومات القياس المستقبلية لخسائر اإلئتمان المتوقعة. ان أهم السياسفي مخاطر اإلئتمان للموجودات  
  . رفقةإيضاحات القوائم المالية الموالتقديرات المستخدمة من قبل إدرة البنك مفصلة ضمن 

  

  تقييم نموذج األعمال
مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم واختبار نموذج  رختباا نتائج علیيعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية 

ال معين. األعمال. يحدد البنك نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أعم
فية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر التي ويتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كي

تؤثر على أداء الموجودات وكيفية إدارتها وكيف يتم تعويض مدراء الموجودات. يراقب المصرف الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة 
م سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع والتي تم استبعادها قبل استحقاقها لفه الدخل الشامل  لأة أو القيمة العادلة من خالالمطف

حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم بموجبه  للبنكالهدف من األعمال المحتفظ بها. وتعتبر المراقبة جزًءا من التقييم المتواصل 
ً لموجودات المالية المتبقية مناسببا االحتفاظ ألعمال وبالتالي يتم إدخال تغيير في نموذج ا، وإذا كان من غير المناسب ما إذا كان هناك  ا

ً مستقبلي اً تغيير   لتصنيف تلك الموجودات. ا
  

  هامة في مخاطر االئتمان زيادة
) شهراً لموجودات المرحلة األولى ، أو ١٢ية المتوقعة لمدة (قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة كمخصص يعادل الخسارة االئتمان يتم

رة االئتمانية على مدى العمر الزمني للموجودات من المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة. ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية في حال الخسا
) ما الذي يشكل زيادة ٩دولي إلعداد التقارير المالية رقم (االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي. ال يحدد المعيار ال طرمخازيادة 

ة في مخاطر االئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألي من الموجودات قد ارتفعت بشكل كبير ، يأخذ البنك في االعتبار كبير
ة من قبل إدرة البنك المتعلقة بالتغير المهم في مخاطر تخدمالمسمعقولة والمدعومة. ان التقديرات  والنوعية المستبقبلية ال  ميةالكالمعلومات  

إيضاحات القوائم المالية ) موضحة بشكل مفصل ضمن ٣و  ٢و ١اإلئتمان والتي تؤدي الى تغير التصنيف ضمن المراحل الثالث (
  المرفقة. 

 

  مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة إنشاء
قعة على أساس جماعي ، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة (مثل االئتمان المتو  يتم قياس خسائر  عندما

تبقية لتاريخ اإلستحقاق ، الصناعة ، الموقع نوع األداة ، درجة مخاطر االئتمان ، نوع الضمانات، تاريخ االعتراف األولي ، الفترة الم
خصائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مماثلة. إن هذا  بنك مدى مالءمة الخ). يراقب ال قترض،الجغرافي للم

ل مناسب. وقد ينتج عن  األمر مطلوب لضمان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر االئتمان، تكون هناك إعادة تقسيم للموجودات بشك
ائص مخاطر االئتمان المماثلة لتلك المجموعة من تعكس بشكل أفضل خصإلى محفظة حالية  داتذلك إنشاء محافظ جديدة أو نقل موجو

  الموجودات.



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣٢ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  ( تتمة) والتقديرات غير المؤكدةاإلفتراضات المحاسبية الهامة  -٤ 
  

  تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ إعادة
ً تقسيم اإعادة    يعد عندما حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان (أو عندما تنعكس تلك الزيادة   لمحافظ والحركات بين المحافظ أكثر شيوعا

أو العكس ، ولكنها قد   إلى آخر ، اً ) شهر١٢التي تتراوح مدتها بين ( الكبيرة) وبالتالي تنتقل األصول من الخسائر االئتمانية المتوقعة
ً تحدث أيض ) شهرا أو مدى الحياة ولكن ١٢حافظ التي يستمر قياسها على نفس األساس من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة (الم ضمن ا

  الختالف مخاطر االئتمان من المحافظ اً الخسائر االئتمانية المتوقعة نظرمقدار تغييرات 
  

  واالفتراضات المستخدمة النماذج
. يتم تطبيق سارة االئتمان المتوقعة  ات المالية وكذلك في تقييم خفي قياس القيمة العادلة للموجودالبنك نماذج وافتراضات متنوعة    يستخدم

، والتي تتضمن   ماذجالحكم عند تحديد أفضل النماذج المالئمة لكل نوع من الموجودات وكذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة في تلك الن
  ئتمان.لق بالدوافع الرئيسية لمخاطر االافتراضات تتع

  

  تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية  )أ
ً و إلتزام مالي أو كأدة ملكية وفقالبنك األدوات المالية أو مكونات الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي إما كأصل مالي أ يصنف  ا

  ئم المالية لجوهرها وليس لشكلها القانوني.لجوهر اتفاقيات التعاقد وتعريف األداة. يخضع إعادة تصنيف األداة المالية في القوا
  

ً لك التحديد ، إن أمكن وكان مناسبالبنك التصنيف عند االعتراف المبدئي وكذلك إجراء إعادة تقييم لذ ويحدد في تاريخ كل قائمة مركز ،  ا
  .مالي 

  

بالقيمة العادلة ألغراض إعداد التقاريـر  قياس الموجودات والمطلوبات المالية، يُعاد قياس بعض من موجودات ومطلوبات البنك عندو
يمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات ببيانات السوق المتاحة القابلة للمالحظة. وفي حال عدم  المالية. ويستعين البنك عند تقدير الق

ا. ويعمل البنك بتعاون وثيق مع المقيميين البنك التقييمات باالستعانة بمقيميين مستقلين مؤهلين مهنيً   )، يجري١المستوى (  خالتدوجود م
  لوضع تقنيات تقييم وبيانات مناسبة على نموذج تقدير القيمة العادلة. المؤهلين الخارجين

  

  قياس القيمة العادلة )ب
،  اليالمركز الم جة في قائمةحال تعذر الحصول من األسواق النشطة على القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدر في

  لمدخلة يتم تحديد تلك القيم العادلة باالستعانة بمجموعة من تقنيات التقييم التي تتضمن استعمال نماذج حسابية. ويتم التحصل على البيانات ا
اذ أحكام. وتتضمن لك النماذج من بيانات السوق ، إن أمكن. وفي غياب تلك البيانات السوقية ، فيتم تحديد القيم العادلة عن طريق اتخلت

دى أطول ونسب الدفعات المسبقة تلك األحكام اعتبارات السيولة والبيانات المدخلة للنماذج مثل تقلب المشتقات ونسب الخصم ذات م
ا هي السداد بشأن األوراق المالية المدعمة بالموجودات. وتعتقد اإلدارة أن تقنيات التقييم المستخدمة التي تم إختيارهفي  لتعثرونسب ا

  مناسبة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية. 
  

  الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  المصادر
الغ يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك والتي لها التأثير األكثر أهمية على المب  فيما

  : ف بها في القوائم الماليةالمعتر
  

السوق وتحديد المعلومات المستقبلية ذات النظرة المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / والعدد والوزن النسبي للسيناريوهات  تحديد
قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة ، يستخدم البنك معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إلى افتراضات  عندالصلة بكل سيناريو

  لمستقبلية لمختلف المحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.الحركة ا
  

  عثرالت احتمالية
الحتمالية التعثر عن السداد على    ًرايدتقاحتمالية التعثر مدخًال رئيسيًا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. وتعتبر احتمالية التعثر   تشكل

  علقة بالظروف المستقبلية.ي تشمل إحتساب البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتمدى فتره زمنية معينة ، والت
  

  بإفتراض التعثر الخسارة
. وهو يستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية دادلسالتعثر في ا نع الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة الناتجة  تعتبر

ية والتعديالت االئتمانية قع الممول تحصيلها، مع األخذ في اإلعتبار التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافالمستحقة وتلك التي يتو
  .ةالمتكامل

  

  القيمة العادلة وإجراءات التقييم قياس
لمالحظة. وفي حال عدم  تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية يستخدم البنك ، بيانات السوق المتاحة القابلة ل  عند

  تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية. ) ، يجري البنك التقييمات باالستعانة بنماذج تقييم مناسبة ل١وجود مدخالت المستوى (



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣٣ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  الفلسطينية  نقد وأرصدة لدى سلطة النقد -٥
 

٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

  دينار أردني    دينار أردني  

 ٥٦٬١٠٠٬٦٩٣  ٣٨٬٩٥٧٬٥٠٦ نقد في الخزينة

     الفلسطينية: أرصدة لدى سلطة النقد 

 ٣٢٨٬٩٦٩  ١٨٬٦٠٨٬٧١٩ حسابات جارية وتحت الطلب

 ٢٬٨٣٦٬٠٠٠   --  ودائع ألجل 

 ١٠٫٦٣٥٫٠٠٠  ١٠٬٦٣٥٬٠٠٠ وديعة رأسمالية *

 ٣٥٬٩٠٠٬٩٤٢   ٣٨٬١٩٧٬٨٣٧ إحتياطي إلزامي **

 ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤   ١٠٦٬٣٩٩٬٠٦٢ المجمــوع                

 ٨٩٬٧٩٢٬٠٨٦   ٨٩٬٢٩٣٬٢٤٦ منه بالعمالت األجنبية 
  

) بخصوص إيداع وديعة رأسمالية غير قابلة للسحب ٢٠١٥/ ١٠٠) وتعميم رقم (٠٦/٢٠١٥حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (*  
مليون دوالر  ١٥ قيمةالوديعة الرأسمالية    بلغت.  نى لرأس المال المخصص المحدد من سلطة النقدمن الحد األد  ٪٢٠لدى سلطة النقد بنسبة  

تدفع سلطة النقد الفلسطينية فائدة على الوديعة  .مودعة طرف سلطة النقد الفلسطينية ٢٠١٩ و ٢٠٢٠كانون األول  ٣١أمريكي كما في 
  .باأللف ٢٥خصم عمولة بنسبة الرأسمالية وفق أسعار الفائدة السائدة في السوق بعد 

  

، يتعين ٢٠١٠ تموز ٥الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية لكافة البنوك العاملة في فلسطين بتاريخ  )٢٠١٠/ ٦٧( ** بحسب التعميم رقم
ولجميع العمالت، كما   عمالءالمن كافة ودائع     ٪٩على  البنك اإلحتفاظ لدى سلطة النقد الفلسطينية بإحتياطيات إلزامية بنسب مئوية تعادل  

وبقاء من االحتياطي اإللزامي كرصيد متحرك يضاف إلى الحسابات الجارية لدى سلطة النقد    ٪ ٢٠تقرر بحسب التعميم المشار اليه تحويل  
  .ال تدفع سلطة النقد فوائد على هذه االحتياطيات .من االحتياطي اإللزامي كحساب ثابت وذلك تمهيداً لتطبيق نظام التسوية ٪٨٠
  

فقد تقرر   ٢٠١٢  آذار  ٢١العاملة في فلـسطين بتاريخ ) الصـادرة عن ـسلطة النقد الفلـسطينية لكافة البنوك ٢/٢٠١٢بحـسب التعليمات رقم (
  .الرصيد القائم للتسهيالت الممنوحة لبعض القطاعات االقتصادية داخل مدينة القدس من وعاء اإلحتياطي اإللزاميتخفيض قيمة 

  

 حتياطي اإللزامي أرصدة مقيدة السحبعة الرأسمالية واإلتعتبر أرصدة الودي
 

 : خالل السنة رصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية األنقد والالحركة على فيما يلي 
 

  
 )١المرحلة (
 إفـــــرادي

 )٢المرحلة (  
 إفــــرادي

  المجمـــــــــــــوع     )٣المرحلة (  

 دينار أردني    ي دينار أردن   دينار أردني    دينار أردني   ٢٠٢٠

 ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤    --    --   ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤  السنة إجمالي الرصيد كما في بداية 
  ٥٩٧٬٤٥٨    --    --    ٥٩٧٬٤٥٨  صافي حركة األرصدة خالل السنة 

  ١٠٦٬٣٩٩٬٠٦٢    --    --    ١٠٦٬٣٩٩٬٠٦٢  السنة إجمالي الرصيد كما في نهاية 
 

 

  
 ) ١( المرحلة

 إفـــــرادي 
 ) ٢( المرحلة  

ــ   ـرادي إفـ
  المجمـــــــــــــوع    ) ٣( المرحلة  

 دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   ٢٠١٩

 ٨٧٫٨٣٢٫٦٩٣    --    --   ٨٧٫٨٣٢٫٦٩٣   السنةإجمالي الرصيد كما في بداية 
  ١٧٬٩٦٨٬٩١١    --    --    ١٧٬٩٦٨٬٩١١ حركة األرصدة خالل السنة   صافي

  ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤    --    --    ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤   السنةية إجمالي الرصيد كما في نها
 

  .٢٠١٩و  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ تحويالت بين المراحل (األولى والثانية والثالثة) او ارصدة معدومة خالل السنة المنتهية فيال يوجد 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣٤ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 ات مصرفيةأرصدة لدى بنوك ومؤسس -٦
 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 دينار أردني   دينار أردني  

     بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فلسطين 
 --  ٧,٩٢٥,٨١٣  ) أشهر ٣ودائع تستحق خالل ( 

  ٨١٣٬٩٢٥٬٧   -- 
     بنوك ومؤسسات مصرفية خارج فلسطين

 ٤٫٢٥٨٫٠٤٢   ٩٬٦٤٠٬٥٣٣         حسابات جارية وتحت الطلب
 ٨٣٬٣٦٧٬٢٣١   ٦٣٬٢٩٢٬٥١٨       ) أشهر٣ودائع تستحق خالل (

 ٢٠٣,١٠٩   ١٬٩١٧٬٧٧٥          ) أشهر ٣ودائع تستحق خالل أكثر من (
  ٨٧٬٨٢٨٬٣٨٢  ٧٤٬٨٥٠٬٨٢٦ 

 ٨٧٬٨٢٨٬٣٨٢  ٨٢٬٧٧٦٬٦٣٩  اإلجمالي 
 (٣٠٫٦٢٢)  (٤٠٬٠٥٣)  المتوقعةينزل : مخصص الخسائر االئتمانية 

  ٨٧٬٧٩٧٬٧٦٠  ٨٢٬٧٣٦٬٥٨٦ 
 ٥٠٬٠٦٩٬٨١٢  ٦٣٬٨١١٬٣٥٧       ت األجنبية منه بالعمال

  

دينار    ٩٬٦٤٠٬٥٣٣مبلغ   ٢٠١٩و  ٢٠٢٠كانون األول   ٣١التي ال تتقاضـى فوائد كما في  مصـرفية  المؤسـسـات  البنوك والبلغت األرصـدة لدى  
  أردني على التوالي.دينار  ٤٬٢٥٨٬٠٤٢أردني و

  

 : ة السن خالل أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفيةالحركة على فيما يلي 
 

  
 )١المرحلة (
 إفـــــرادي

 )٢المرحلة (  
 إفــــرادي

  المجمـــــــــــــوع     )٣المرحلة (  

٢٠٢٠            

 دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   

  ٨٧٬٨٢٨٬٣٨٢    --    --    ٨٧٬٨٢٨٬٣٨٢  السنة إجمالي الرصيد كما في بداية 
 (٥٬٠٥١٬٧٤٣)    --    --   (٥٬٠٥١٬٧٤٣)  سنة صافي حركة األرصدة خالل ال
  ٨٢٬٧٧٦٬٦٣٩    --    --    ٨٢٬٧٧٦٬٦٣٩  السنة إجمالي الرصيد كما في نهاية 

 

 

٢٠١٩  
 ) ١المرحلة (
 إفـــــرادي 

 ) ٢المرحلة (  
 إفــــرادي 

  المجمـــــــــــــوع    ) ٣المرحلة (  

 دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   

 ٩٥٫٢٥٥٫٧٨٩    --    --   ٩٥٫٢٥٥٫٧٨٩  السنة لي الرصيد كما في بداية ماإج
  (٧٬٤٢٧٬٤٠٧)    --    --    (٧٬٤٢٧٬٤٠٧)  صافي حركة األرصدة خالل السنة 

  ٨٧٬٨٢٨٬٣٨٢    --    --    ٨٧٬٨٢٨٬٣٨٢  السنة إجمالي الرصيد كما في نهاية 
 

  .٢٠١٩و ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ صدة معدومة خالل السنة المنتهية فيتحويالت بين المراحل (األولى والثانية والثالثة) او ارال يوجد 
 

  
 
 
 
 

  
  
  
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣٥ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  

 ( تتمة)  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية -٦
 صرفية :رصدة لدى بنوك ومؤسسات مأل المتوقعة االئتمانية الخسائرفيما يلي الحركة على مخصص  

  
  

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

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   ٢٠٢٠
 ٣٠٫٦٢٢  --  --  ٣٠٫٦٢٢    في بداية السنة الرصيد

 ٩٬٤٣١  --  --  ٩٬٤٣١  صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة 
 ٤٠٬٠٥٣  --  --  ٤٠٬٠٥٣  الرصيد في نهاية السنة 

  

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

  دينار أردني    أردنيدينار     دينار أردني    دينار أردني   ٢٠١٩
 ٣٠٫٦٢٢  --  --  ٣٠٫٦٢٢    في بداية السنة الرصيد

 --  --  --  --  صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة 
 ٣٠٫٦٢٢  --  --  ٣٠٫٦٢٢  الرصيد في نهاية السنة 

  

  

 

  المركز الرئيسيأرصدة لدى  -٧
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دينار أردني  دينار أردني  

الطلبودائع تحت       ٨٦٬٣٢٢٬٣٥٣   ٨١٬٤٥٢٬٥٥٩ 
أشهر ٣ودائع ألجل تستحق خالل         ٣٬٧٢٨٬٨٠٢   ٣٬١٩٠٬٥٠٠ 

 ٩٠٬٠٥١٬١٥٥   ٨٤٬٦٤٣٬٠٥٩     المجموع

 منه بالعمالت األجنبية 
         

٤٬٣٤٠٬٨١٥   
٧٬١٥٠٬٨٠٨ 

)٢٤( إيضاح فوائد مقبوضة من المركز الرئيسي         ٤٬٥٨٩٬٤٣٥   ٢٬٨٨٧٬٠١٨ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣٦ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية   

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  صافي   – عمالءللقروض وسلف وأنشطة تمويلية  -٨

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دينار أردني   دينار أردني   األفراد (التجزئة)

    

  ٢٥١٬١٢٧    ٦٦٬٤٠٩  حسابات جارية مدينة
  ١٨٬٨٤٩٬١٨٣    ٢٠٬٧٠١٬٤٥٣  قروض وكمبياالت **

  ١٨٬٨٩٣    ٥١  بطاقات االئتمان
  ١٩٬١١٩٬٢٠٣    ٢٠٬٧٦٧٬٩١٣  
    

  ٢٨٬٩١٣٬٢٥٦    ٢٩٬٣٠٩٬٠٧٨  القروض العقارية

    
    شركات كبرى 

ارية مدينة ات جحساب   ٢٢٬٣٥٥٬٣٦٥    ١٠٬٧١٢٬٧١٦  

وكمبياالت **قروض    ٢١٬٥٩٧٬٥٠٠    ٤٣٬٧٣٣٬٤١٥  

  ٤٣٬٩٥٢٬٨٦٥    ٥٤٬٤٤٦٬١٣١  

ومتوسطة  ىصغر شركات     

  ٧٬٨٥٥٬٣٢٩    ٧٬٢٧٦٬٠١٢  حسابات جارية مدينة 

  ١٦٬٨٩١٬٢٧٢    ١٨٬٣٣٢٬٨٢٩  قروض وكمبياالت  **

  ٢٤٬٧٤٦٬٦٠١    ٢٥٬٦٠٨٬٨٤١  

    
  ٦٩٬١٤٧٬٠٥٦    ٧٩٬٨٩٨٬٧٢١  الحكومة والقطاع العام

  ١٨٥٬٨٧٨٬٩٨١    ٢١٠٬٠٣٠٬٦٨٤  المجموع

 (٣٬٥٥٦٬١٤٨)   (٤٬٢٣٨٬٠٩٩)  ينزل : فوائد معلقة

في الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  مخصص التدني في    (١٥٬٧٦٤٬٠٨٦)   (١٠٬٠٠٩٬٣٢٤) 

تمويلية للعمالء صافي القروض والسلف واألنشطة ال   ١٧٢٬٣١٣٬٥٠٩    ١٩٠٬٠٢٨٬٤٩٩  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣٧ 

 

  ضاحات حول القوائم المالية إي

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 صافي (تتمة) –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء  -٨
 
كانون  ٣١دينار أردني كما في  ١٩٧٬٦٦٩الغة  تنزيل الفوائد المقبوضة مقدماً البيمثل رصيد القروض والكمبياالت الصافي بعد ** 

  ). ٢٠١٩كانون األول  ٣١دينار أردني كما في  ٢٦٠٬٥٠٣(مقابل مبلغ   ٢٠٢٠األول 
  

ً لتعليمات سلط  - ة النقد الفلسطينية بلغت إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة المصنفة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة وفقا
التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة كما في  من رصيد ٪٣٫٦٢ر أردني أي ما نسبته دينا ٧٬٤٤٢٬٢٩٢

من رصيد  )% ٥٫٠٢ (أي ما نسبته  ٢٠١٩كانون األول  ٣١دينار أردني كما في   ٩٬١٥٦٬٩٧٠مقابل مبلغ  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١
  ل الفوائد والعموالت المعلقة.يالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيالتسه

  
دينار أردني أي ما نسبته  ٧٬٣٣٦٬٣٤٧بلغت إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة المتعثرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة    -

مقابل  ٢٠٢٠ كانون األول ٣١والعموالت المعلقة كما في من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد  ٣٫٥٦%
%  من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل   ٤٫٢٦أي ما نسبته     ٢٠١٩كانون األول    ٣١دينار أردني كما في    ٧٫٧٦٠٫٠٤٣

  الفوائد والعموالت المعلقة. 
  

المتعثرة والتي مضى على تعثرها   م استبعاد التسهيالت االئتمانية المباشرة) ت١/٢٠٠٨بناًء على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (    -
كانون األول  ٣١سنوات من القوائم المالية للبنك. بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة المستبعدة من القوائم المالية كما في  ٦اكثر من 

مبلغ ئد والعموالت المعلقة للحسابات المتعثرة دينار أردني كما بلغ رصيد المخصص والفوا١١٬١٨٠٬٠١٢مبلغ  ٢٠٢٠
  دينار أردني على التوالي. ٥٬٨٠٦٬٧٧٩دينار أردني ومبلغ ٥٬٣٧٣٬٢٣٣

  
من رصيد ) ٪٣٨٫٧(دينار أردني أي ما نسبته   ٧٩٬٦٤٠٬٤٧٧بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية    -

دينار أردني  ٦٩٬١٤٧٬٠٥٦مقابل  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ي التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة كما ف
  . ٢٠١٩كانون األول  ٣١) كما في ٪٣٧٫٩٣أي ما نسبته (

  
  ٢٠٢٠كانون األول    ٣١دينار أردني كما في    ٥٠٬٤٣٥٬٧٤٣بلغت القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت االئتمانية مبلغ     -

  . ٢٠١٩ة دينار أردني لسن ٥٢٫٨٧٦٫٣٤٤مقابل 
  

ــهيالت االئتـمانـية الممنوـحة لغير المقيمين كـما في   - ديـنار أردني ومبلغ   ١٨٨٬٣٨٨مبلغ   ٢٠١٩و ٢٠٢٠ـكانون األول  ٣١بلـغت التســ
 دينار أردني، على التوالي ٢٨٦٫٨٥٣

 
  

  األردني) حسب نوع العملة كما يلي:  دينار القروض والسلف بعد تنزيل الفوائد المعلقة (مقومة بالتتوزع 
 
إسرائيلي شيقل   أمريكي دوالر  دينار أردني   أخرىعمالت     المجموع / دينار أردني  

٢٠٥٬٧٩٢٬٥٨٥  ١٬٦٤٨٬٨٧٨  ٤٠٬٩٥١٬٩٧٣  ٧٥٬٢٧٥٬٧٧٥  ٨٧٬٩١٥٬٩٥٩  ٢٠٢٠ 
١٨٢٫٣٢٢٫٨٣٣  ٢٬٠٥٨٬٠٥٨  ٤٧٬٣٥١٬٠٨٨  ٣٩٬٧١٢٬٧٠٩  ٩٣٬٢٠٠٬٩٧٨  ٢٠١٩ 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣٨ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١المنتهية في نة للس
  

  صافي (تتمة) –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء  -٨

  :  ٢٠٢٠لسنة  االئتماني الداخلي للبنك للشركات الكبرىفيما يلي توزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف  -
  
  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ 

  
  )١(المرحلة 

 افرادي 
 )٢المرحلة (

  المجموع ) ٣(المرحلة  افرادي 

 دينار أردني دينار أردني دينار أردني  دينار أردني  
فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام 

  البنك الداخلي : 
        

١  - - - - 
٢  - - - - 
-٥٢٦٬٠٤٧ - - ٥٢٦٬٠٤٧  ٢ 
+٢  - - - - 
١٠٬٩٥٢٬٩٦٩ - - ١٠٬٩٥٢٬٩٦٩  ٣ 
-٣  - - - - 
+١٧٧٬٥٠٤ - - ١٧٧٬٥٠٤  ٣ 
١٬١٠٧٬٨٠٤ - - ١٬١٠٧٬٨٠٤  ٤ 
-١٨٣٬٨٧٨ - - ١٨٣٬٨٧٨ ٤ 
+٤٬٣٤٦٬٢٧٤ - - ٤٬٣٤٦٬٢٧٤  ٤ 
٥٣٧٬٦٩٤ - ١٣٬٠٢٨ ٥٢٤٬٦٦٦  ٥ 
-٧٬١٠٠٬٠٣٨ - - ٧٬١٠٠٬٠٣٨  ٥ 
+٨٬٢٤٠٬٩٩١ - - ٨٬٢٤٠٬٩٩١  ٥ 
١٬٢٢١٬٧٠٥ - - ١٬٢٢١٬٧٠٥  ٦ 
-١٬٩٠٣٬٢١٩ - - ١٬٩٠٣٬٢١٩  ٦ 
+١١٬٣٣٧٬٩٤٨ - ٥٬٢٠٥٬٧٦٠ ٦٬١٣٢٬١٨٨  ٦ 
٥٣٠٬٢٤٦ - ٨٠٬٣١٣ ٤٤٩٬٩٣٣  ٧ 
-٧  - - - - 
+٤٤٣٬٥٤٣ - ٤٤٣٬٥٤٣ -  ٧ 
٨  - - - - 
٩  - - - - 

٥٬٨٣٦٬٢٧١ ٥٬٨٣٦٬٢٧١ - -  ١٠ 
 ٥٤٬٤٤٦٬١٣١ ٥٬٨٣٦٬٢٧١ ٥٬٧٤٢٬٦٤٤ ٤٢٬٨٦٧٬٢١٦   المجموع

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣٩ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  صافي (تتمة) –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء  -٨
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ 

  
)  ١المرحلة (

 افرادي 
 )٢المرحلة (

  المجموع ) ٣لة (المرح افرادي 

 دينار أردني دينار أردني دينار أردني  دينار أردني  
فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام 

  البنك الداخلي : 
        

١  - - - -  
٢  - - -  -  
-١٬٦٠٢٬٠١٢  - - ١٬٦٠٢٬٠١٢  ٢  
+٢  - - -  -  
٢٬٧١٤٬٩٦٥  - - ٢٬٧١٤٬٩٦٥  ٣  
-٢٬٨١٤٬٢٥٢  - - ٢٬٨١٤٬٢٥٢  ٣  
+٥٬٢٨٩٬١٦٨  - - ٥٬٢٨٩٬١٦٨  ٣  
٢٬١٢٨٬٨٧٩  - ٤٦ ٢٬١٢٨٬٨٣٣  ٤  
-٢٬٥١٥٬٠٦٦  - - ٢٬٥١٥٬٠٦٦ ٤  
+١٬٧٠٤٬٤٩٥  - - ١٬٧٠٤٬٤٩٥  ٤  
٢٬٦١٧٬٣٩٤  - ٦٢٬٠٥٠ ٢٬٥٥٥٬٣٤٤  ٥ 
-٣٬٢٠٨٬٥٠٤  - - ٣٬٢٠٨٬٥٠٤  ٥  
+١٬٨٤٥٬٠٣٤  - - ١٬٨٤٥٬٠٣٤  ٥  
١٬٣٦٨٬٧٠٤  - - ١٬٣٦٨٬٧٠٤  ٦  
-٢٬٠٣٥٬٦٣٥  - ١٬٠٥٤٬٢٥٧ ٩٨١٬٣٧٨  ٦  
+٦٬٧٩٥٬٤٦٧  - - ٦٬٧٩٥٬٤٦٧  ٦  
٥٦٥٬٠٠٣  - - ٥٦٥٬٠٠٣  ٧  
-٧  - - -  -  
+١٬٣٨٢٬٦٠٢  - ٧٣٬١١٨ ١٬٣٠٩٬٤٨٤  ٧  
٨  - - -  -  
٩  - - -  -  

٥٬٣٦٥٬٦٨٥  ٥٬٣٦٥٬٦٨٥ - -  ١٠  
  ٤٣٬٩٥٢٬٨٦٥  ٥٬٣٦٥٬٦٨٥ ١٬١٨٩٬٤٧١ ٣٧٬٣٩٧٬٧٠٩   المجموع

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  
  

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٠ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  صافي (تتمة) –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء  -٨
 

  : ٢٠١٩و  ٢٠٢٠ لكانون األو  ٣١فيما يلي الحركة على بنود التسهيالت خالل السنة المنتهية في 
  
  
  
  
  
  
  

   )١(المرحلة   )٢(المرحلة   )٣(المرحلة   المجموع
 لألفراد افرادي  تجميعي افرادي  تجميعي   

 ٢٠٢٠ دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني
 بداية السنةإجمالي التعرضات في  -  ١٥٬٢٦١٬٠٥٢  - ٣٬١٠٧٬٨٣٧  ٧٥٠٬٣١٤    ١٩٬١١٩٬٢٠٣ 
  التعرضات الجديدة خالل السنة -  ٢٬٧٤٩٬٢٢١    - ١٬٣٦٢٬٥٩٢  ٣٠٬٦١٠      ٤٬١٤٢٬٤٢٣   

  خالل السنة المسددةالتعرضات  - (١٬٦٤٨٬٥٤٠)   - (٢٤١٬٧٠٧) (٥٢٬٢٤٢)    (١٬٩٤٢٬٤٨٩)  
  المرحلة االولى ى ما تم تحويله إل -  ٨٧٩٬٠١٧       - (٨٦٩٬٦٦٤) (٩٬٣٥٣)        -               
  المرحلة الثانيةما تم تحويله إلى  - (٦٬٨٩١٬٨٣٠)   - ٧٬٢٨٧٬٤٧٨ (٣٩٥٬٦٤٨)    -               
  المرحلة الثالثة ما تم تحويله إلى  - (٢٨٤٬٥٦٦)      - (١٧٣٬٠٣٥)  ٤٥٧٬٦٠١     -               

       (١٢٬٧٨٣)    (٣٤٬٧٤٠) (١٬٩٦٥)         - ٢٣٬٩٢٢ - 

األثر على حجم التعرضات إجمالي 
  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

  التغيرات الناتجة عن تعديالت - (٤٩١٬٠٦٠)      - (٣٤٬٤٠٨) (١٢٬٩٧٣)    (٥٣٨٬٤٤١)     
  إجمالي التعرضات في نهاية السنة -  ٩٬٥٧١٬٣٢٩    - ١٠٬٤٦٣٬٠١٥  ٧٣٣٬٥٦٩    ٢٠٬٧٦٧٬٩١٣ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ١(المرحلة   ) ٢(المرحلة    )٣(المرحلة   المجموع
 لألفراد  افرادي   تجميعي افرادي   تجميعي   

 ٢٠١٩ دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني
 إجمالي التعرضات في بداية السنة    -   ١٨٬١٩٧٬٥٨٧     -   ٥٦٥٬٩٦٤   ٢٤٢٬٢٢٧  ١٩٬٠٠٥٬٧٧٨
  التعرضات الجديدة خالل السنة     -   ٤٬٤٣٩٬١٧٩     -   ٤٨٥٬٨٤٧    ٢٣٬٢٦٦   ٤٬٩٤٨٬٢٩٢

  خالل السنة  المسددةالتعرضات     -  (٢٬٦٤٠٬٩٠٤)     -  (٨٤٬٨١٩)   (٣٩٬٤١٠)  (٢٬٧٦٥٬١٣٣)
  المرحلة االولى  ما تم تحويله إلى     -   ١٥٥٬٢٨٩     -  (١٥٥٬٢٨٩)      -    -
  المرحلة الثانيةما تم تحويله إلى     -  (٢٬٧٧١٬٥٦٧)     -   ٢٬٧٩١٬٤٢٣   (١٩٬٨٥٦)   -
  المرحلة الثالثة  ما تم تحويله إلى     -  (٤٦٧٬٤٠٧)     -  (١٥٦٬١٥٢)    ٦٢٣٬٥٥٩   -

)(٥١٬٧٠٧)  )٣٨٣٬٨٦٤  
(٣٠٨٬٠٦٩)  - (٢٤٬٠٨٨) - 

إجمالي األثر على حجم التعرضات 
  التصنيف بين المراحلنتيجة تغيير 

  التعرضات المعدومة - -  - -  )١٤٬٦٧٩(  )١٤٬٦٧٩(
)(١٬٦٢٧٬٠٣٧)     -  (٣١٬٠٦٨)   (١٣٬٠٨٦)  )١٬٦٧١٬١٩١  -    

  التغيرات الناتجة عن تعديالت
  إجمالي التعرضات في نهاية السنة    -  ١٥٬٢٦١٬٠٥٢ - ٣٬١٠٧٬٨٣٧  ٧٥٠٬٣١٤  ١٩٬١١٩٬٢٠٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤١ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 (تتمة)صافي  –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء   -٨

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

  للشركات الكبرى افرادي  تجميعي افرادي  تجميعي   
 ٢٠٢٠ دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني

 السنةإجمالي التعرضات في بداية  ٣٧٬٣٩٧٬٧٠٩ - ١٬١٨٩٬٤٧١ - ٥٬٣٦٥٬٦٨٥ ٤٣٬٩٥٢٬٨٦٥
  التعرضات الجديدة خالل السنة ١٩٬٢٩٤٬٠٣٤ - ١٬٧٩٣٬٣٣٠ - ١٨ ٢١٬٠٨٧٬٣٨٢
  خالل السنة المسددةالتعرضات  (٣٬٧٧٨٬٦٥٨) - (٥٦٬٥٤٧) - (٦) (٣٬٨٣٥٬٢١١)

  المرحلة االولى ما تم تحويله إلى  ٩٩٧٬٧٦٤ - (٩٩٧٬٧٦٤) - - -
  المرحلة الثانيةما تم تحويله إلى  (٣٬١٦٣٬٧٣٥) - ٣٬١٦٣٬٧٣٥ - - -
  المرحلة الثالثة له إلى تحوي ما تم - - - - - -

(١٧٨٬٩١٥) - ٦٩٢٬٢٣٩ - - ٥١٣٬٣٢٤ 

إجمالي األثر على حجم التعرضات 
نتيجة تغيير التصنيف بين 

  المراحل
  التغيرات الناتجة عن تعديالت (٧٬٧٠٠٬٩٨٣) - (٤١٬٨٢٠) - ٤٧٠٬٥٧٤ (٧٬٢٧٢٬٢٢٩)

٤٢٬٨٦٧٬٢١٦ - ٥٬٧٤٢٬٦٤٤ - ٥٬٨٣٦٬٢٧١ ٥٤٬٤٤٦٬١٣١ 
ية رضات في نهاإجمالي التع

  السنة
 

   ) ١(المرحلة   ) ٢(المرحلة    )٣(المرحلة   المجموع
  للشركات الكبرى افرادي   تجميعي افرادي   تجميعي   

 ٢٠١٩ دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني
 لسنةات في بداية ا إجمالي التعرض ٣١٬٧٤٦٬٥٦٣  -    -     -  ٥٬٠٢٠٬٢٩٥   ٣٦٬٧٦٦٬٨٥٨ 
  التعرضات الجديدة خالل السنة  ١١٬٦٠٤٬١٤٩  -   ٨٠     -   ٢٣   ١١٬٦٠٤٬٢٥٢ 
  خالل السنة  المسددةالتعرضات  )٣٬٤٩٣٬١٧٧(  -     -     -  (١٩)  (٣٬٤٩٣٬١٩٦) 

  المرحلة االولى  ما تم تحويله إلى     -   -     -     -   -   - 
  المرحلة الثانيةما تم تحويله إلى  (١٬٣٠٥٬٤٢٢)  -   ١٬٤٠٦٬٩٧٨    -  (١٠١٬٥٥٦)   - 
  المرحلة الثالثة  ما تم تحويله إلى     -   -     -     -   -   - 

(٢١٧٬٥٨٧) - -  (٢١٧٬٥٨٧) - - 

إجمالي األثر على حجم  
التعرضات نتيجة تغيير التصنيف 

  بين المراحل 
  التغيرات الناتجة عن تعديالت (١٬١٥٤٬٤٠٤)  -    -    -  ٤٤٦٬٩٤٢  (٧٠٧٬٤٦٢) 

  إجمالي التعرضات في نهاية السنة  ٣٧٬٣٩٧٬٧٠٩     - ١٬١٨٩٬٤٧١    - ٥٬٣٦٥٬٦٨٥  ٤٣٬٩٥٢٬٨٦٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٢ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 صافي (تتمة) –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء   -٨

   )١(المرحلة   )٢(المرحلة   )٣(المرحلة   موعمجال
  للشركات الصغرى والمتوسطة افرادي  تجميعي افرادي  تجميعي   

 ٢٠٢٠ دينار أردني دينار أردني دينار أردني أردنيدينار  دينار أردني دينار أردني
 إجمالي التعرضات في بداية السنة ١٩٬٤٩٣٬١٦٤ - ١٬٣٤٥٬٠٨٣ - ٣٬٩٠٨٬٣٥٤ ٢٤٬٧٤٦٬٦٠١

  التعرضات الجديدة خالل السنة ٥٬٠٣٦٬٥٦٠ - ٥٣٠٬٣٠١ -  ١٣١٬٣٩٩  ٥٬٦٩٨٬٢٦٠
  خالل السنة المسددةالتعرضات  (٢٬٧٠٩٬٠٣٥) - (٩٢٬٥٣٢) -  - (٢٬٨٠١٬٥٦٧)

  المرحلة االولى ما تم تحويله إلى  ١٠٩٬٠٢١ - (٨١٬٩٣٠) - (٢٧٬٠٩١)  -
  المرحلة الثانيةيله إلى ما تم تحو (١٬٢٠٣٬٨٢٠) - ١٬٣٤٦٬٣٠٠ - (١٤٢٬٤٨٠)  -
  المرحلة الثالثة ما تم تحويله إلى  - - - - -  -

(٩٦٬١٩٥) - - (٢٧٬٠٥٢) - (٦٩٬١٤٣) 
األثر على حجم التعرضات إجمالي 

  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل
  التعرضات المعدومة - - - - (٣٧٤٬٤٠٢) (٣٧٤٬٤٠٢)

  التغيرات الناتجة عن تعديالت (١٬٦٨٠٬٠١٩) - (١٦٦٬١٢٩) -  ٢٨٢٬٢٩٢ (١٬٥٦٣٬٨٥٦)
  السنةإجمالي التعرضات في نهاية  ١٨٬٩٧٦٬٧٢٨ - ٢٬٨٥٤٬٠٤١ - ٣٬٧٧٨٬٠٧٢ ٢٥٬٦٠٨٬٨٤١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ١(المرحلة   ) ٢(المرحلة    )٣(المرحلة   المجموع
  للشركات الصغرى والمتوسطة افرادي   تجميعي افرادي   تجميعي   

 ٢٠١٩ دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني
 إجمالي التعرضات في بداية السنة  ٢١٬٧٣٢٬٥١٤ -  ٦٤٤٬٣٧٣  -  ٤٬٠٤٦٬٢٣٩   ٢٦٬٤٢٣٬١٢٦

  التعرضات الجديدة خالل السنة   ٢٬٣٨٩٬٠٣٥  -  ١٣١  -  ٥٤٢٬٨٥٣   ٢٬٩٣٢٬٠١٩
  خالل السنة  المسددةتعرضات لا (٣٬٦٤١٬٦٠٤) - (٩٤٬٣٧٦)  - (٦٢٥٬١١٥) (٤٬٣٦١٬٠٩٥)

  المرحلة االولى  ما تم تحويله إلى   ٣٦٤٬٥٤٥  - (٣٠٧٬٥٠٨)  - (٥٧٬٠٣٧)  -
  المرحلة الثانيةما تم تحويله إلى  (١٬٣٧٣٬٧٨٠) -  ١٬٣٧٣٬٧٨٠ -    -  -
  المرحلة الثالثة  ما تم تحويله إلى  (٧٩٬٤١٧)  -    -  -  ٧٩٬٤١٧  -

(٧٠٬٣٨٦) (٣٨٬٦٢٦) - (١٥٩٬٢٣٩) - ١٢٧٬٤٧٩ 
إجمالي األثر على حجم التعرضات 

  التصنيف بين المراحلنتيجة تغيير 
  التعرضات المعدومة - - - - )٢٠٣٬٢٧٥( (٢٠٣٬٢٧٥)

  التغيرات الناتجة عن تعديالت (٢٥٬٦٠٨)  - (١١٢٬٠٧٨)  -  ١٦٣٬٨٩٨   ٢٦٬٢١٢
  هاية السنةعرضات في نإجمالي الت ١٩٬٤٩٣٬١٦٤ - ١٬٣٤٥٬٠٨٣ - ٣٬٩٠٨٬٣٥٤ ٢٤٬٧٤٦٬٦٠١

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٣ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 صافي (تتمة) –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء   -٨

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ) ١المرحلة (  ) ٢المرحلة ( )  ٣المرحلة (  المجموع 
  ارية العق  القروض  افرادي   تجميعي افرادي   تجميعي   

 ٢٠٢٠ دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  أردني دينار  دينار أردني 
 إجمالي التعرضات في بداية السنة  ١٥٬١٤٨٬٦١٦ ٨٬٧٥٠٬٨٠٥ ١٬١٧٨٬٦٨٥ ٢٬٢٣٨٬٨٤٨ ١٬٥٩٦٬٣٠٢ ٢٨٬٩١٣٬٢٥٦

  السنة  خالل الجديدة  التعرضات ١٬٢٩٩٬٩٦١ ١٬٠٢٥٬٨٣٤ ٣ ١٧٣٬١١١ - ٢٬٤٩٨٬٩٠٩
  خالل السنة  المسددةالتعرضات   (٦٣٤٬٨٤٢) (٢٧٦٬٨١٣) (٩٬١٠٨) (٤١٬٤١٦) (٥٬٧٨١) (٩٦٧٬٩٦٠)

  االولى   المرحلةما تم تحويله إلى  ٣١٤٬٩٢٧ ٨٢٢٬٥٨١ (٣١٤٬٩٢٧) (٨٢٢٬٥٨١) - -
  الثانية  المرحلةما تم تحويله إلى  (١٬٨٥٤٬٨٠٦) (٣٬١٢٩٬١٣٩) ١٬٨٥٤٬٨٠٥ ٣٬٥٩٥٬٢٣٩ (٤٦٦٬٠٩٩) -
  الثالثة   المرحلةما تم تحويله إلى  ١ (١٦٤٬٦٩٢) (٢٥٬٤١٨) (١٣٧٬٩٠٢) ٣٢٨٬٠١١ -

(٤٧٬٦١٣) ٢٤٬٩٣١ (٧٬٩٥٣) ٢٨٨٬١٦٣ (٢٧٬٢٠٥) ٢٣٠٬٣٢٣ 
إجمالي األثر على حجم التعرضات  
  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل 

  ت تعديال التغيرات الناتجة عن  (١٬٤٦٤٬٧٤٤) ١٨٬٩٣٥ (٤٦٬١٥٥) ٦٦٬٥٤٥ ٥٩٬٩٦٩ (١٬٣٦٥٬٤٥٠)
  إجمالي التعرضات في نهاية السنة  ١٢٬٧٦١٬٥٠٠ ٧٬٠٧٢٬٤٤٢ ٢٬٦٢٩٬٩٣٢ ٥٬٣٦٠٬٠٠٧ ١٬٤٨٥٬١٩٧ ٢٩٬٣٠٩٬٠٧٨

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ) ١المرحلة (  ) ٢المرحلة ( )  ٣المرحلة (  المجموع 
  العقارية  القروض افرادي   تجميعي افرادي   تجميعي   

 ٢٠١٩ دينار أردني ر أردنيدينا أردنيدينار  دينار أردني دينار أردني دينار أردني
 إجمالي التعرضات في بداية السنة   ١٠٬٨٩٥٬٣٧٦  ٩٬٧٥٢٬٠٥٣   ٩٦٤٬٣٥١   ٣٨٤٬٦٨٧   ١٬٠٢٦٬٧٤٦   ٢٣٬٠٢٣٬٢١٣ 
  السنة  خالل  الجديدة التعرضات  ٩٬٠٢٢٬٨١٩   ٢٬١٥٥٬٢٨٥   ٢٢٢٬٤٤٤   ٢١٠٬٦٣٥      -    ١١٬٦١١٬١٨٣ 
  خالل السنة   المسددةالتعرضات  (٢٬٦٩٢٬٦٢١) (٨٩٧٬٩٤٨)  (٣٥٧٬٢٢٥)  (٦٬٢٨٨)  (٤٩٬٩٤٣)  (٤٬٠٠٤٬٠٢٥) 

  االولى   المرحلةما تم تحويله إلى     -   ١٢٨٬٨٤٩     -  (١٢٨٬٨٤٩)      -      - 
  الثانية المرحلةما تم تحويله إلى  (٦٢٥٬١٤٩)  (١٬٨٧٦٬٧٦٧)   ٦٢٥٬١٤٩   ١٬٨٩٨٬١٦٠  (٢١٬٣٩٢)   ١ 

  الثالثة   المرحلةما تم تحويله إلى     -  (٤٧٢٬٩٦٢)     -  (٨٩٬٩٩٥)   ٥٦٢٬٩٥٧     - 
إجمالي األثر على حجم التعرضات      -   ١١٬٣٣٣  (٢٠٩٬٣٦٠)  (٢٢٬٧١٩)   ٢٧٬٧٣٧  (١٩٣٬٠٠٩) 

  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل
  ناتجة عن تعديالتالتغيرات ال (١٬٤٥١٬٨٠٩) (٤٩٬٠٣٨)  (٦٦٬٦٧٤)  (٦٬٧٨٣)   ٥٠٬١٩٧  (١٬٥٢٤٬١٠٧) 
  إجمالي التعرضات في نهاية السنة   ١٥٬١٤٨٬٦١٦  ٨٬٧٥٠٬٨٠٥   ١٬١٧٨٬٦٨٥  ٢٬٢٣٨٬٨٤٨   ١٬٥٩٦٬٣٠٢   ٢٨٬٩١٣٬٢٥٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٤ 

 

  احات حول القوائم المالية إيض

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 مة)صافي (تت –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء   -٨
 
 

 

   )١(المرحلة   )٢(المرحلة   )٣(المرحلة   المجموع
  الحكومة والقطاع العام افرادي  تجميعي افرادي  تجميعي   

دينار  أردنيدينار  دينار أردني دينار أردني
 أردني

 ٢٠٢٠ دينار أردني دينار أردني

 ية السنةإجمالي التعرضات في بدا  ٦٩٬١٤٧٬٠٥٦     -  -        -     -   ٦٩٬١٤٧٬٠٥٦ 
  التعرضات الجديدة خالل السنة  ٧٩٬٦٤٠٬٥٠١     -  -         -     -   ٧٩٬٦٤٠٬٥٠١ 
  خالل السنة المسددةالتعرضات  (٦٨٬٨٥٣٬٨٧٦)    -  -        -     -  (٦٨٬٨٥٣٬٨٧٦)

  المرحلة االولى ما تم تحويله إلى  -    -     -     -     -     - 
  المرحلة الثانيةما تم تحويله إلى   -     -     -     -     -     - 
  المرحلة الثالثة ما تم تحويله إلى   -     -     -     -     -     - 
 -    

 -     -     -     -     -  
إجمالي األثر على حجم التعرضات 
  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

  لتغيرات الناتجة عن تعديالتا ) ٣٤٬٩٦٠(     -     -     -     -  (٣٤٬٩٦٠) 
  إجمالي التعرضات في نهاية السنة ٧٩٬٨٩٨٬٧٢١  - - - ٧٩٬٨٩٨٬٧٢١

 
 
 

   ) ١(المرحلة   ) ٢(المرحلة    )٣(المرحلة   المجموع
  الحكومة والقطاع العام افرادي   تجميعي افرادي   تجميعي   

 ٢٠١٩ ر أردنيدينا دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني

 ٤٤     -     -   ٤٦٬٢٣٩٬٢٢١   -    
 

 السنةإجمالي التعرضات في بداية   ٤٦٬٢٣٩٬١٧٧
  التعرضات الجديدة خالل السنة  ٢٢٬٩٠٧٬٨٧٩    -     -     -     -   ٢٢٬٩٠٧٬٨٧٩ 
  خالل السنة  المسددةالتعرضات  -    -  (٤٤)     -     -  ) ٤٤(

  المرحلة االولى  ما تم تحويله إلى  -    -     -     -     -     - 
  المرحلة الثانيةما تم تحويله إلى   -     -     -     -     -     - 
  المرحلة الثالثة  ما تم تحويله إلى   -     -     -     -     -     - 

 -     -     -     -     -     -  
إجمالي األثر على حجم التعرضات 

  لتصنيف بين المراحلنتيجة تغيير ا
  الناتجة عن تعديالتالتغيرات   -     -     -     -     -   -   

  إجمالي التعرضات في نهاية السنة  ٦٩٬١٤٧٬٠٥٦    -     -     -     -   ٦٩٬١٤٧٬٠٥٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٥ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠األول  كانون ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة)صافي  –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء   -٨
  
  
  
 

 :تنزيل الفوائد المعلقة) كما يلي (بعد ةالجغرافي والمنطقةتتوزع القروض والسلف حسب القطاع   .أ
  

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 دينار أردني  دينار أردني 

      حسب القطاع:
 ٦٩٬١٤٧٬٠٥٦  ٧٩٬٨٩٨٬٧٢١ قطاع عام

 ٨١٬٩٥٥٬٦٦٦   ٩١٬٨٩٨٬٤٤٠ ساتشركات ومؤس
 ٣١٬٢٢٠٬١١١  ٣٣٬٩٩٥٬٤٢٤ افـــراد 

 ١٨٢٬٣٢٢٬٨٣٣  ٢٠٥٬٧٩٢٬٥٨٥ 

  

 

 
  

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 
 

 دينار أردني  دينار أردني

    حسب المنطقة الجغرافية : 
 ١٨٢٬٣٢٢٬٨٣٣  ٢٠٥٬٧٩٢٬٥٨٥ داخل  فلسطين  
 -  - خارج فلسطين

 ١٨٢٬٣٢٢٬٨٣٣  ٢٠٥٬٧٩٢٬٥٨٥ 
  

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٦ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 صافي (تتمة) –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء   -٨
 

  : ٢٠١٩و  ٢٠٢٠كانون األول    ٣١ فيما يلي توزيع رصيد التسهيالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد المعلقة حسب القطاعات االقتصادية كما في  .ب
  

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 

 دينار أردني  دينار أردني الحكومة والقطاع العام

 ٦٩٬١٤٧٬٠٥٦  ٧٩٬٨٩٨٬٧٢١ السلطة الوطنية الفلسطينية
    قروض عقارية

 ١١٬٣٩٧٬٩٤٨  ١٢٬٤٩٨٬١٠٩ سكن لإلقامة وتحسين ظروف المسكن 
 ١١٬٣٧٣٬٤٠٣  ١٢٬٠٦٤٬٨٥٧ عقارات تجارية واستثمارية

الشخصي  األراضي لالقتناء  ١٬٩٠٨٬٥٠٧  ٨١٥٬٥٨٦ 
 ٣٬٨٩٤٬٩٦٦  ٣٬٥١٨٬٤٥٣ األراضي لالستثمار 

 ٣٬٤٦٨٬٦٩٢  ٣٬٥٩١٬٥٦٢ اإلنشاءات
 ٦٬٥٠٠٬٣٧٧  ٦٬٣٩٨٬٩٧٠ قطاع الصناعة 

    قطاع التجارة العامة
 ٤٠٬٤٩٧٬٤٢٣  ٤٢٬٠٣٦٬٨٤٠ تجارة داخلية

 ٥٬٥٦٨٬١٧٦  ٥٬٩٣٨٬٥٨٦ تجارة خارجية
 ١٬٨٥٠٬٣٧٩  ١٬٥٠١٬٤٣٩ قطاع الزراعة  
 ٩٣٩٬١٦٢  ٣٬٧٧٢٬٣٧٢ الخدمات المالية 
    قطاع الخدمات

 ٥٬٢٨٩٬١٦٨  ١٢١ االتصاالت
 ٣٧٥٬١٠٨  ٩٬٠٦٠٬٧٨٩ المرافق العامة  

 -  ٣٬٧٨٦٬٠١٦ السياحة والمطاعم والفنادق
 ٣٤٤٬٨٠٨  ٢٥٠٬٤٨٥ النقل والمواصالت

 ٢٠١٬٣٠٩  ٢٣٦٬٤٨٣ تمويل شراء سيارات
كيةاستهالتمويل ألغراض      
 ١٨٬٨٤٢  ٥١ بطاقات االئتمان

 ١٨٬٦٩٨٬٦٨٨  ٢٠٬٤٢٣٬١٤٥ أغراض استهالكية متنوعة
 ٨٤٨٬٨٢١  - أخرى  

 ١٨٢٬٣٢٢٬٨٣٣  ٢٠٥٬٧٩٢٬٥٨٥ المجموع 

وض: د.   ان الق ات ض س ل م نة م ق الت ال ه  ال
  KFW   OPIC   المجموع 
 ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

 ١٬٠٠٦٬٧٧٦   ١٬٢٤٩٬٨٣٨   ٧٠٧٬٢٩٨            ٧١٧٬٥٣٣    ٢٩٩٬٤٧٨   ٥٣٢٬٣٠٥  ائمالرصيد الق
 ٩٧٥٬٥٣٤   ٩٩٧٬٠٤٥   ٦٨٦٬٦٩٢           ٧١٧٬٥٣٤    ٢٨٨٬٨٤٢    ٢٧٩٬٥١١   الديون المتعثرة

 -   -   ٪ ٣٠  -   -   ٪٤٠-٣٠ نسبة تحمل البنك
  

 

 

 

 

 

 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٧ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 صافي (تتمة) –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء   -٨

 
 :االئتمانية المتوقعة  الخسائرمخصص  .هـ

 
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

    الشركات الكبرى    األفراد  

الشركات 
 ى الصغر

    والمتوسطة

  
  

الحكومة 
  والقطاع العام

  

 قروض
  اإلجمالي    عقارية

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  ٢٠٢٠ون األول كان ٣١

 ١٠٬٠٠٩٬٣٢٤   ٢٬٠٧٢٬٨٣١  ٤٠٢٬١١٠  ٢٬٢١٣٬٧٠٨  ٤٬٢٣٥٬٦٢٠  ١٬٠٨٥٬٠٥٥  الرصيد المعدل في بداية السنة
 ٧٬٢٩٠٬٦١٧  ٢٬٧٥٠٬٣٢٩  ١٠٥٬١٥٨  ٦٤٧٬٧٥٣  ٢٬٠٧٧٬١٨٢  ١٬٧١٠٬١٩٥  التخصيص خالل السنة
 (١٬٢٧١٬٦٧١)  (٤٨٦٬٢١٨)  -  (٢٠٥٬١٩٦)  (٤٧٬٧٨٨)  (٥٣٢٬٤٦٩)  االسترداد خالل السنة

استبعاد مخصص تدني 
تسهيالت مضى على تعثرها 

 (٢٦٤٬١٨٤)  -  -  (٢٦٤٬١٨٤)  -  -  سنوات ٦أكثر من 
 ١٥٬٧٦٤٬٠٨٦  ٤٬٣٣٦٬٩٤٢  ٥٠٧٬٢٦٨  ٢٬٣٩٢٬٠٨١  ٦٬٢٦٥٬٠١٤  ٢٬٢٦٢٬٧٨١  الرصيد في نهاية السنة

    الشركات الكبرى    األفراد  

الشركات 
رى الصغ

    والمتوسطة

  
  

الحكومة 
  والقطاع العام

  

 قروض
  اإلجمالي    عقارية

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  ٢٠١٩كانون األول  ٣١

 ٨٬٠٤٨٬٣١١  ١٬١٧٥٬١٨٩  ٤٠٧٬٢٦١  ٢٬١٣٦٬٢١١  ٣٬٩٦٠٬٧٥٦  ٣٦٨٬٨٩٤  يد المعدل في بداية السنةالرص
 ٣٬٤٢٤٬٠٢٠  ١٬٣٣٢٬١١٨  ٤٠٢٬١١٠  ٥٣٤٬٨٠٢  ٣٣٩٬٩٧١  ٨١٥٬٠١٩  التخصيص خالل السنة
 (١٬٢٤٤٬١٢١)  (٣٩٦٬٤٥٤)  (٤٠٧٬٢٦١)  (٢٧٧٬٤٢٥)  (٧٢٬٩٦٦)  (٩٠٬٠١٥)  االسترداد خالل السنة

اد مخصص تدني تسهيالت استبع
 ٦مضى على تعثرها أكثر من 

 (٢٢٦٬٧٤٥)  (٣٨٬٠٢٢)  -  (١٧٩٬٨٨٠)  -  (٨٬٨٤٣)  سنوات
 ٧٬٨٥٩  -  -  -  ٧٬٨٥٩  -  فروقات ترجمة 

 ١٠٬٠٠٩٬٣٢٤  ٢٬٠٧٢٬٨٣١  ٤٠٢٬١١٠  ٢٬٢١٣٬٧٠٨  ٤٬٢٣٥٬٦٢٠  ١٬٠٨٥٬٠٥٥  الرصيد في نهاية السنة



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٨ 

 

  لقوائم المالية إيضاحات حول ا

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 صافي (تتمة) –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء   -٨

  
  فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة :

 

  ٢٠٢٠ 

  المجموع    )٣المرحلة (   )٢المرحلة (  )١المرحلة (   
  دينار أردني    يدينار أردن    دينار أردني   دينار أردني    
            

  ١٠٬٠٠٩٬٣٢٤    ٧٬٣٧٦٬١٥٧    ١٬٢١٠٬٣٠٧    ١٬٤٢٢٬٨٦٠     الرصيد في بداية السنة
  ٢٬٢٠٦٬٠٨١      ٨١٬٦١١         ٧٣٥٬٤٤٧       ١٬٣٨٩٬٠٢٣     سنةالتخصيص لل

 (١٥٢٬٩١٨)       (٤٩٬٨٤٧)       (٤٦٬٣٣٠)       (٥٦٬٧٤١)         اإلسترداد للسنة 
    -                 (١٩٬٥٢٠)       (٣٩٧٬٦٧٠)      ٤١٧٬١٩٠        )١تم تحويله الى المرحلة (ما 

    -                 (٨٠٢٬٨٣٢)      ٩٢١٬٠٩٩      (١١٨٬٢٦٧)       )٢ما تم تحويله الى المرحلة (
    -                  ٧٠٬١٦٤        (٦٧٬٥١٦)       (٢٬٦٤٨)          )٣ما تم تحويله الى المرحلة (

  ٢٬٧٣٨٬٩٩٥      ٣٤٥٬١٥٢       ٢٬٣٢٠٬٥٦٧    ٧٣٬٢٧٦          ( إضافة) األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل
 (٣٥٨٬٥٠١)          -                  -               (٣٥٨٬٥٠١)       ( إستبعاد) المراحلاألثر نتيجة تغيير التصنيف بين 

  ١٬٥٨٥٬٢٨٩      ٣٤٬٩٨٦         ٤٧٥٬١٣٦       ١٬٠٧٥٬١٦٧     ( إضافة) الناتجة عن تعديالتالتغيرات 
 (٢٦٤٬١٨٤)       (٢٦٤٬١٨٤)        -                  -                 سنوات ٦تسهيالت مضى على تعثرها أكثر من 

  ١٥٬٧٦٤٬٠٨٦    ٦٬٧٧١٬٦٨٧    ٥٬١٥١٬٠٤٠    ٣٬٨٤١٬٣٥٩     الرصيد في نهاية السنة

  

 

  
  ٢٠١٩ 

  المجموع    ) ٣المرحلة (   ) ٢المرحلة (  ) ١المرحلة (   
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   دينار أردني    
            

  ٨٬٠٤٨٬٣١١    ٦٬٢٠٨٬٣٨٧    ٦٤٨٬٨٣٩    ١٬١٩١٬٠٨٥     الرصيد في بداية السنة 

  ١٬٢٩٥٬٩٨٦    ٥١٨٬٨٧٨    ١٢٨٬٧٢٣    ٦٤٨٬٣٨٥     سنة التخصيص لل

 (٧٣٤٬١٦٠)   (١٥٥٬٣٢١)   (٥٣٬٥٧٢)   (٥٢٥٬٢٦٧)     اإلسترداد للسنة  

 -   (٣١٬٩٣٢)   (١١٧٬٧٠٠)     ١٤٩٬٦٣٢     ) ١ما تم تحويله الى المرحلة (

    -   (٢٩٬٥٢٥)    ١١٧٬٧٥٧   (٨٨٬٢٣٢)     ) ٢ما تم تحويله الى المرحلة (

    -    ٤٢٬٨٣٠   (٣٨٬٢٠١)   (٤٬٦٢٩)     ) ٣ما تم تحويله الى المرحلة (

 ١٬٨٤٢٬٤٣١   ٩٥٨٬٨٤٧    ٨٨٣٬٥٨٤   -    ( إضافة) األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

 (١٤٢٬٩٥٥)   -  -  (١٤٢٬٩٥٥)     ( إستبعاد) األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

 ٢٨٥٬٦٠٣   ٨٢٬٨٧٩   ٧٬٨٨٣    ١٩٤٬٨٤١     ( إضافة)  التغيرات الناتجة عن تعديالت

 (٣٦٧٬٠٠٦)  -  (٣٦٧٬٠٠٦)  -    ( إستبعاد) التغيرات الناتجة عن تعديالت

 (٢٢٦٬٧٤٥)   (٢٢٦٬٧٤٥)      -      -     سنوات ٦تسهيالت مضى على تعثرها أكثر من 

  ٧٬٨٥٩    ٧٬٨٥٩      -      -     فرق عملة 

  ١٠٬٠٠٩٬٣٢٤    ٧٬٣٧٦٬١٥٧    ١٬٢١٠٬٣٠٧    ١٬٤٢٢٬٨٦٠     الرصيد في نهاية السنة 

  

  

 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٩ 

 

 حول القوائم المالية إيضاحات 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 صافي (تتمة) –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء   -٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣١ي للسنة المنتهية فلكل قطاع من القطاعات اإلئتمانية  على مخصص تدني التسهيالت االئتمانيةفيما يلي ملخص الحركة 
  : ٢٠١٩و ٢٠٢٠كانون األول 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  )٣المرحلة (  )٢المرحلة (  )١المرحلة (  
  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  األفراد

  ٣٦٨٬٨٩٤  ١٬٠٨٥٬٠٥٥ ٦١٨٬٣٤٦ ٣٥٦٬٣٣٩ ١١٠٬٣٧٠  السنة  بداية في الرصيد
  ٨١٥٬٠١٩  ٢٦٧٬٤٠٦ ١٨٬٣٠٤ ٢٢١٬٦٨٨ ٢٧٬٤١٤  التخصيص خالل السنة 
 (٩٠٬٠١٥)  (٩٣٬٧٨١) (٤٤٬٧٧٥) (٣٢٬١٣١) (١٦٬٨٧٥)  اإلسترداد خالل السنة 

    -  - (٧٬٤٨٢) (٩٨٬٣٥٠) ١٠٥٬٨٣٢  ) ١ما تم تحويله الى المرحلة (
    -  - (٣٣٣٬٥٨٤) ٣٨٠٬٣٤٥ (٤٦٬٧٦١)  ) ٢ما تم تحويله الى المرحلة (
    -  - ٢١٬٤٩٥ (١٩٬٥٦٠) (١٬٩٣٥)  ) ٣ما تم تحويله الى المرحلة (

إجمالي األثر على خسارة التدني نتيجة 
 - ٩٣٧٬٩٩٠ ٢٢٠٬٨٥١ ٨١٤٬٧٢٨ (٩٧٬٥٨٩)  تغيير التصنيف بين المراحل 

األثر على المخصص الناتج عن  
 - ٦٦٬١١٢ (٢٥٬٨٢٧) ٨١٬٤٤٤ ١٠٬٤٩٥  تعديالت

استبعاد مخصص تدني تسهيالت 
 (٨٬٨٤٣)  - - - -  سنوات ٦مضى على تعثرها أكثر من 

  ١٬٠٨٥٬٠٥٥ ٢٬٢٦٢٬٧٨٢ ٤٦٧٬٣٢٨ ١٬٧٠٤٬٥٠٣ ٩٠٬٩٥١  الرصيد في نهاية السنة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  )٣المرحلة (  )٢المرحلة (  )١المرحلة (  
  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  الشركات الكبرى

 ٣٬٩٦٠٬٧٥٦  ٤٬٢٣٥٬٦٢٠  ٣٬٥٣٤٬٦٦٦ ٣٥٬٧٦٥  ٦٦٥٬١٨٩   السنة  بداية في الرصيد
 ٣٣٩٬٩٧١  ٩٧٧٬٥٠٩  - ٤٢٢٬٤٤٥  ٥٥٥٬٠٦٤   التخصيص خالل السنة 
 (٧٢٬٩٦٦) (٢٣٬٣٥٩)  (٦) (١) (٢٣٬٣٥٢)   اإلسترداد خالل السنة 

 -    -  - (٢٨٬٨٨٧)  ٢٨٬٨٨٧   ) ١ما تم تحويله الى المرحلة (
 -    -  - ٤٠٬٨١٣ (٤٠٬٨١٣)   ) ٢ما تم تحويله الى المرحلة (

 -    -  - -    -   ) ٣ه الى المرحلة (ما تم تحويل
إجمالي األثر على خسارة التدني  

 - ١٨٠٬٤٧٠ - ٩٥٬١٤٦ ٨٥٬٣٢٤  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل
األثر على المخصص الناتج عن  

 - ٨٩٤٬٧٧٤ ٧٠٬١٣١ ٢٤٬٧٨٠ ٧٩٩٬٨٦٣  تعديالت
 ٧٬٨٥٩  -  - -  -   فرق عملة 

 ٤٬٢٣٥٬٦٢٠  ٦٬٢٦٥٬٠١٤  ٣٬٦٠٤٬٧٩١ ٥٩٠٬٠٦١  ٢٬٠٧٠٬١٦٢   السنةالرصيد في نهاية 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٠ 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 صافي (تتمة) –للعمالء  قروض وسلف وأنشطة تمويلية  -٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في  لكل قطاع من القطاعات اإلئتمانية    على مخصص تدني التسهيالت االئتمانيةفيما يلي ملخص الحركة  
  ( تتمة): ٢٠١٩و ٢٠٢٠

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  )٣المرحلة (  )٢المرحلة (  )١المرحلة (  
  دينار أردني  يدينار أردن  دينار أردني  دينار أردني  أردنيدينار   الصغرىلشركات ا

 ٢٬١٣٦٬٢١١ ٢٬٢١٣٬٧٠٨ ٢٬٠٢٤٬٠٠٥ ٦٦٬٥٧١ ١٢٣٬١٣٢  السنة  بداية في الرصيد
 ٥٣٤٬٨٠٢ ٢٠٦٬٠٩٨ ٦٣٬٣٠٧ ١٢٬٤١٧ ١٣٠٬٣٧٤  التخصيص خالل السنة 
 (٢٧٧٬٤٢٥) (١٤٬٩٥١) - (٦٩٢) (١٤٬٢٥٩)  اإلسترداد خالل السنة 

 - - (١٢٬٠٣٨) (١٨٣) ١٢٬٢٢١  ) ١تحويله الى المرحلة (ما تم 
 - - (٦٠٬٢٩٦) ٧٣٬٨١٥ (١٣٬٥١٩)  ) ٢ا تم تحويله الى المرحلة (م

 - - - - -  ) ٣ما تم تحويله الى المرحلة (
إجمالي األثر على خسارة التدني نتيجة 

  ٢٨٬٣١٠ - ٤٠٬٠٢٢ (١١٬٧١٢)  تغيير التصنيف بين المراحل 
المخصص الناتج عن  ألثر على ا

  ٢٢٣٬١٠٠ ٣٬٦٦٧ ١٣٣٬٤٠٦ ٨٦٬٠٢٧  تعديالت
بعاد مخصص تدني تسهيالت است

 (١٧٩٬٨٨٠) (٢٦٤٬١٨٤) (٢٦٤٬١٨٤) - -  سنوات ٦مضى على تعثرها أكثر من 
 ٢٬٢١٣٬٧٠٨ ٢٬٣٩٢٬٠٨١ ١٬٧٥٤٬٤٦١ ٣٢٥٬٣٥٦ ٣١٢٬٢٦٤  الرصيد في نهاية السنة

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  )٣المرحلة (  )٢المرحلة (  )١المرحلة (  
  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  ردنيدينار أ  دينار أردني  الحكومة والقطاع العام

 ٤٠٧٬٢٦١ ٤٠٢٬١١٠ - - ٤٠٢٬١١٠  السنة  بداية في الرصيد
 ٤٠٢٬١١٠ ١٠٥٬١٥٨ - - ١٠٥٬١٥٨  التخصيص خالل السنة 
 (٤٠٧٬٢٦١) - - - -  اإلسترداد خالل السنة 

 - - - - -  ) ١تحويله الى المرحلة (ما تم 
 - - - - -  ) ٢ما تم تحويله الى المرحلة (
 - - - - -  ) ٣ما تم تحويله الى المرحلة (

 ٤٠٢٬١١٠ ٥٠٧٬٢٦٨ - - ٥٠٧٬٢٦٨  الرصيد في نهاية السنة



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥١ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  الفوائد المعلقة  .ز
 

 
 

  األفراد

 
القروض 
 العقارية

 
 

 
 الشركات

  الكبرى

 الشركات 
ىالصغر  

  والمتوسطة

 
 

 االجمالي
أردنيدينار   دينار أردني  ٢٠٢٠  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  

 ٣٬٥٥٦٬١٤٨  ١٬٥٠٧٬١٤٢  ١٬٦٦١٬٠١٤  ٣٣٨٬٤٣١  ٤٩٬٥٦١ الرصيد في بداية السنة 
 ٨٤١٬٥٤٦  ٢٩٣٬٨١٥  ٣٩٨٬٩٢٦  ٩١٬٣٨٤  ٥٧٬٤٢١ يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة 
 (٤٩٬٢٠٩)  (٩٬٩٤٣)  (٩١٦)  (١٧٬٧٤١)  (٢٠٬٦٠٩) ينزل: الفوائد المحولة لإليرادات *
 (٤٨٩)  -  -  -  (٤٨٩) ينزل: الفوائد المعلقة التي تم شطبها

مركز الماليمحول الى ديون خارج ال  -  -  -  (١٠٩٬٨٩٧)  (١٠٩٬٨٩٧) 
 ٤٬٢٣٨٬٠٩٩  ١٬٦٨١٬١١٧  ٢٬٠٥٩٬٠٢٤  ٤١٢٬٠٧٤  ٨٥٬٨٨٤ الرصيد في نهاية السنة 

 

  
 

 
 

  األفراد 

 
القروض 

 العقارية
 
 

 
 الشركات

  الكبرى

 الشركات 
ى الصغر  

  والمتوسطة

 
 

 االجمالي
ردنيدينار أ  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  ٢٠١٩  دينار أردني  

  ٣٬٠٨٩٬٩٨٥    ١٬٥٠٦٬٨٣٧     ١٬٢٩٣٬٧٣١    ٢٦٤٬١٣٧   ٢٥٬٢٨٠  الرصيد في بداية السنة 
  ٧٣٣٬٥٣٢    ٢٢٨٬٧٧٤     ٣٨١٬٢٤٣     ٨٩٬٠٣٣   ٣٤٬٤٨٢  يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة 
 (١٨٬٧٤٥)   (١٣٧)   (١٣٬٩٦٠)    ) ٦٠(  (٤٬٥٨٨)  ينزل: الفوائد المحولة لإليرادات *
 (٢٣٬٦٥١)   (٢٣٬٣٩٥)      -        -  (٢٥٦)  ينزل: الفوائد المعلقة التي تم شطبها

ديون خارج المركز الماليمحول الى    (٥٬٣٥٧)  )(٢٢٤٬٩٧٣)   (٢٠٤٬٩٣٧)      -    )١٤٬٦٧٩ 
  ٣٬٥٥٦٬١٤٨    ١٬٥٠٧٬١٤٢     ١٬٦٦١٬٠١٤    ٣٣٨٬٤٣١   ٤٩٬٥٦١  الرصيد في نهاية السنة 

  
  
 

 إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 صافي (تتمة) –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء   -٨
  

 
 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  )٣المرحلة (  )٢لة (المرح  )١المرحلة (  
  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  القروض العقارية 

 ١٬١٧٥٬١٨٩ ٢٬٠٧٢٬٨٣١ ١٬١٩٩٬١٤٠ ٧٥١٬٦٣٢ ١٢٢٬٠٥٩  السنة  بداية في الرصيد
 ١٬٣٣٢٬١١٨ ٦٥٥٬٠٦٦ - ٧٨٬٨٩٧ ٥٧٦٬١٦٩  التخصيص خالل السنة 
 (٣٩٦٬٤٥٤) (٢٠٬٨٢٧) (٥٬٠٦٦) (١٣٬٥٠٦) (٢٬٢٥٥)  اإلسترداد خالل السنة 

 - - - (٢٧٠٬٢٥٠) ٢٧٠٬٢٥٠  ) ١ما تم تحويله الى المرحلة (
 - - (٤٠٨٬٩٥٢) ٤٢٦٬١٢٦ (١٧٬١٧٤)  ) ٢ما تم تحويله الى المرحلة (

 - - ٤٨٬٦٦٩ (٤٧٬٩٥٦) (٧١٣)  ) ٣المرحلة (ما تم تحويله الى 
إجمالي األثر على خسارة التدني نتيجة تغيير 

 - ١٬٢٣٣٬٧٢٤ ١٢٤٬٣٠١ ١٬٣٧٠٬٦٧١ (٢٦١٬٢٤٨)  لتصنيف بين المراحلا
 - ٣٩٦٬١٤٩ (١٢٬٩٨٥) ٢٣٥٬٥٠٦ ١٧٣٬٦٢٨  األثر على المخصص الناتج عن تعديالت

استبعاد مخصص تدني تسهيالت مضى على  
 (٣٨٬٠٢٢) - - - -  سنوات ٦تعثرها أكثر من 

 ٢٬٠٧٢٬٨٣١ ٤٬٣٣٦٬٩٤٣ ٩٤٥٬١٠٧ ٢٬٥٣١٬١٢٠ ٨٦٠٬٧١٦  الرصيد في نهاية السنة



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٢ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  

 صافي (تتمة) –للعمالء  قروض وسلف وأنشطة تمويلية  -٨
  

) موزعة حســـب مكوناتها على فئات الفوائد المتحصـــلة من ٢٧* ظهرت الفوائد المحولة لإليرادات ضـــمن إيرادات الفوائد (إيضـــاح 
  .التسهيالت المباشرة

  

والمتعثرة  قروض والسلف المصنفةإستبعاد ال  ٢٠٠٨  كانون األول  ٣١بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية، تم خالل السنة المنتهية في  عمالً    .ح
 . ) سنوات والمستدرك لها بالكامل ضمن مخصص التدني في قيمة القروض والسلف ومراقبتها خارج المركز المالي٦منذ أكثر من (

 ما يلي:   ٢٠١٩و ٢٠٢٠ كانون األول ٣١هذه القروض والسلف وفوائدها المعلقة كما في تدني  تمثل الحركة على مخصص
  

 الديون المجدولة :   .ط
  

     ها كما في نهاية السنة الحاليـــةي)،  وقد بلغ إجمال١/٢٠٠٨هي تلك الديون التي تم جدولتها حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (
  .كما في نهاية السنة السابقة  أردني دينار  ٩٢٩٬٧٤٨مقابل  دينار أردني  ٤٩٤٬٢١٠

  

  هيكلتها :الديون المعاد ي.
  

ساط أو إطالة عمر الدين أو تأجيل بعض األقساط أو تمديد ـصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع القروض والسلف من حيث تعديل األقـيق
 أردنيدينار  ٧١٬٢٢٥٬٣٧٦ كما في نهاية السنة الحاليةها يالخ ، وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة ، وقد بلغ إجمال……فترة السماح 

  . كما في نهاية السنة السابقة دينار أردني  ٥٤٬٦٢٢٬٤٥٣مقابل 
 
 
 
 

  الدخل   قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -٩
 

  يمثل هذا البند موجودات مالية غير مدرجة في شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية القابضة. 
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دينار أردني  دينار أردني  

 ٦٣٢٫٧٩٧  ٦٣٢٫٧٩٧  أسهم شركات غير متوفر لها أسعار سوقية ( غير مدرجة)
 ٦٣٢٫٧٩٧  ٦٣٢٫٧٩٧  المجموع  

  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة -١٠
 

ية، تتمثل في سندات مالية صادرة عن البنك تتكون الموجودات المالية بالكلفة المطفأة من سندات مالية أجنبية غير مدرجة في أسواق مال
على   ٢٠١٩و ٢٠٢٠كانون األول  ٣١دينار أردني كما في  ٣٤٫٨١٥٫٥١٩و دينار أردني  ٣٤٬٨١٥٬٥٦٠المركزي األردني بمبلغ 

  ٪.٦٫٧٪ إلى ٤استحقاق هذه السندات من ثالث إلى عشر سنوات. تتراوح أسعار الفائدة على هذه السندات ما بين تتراوح فترة  التوالي.
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

 دينار أردني  دينار أردني  

     
  ٣٥٬٠٠٦٬٦٥٣    ٣٥٬٠٠٦٬٦٩٤    سندات مالية

 (١٩١٬١٣٤)   (١٩١٬١٣٤)    مخصص خسائر متوقعة 
  ٣٤٬٨١٥٬٥١٩    ٣٤٬٨١٥٬٥٦٠   المجموع  

 
  

  

دني ــــــــــــــص التـــــــــــمخص  ة ــــــــــــــــــــوائد المعلقــــــــــــــالف    

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 

لسنة رصيد أول ا   ٥٬٢٥٢٬٧٠٠  ٥٬٦٢٨٬١٨٠  ٤٬٩٦٤٬٩٤٣   ٥٬١٨١٬١٥٢ 
 ٢٢٤٬٩٧٣  ١٠٩٬٨٩٧  ٢٢٦٬٧٤٥   ٢٦٤٬١٨٣  اضافات 

ات ما تم تحويله لاليراد   (٧٢٬١١٤)  (١٢٥٬٧٠١)  (٢٬٤٥٤)  (٤٬٦٠٧) 
 (٨٣٬٠١٢)  (١٥٦٬٦٣٠)  (٢٬١٨٣)  (١١١٬٩٩٤)  ما تم اطفاؤه
 ٢٣٨٬١٢٦  ٢٢٧٬٧٨٦  ١١٧٬٣٤٨   ١١٢٬٠٠٦  فرق العملة 

 ٥٬٦٢٨٬١٨٠  ٥٬٨٠٦٬٧٧٩  ٥٬١٨١٬١٥٢  ٥٬٣٧٣٬٢٣٣ رصيد آخر السنة



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٣ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 ( تتمة) موجودات مالية بالتكلفة المطفأة -١٠
 :  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠سنة خالل  موجودات مالية بالتكلفة المطفأةالحركة على فيما يلي 

  
  

 

  
 )١المرحلة (
 إفـــــرادي

 )٢المرحلة (  
 إفــــرادي

  المجمـــــــــــــوع     )٣المرحلة (  

           ٢٠٢٠ 

 دينار أردني    أردني دينار    دينار أردني    دينار أردني   ٢٠٢٠

 ٣٥٬٠٠٦٬٦٥٣    --    --   ٣٥٬٠٠٦٬٦٥٣  السنة إجمالي الرصيد كما في بداية 
  ٤١    --    --    ٤١  صافي حركة األرصدة خالل السنة 

  ٣٥٬٠٠٦٬٦٩٤     --    --    ٣٥٬٠٠٦٬٦٩٤   السنة إجمالي الرصيد كما في نهاية 
 

  
  

  
 )١المرحلة (
 إفـــــرادي

 )٢المرحلة (  
 إفــــرادي

  المجمـــــــــــــوع     )٣المرحلة (  

           ٢٠١٩ 
 دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   ٢٠١٩

 ٣٨٫٠٠٦٫٧٧٧    --    --   ٣٨٫٠٠٦٫٧٧٧  السنة إجمالي الرصيد كما في بداية 
  )٣٬٠٠٠٬١٢٤(    --    --    )٣٬٠٠٠٬١٢٤(  صافي حركة األرصدة خالل السنة 

  ٣٥٬٠٠٦٬٦٥٣     --    --    ٣٥٬٠٠٦٬٦٥٣   السنة كما في نهاية إجمالي الرصيد 
  

  ٢٠١٩و ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ تحويالت بين المراحل (األولى والثانية والثالثة) او ارصدة معدومة خالل السنة المنتهية فيال يوجد 
 

  
  الخسائر االئتمانية المتوقعة :فيما يلي الحركة على مخصص  

 

   ٢٠٢٠ 

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

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   
         

 ١٩١٫١٣٤  --  --  ١٩١٫١٣٤    الرصيد في بداية السنة
 --  --  --  --  صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة 

 ١٩١٫١٣٤  --  --  ١٩١٫١٣٤  الرصيد في نهاية السنة 
 
 

   ٢٠١٩ 

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

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   
         

 ١٩١٫١٣٤  --  --  ١٩١٫١٣٤  الرصيد في بداية السنة 
 --  --  --  --  صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة 

 ١٩١٫١٣٤  --  --  ١٩١٫١٣٤  الرصيد في نهاية السنة 
    



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٤ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 صافي  –ممتلكات ومعدات   -١١
  

 
 عقارات  

    ومباني

أجهزة وأثاث 
ومعدات وديكور 
    سيارات    وتحسين مأجور

مشاريع تحت 
 المجموع   التنفيذ

يدينار أردن  دينار أردني  دينار أردني  ٢٠٢٠  دينار أردني  دينار أردني  
                    الكلفـــة 

  ١٧٬٣٥١٬٤٩١    ١٤٣٬٠٧٩   ٣١٤٬٢٣٥   ١٢٬٧٤٣٬٧٤٠   ٤٬١٥٠٬٤٣٧   الرصيد في بداية السنة
 ٤٣٦٬٨٣٢  -  -  ٤٣٦٬٨٣٢  -    وتحويالتتصنيفات 

 ١٧٬٧٨٨٬٣٢٣  ١٤٣٬٠٧٩  ٣١٤٬٢٣٥  ١٣٬١٨٠٬٥٧٢  ٤٬١٥٠٬٤٣٧    في بداية السنةالمعدل الرصيد 
 ٨٠١٬٧٥٦    -  ٨٠١٬٧٥٦  -   اضافات

 ٣٥١٬٠٦٩  ٨٩٬٤٨٥    ٢٦١٬٥٨٤  -   استبعادات
 ١٨٬٢٣٩٬٠١٠  ٥٣٬٥٩٤  ٣١٤٬٢٣٥  ١٣٬٧٢٠٬٧٤٤  ٤٬١٥٠٬٤٣٧   الرصيد في نهاية السنة

           
           االستهالك المتراكم  

  ١٠٬٤٢٨٬١٣٨  -  ٢٥٣٬٩٦٦   ٩٬٦٦٣٬٨١٧    ٥١٠٬٣٥٥   استهالك متراكم في بداية السنة 
 ٤٣٦٬٨٣٢  -  -  ٤٣٦٬٨٣٢  -   تصنيفات وتحويالت

في بداية السنةالمعدل الرصيد    ١٠٬٨٦٤٬٩٧٠  -  ٢٥٣٬٩٦٦  ١٠٬١٠٠٬٦٤٩  ٥١٠٬٣٥٥ 
 ٩٢٤٬٤٦٦  -  ٢٥٬١١٥  ٨١٦٬٣٤٢  ٨٣٬٠٠٩  استهالك السنة

 ٢٣٩٬١٥٦  -  -  ٢٣٩٬١٥٦  -  استبعادات
نهاية السنة االستهالك المتراكم في   ١١٬٥٥٠٬٢٨٠  -  ٢٧٩٬٠٨١  ١٠٬٦٧٧٬٨٣٥  ٥٩٣٬٣٦٤ 

 ٦٬٦٨٨٬٧٣٠  ٥٣٬٥٩٤  ٣٥٬١٥٤  ٣٬٠٤٢٬٩٠٩  ٣٬٥٥٧٬٠٧٣  صافي ممتلكات ومعدات في نهاية السنة 
  
  
  
  
  

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٥ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 صافي (تتمة) – ممتلكات ومعدات  -١١
 

 
 تعقارا  

    ومباني

أجهزة وأثاث 
ومعدات وديكور 
    سيارات    وتحسين مأجور

مشاريع تحت 
 المجموع   التنفيذ

 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  ٢٠١٩
                    الكلفـــة 

  ١٧٬٤٢٩٬٩٥٩    ١٬٩٥٦   ٣١٤٬٢٣٥   ١٢٬٩٦٣٬٣٣١   ٤٬١٥٠٬٤٣٧   الرصيد في بداية السنة
  ٧٨٤٬٢٧٩    ١٤٣٬٠٧٩   -   ٦٤١٬٢٠٠   -   اضافات

 (٨٦٢٬٧٤٧)   (١٬٩٥٦)   -  (٨٦٠٬٧٩١)   -   استبعادات
  ١٧٬٣٥١٬٤٩١    ١٤٣٬٠٧٩   ٣١٤٬٢٣٥   ١٢٬٧٤٣٬٧٤٠   ٤٬١٥٠٬٤٣٧   نهاية السنةالرصيد في 

           
           االستهالك المتراكم  

 ١٠٬٣٢٨٬٩٦٥  -  ٢٢٨٬٨٥١  ٩٬٦٧٢٬٧٦٧  ٤٢٧٬٣٤٧  استهالك متراكم في بداية السنة 
  ٩٥٤٬٨٩٤   -  ٢٥٬١١٥   ٨٤٦٬٧٧١    ٨٣٬٠٠٨   استهالك السنة

 (٨٥٥٬٧٢١)   -  -  (٨٥٥٬٧٢١)      -   استبعادات

  االستهالك المتراكم في نهاية السنة
 ٥١٠٬٣٥٥  

 
 ٩٬٦٦٣٬٨١٧  

 ٢٥٣٬٩٦٦  -  
 

١٠٬٤٢٨٬١٣٨  
في نهاية السنة  صافي ممتلكات ومعدات   ٦٬٩٢٣٬٣٥٣  ١٤٣,٠٧٩  ٦٠٬٢٦٩  ٣٬٠٧٩٬٩٢٣  ٣٬٦٤٠٬٠٨٢ 

 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٦ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 موجودات غير ملموسة  -١٢
  السنة: برامج الحاسب اآللي، فيما يلي الحركة على الموجودات غير الملموسة خالل ويمثل هذا البند أنظمة  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دينار أردني  دينار أردني  

 ٦٧٢٬٨٦٢   ٧٦٢٬٥٤٥  الرصيد بداية السنة 
 ٢٧٧٬٨٢١   ٣٣٣٬٢٣٨  اإلضافات

 (١٨٨٬١٣٨)   )٢٧٩٬٧٠٣(  اإلطفاءات 
 ٧٦٢٬٥٤٥   ٨١٦٬٠٨٠  الرصيد في نهاية السنة

 حق إستخدام اإليجار / مطلوبات عقود اإليجار موجودات  -١٣
  

عاماً. فيما يلي القيم الدفترية  ١٥و ١٠لمستخدمة في العمليات التشغيلية، وتتراوح مدة اإليجارات بين عه االبنك عقود إيجار لفرولدى 
والحركة عليها خالل السنة المنتهية   ٢٠١٩و  ٢٠٢٠كانون االول    ٣١ومطلوبات عقود اإليجار كما في اإليجار إستخدام  لموجودات حق  

  :  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١في 
  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  :اإليجار إستخدام حق تموجودا
 دينار أردني  دينار أردني  

 ٤٬٣٥٠٬٣٩٢   ٣٬٩١٥٬٤٤٠    السنة بداية في الرصيد
  -   ١٬٣٢٩  تعديالت على العقود

 ) ٤٣٤٬٩٥٢(    (٤٣٤٬٢٥٥)         السنة خالل اإلطفاء
 ٣٬٩١٥٬٤٤٠    ٣٬٤٨٢٬٥١٤  في نهاية السنة  الرصيد

 
  :اإليجار عقود مطلوبات

  
٢٠٢٠                  

  
٢٠١٩ 

 دينار أردني   دينار أردني  
 ٤٬٣٥٠٬٣٩٢   ٣٬٨٠٨٬٨١٥  في بداية السنة   الرصيد

 ١٩٢٬٤٥٧    ١٧٦٬٦٣٩  ) الدخل قائمة على  المحمل( خالل السنة  الفائدة
 ) ٧٣٤٬٠٣٤(    (٥٤٥٬١٣١)        خالل السنة   المدفوع
 ٣٬٨٠٨٬٨١٥    ٣٬٤٤٠٬٣٢٣  في نهاية السنة  الرصيد
 

 أخرى موجودات -١٤
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 

  

  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دينار أردني  دينار أردني 

 ٥٬٤٤٥٬٨٦٠  ٣٬٦٣٦٬٢٣٤  شيكات برسم التحصيل
  ٧٢٢٬٦٥٥   ٥٨٧٬١٤٦  فوائد مستحقة غير مقبوضة

 ً   ١٤٧٬٩٢٨   ١٦٠٬٤٤٠  مصاريف مدفوعة مقدما
  ٦٩٬٣٣٠   ٦٦٬٠٥٥  مخزون اللوازم والقرطاسية

 --  --  حقة*ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستموجودات آلت 
  ٣٧٬٦٩٣   ٤٩٬٠٠٩  حواالت سريعة (ويسترن يونيون)

  ١١٩٬١٨٦   ١٧٬٠٣٤  متفرقة
  ٦٬٥٤٢٬٦٥٢    ٤٬٥١٥٬٩١٨  المجمـــــــوع                                  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٧ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 ( تتمة)  موجودات أخرى -١٤

ه األراضي: ل ه ا يلي تفاص قة،  ن م ي ها لل وفاًء ل ا ال أراٍض آل مل   ل ه
 القيمة الدفترية           القيمة السوقية    
   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني تاريخ آخر تخمين التملكتاريخ  

  من حوض   ٦٢٨قطعة رقم 
  ٢٢٩٬٥٦٩   ٢٢٧٬٤٦٨  ٢١٨٬٩٨٩  ٢٠١٩تموز  ٢٧ ٢٠٠٨حزيران   ٢٣ من أراضي البيرة ١٠ رقم

   مخصص تدني موجودات
  )٢٢٩٬٥٦٩(   )٢٢٧٬٤٦٨(   -      مستحقة  آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون

   ٢١٨٬٩٨٩  -   -  
 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية -١٥

  

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
سطين داخل فل المجموع خارج فلسطين داخل فلسطين   المجموع خارج فلسطين 
 دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني 
       

) شهور ٣خالل ( ودائع ألجل  - - - ١٤٬٣٦١٬٢٣٥ - ١٤٬٣٦١٬٢٣٥ 
 ١٤٬٣٦١٬٢٣٥ - ١٤٬٣٦١٬٢٣٥ - - - المجموع

 ١٤٬٣٦١٬٢٣٥ - ١٤٬٣٦١٬٢٣٥ - - - منه بالعمالت األجنبية 

 

 عمالءالودائع  -١٦

    الشركات الكبرى    األفراد  
 ىالصغر الشركات

    والمتوسطة
  الحكومة

  المجموع    والقطاع العام
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني ٢٠٢٠كانون األول  ٣١

 ٢١٤٬٨٦٠٬٠٠٢  -  ١٣٬٢٥٥  -  ٢١٤٬٨٤٦٬٧٤٧  ودائع وشهادات توفير
 ١٠٠٬٢٧٤٬٣٠٧  ١٬١٧٧٬٨٢٤  ٥٤٥٬٦٣٠  ١٥٬١٥١٬٤٠١  ٨٣٬٣٩٩٬٤٥٢  ودائع ألجل

 ١٠٢٬٢٣٤٬٧٣٧  ٥٬٥٨٨٬٤٥٩  ٥٬٦٠٤٬٠٣٢  ٣١٬١٤٤٬٠١١  ٥٩٬٨٩٨٬٢٣٥  ودائع تحت الطلب 
 ٤٨٬٣١٨  -  -  -  ٤٨٬٣١٨  شهادات الكنز 

  ٤١٧٬٤١٧٬٣٦٤  ٦٬٧٦٦٬٢٨٣  ٦٬١٦٢٬٩١٧  ٤٦٬٢٩٥٬٤١٢  ٣٥٨٬١٩٢٬٧٥٢ 

                

    كات الكبرىالشر    األفراد   
  ىالصغر الشركات

    والمتوسطة
  الحكومة

  المجموع    والقطاع العام
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني ٢٠١٩كانون األول  ٣١

  ٢٠٢٬٨٣٦٬١٠٤    -    ٢٦٨٬٤٤٤   -   ٢٠٢٬٥٦٧٬٦٦٠  ودائع وشهادات توفير
  ٨٩٬٥٨٩٬٦٦٢    ١٬٣٢٨٬٥٤٤    ٨٥٧٬٦٢٢   ٩٬٠٣٥٬٣٨٧    ٧٨٬٣٦٨٬١٠٩  ودائع ألجل

  ٨٧٬٢٥٣٬٣٢٠    ٣٬١١٣٬٤١٧    ٥٬٦٤٦٬٥٩١   ٢٦٬٣٦٨٬٤٤٤    ٥٢٬١٢٤٬٨٦٨  ودائع تحت الطلب 
  ٤٨٬٣١٨    -    -   -    ٤٨٬٣١٨  شهادات الكنز 

  ٣٧٩٬٧٢٧٬٤٠٤   ٤٬٤٤١٬٩٦١   ٦٬٧٧٢٬٦٥٧   ٣٥٬٤٠٣٬٨٣١    ٣٣٣٬١٠٨٬٩٥٥ 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٨ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠ن األول كانو ٣١للسنة المنتهية في 
 

  ( تتمة)  عمالءالودائع  -١٦
  

  تتوزع ودائع العمالء حسب العمالت ( مقومة بالدينار األردني) كما يلي :
  

 المجموع  أخرى  دوالر أمريكي دينار أردني  شيقل إسرائيلي   
 نار األردني يبالد

٤١٧٬٤١٧٬٣٦٤ ٤٬٨٠٧٬٦٢١ ١٢٩٬٢٩٥٬٠٧٢ ١٤٠٬٠٢٣٬٨٥٦ ١٤٣٬٢٩٠٬٨١٥   ٢٠٢٠ 

٣٧٩٬٧٢٧٬٤٠٤   ٥٬١٦٨٬٦٢٧   ١١٧٬٦١٧٬٩٩٤   ١٣٠٬٩٤٧٬٣٤٧   ١٢٥٬٩٩٣٬٤٣٦   ٢٠١٩  
 

  :عمالءالمعلومات حول ودائع 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
  الرصيد 

 دينار أردني
إجمالي  النسـبة الى 

 عمالءال ودائع
  الرصيد  

   دينار أردني
ــة الى ــب ــالي  النســ إجم

 عمالءودائع ال
        
 ٪٢٧٫١٨  ١٠٣٬٢١٢٬٩٨٥  ٪٢٨٫٣٣  ١١٨٬٢٦٨٬٢٤٣ ودائع ال تحمل فوائد  

 ٪٦٫٤٢  ٢٤٬٣٦٧٬١٦٢  ٪٨٫٦٢   ٣٥٬٩٨٣٬١٣٨ ودائع جامدة  أو خامدة
 ٪١٬١٧  ٤٬٤٤١٬٩٦١  ٪١٫٦٢   ٦٬٧٦٦٬٢٨٣  ودائع حكومية

             
 

 تأمينات نقدية  -١٧
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دينار أردني  دينار أردني 

  ١٢٬٥٧٧٬٥٤٠    ١٢٬٥٢١٬٣٨٤  تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
  ٢٬٣١٤٬٩٨٦    ٣٬٠٩٨٬١٩٣  تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

  ٢٬٨٤١٬٥٢٥    ٢٬٧٦١٬٩١٦  تأمينات خدمات أخرى
  ١٧٬٧٣٤٬٠٥١    ١٨٬٣٨١٬٤٩٣  المجموع

  ١٤٬٨٧٨٬٥٦٥    ١٥٬٧٣٤٬٠٦٦  منه بالعمالت األجنبية

  
 مخصصات متنوعة -١٨

  رصيد 
  بداية السنة 

  المكون
  خالل السنة

 المدفوع
  خالل السنة

  رصيد
 نهاية السنة

  دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني ٢٠٢٠كانون األول  ٣١
  ١٬١٧٣٬٤١٨   -   ٥١٠٬٢٨٦    ٦٦٣٬١٣٢    تعويض نهاية الخدمة

  ٣٢٦٬٤٠٠   -   ١٠٣٬٥٤٦    ٢٢٢٬٨٥٤   قضايا 
  ٨٠٬١٨١    -   -    ٨٠٬١٨١   أخرى

  ١٬٥٧٩٬٩٩٩    -    ٦١٣٬٨٣٢    ٩٦٦٬١٦٧  
 

  رصيد 
  بداية السنة 

  المكون
  خالل السنة 

 المدفوع
  خالل السنة 

  رصيد
 نهاية السنة

  دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني ٢٠١٩كانون األول  ٣١
  ٦٦٣٬١٣٢            (١٢١٬٨١٢)   ٦١٩٬٩٩٦   ١٦٤٬٩٤٨    تعويض نهاية الخدمة

   ٢٢٢٬٨٥٤            (٤٣٬١٨٨)  ٦٬٥٦٠  ٢٥٩٬٤٨٢   ا قضاي
   ٨٠٬١٨١              -  -  ٨٠٬١٨١   أخرى 

  ٩٦٦٬١٦٧            (١٦٥٬٠٠٠)    ٦٢٦٬٥٥٦   ٥٠٤٬٦١١   
 

 
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٩ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 مخصص الضرائب -١٩
  

  الضرائب هي كما يلي: إن الحركة على مخصص  .أ
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دينار أردني   دينار أردني 

 ٩٢٬٨١٩  ١٬١٣١٬٢٧٤ الرصيد في بداية السنة 
 ١٬٨٠٠٬٠٠٠  ٢٬٠٧٥٬٠٠٠ الضرائب المستحقة عن السنة 

 (٨٣٨٬٤٣٣)  (١٬٤١٤٬٢٩٥) الضرائب المدفوعة خالل السنة 
 ٧٦٬٨٨٨  ١٨٠٬٣٦٦  فرق عملة  

 ١٬١٣١٬٢٧٤  ١٬٩٧٢٬٣٤٥ الرصيد في نهاية السنة 
 
 ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي :  .ب 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

 دينار أردني  دينار أردني ضريبة القيمة المضافة :
  ٦٬٠٣١٬٨٣٦   (٤٧٦٬٤١١)  الربح المحاسبي  

 (١٬٦٦٩٬٧٤٠)      -    للضريبة أرباح غير خاضعة 
  ٣٬٥٥٨٬١٥٣    ٨٬٧٧٠٬٨٢٨  ضريبياً مصروفات غير مقبولة 

  ٧٬٩٢٠٬٢٤٩    ٨٬٢٩٤٬٤١٧  الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة
 (١٬٠٩٢٬٤٤٨)   (١٬١٤٤٬٠٥٨)   ٪١٦ -ضريبة القيمة المضافة  

 (٧٦٧٬٥٨٢)   (٧٨٠٬٣٩٧)   ضريبة القيمة المضافة على الرواتب 
 (١٠٨٬٠٠١)   (١٠٨٬٠٠٠)   ألغراض ضريبة الدخل   مصروفات غير مقبولة

  ٥٬٩٥٢٬٢١٨    ٦٬٢٦١٬٩٦٢  ضريبة الدخل الخاضع لالربح 
  ٨٩٢٬٨٣٣    ٩٣٩٬٢٩٤   ضريبة الدخل  

  ١٬٩٨٥٬٢٨١    ٢٬٠٨٣٬٣٥٢    مجموع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 
 (١٨٥٬٢٨١)   (٨٬٣٥٢)  وفر سنوات سابقة 

  ١٬٨٠٠٬٠٠٠    ٢٬٠٧٥٬٠٠٠  الضرائب المخصص لها للسنة 

  

بلغت نسبة الضريبة على   . ٢٠١٩ول على تسويات مع دائرتي ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة حتى نهاية قام البنك بالحص
  . ٢٠١٩و   ٢٠٢٠كانون األول  ٣١وذلك كما في  ٪١٦وبلغت ضريبة القيمة المضافة  .٪١٥الدخل  

  

 مطلوبات أخرى -٢٠
  
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  دينار أردني    دينار أردني  
        

  ٥٨١٬٤٩٩     ٣٤٠٬٠٢٢   أمانات
  ١٧٧٬٠٠٥     ٧٢٠٬٢٦٢   شيكات بنكية مصدقة 

  ١٬٣٦٨٬٤٣٢    ١٬١١٣٬٥١٦  ذمم دائنة
  ٦٨٠٬٤٢٨     ٥٨٠٬٤٢٠   مستحقة غير مدفوعةفوائد 

  ١٦١٬٣٠٧     ١٠١٬٥٩٠   ضريبة قيمة مضافة على الرواتب
  ٤٩٥٬٥٠٥     ١٬٤٤٢٬٢٦٦   *مخصص خسائر إئتمانية متوقعة / تسهيالت غير مباشرة 

  ٣٬٤٦٤٬١٧٦    ٤٬٢٩٨٬٠٧٦  

  
دينار أردني كما بلغت قيمة  ١٬٣٠٥٬٩٠٥التسهيالت غير المباشرة مبلغ بلغت قيمة التخصيص للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على * 

قائمة  ظهرت في ٢٠٢٠كانون األول  ٣١دينار أردني للسنة المنتهية في  ٣٥٩٬١٤٤اإلسترداد من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مبلغ
 الدخل للسنة. 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٦٠ 

 

   إيضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 ( تتمة) مطلوبات أخرى -٢٠
 

  : ٢٠٢٠سنة خالل غير المباشرة االئتمانية  أرصدة التسهيالتفيما يلي الحركة على 
  

    ) ٣(المرحلــة   ) ٢(المرحلــــــة   ) ١(المرحلــــــة   
  جمـــــــــــــوعالم  تجميعي فــــــــــــرادي إ تجميعي ـــــــرادي فـــــإ  ٢٠٢٠

 دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني  

 ٢٢٬٣٠٣٬٥٦٦ ١٩٦٬٦٣٦ - ٣٧٥٬٩٩٠ - ٢١٬٧٣٠٬٩٤٠ إجمالي التعرضات في بداية السنة
 ١٤٬٦٣٦٬٩٨٨ - - ١٬٨١٤٬٥١٤ - ١٢٬٨٢٢٬٤٧٤  التعرضات الجديدة خالل الفترة/السنة

التعرضات المسددة خالل  
 (١١٬٤٦٢٬٥٥٥) ١٨١٬٠٥٣ - (٥١٬٨٩٢) - (١١٬٥٩١٬٧١٦)  الفترة/السنة 

 - - - (٣٢٤٬٠٩٨) - ٣٢٤٬٠٩٨  ١ ما تم تحويله إلى المرحلة
 - - - ٢٬٧٣٥٬٦٠٠ - (٢٬٧٣٥٬٦٠٠)  ٢ ما تم تحويله إلى المرحلة
 - - - - - -  ٣ ما تم تحويله إلى المرحلة

حجم التعرضات إجمالي األثر على 
 ٢٠٤٬٣٥٥ - - ١٧٩٬٩٤١ - ٢٤٬٤١٤  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

 ٨٦٢٬٠٢٦ - - - - ٨٦٢٬٠٢٦  التغيرات الناتجة عن تعديالت
 (٣٧٤٬٥٦٩) (٣٧٤٬٥٦٩) - - - -  التعرضات المعدومة

 - - - - - -  تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف
 ٢٦٬١٦٩٬٨١١ ٣٬١٢٠ - ٤٬٧٣٠٬٠٥٥ - ٢١٬٤٣٦٬٦٣٦  التعرضات في نهاية السنة إجمالي

  

 
    ) ٣(المرحلــة   ) ٢(المرحلــــــة   ) ١(المرحلــــــة   

  جمـــــــــــــوعالم  تجميعي فــــــــــــرادي إ تجميعي فــــــــــــرادي إ  ٢٠١٩
 دينار أردني ر أردنيدينا دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني  

  ٣١٬٦١٣٬٩٢٨   ٥٢١٬٧٩٦  - - -  ٣١٬٠٩٢٬١٣٢  إجمالي التعرضات في بداية السنة
  ٦٬٩٢٧٬٩٠٩  - - - -  ٦٬٩٢٧٬٩٠٩   التعرضات الجديدة خالل الفترة/السنة

التعرضات المسددة خالل  
 (٢٢٬٢٦٢٬٦٦٥)  - - - - (٢٢٬٢٦٢٬٦٦٥)   الفترة/السنة 

 - - - - - -  ١ حلةما تم تحويله إلى المر
 - (٣٤٠٬٩٠٠)  -  ٣٤٠٬٩٠٠  - -  ٢ ما تم تحويله إلى المرحلة
 - - -  -- - -  ٣ ما تم تحويله إلى المرحلة

إجمالي األثر على حجم التعرضات 
 ٣٠٬١٨١ - -  ٣٠٬١٨١ - -  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

  ٥٬٩٩٤٬٢١٣   ١٥٬٧٣٩  -  ٤٬٩١٠  -  ٥٬٩٧٣٬٥٦٤   التغيرات الناتجة عن تعديالت
 - - -  -- - -  التعرضات المعدومة

 - - -  -- - -  تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف
  ٢٢٬٣٠٣٬٥٦٦   ١٩٦٬٦٣٥  -  ٣٧٥٬٩٩١  -  ٢١٬٧٣٠٬٩٤٠   إجمالي التعرضات في نهاية السنة

 
 
 
 
 
 
  
  
  
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٦١ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ( تتمة) مطلوبات أخرى - ٢٠
 
 

 : ٢٠٢٠سنة لتسهيالت غير المباشرة خالل فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ل
    ) ١(المرحلــــــة   ) ٢(المرحلــــــة   ) ٣(المرحلــة   

  فــــــــــــرادي إ  تجميعي فــــــــــــرادي إ تجميعي   جمـــــــــــــوعال
 ٢٠٢٠ دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني أردنيدينار 

 رصيد بداية السنة  ٣٥٤٬٤٥٢ - ١١٤ - ١٤٠٬٩٣٩ ٤٩٥٬٥٠٥

٨٨١٬٧٤٩  -  ١٧٢٬٥١١  -  -  ١٬٠٥٤٬٢٦٠  
خسارة التدني على التعرضات الجديدة 

  خالل السنة 

)٢١٩٬٧١٦(  -  )٩٧(  -  ) ١٣٩٬٣٣١(  ) ٣٥٩٬١٤٤ (  
التدني على  المسترد من خسارة 

  التعرضات المسددة خالل الفترة/السنة
  ١ما تم تحويله إلى المرحلة   ٤٩٠  -  ) ٤٩٠(  -  -  -
  ٢ما تم تحويله إلى المرحلة   ) ٢٩٬٨٥٣(  -  ٢٩٬٨٥٣  -  -  -
  ٣ما تم تحويله إلى المرحلة   -  -  -  -  -  -

٢٬١١٧  -  ١٣١٬٣٢٥  -  -  ١٣٣٬٤٤٢  
األثر على خسارة التدني نتيجة إجمالي 
  لتصنيف بين المراحل تغيير ا

   األثر على المخصص الناتج عن تعديالت  ١١٨٬٨١٨  -  -  -  ) ٦١٥(  ١١٨٬٢٠٣
  خسارة التدني على التعرضات المعدومة  -  -  -  -  -  -
  تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف  -  -  -  -  -  -

  الرصيد في نهاية السنة   ١٬١٠٨٬٠٥٧  -  ٣٣٣٬٢١٦  -  ٩٩٣  ١٬٤٤٢٬٢٦٦
  

 
    ) ١(المرحلــــــة   ) ٢(مرحلــــــة ال  ) ٣(المرحلــة   

  فــــــــــــرادي إ  تجميعي فــــــــــــرادي إ تجميعي   جمـــــــــــــوعال
 ٢٠١٩ دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني

 رصيد بداية السنة  ٥٥٠٬١٣٩ - - - ٤٧٥٬٨٥٠ ١٬٠٢٥٬٩٨٩

١٦٨٬١٥٢ - - - - ١٦٨٬١٥٢ 
خسارة التدني على التعرضات الجديدة 

  خالل السنة 

(٤١٤٬٩١٨) - - - - (٤١٤٬٩١٨) 
المسترد من خسارة التدني على  

  التعرضات المسددة خالل الفترة/السنة
  ١ما تم تحويله إلى المرحلة  - - - - - -
  ٢ما تم تحويله إلى المرحلة  - - - - - -
  ٣مرحلة ما تم تحويله إلى ال - - - - - -

(٣١٤٬٢٤٣) (٣١٤٬٢٤٣) - - - - 
إجمالي األثر على خسارة التدني نتيجة 

  تغيير التصنيف بين المراحل 

٥١٬٠٧٩ - ١١٤ - - ٥١٬١٩٣ 
 األثر على المخصص الناتج عن تعديالت

  ( إضافة) 

(٢٠٬٦٦٨) (٢٠٬٦٦٨) - - - - 
األثر على المخصص الناتج عن  

  ( إستبعاد)  تعديالت
  سارة التدني على التعرضات المعدومةخ - - - - - -
  تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف - - - - - -

  الرصيد في نهاية السنة  ٣٥٤٬٤٥٢ - ١١٤ - ١٤٠٬٩٣٩ ٤٩٥٬٥٠٥

 

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٦٢ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  رأس المال المدفوع -٢١
  

.  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١كما في ) دينار أردني ٥٣٫١٧٥٫٠٠٠( المعادل لمبلغ أمريكي  مليون دوالر ٧٥بلغ رأس مال البنك 
 IIIفيما يخص تطبيق متطلبات رأس المال التنظيمي وفق مقررات بازل  ٢٠١٨) لسنة ٨وتماشياً مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (

من الموجودات المرجحة بالمخاطر   ٪١٣قل بأي حال من األحوال عن  حوطي ال يكفاية رأسمال ورأسمال ت  يجب على البنك الحفاظ على نسبة
هذا وقد التزم البنك بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية في  اإلئتمان والسوق والتشغيل) وتحتسب نسبة كفاية رأسمال بشكل ربع سنوي.( 

(إدارة وفروع  سب كفاية رأس المال لبنك اإلسكان للتجارة والتمويلبلغت ن. عالهوفقاً للتعليمات المذكورة أإحتساب نسبة كفاية رأس المال 
 الفلسطينية كما يلي: فلسطين) والمعدة حسب تعليمات سلطة النقد

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
  

  

٢٠٢٠ كانون األول ٣١     
    دينار أردني

     IIIحسب تعليمات بازل 
     

  حملة حقوق االسهم العادية     ٦٤٬٠٥٧٬٢٣٢ 
 االولى لرأس المال الشريحة      ٦٤٬٠٥٧٬٢٣٢ 
  قاعدة رأس المال      ٦٨٬١٨٠٬٤٨٣ 

 مخاطر االئتمان    ٢٧٥٬٨٧٠٬٦٩٢ 
 مخاطر السوق    ١٧٬١٢٣٬٩١٢ 
 المخاطر التشغيلية     ٣٦٬٨٦٥٬٤٦٥ 

  حقوق األسهم العادية  حملةنسبة    ٪١٩٫٤٢
  نسبة كفاية رأس المال   ٪٢٠٫٦٧

٩٢٠١كانون األول  ٣١     
أردنيدينار      

     IIحسب تعليمات بازل 
     

  رأس المال األساسي     ٦٧٬١١٥٬٩٢٤
 يطرح :  اإلستبعادات من رأس المال األساسي     (٧٦٢٬٥٤٦)
  رأس المال األساسي بالصافي     ٦٬٦٣٥٬٣٣٩
 رأس المال المساند     ٢٬٨٣٦٬٤٤٨

 إجمالي رأس المال التنظيمي   ٦٩٬١٨٩٬٨٢٧
 دات مرجحة بأوزان المخاطرالموجو    ٣٢٤٬٠٢٤٬١٧٢

 (١ Tier) نسبة كفاية رأس المال األساسي   ٪٢٠٬٤٨
  إجمالي نسبة كفاية رأس المال   ٪٢١٬٣٥



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٦٣ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 االحتياطيــــــــات -٢٢

  

 حتياطي قانوني إ
 

من صافي األرباح  ٪١٠يقتطع مبلغ يعادل  ١٩٦٤) لسنة ١٢وقانون الشركات رقم ( ٢٠١٠) لسنة ٩رقم ( بموجب  قانون المصارف
ال يجوز وقف هذا اإلقتطاع قبل أن يبلغ رصيد هذا اإلحتياطي رأسمال البنك ، كما ال يجوز  .السنوية يخصص لحساب اإلحتياطي القانوني

  من سلطة النقد الفلسطينية. وافقة مسبقةمباال  تحويل هذا اإلحتياطي للخارج

  حتياطي التقلبات الدورية إ
  

من صافي    ٪ ١٥) وبنسبة  ٢٠١٥/ ٦يمثل بند احتياطي التقلبات الدورية قيمة االقتطاعات التي تمت وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (
) والتي ٠١/٢٠١٨االحتياطي بموجب تعليمات رقم (عن اقتطاع هذه النسبة واضافتها على بند  البنكاالرباح بعد الضرائب، حيث توقف 

استغالل   للبنوكمن االصول المرجحة بالمخاطر كمصد رأس المال المضاد للتقلبات الدورية، وقد سمحت التعليمات    ٪ ٠٫٥٧بته  حددت ما نس
  ٪ ٠٫٦٦) تم احتساب ما نسبته ١٣/٢٠١٩المبالغ المكونة في بند احتياطي التقلبات الدورية ألغراض هذا المصد، وبموجب التعليمات رقم (

ً أنه يطلب من ٢٠١٩اطر كمصد رأس المال المضاد للتقلبات الدورية للعام من االصول المرجحة بالمخ االلتزام بمتطلبات  البنوك، علما
المبالغ المرصدة التصرف ب البنوك، بحيث يحظر على ٢٠٢٣آذار   ٣١اإلفصاح عن مصد رأس المال المضاد للتقلبات الدورية اعتباراً من 

  سلطة النقد الفلسطينية.قبل اال بموجب الموافقة الخطية المسبقة من ببند احتياطي التقلبات الدورية ألي غرض 

  ة عامة مصرفي حتياطي مخاطر إ
 

من التسهيالت  ٪١٫٥) بنسبة ٦/٢٠١٥يمثل هذا البند قيمة احتياطي المخاطر الذي تم اقتطاعه وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (
وفقاً  .من التسهيالت االئتمانية غير المباشرة ٪٠٫٥تدني التسهيالت االئتمانية واألرباح المعلقة واالئتمانية المباشرة بعد طرح مخصص 

باشرة الممنوحة )، ال يتم تكوين احتياطي مخاطر مصرفية عامة مقابل التسهيالت االئتمانية الم٥٣/٢٠١٣لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم (
ال يجوز استخدام أي جزء من هذا االحتياطي أو تخفيضه   .بقت عليها الشروط الواردة في التعميموالمتوسطة في حال انط  ىالصغر  للشركات

غراض  وأل ٢٠١٨) لسنة ٢هذا وبناء على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( .على أي وجه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية
ثانية ( قيد أثر تطبيق الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على األرصدة اإلفتتاحية بحيث يتم خصم الخسائر اإلئتمانية المتعلقة بالمرحلة األولى وال 

 لقةمتعال( المخصص العام) من حساب  احتياطي مخاطر مصرفية عامة وفي حال عدم كفاية رصيد اإلحتياطي فيتم قيد الخسائر المتبقية
) على حساب األرباح المدورة وفي حال كان إحتياطي المخاطر المصرفية العامة يزيد عن الخسائر اإلئتمانية بالمرحلة األولى والثانية

هذا وحسب التعميم الصادر يجب .المتوقعة الخاصة بالمرحلة األولى والثانية فإن المبلغ الزائد يبقى في حساب اإلحتياطي وال يتم التصرف به
يد الخسائر اإلئتمانية المتعلقة بالمرحلة الثالثة ( المخصص الخاص) مباشرة في حساب األرباح المدورة بحيث ال يتم إستغالل أي رصيد تق  أن

 .متبقي في حساب إحتياطي المخاطر المصرفية العامة لهذا الغرض
  

  أرباح مدورة (خسائر) /  – ٢٣
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دينار أردني  دينار أردني 
    
 ٥٬٠٣٦٬٣٨٢  ٥٬٣٤٥٬٠٣٤ لرصيد في بداية السنة  ا

 ٤٬٢٣١٬٨٣٦  )٢٬٥٥١٬٤١١( ربح السنة ( خسارة) / صافي 
 )٣٬٥٠٠٬٠٠٠(  )٣٬٥٠٠٬٠٠٠( أرباح محولة  لإلدارة العامة * 

 ) ٤٢٣٬١٨٤(  -- المحول إلى االحتياطي القانوني
 ٥٬٣٤٥٬٠٣٤  )٧٠٦٬٣٧٧( الرصيد في نهاية السنة  

 
  .أرباح لإلدارة العامة يستلزم موافقة سلطة النقد الفلسطينية المسبقةتحويل أية * إن 
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٦٤ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  ايرادات الفوائد -٢٤
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  دينـار أردنـي    دينـار أردنـي  

      تسهيالت ائتمانية مباشرة:

      األفراد:

  ٨٩٬٠٧٨     ٥٠٬٩٣٨   مدينحسابات جاري 

  ١٬٤٦٥٬٠٨٣     ١٬٤٨٠٬٦٣٢   قروض 

  ١٬٩٨٠     ١٬١٦٤   بطاقات االئتمان

   ١٬٥٥٦٬١٤١     ١٬٥٣٢٬٧٣٤  

      الشركات:

      شركات كبرى

  ١٬٥٠٠٬٧٣١     ١٬٠٧٢٬٥١١   حسابات جاري مدين

  ١٬٦٠٨٬٨٢٤     ٢٬٣٥٨٬٣٩٣   وكمبياالت  قروض

   ٣٬١٠٩٬٥٥٥     ٣٬٤٣٠٬٩٠٤  

      ومتوسطة ىشركات صغر

  ٥٧٩٬٢٤٩     ٥٨٨٬٤٤٥   حسابات جاري مدين

  ٦٣٨٬٢٨٨     ٧٤٠٬٦٧٤   وكمبياالت قروض

   ١٬٢١٧٬٥٣٧     ١٬٣٢٩٬١١٩  

      

  ١٬٤٣٢٬٢٨٠     ١٬٦٩٦٬٨٣٣   قروض عقارية

  ٣٬٥٩١٬٦٩٥     ٤٬٠٧١٬٨٨٥   الحكومة والقطاع العام 

   ٥٬٠٢٣٬٩٧٥     ٥٬٧٦٨٬٧١٨  

      

 ٤٬٥٨٩٬٤٣٥    ٢٬٨٨٧٬٠١٨   ائع لدى المركز الرئيسيالود

  ٢٬٦٦١٬٨٠٦    ١٬٢٧٢٬٦٤٧  الودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

  ١٩٩٬٣٧٩     ٥٧٬٠٨٢   الودائع لدى سلطة النقد الفلسطينية

  ٢٬٠٩٧٬٠٠٨     ٢٬٠٢٥٬٣٣٦   موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ٢٠٬٤٥٤٬٨٣٦   ١٨٬٣٠٣٬٥٥٨ 
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٦٥ 

 

  لقوائم المالية إيضاحات حول ا

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  مصروفات الفوائد -٢٥

  دينار أردني    دينار أردني  
  ٢٬٥٧٨٬٩٠٣    ٢٬٥٠٨٬٠٣١  ودائع ألجل

 ٨٩٢٬١٤٥    ٢٧٬٠٧٨  ودائع التوفير
 ١٢٬٧٣٧   ٥٨  حسابات جارية 

  ٣٬٤٨٣٬٧٨٥   ٢٬٥٣٥٬١٦٧  
  ١٠٠٬٠٩٢    ٨٧٬٢١٩  لمصرفيةودائع البنوك والمؤسسات ا
  ٤٧٬٦٣٦    -  ودائع سلطة النقد الفلسطينية

   ٣٬٨٨٥    ٣٬١٩٩  ودائع المركز الرئيسي
  ٣٬٦٣٥٬٣٩٨   ٢٬٦٢٥٬٥٨٥  

 
 صافي ايرادات العموالت -٢٦

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٥٠٤٬٧٢٤    ٣٨٨٬٠٩٤  التسهيالت االئتمانية المباشرة
  ٤١٧٬٧٥٢    ٣٤٣٬٦٨٣  انية غير المباشرةالتسهيالت االئتم

 (٢٢٬٣٥٧)   )١٩٬١٨٩(  ينزل: عموالت مدينة
  ٩٠٠٬١١٩   ٧١٢٬٥٨٨ 

  ايرادات أخرى -٢٧
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٥٠٧٬٣٦٤    ٤٢٩٬٨٤٧  إيرادات خدمات مصرفية
  ٢٨٧٬٣٤٦     ٢٨٥٬٠٥٣ وبرسم التحصيل    عموالت شيكات مرتجعة

  ١٦٢٬٢٤٤     ١٤٥٬٣١٥  ات الرواتبعموالت حساب
  ١٥١٬٢٠١     ٩٦٬٥٥١  إيرادات بطاقات الفيزا

  ٩٢٬٨٥٧     ٦٠٬٦٤٦  التحصيلعموالت شيكات برسم 
  ١٠٩٬٢٦٠     ٦٧٬٧١١  رسوم دفاتر شيكات

  ١٣٠٬٣٠٧     ٧٤٬٥٦٩  استرداد ديون متعثرة محولة سابقاً خارج المركز المالي 
  ٥٦٬٢٣٦     ٥٦٬٠٩١  إيجارات الصناديق الحديدية 

  ٤٦٬٥٧٦     ٤٣٬٧٧٣  عمولة الحسابات الجامدة 
  ١٨٬١١٤     ٢٧٬٣٣٣  إيرادات الحواالت السريعة 

  ١٩١٬٥٦٨     ٢٨٥٬٨٩٩  متفرقة
  ١٬٧٥٣٬٠٧٣    ١٬٥٧٢٬٧٨٨ 
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٦٦ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

  نفقات الموظفين -٢٨
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠ 
  دينار أردني    نار أردنيدي  

 ٤٬٦٥٣٬٢٤٥   ٤٬٨٠٠٬٢٣٦  الرواتب والمنافع المتعلقة بها 
 ٧٤٩٬٥٨٠    ٧٨٠٬٣٩٨  ضريبة القيمة المضافة 

 ٦١٩٬٩٩٦    ٥١٠٬٢٨٦  مخصص تعويض نهاية الخدمة
 ٣٣٧٬٨١٠    ٣٥٩٬٩٥٦  نفقات طبية

 ٢٢٤٬٣٨٩    ٢٤٢٬٦٤٤  مساهمة البنك في صندوق اإلدخار 
 ٢٣٬٤٨٧    ١٩٬٧٤١  تدريب
 ٨٨٬٣١٣    ٤٩٬٥٤٧  أخرى 

  ٦٬٦٩٦٬٨٢٠    ٦٬٧٦٢٬٨٠٨ 

 

  

ة أخ  - ٢٩ ل غ ار ت  م
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ١٬٠٤٣٬١٧٨     ٦٦٦٬٧١١   *  رسوم ضمان الودائع
  ١٬٦٧٨       -   إيجارات

  ٥٤٤٬١٧٤     ٥٣٨٬٠٦٣   صيانة وإصالح
  ٤٠١٬٣١٦     ٣٥١٬٥٨٩   رسوم واشتراكات 

  ٣٥٨٬٩٣٠     ٣٥٨٬٢٨٥   نقل النقد مصاريف 
  ٣١٩٬٩٢٧     ٦١٬٣٨٦   دعاية وإعالن 

  ٢٤٦٬٦٢٠     ٢٤٥٬٤٠٨   وكهرباء ومحروقاتمياه 
  ٢٦٥٬٢٤٦    ٣٧١٬٣٢٢   الربط الشبكي

  ١٧١٬٧٠٠     ٢٢٤٬١٣٢   مصاريف أجهزة الحاسوب واألنظمة اآللية
  ١٦٩٬١١٢     ١١٦٬٩٩١   قرطاسية ومطبوعات ولوازم

  ١٠٨٬٠٠٠     ١٠٨٬٠٠٠   لبنك من نفقات المركز الرئيسي حصة ا
  ٥٧٬١٣٤     ٦٧٬١٧٧   ومصاريف قضائيةأتعاب محاماة 

  ٧١٬٤١٠     ٧٢٬٨٣٨   رسوم وضرائب حكومية
  ٧٥٬٤٤٥     ٧٩٬٨٧٨   تنظيفات

  ٣٨٬٠٧١     ٥١٬٣٤٩   خدمات مبنى اإلدارة اإلقليمية
  ٣٣٬٨٧٢     ٣٥٬٦١٣   أتعاب مهنية
  ٢٦٬٤٤٥     ٢٣٬٢٩٦   لسيارات مصاريف ا

    ٢٩٬٨٧٦    ١١٨٬٢٦٦   تبرعات 
  ١٣٬٣٤٥     ١٤٬٩٥٨   مصاريف ضيافة 

  ٢٠٨٬٩٤٢     ٢١٧٬٣٨٣    متفرقة

  ٤٬١٨٤٬٤٢١   ٣٬٧٢٢٬٦٤٥ 

 

ة  *   ة ب دائع الفل ان ال ة ض س اب م ة ل اك س م اش اب رس ك اح ج على ال ة  ي ها و م ص عل ف ع م ها م م ل
ن رق ( قان ار  ج ق دة  دائع ال الي رص ال ة  ٧إج  .٢٠١٣) ل
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٦٧ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 النقد و ما في حكمه - ٣٠
ا ة ال ال ة في قائ الغ ال ة م ال ق فقات ال ة ال اه في قائ ه ال ق وما في ح ن ال ا يلي:ي   لي م

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  دينار أردني    دينار أردني  

 ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤   ١٠٦٬٣٩٩٬٠٦٢  نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
 ٨٧٬٦٢٥٬٢٧٣   ٨٠٬٨٥٨٬٨٦٤ خالل ثالثة أشهر البنوك والمؤسسات المصرفية تستحقأرصدة وودائع لدى    يضاف:

  ٩٠٬٠٥١٬١٥٥    ٨٤٬٦٤٣٬٠٥٩  ثة أشهرأرصدة وودائع لدى المركز الرئيسي تستحق خالل ثال
 (١٤٬٣٦١٬٢٣٥)    -  ينزل: أرصدة وودائع البنوك والمؤسسات المصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

 (١٧٬٤٣٨٬٦٤٣)    )٢٬٧٩٦٬٠٤٧(  النقد الفلسطينية تستحق خالل ثالثة أشهرودائع سلطة 
 (١٠٬٦٣٥٬٠٠٠)    )١٠٬٦٣٥٬٠٠٠(  لدى سلطة النقد الفلسطينية  ومقيدة السحب وديعة رأسمالية

 (٣٥٬٩٠٠٬٩٤٢)    )٣٨٬١٩٧٬٨٣٧(  متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي
  ٢٠٥٬١٤٢٬٢١٢   ٢٢٠٬٢٧٢٬١٠١ 
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٦٨ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  ارتباطات والتزامات محتملة -٣١
  

، وبالرغم من أن هذه عمالءللصدار إرتباطات والتزامات مالية محتملة مختلفة غير قابلة للنقض لمقابلة االحتياجات المالية يقوم البنك بإ
ئتمانية وهي بالتالي جزء من  المخاطر الكلية إلمخاطر االالمطلوبات قد ال يتم االعتراف بها في قائمة المركز المالي فهي ال تزال تتضمن 

  .من الحاالت ال يمثل المبلغ المعترف به في قائمة المركز المالي لاللتزام المتكبد كامل الخسارة المحتملة للتعاقد في كثير .لبنكل
  

  فيما يلي إجمالي االرتباطات وااللتزامات المحتملة القائمة:
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٣٬٥٥٦٬٧١٧    ٤٬٣٥٤٬٦٤٢  إعتمادات 
  ٢٬٧٨٨٬٩٩٥    ٣٬٨١٢٬٩٩٥  قبوالت
      كفاالت:

  ٩٬١٩٦٬١٨٧    ١٢٬٧٣٥٬٠٣٥  دفع
  ٣٬٩٤٦٬٣٣٤    ٢٬٨١٢٬٤٩٦  حسن تنفيذ

  ٣٬١٢٩٬٦٩٣    ٢٬٧٢٤٬٥٢٩  أخرى 
  ٢٩٬٧٢٣٬٣٠٧    ٤٨٬٧٧٢٬٥٠٩  سقوف تسهيالت إئتمانية غير مستغلة

  ٥٢٬٣٤١٬٢٣٣    ٧٥٬٢١٢٬٢٠٦  المجموع
 ١٧٬٨٦٤٬٩٢٤   ٤٩٬٣٨٠٬٩٦٢  اية سنةعبارة عن صفقات بيع آجلة  لغ –مالية مشتقات 

               
  

  تتوزع ارتباطات والتزامات محتملة حسب تواريخ اإلستحقاق كما يلي :
  

  لغاية سنة  ٢٠٢٠
  من سنة لغاية 

 ) سنوات ٥(
 

  اكثر من 
 ) سنوات٥(

 المجموع 

  ٨٬١٦٧٬٦٣٧   -     -    ٨٬١٦٧٬٦٣٧   اإلعتمادات والقبوالت
  ٤٨٬٧٧٢٬٥٠٩   -  -   ٤٨٬٧٧٢٬٥٠٩   السقوف غير المستغلة

  ١٨٬٢٧٢٬٠٦٠   -   ٢٬٢٥٦٬٠٥٦    ١٦٬٠١٦٬٠٠٤   الكفاالت
  ٧٥٬٢١٢٬٢٠٦   -   ٢٬٢٥٦٬٠٥٦    ٧٢٬٩٥٦٬١٥٠   المجموع

 
  

  لغاية سنة  ٢٠١٩
  من سنة لغاية 

 ) سنوات ٥(
 

  اكثر من 
 ) سنوات٥(

 المجموع 

  ٦٬٣٤٥٬٧١٢     -               -    ٦٬٣٤٥٬٧١٢   اإلعتمادات والقبوالت
  ٢٩٬٧٢٣٬٣٠٧     -               -    ٢٩٬٧٢٣٬٣٠٧   السقوف غير المستغلة

  ١٦٬٢٧٢٬٢١٤     -             ٨٥٧٬٨١٥    ١٥٬٤١٤٬٣٩٩   الكفاالت
  ٥٢٬٣٤١٬٢٣٣     -             ٨٥٧٬٨١٥    ٥١٬٤٨٣٬٤١٨   المجموع

  

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٦٩ 

 

  لمالية إيضاحات حول القوائم ا

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 رصدة مع جهات ذات عالقةأ -٣٢
  

معامالت وترتيبات واتفاقيات يكون أطرافها هم المدراء واإلدارة التنفيذية العليا وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يدخل البنك في    -أ
يبين الجدول التالي إجمالي قيمة المعامالت التي  .فائدة والعموالت التجاريةيرتبطون بها وذلك من خالل األنشطة اليومية العادية بأسعار ال

 مع األطراف ذات العالقة:  دخل فيها البنك 
  

      ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  دينار أردني      دينار أردني    طبيعة العالقة  

              بنود داخل قائمة المركز المالي
  ٩٠٬٠٠١٬١٥٥    ٨٤٬٦٤٣٬٠٥٩    المركز الرئيسي  أرصدة وودائع لدى المركز الرئيسي

  ٦٨٣٬١٩٢      ٨٤٣٬٢٣٢    إدارة تنفيذية    تسهيالت ائتمانية مباشرة
              بنود قائمة الدخل والدخل الشامل

 ٤٬٥٨٩٬٤٣٥      ٢٬٨٨٧٬٠١٧   المركز الرئيسي   والت مقبوضةمفوائد وع
 ٣٬٨٨٥      ٣٬١٩٩   المركز الرئيسي  فوائد مدفوعة 

 ١٠٨٬٠٠٠      ١٠٨٬٠٠٠   المركز الرئيسي لرئيسيحصة البنك من نفقات المركز ا
 ٢٨٬٥٧٢      ٣٥٬٤٥٨  إدارة تنفيذية  فوائد مقبوضة 

 ٢٩٦٬١٥٢     ٢٣١٬٥٦٥   إدارة تنفيذية    منافع اإلدارة اإلقليمية

   ا في هات ذات عالقة  حة ل ة ال اش ة ال ان الت االئ ه ل صافي ال ن األول    ٣١ت ه    ٢٠١٩و   ٢٠٢٠ان ٪  ٠.٤٤ما ن
أن ٠.٤٠و  ًا  ة. عل اش ة ال ان الت االئ ه اء اإلدارة ٪ م صافي ال حة ألع الت م ه ل ت الت جهات ذات عالقة ت ه ت

. ه فال ة أو  ف  ال

  ا في هات ذات عالقة  حة ل ة ال اش ة ال ان الت االئ ه ن األول  ٣١ل صافي ال ه  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠ان ٪ ١.٣٢ما ن
الي.٠.٩٨و  ة رأس مال ال على ال  ٪ م قاع

  ار األردني ب ي ال الت  ه ة على ال واح أسعار الفائ   ٪.٧.٥٪ إلى  ٤ت

   ي والر األم ال الت  ه ة على ال لغ أسعار الفائ  %٦الى     ٪ ٥ت

   لي ب ائ ل اإلس ال الت  ه ة على ال لغ أسعار الفائ  ٪.٨٪ إلى ٦ت
  
تصنف األطراف كأطراف ذات عالقة في   .الطرف ذو السيطرة والتأثير الجوهريي عمان (األردن) هو ز الرئيسي للبنك فيعتبر المرك -ب

عتيادية مع المركز الرئيسي والفروع إن للبنك تعامالت إ  .شغيلية للبنكحالة قدرتها على السيطرة أو التأثير الجوهري على القرارات المالية والت
  .ائد وعموالت يتم إحتسابها على أساس تجاريكات الشقيقة والتابعة وفقاً ألسعار فوالخارجية وبعض الشر

 

 القضايا المقامة على البنك  -٣٣
  

بلغت قيمة القضايا  وذلك ضمن النشاط الطبيعي للبنك. ٢٠٢٠كانون األول  ٣١) قضية كما في ٥٣بلغ عدد القضايا المقامة على البنك (
بلغ رصيد المخصصات   .على التوالي  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠كانون األول    ٣١دينار أردني كما في    ٢٬٤٠٦٬٤٠٤  مبلغودينار أردني    ٣٬٤٣٠٬٢٩٩

دينار أردني كما في   ٢٢٢٬٨٥٤مبلغ و ٢٠٢٠كانون األول  ٣١دينار أردني كما في   ٣٢٦٬٤٠٠ لمواجهة القضايا المقامة على البنك مبلغ
القانوني للبنك فإنه لن يترتب على البنك أي إلتزامات لقاء هذه القضايا باستثناء ما   والمستشاروفي تقدير إدارة البنك    .٢٠١٩كانون األول    ٣١

  تم تخصيصه لمواجهتها.
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٧٠ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 قياس القيمة العادلة   -٣٤

  .يمة العادلة في القوائم المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفتريةال تظهر بالقإن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي 

   فيما يلي وصف للطرق واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة في القوائم المالية: 
ة (أقل من  وهي الموجودات والمطلوبات المالية النقدية أو التي لها فترة إستحقاق قصير األدوات المالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفترية،
  .ثالثة أشهر) وتكون قيمتها الدفترية مقاربة لقيمتها العادلة

  

ة  والتي لها سعر فائدة ثابت األدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأ
ستخدام  أسعار الفائدة السوقية عند إدراجها أول مرة مع األسعار السوقية الحالية ألدوات مالية عن طريق مقارنة التدفقات النقدية المخصومة بإ

  .مشابهة

عتراف المبدئي ، والتي تم تجميعها في ثالثة مستويات يوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة بعد تاريخ اإل
  .ياس القيمة العادلةتبعاً لمدى إمكانية ق

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

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

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

ادلة لهذه  إن بعض الموجودات المالية مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية، والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة الع
  .الموجودات المالية (طرق التقييم والمدخالت المستخدمة) 

  

٢٠٢٠  
  الموجودات المالية /المطلوبات المالية

  القيمة العادلة
األول   كانون ٣١ 

٢٠٢٠  
  دينار أردني

  مستوى القيمة
 العادلة

  
طـريقة التقييم 

والمدخالت 
 المستخدمة 

مدخالت هامة 
 غير ملموسة 

العالقة بين 
المدخالت 

الهامة  غير 
الملموسة  

 والقيمة العادلة
عادلة من موجودات مالية بالقيمة ال

  الدخل قائمة خالل 
 
  

        

  

  سوقيةأسهم غير متوفر لها أسعار 
 ٦٣٢٫٧٩٧  (غير مدرجة)

  
  

  لثالمستوى الثا

مقارنتها بالقيمة 
السوقية ألداة مالية 

 مشابهة

  
  

 ال ينطبق

  
  

 ال ينطبق
  --  --  --  --  ٦٣٢٫٧٩٧  المجموع

٢٠١٩  
  الموجودات المالية /المطلوبات المالية

  القيمة العادلة 
كانون األول   ٣١ 

٢٠١٩  
  دينار أردني

  مستوى القيمة
 العادلة 

  
طـريقة التقييم 

والمدخالت 
 المستخدمة

مدخالت هامة 
 غير ملموسة

العالقة بين 
المدخالت 

الهامة  غير 
الملموسة 

 والقيمة العادلة 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

  الدخل  قائمة 
 
  

        

  
  ر سوقيةأسهم غير متوفر لها أسعا

 ٦٣٢٫٧٩٧  (غير مدرجة)

  
  

  لثالمستوى الثا

مقارنتها بالقيمة 
السوقية ألداة مالية  

 مشابهة

  
  

 ال ينطبق

  
  

 ال ينطبق
  --  --  --  --  ٦٣٢٫٧٩٧  المجموع

  

 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٧١ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 قياس القيمة العادلة  ( تتمة) -٤٣
  

  القيمة العادلة     فترية القيمة الد  
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

                موجودات مالية
 ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤   ١٠٦٬٣٩٩٬٠٦٢   ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤   ١٠٦٬٣٩٩٬٠٦٢  الفلسطينية نقد وأرصدة لدى سلطة النقد

أرصدة وودائع لدى بنوك ومؤسسات 
  ٨٧٬٧٩٧٬٧٦٠    ٨٢٬٧٣٦٬٥٨٦    ٨٧٬٧٩٧٬٧٦٠    ٨٢٬٧٣٦٬٥٨٦  مصرفية

  ٩٠٬٠٥١٬١٥٥    ٨٤٬٦٤٣٬٠٥٩    ٩٠٬٠٥١٬١٥٥    ٨٤٬٦٤٣٬٠٥٩  أرصدة وودائع لدى المركز الرئيسي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

  ٦٣٢٬٧٩٧    ٦٣٢٬٧٩٧    ٦٣٢٬٧٩٧    ٦٣٢٬٧٩٧  قائمة الدخل 
  ٣٤٬٨١٥٬٥١٩    ٣٤٬٨١٥٬٥٦٠    ٣٤٬٨١٥٬٥١٩    ٣٤٬٨١٥٬٥٦٠  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ٣٬٩١٥٬٤٤٠    ٣٬٤٨٢٬٥١٤    ٣٬٩١٥٬٤٤٠    ٣٬٤٨٢٬٥١٤  ستخدام اإلحق موجودات 
  ١٧٢٬٣١٣٬٥٠٩    ١٩٠٬٠٢٨٬٤٩٩    ١٧٢٬٣١٣٬٥٠٩    ١٩٠٬٠٢٨٬٤٩٩  تسهيالت ائتمانية مباشرة

  ٦٬٢٠٦٬٢٠٨    ٤٬٢٧٢٬٣٨٩    ٦٬٢٠٦٬٢٠٨    ٤٬٢٧٢٬٣٨٩  موجودات مالية أخرى
  ٥٠١٬٥٣٣٬٩٩٢    ٥٠٧٬٠١٠٬٤٦٦    ٥٠١٬٥٣٣٬٩٩٢    ٥٠٧٬٠١٠٬٤٦٦  

                مطلوبات مالية
 ١٧٬٤٣٨٬٦٤٣   ٢٬٧٩٦٬٠٤٧   ١٧٬٤٣٨٬٦٤٣   ٢٬٧٩٦٬٠٤٧  ودائع سلطة النقد الفلسطينية

  ١٤٬٣٦١٬٢٣٥    -    ١٤٬٣٦١٬٢٣٥    -  أرصدة وودائع لبنوك ومؤسسات مصرفية
  ٣٧٩٬٧٢٧٬٤٠٤    ٤١٧٬٤١٧٬٣٦٤    ٣٧٩٬٧٢٧٬٤٠٤    ٤١٧٬٤١٧٬٣٦٤  ودائع العمالء

  ٣٬٨٠٨٬٨١٥    ٣٬٤٤٠٬٣٢٣    ٣٬٨٠٨٬٨١٥    ٣٬٤٤٠٬٣٢٣  عقود االيجار مطوبات
  ١٧٬٧٣٤٬٠٥١    ١٨٬٣٨١٬٤٩٣    ١٧٬٧٣٤٬٠٥١    ١٨٬٣٨١٬٤٩٣  تأمينات نقدية

  ٣٬٤٦٤٬١٧٦    ٤٬٢٩٨٬٠٧٦    ٣٬٤٦٤٬١٧٦    ٤٬٢٩٨٬٠٧٦  مطلوبات مالية أخرى

  ٤٣٦٬٥٣٤٬٣٢٤    ٤٤٦٬٣٣٣٬٣٠٣    ٤٣٦٬٥٣٤٬٣٢٤    ٤٤٦٬٣٣٣٬٣٠٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٧٢ 

 

  يضاحات حول القوائم المالية إ

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

ات  - ٣٥ ل دات وال ج  ال في ال

ق ال   ات وحق ل دات وال ج زع ال ا يلي:ت اعي  افي والق غ زع ال قًا لل الي  ة ال ال د خارج قائ ي و ئ  ال
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

    موجودات   
مطلوبات وحقوق  

    مركز الرئيسي ال
بنود خارج قائمة  

    موجودات     المركز المالي 
مطلوبات وحقوق  

    المركز الرئيسي
بنود خارج قائمة  

  المركز المالي
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني     دينار أردني     دينار أردني   

                        حسب المناطق الجغرافية 
  ٥٠٬٨٨٤٬١٣٦     ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤    ٢٩١٬٩٨٩٬٥٢١    ٥٥٬٣١٤٬٠٤٦    ٥١٤٬٧٥٨٬٨٠٥   ٣١٩٬٩٩٥٬١١٤   داخل فلسطين 

  ١٬٤٥٧٬٠٩٧     -     ١٦٨٬٣٧٥٬٧٦٨    ١٬٧٩٤٬٢٦٢   -   ١٣٩٬٤٦٦٬٤٧٢   دول عربية 
  -    -    ٤٧٬٨٩٧٬٧٤٣    ١٤٬١٠٦٬١٧٢   -   ٥٤٬٤١٠٬١٠٩   أوروبا وإسرائيل 

  -      -      ١٬٢٩٣٬٣٠٢    ٣٬٩٩٧٬٧٢٦  -  ٨٨٧٬١١٠  دول أخرى 
 ٥٢٬٣٤١٬٢٣٣    ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤    ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤   ٧٥٬٢١٢٬٢٠٦  ٥١٤٬٧٥٨٬٨٠٥  ٥١٤٬٧٥٨٬٨٠٥  المجموع 

                        حسب القطاع 
  ٥٠٬٧٢١٬٧٣١    ٥٤٬٧٩٦٬٣٠٣    ١٤٠٬٩٨٩٬٣٥٩   ٧٤٬١٧٢٬٦٤٧   ٦٨٬١٦٢٬٩٨٧    ١٥٦٬٨٣٢٬٠٣٩   شركات ومؤسسات 

  ١٬٦١٩٬٥٠٢     ٣٤٢٬٦٦٥٬١٥١     ٣١٬٣٢٤٬١٥٠   ١٬٠٣٩٬٥٥٩   ٣٦٧٬٦٣٥٬٨٦٩    ٣٣٬١٩٦٬٤٦٠   األفراد 
  -     ٣١٬٨١٣٬١٠٤     ٣١٩٬٦١٨٬٣٧٩   -   ٢٬٧٩٦٬٠٤٧    ٣٠٩٬٨١٤٬٢٣٤   خزينة 
  -     ٨٠٬٢٨١٬٧٧٦     ١٧٬٦٢٤٬٤٤٦   -  ٧٦٬١٦٣٬٩٠٢  ١٤٬٩١٦٬٠٧٢  أخرى

  ٥٢٬٣٤١٬٢٣٣    ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤    ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤   ٧٥٬٢١٢٬٢٠٦  ٥١٤٬٧٥٨٬٨٠٥  ٥١٤٬٧٥٨٬٨٠٥  المجموع 

  
 

 
 
 
 
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠األول كانون  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  إدارة المخاطر  - ٣٦
  

تتم إدارة المخاطر الضمنية المتعلقة بأنشطة البنك وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر لتبقى في إطار الحدود المسموح بها، ونظراً ألهمية 
يتعرض البنك  .المخاطر على الموظفينتوزيع المهام والمسؤوليات الرقابية المرتبطة بهذه عملية إدارة المخاطر على أرباح البنك، يتم 

يتم  .للمخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق التي تمثل مخاطر عمليات المتاجرة والتحوط، باإلضافة إلى مخاطر التشغيل
تراتيجي وليس من خالل نولوجية وقطاع الصناعة من خالل عملية التخطيط االسإدارة المخاطر المتعلقة بتغير العوامل وأثر العوامل التك

  .االعتياديةعملية إدارة المخاطر 
  

  عملية إدارة المخاطر 
  

يعتبر مجلس إدارة البنك هو الجهة المسؤولة عن تحديد ومراقبة المخاطر، وباالضافة الى ذلك يوجد عدة جهات أخرى مسؤولة عن عملية 
  .البنك وفروعه في كافة مناطق تواجده مخاطرإدارة 

  

  لجنة المخاطر 
  

  .المسموح بها على لجنة المخاطر تقع مسؤولية تطوير إستراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ واألطر العامة والحدود
  

  قياس المخاطر وأنظمة التقارير
  

تعكس هذه الحدود إستراتيجية  .ل نوع من أنواع المخاطرتتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها من خالل مراقبة الحدود المسموح بها لك
يتم جمع  .عمل البنك وعوامل السوق المختلفة المحيطة باالضافة الى مستوى المخاطر المقبول مع التركيز على قطاعات مالية معينة

تعرض هذه المعلومات على مجلس  .عنها المعلومات من اإلدارات المختلفة وتحليلها للتعرف المبكر على المخاطر المتوقعة التي قد تنجم
  .إدارة البنك ولجنة التدقيق والرئيس المباشر لكل إدارة من إدارات البنك

 
  التدقيق الداخلي 

  
 ً من خالل دائرة التدقيق الداخلي من خالل فحص كفاية اإلجراءات المتخذة ومدى اإللتزام  يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر سنويا

تقوم دائرة التدقيق الداخلي بمناقشة نتائج التدقيق مع إدارات البنك ويتم عرض نتائج عملها على لجنة التدقيق في  .لوبةباإلجراءات المط
  .المركز الرئيسي

  
  تخفيض المخاطر 

  
عار الفائدة دارة المخاطر يقوم البنك بإستخدام مشتقات وأدوات مالية أخرى إلدارة المراكز الناتجة عن التغير في أسكجزء من عملية إ

تقيم المخاطر قبل الدخول في عمليات تحوط، كما تقوم دائرة المخاطر بمراقبة فعالية   .والعمالت األجنبية ومخاطر رأس المال واالئتمان
  .وفي حال وجود عمليات تحوط غير فعالة يقوم البنك بتنفيذ عمليات تحوط مناسبة لتخفيف أثر هذه العمليات  عمليات التحوط بشكل شهري،

  
  مخاطر االئتمان أوالً : 

  
تعرف مخاطر االئتمان على أنها المخاطر الناجمة عن عدم قدرة أو رغبة العميل بالوفاء بالتزاماته تجاه البنك ضمن فترة زمنية متفق 

 تلك الناتجة عن ركود اقتصادي في قطاع معين.عليها أو 
بأنها المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التوزيع غير المتكافئ لعمالء وكذلك مخاطر التركزات االئتمانية لدى العمالء والتي تعرف  

 يادة احتمالية حدوث خسائر مالية.االئتمان أو نتيجة للتركزات في التسهيالت الممنوحة للقطاعات االقتصادية ، والتي قد تؤدي إلى ز
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠األول كانون  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 ( تتمة)إدارة المخاطر  - ٣٦
  

 (تتمة) مخاطر االئتمانأوالً : 
  

  إدارة مخاطر االئتمان
 تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل ما يلي :

 ائتمانية جيدة ومتوازنة تحقق العائد المستهدف ضمن مستويات المخاطر المحددة لها.تعزيز بناء محفظة  •
 في مراحله المختلفة.  الرقابة الحثيثة على االئتمان •
 العمل على توزيع محفظة االئتمان بما فيها توسيع قاعدة العمالء وفقاً للخطط والسقوف والمخاطر المحددة. •
 بين مهام اإلدارات المختلفة. االستمرار بالعمل ضمن مبدأ الفصل  •
على االقتراض أو الرهن في عقد التأسيس يتم منح االئتمان وفق اسس االهلية والقدرة على السداد، مع مراعاة عدم وجود قيود  •

لوضع  والنظام الداخلي للشركة أو المؤسسة، وقناعة البنك بقدرة العمالء على الوفاء بالتزاماتهم بناء على دراسة ائتمانية شاملة
 العميل وضمن مستويات تصنيف المخاطر المقبولة لدى البنك.

دة ضمن سياسة البنك االئتمانية والتعليمات ذات العالقة ، وبالضمانات المناسبة عدم السماح بتمويل التسهيالت اال للغايات المحد •
 والتي تضمن حق البنك .

العمل على زيادة الحصة السوقية في مجال التمويل التجاري وتمويل  تخفيض نسبة الديون غير العاملة في المحفظة االئتمانية مع •
 الشركات. 

نية وخصوصا في محفظة الشركات مع تجنب تجاوز التركز على مستوى العميل عن الحدود  مراعاة التنويع في المحفظة االئتما •
 المقررة.

 

  

  مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالنقد وما في حكمه
  

دينار أردني (مبلغ   ٢٢٠٬٢٧٢٬١٠١ مبلغ ٢٠٢٠كانون األول  ٣١يبلغ النقد وما في حكمه الذي يحتفظ به البنك كما في 
) ، ويمثل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان من هذه الموجودات. يتم ٢٠١٩كانون األول  ٣١أردني كما في  دينار ٢٠٥٬١٤٢٬٢١٢

  .النقد الفلسطينية ولدى المركز الرئيسي ولدى مصارف ومؤسسات مالية أخرىاالحتفاظ بالنقد وما في حكمه لدى سلطة 
  

  االستثمار في األوراق المالية  (السندات)
  

  

مليون دينار  ٣٥ات في األوراق المالية (السندات) الصادرة عن البنك المركزي األردني والتي تبلغ قيمتها ما يقارب إن كافة اإلستثمار
، والمصنفة بالتكلفة المطفأة لم تتجاوز موعد اإلستحقاق وهي غير منخفصة القيمة،   ٢٠١٩و ٢٠٢٠كانون األول  ٣١أردني كما في 

  حسب التصنيف الصادر عن وكاالت التصنيف العالمية.B١ دن) هو وإن التصنيف االئتماني للدولة (األر
 

  الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان 
، عند تحديد ما اذا كانت مخاطر عدم االنتظام بالنسبة ألداة مالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي وعند تقدير خسارة االئتمان المتوقعة

ات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة او جهد غير مبرر. ويشمل ذلك المعلومات يقوم البنك باألخذ في الحسبان المعلوم
ية النوعية على حد سواء، بما في ذلك نظام تصنيف المخاطر االئتمانية الداخلية، وتصنيفات المخاطر الخارجية، في حال توفرها الكم

والخبرة التاريخية ذات الصلة، حيثما أمكن ذلك. فقد يقرر البنك ايضا ان التعرض قد وحالة التأخر في سداد الحسابات والحكم االئتماني  
ة في مخاطر االئتمان استناداً الى مؤشرات نوعية يرى البنك أنها مؤشرات تدل على ذلك وقد ال ينعكس أثرها بشكل خضع لزيادة كبير

  كامل في التحليل الكمي لها في الوقت المناسب.
  

  ذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي، يتم مراعاة المعايير التالية:عند تحديد ما ا
 تخفيض االئتمان  -
  إعادة هيكلة التسهيالت خالل الشهور االثنى عشر السابقة -
  يوماً كما في التقرير  ٣٠تسهيالت متأخرة السداد بـ  -

  درجات مخاطر االئتمان
ً لطبيعة ر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية تشير الى مخاطر عدم االنتظام. تفاوت هذه العوامل يتم تعريف درجات مخاط تبعا

التعرض للمخاطر ونوع المقترض. تخضع حاالت التعرض للمخاطر للرصد المستمر، مما قد يؤدي الى نقل التعرض الى درجة مخاطر 
  ائتمانية مختلفة.

 
  
  
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
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  ية إيضاحات حول القوائم المال

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 ( تتمة)إدارة المخاطر  - ٣٦
  

 (تتمة) مخاطر االئتمانأوالً : 
  

 التعثر وآلية معالجة التعثر: 
  تعريف التعثر

يوم وارتفاع ملحوظ في درجات المخاطر ، اضافة الى أية بوادر  ٩٠ويتلخص في ظهور مستحقات على تسهيالت العمالء تزيد عن 
 مفهوم التعثر ومنها على سبيل المثال ال الحصر : شير الى ارتفاع  احتمالية تعثر لدى العميل يستدعي شمول بعض العمالء ضمن ت
 ضعف المركز المالي للمدين والقوائم المالية األمر الذي يعكس وجود صعوبات مالية.  •
 .اطفاء جزء من االلتزامات المترتبة على المدين نتيجة لصعوبات مالية •
 عدم سداد االلتزامات في مواعيدها. •
 افالس المدين.  •
 ى تنظيم التزاماته (هيكلتها) أو اعادة جدولتها.تكرار حاجة المدين ال •

 
 آلية معالجة التعثر :

يقوم البنك وبمجرد تصنيف المديونية كدين غير عامل برصد المخصصات الكافية الى جانب السير باإلجراءات الالزمة لتحصيل حقوق 
والتي تؤدي الى تسويات مع العمالء تضمن تسديد المديونيات نك وفقا للقوانين السارية واتخاذ كافة اإلجراءات والسبل للتحصيل الب

 بالكامل أو إعادة جدولتها.
 

  أنظمة التصنيف االئتماني الداخلية لدى البنك:
  نظام التقييم الداخلي لعمالء الشركات: 

العميل المربوطة باحتمالية عمالء الشركات بشكل شامل، وذلك من خالل استخراج درجة مخاطر  هو نظام صمم لتقييم وقياس مخاطر
) باالعتماد على القوائم المالية والموضوعية الخاصة بنشاط العميل ، كما يعنى باستخراج الخسائر المتوقعة للتسهيالت PDتعثر العميل (

) LGDالمرتبطة بدرجة مخاطر العميل والخسائر عند التعثر( ) PDميل () من خالل احتمالية تعثر العECLالممنوحة للعميل (
 والمرتبطة بالضمانات المقدمة.

 
) نماذج وبطاقات تقييم مختلفة لتشمل معظم شرائح  Credit Lens/Moody’sيتوفر لدى نظام التقييم اإلئتماني المعمول به في البنك (

تم احتساب ل قسم مرتبطة بوجود اوزان مخاطر وحسب النموذج المستخدم حيث يالعمالء، ويندرج تحت كل نموذج عدة اقسام ، وك
درجة المخاطر من خالل هذه النماذج/ البطاقات عن طريق جمع نتائج المستخرجات (المالية والموضوعية) بشكل رقمي وتسمى ال 

)VOTES١٠٠-٠ره على شكل عداد رقمي (من ) ومن ثم اجراء عمليات حسابية الستخراج بما يسمى متوسط التقييم ويتم اظها ،(
 الرقمي الى سبعه اقسام (ممتاز / جيد جدا/ جيد/ ضمن المتوسط / اقل من المتوسط/ سيء/ غير مقبول). علما بانه تم تجزئة العداد

 
ات العاملة ) مستويات للحساب٧) لقياس درجة مخاطر العمالء ضمن ( Credit Lens/Moody’sيستخدم البنك نظام التقييم الداخلي (

) (بازدياد درجة المخاطر حيث يتم اعتماد ثالث شرائح في كل PDالية التعثر وثالث مستويات للحسابات غير العاملة، وتزداد احتم
 ) ، وقد تم اعطاء تعريف واضح لكل درجة وكما هو موضح في المنهجية.١مستوى(درجة)  باستثناء الدرجة (

 
  ن نظام التقييم الداخلي لعمالء الشركات:االسس المتبعة في عملية التقييم ضم

 يثة بحيث تعكس الوضع المالي الفعلي لطالب االئتمان.توفر قوائم مالية حد -
وجود تصور واضح لدى الجهة مانحة االئتمان عن الجوانب الموضوعية المتعلقة بوضع العميل مثل (االدارة، قطاع العميل، الوضع  -

 وضوعي من اثر في نتائج تقييم مخاطر العميل.لما للجانب الم ) التنافسي الخ ... 
 ة عن الضمانات المقدمة من العميل بما يمكن من تقييم مخاطر التسهيل.توفر بيانات كافي -
 .Moody’sالتحديث السنوي الحتمالية التعثر بناءا على أحدث الدراسات التي تتم من قبل شركة  -
  عة وحجم نشاط العميل.اختيار نموذج التحليل المناسب الذي يتالئم مع طبي -
 درجات مخاطر العميل التاريخية والمعتمدة ضمن الدراسة االئتمانية.يتم استخدام خيار االرشفة لحفظ  -

  

المعتمدة لدى البنك والمتعلقة بوجود   overrideمن خالل اتباع منهجية ال    Credit Lensبنظام ال    Overrideيمكن استخدام خيار ال  
يات " وبما يتماشى مع جدول الصالحيات المعتمد لدى البنك في جانب منح االئتمان" وذلك لرفع او تخفيض موافقه من اصحاب الصالح

 درجة المخاطر، حسب الدراسة االئتمانية المعدة من مركز االعمال ومراجعة االئتمان.
  
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
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  الية إيضاحات حول القوائم الم

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 ( تتمة)مخاطر إدارة ال - ٣٦
  

 (تتمة) مخاطر االئتمانأوالً : 
 

  :  الصغرىنظام التقييم الداخلي لعمالء االفراد والشركات 
بناء على مخاطرهم  ) ومنحهم درجة تقييم على مستوى الطلب االئتمانيالصغرىهو نظام يعمل على تقييم العمالء (األفراد والشركات 

 م الجدارة االئتمانية للعميل وتقدير احتمالية التعثر .قبل منحهم القروض ويتم على أساسها تقيي
ت الممنوحة (قروض شخصية ، سكنية ، بطاقات ائتمانية ، قروض سيارات) ، أما عمالء يتم التقييم الداخلي لعمالء األفراد لكافة المنتجا

 ي ، القروض المتناقصة) .الشركات الصغرى فيتم تقييم المنتجات الممنوحة (قرض األعمال ، قرض االستثمار العقار
 

  تعريف الخسائر االئتمانية المتوقعة: 
مجموع المبالغ التي يتم رصدها لتغطية الخسائر الناجمة عن عجز العمالء عن الوفاء بالتزاماتهم، تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 وهي حاصل ضرب الرصيد عند التعثر * احتمالية التعثر * الخسائر عند التعثر.
 

  ):ECLااللية المعتمدة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة (
 

  الشركات)المحفظة االئتمانية (محفظة 
 :EADالرصيد عند التعثر 

يمثل الرصيد كما في فترة االحتساب مضافا اليه الفائدة، ويشمل التسهيالت المباشرة والتسهيالت غير مباشرة والسقوف المقررة وغير 
طروحا منه الفوائد المعلقة تعلق بالرصيد الخاضع الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة الثالثة فيمثل الرصيد ممستغلة أما فيما ي

 والتأمينات النقدية ان وجدت.
 

  :LGDالخسائر عند التعثر 
 ، على النحو التالي : ٢٠٢٠تم تطوير النموذج الخاص بهذا البند خالل المراجعة السنوية لنماذج المعيار المحاسبي من عام 

  ٢٠١٥انات) التي تمت على الديون المتعثرة منذ بداية عام تم الرجوع الى قيم التحصيالت (النقدية، الواردة من احاالت على الضم   -
من ، وتحليل هذه البيانات للوصول لنسب الخسائر عند التعثر وبما يعكس الواقع الفعلي على قدرة البنك بالتحصيل  ٢٠١٩ولغاية عام  

 اصل الديون غير العاملة عند التعثر. 
تم موائمة النتائج التي تم التوصل لها فيما يخص الخسائر عند التعثر والمستندة الى البيانات التاريخية مع احتمالية التعثر لغايات    -

يفترض من الدراسة ضمن ظروف اقتصادية طبيعية (بحيث  PIT LGDالتنبؤ بنسب الخسائر عند التعثر للسنوات الخمس الالحقة 
  من الديون غير العاملة تقل بزيادة نسب احتمالية التعثر).بأن احتمالية االسترداد 

فيما يخص التسهيالت التي يقابلها تامينات نقدية ، كفاالت بنكية مقبولة، أسهم فيتم طرح قيمتها من الرصيد بعد ان تخضع لنسب  -
  Haircutاالقتطاع 

 
  :PDاحتمالية التعثر 

 ت متطلبات المعيار المحاسبي لغاياIFRSتحديد مفهوم واضح للتعثر:  في تقييم واحتساب احتمالية التعثر للعمالء كان ال بد من ٩
)، اضافة  ١٠،٩،٨يوم وارتفاع ملحوظ في درجات المخاطر ( ٩٠ويتلخص في ظهور مستحقات على تسهيالت العمالء تزيد عن 

 Credit Deteriorationثر لدى العميل يستدعي شمول بعض العمالء ضمن مفهوم التعثر  ية تعالى أية بوادر تشير الى وجود احتمال
Factors  :ومنها على سبيل المثال ال الحصر 

 صعوبات مالية مؤثرة يواجهها المدين كوجود ضعف شديد في القوائم المالية. -
 اطفاء جزء من االلتزامات المترتبة على المدين نتيجة لصعوبات مالية. -
 اد االلتزامات في مواعيدها.دم سدع -
 افالس المدين.  -
 حاجة المدين الى تنظيم التزاماته (هيكلتها) أو اعادة جدولتها. -

   تقييم سلوك العمالء خالل مراحل القرض: حيث تم استخدام منهجيةObserved Default Rate  والتي يتسنى من خاللها عمل
عثر ورصد التذبذبات التي طرأت على وضع العميل خالل مدة سنة سابقة وسنة م التتقييم لسلوك العميل من خالل استخدام عدد ايا

 الحقة من تاريخ اعداد الدراسة. 

  

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

- ٧٧ - 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 ( تتمة)إدارة المخاطر  - ٣٦
  

 (تتمة) مخاطر االئتمانأوالً : 

 بلية للعمالء: تم استخدام المتغيرات االقتصادية ذات العالقة  التنبؤ باحتمالية التعثر المستقMacroeconomic Factors   للتنبؤ بنسبة
للسنوات القادمة ومن أهم هذه المتغيرات االقتصادية (الناتج المحلي االجمالي، معدل   Observed Default Rateالتعثر التحفظية 
  حويالت بالعملة األجنبية، مؤشر أسعار األسهم).تضخم، معدل أسعار الفوائد ، التالبطالة، معدل ال

  استخدامAnalysis Regression للتنبؤ بـ :Observed Default Rate  علما بأن الشركة االستشارية تقوم بإجراء سيناريوهات
عتمد ألغراض بناء جداول  توصل الى المتغير االقتصادي الممتعددة الختبار مدى مالئمة كافة المتغيرات االقتصادية المتوفرة سنويا  لل

 احتمالية التعثر.
 

  :LGDالخسائر عند التعثر 
 -، على النحو التالي :٢٠٢٠تم تطوير النموذج الخاص بهذا البند خالل المراجعة السنوبة لنماذج المعيار المحاسبي من عام 

  ٢٠١٥على الديون المتعثرة منذ بداية عام  الواردة من احاالت على الضمانات) التي تمتتم الرجوع الى قيم التحصيالت (النقدية،  -
، وتحليل هذه البيانات للوصول لنسب الخسائر عند التعثر وبما يعكس الواقع الفعلي على قدرة البنك بالتحصيل من ٢٠١٩ولغاية عام  

  منتجات محفظة االفراد. اصل الديون غير العاملة عند التعثر لكل نوع منتج على حدى من
ج التي تم التوصل لها فيما يخص الخسائر عند التعثر والمستندة الى البيانات التاريخية مع احتمالية التعثر تم موائمة النتائ   -

ضمن ظروف اقتصادية طبيعية (بحيث  PIT LGDالحديثة لغايات التنبؤ بنسب الخسائر عند التعثر خالل السنوات الخمس الالحقة 
الديون غير العاملة تقل بزيادة نسب احتمالية التعثر) لكل نوع منتج على حدى من رض من الدراسة بأن احتمالية االسترداد من يفت

  منتجات محفظة االفراد.
فيما يخص التسهيالت التي يقابلها تامينات نقدية ، كفاالت بنكية مقبولة، أسهم فيتم طرح قيمتها من الرصيد بعد ان تخضع لنسب  -

  Haircutاالقتطاع 
 

  :PDاحتمالية التعثر 
على مستوى كل محفظة  ODRوذلك لغايات احتساب  ٢٠١٩ولغاية عام  ٢٠١٥استخدام بيانات تاريخية لخمسة سنوات منذ عام تم  -

 فرعية. 
وعلى غرار ما تم العمل به لمحفظة قطاع الشركات وذلك لغايات   Macro-Economic Factorsتم استخدام المتغيرات االقتصادية   -

) لكل من المرحلة األولى والثانية معا من خالل تطبيق PDدمة وبحيث تم تقييم احتمالية التعثر (لقاللخمسة سنوات ا ODRالتنبؤ بـ 
للتنبؤ بإحتمالة التعثر لكل مرحلة على   ”Scaler“ومن ثم فصل هذه النسب بإستخدام اسلوب القياس    Poolمتغير اقتصادي واحد لكل  

 حدة
 

  محفظة االئتمانيةلل ي اعتمد عليها البنك في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعةالتمحددات التغير المهم في المخاطر االئتمانية 
 

  المعــــاييــــــــــــــــــــر  التصنيف
الحسابات الّتي لم يالحظ وجود زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية أو مؤشرات للتعثر وتتمثل بما   المرحلة األولى 

  يلي :
يوم (تنخفض تدريجيا  ٤٥ال يوجد عليها مستحقات أو لديها مستحقات أقل من العاملة الّتي الحسابات 

 يوم على مدار ثالثة سنوات). ٣٠الى 
  الحسابات الّتي طرأ عليها زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية ويوجد بوادر للتعثر وتتمثل بما يلي : المرحلة الثانية

  يوم. ٩٠وم فأكثر وتقل عن ي ٤٥مستحقات أكثر من الحسابات اّلتي لديها 
 الحسابات الّتي يوجد لديها مؤشر هيكلة وبواقع (هيكلتين).

 الحسابات المصنفة تحت المراقبة.
 أية حسابات تتطلب التصنيف ضمن هذه المرحلة وفقا لتوجهات اإلدارة والجهات الرقابية.

  متعثرة وتمثل بما يلي :الحسابات اّلتي أصبحت  المرحلة الثالثة 
  يوم فأكثر. ٩٠القروض والتسهيالت غير العاملة والّتي يترتب عليها مستحقات لمدة  كافة

 ) حسب التصنيف االئتماني لدى البنك.١٠،  ٩،  ٨الحسابات الّتي درجة المخاطر لديها (
 الحسابات التي يوجد لها مؤشر جدولة. 

 
  

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

- ٧٨ - 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠ل كانون األو ٣١للسنة المنتهية في 
  

 ( تتمة)إدارة المخاطر  - ٣٦
  

 (تتمة) مخاطر االئتمانأوالً : 
  

كما أشار المعيار الى أنه في حال طرأ تحسن على نوعية االئتمان وتوفرت أسباب كافية وموثقة تجعل من الممكن نقل مطالبات ائتمانية 
مرحلة األولى فان عملية النقل يجب أن تتم بعد التحقق من تحسن المرحلة الثالثة الى المرحلة الثانية أو من المرحلة الثانية الى المن 

الوضع االئتماني للمطالبة وااللتزام بسداد ثالثة أقساط شهرية أو قسطين ربع سنويين أو قسط نصف سنوي في مواعيدها بحيث ال يعتد 
ل وجود حساب مصنف ضمن المرحلة الثالثة كر لألقساط لغرض نقل الدين الى مرحلة أفضل، فعلى سبيل المثال في حابالتسديد المب

أقساط شهرية او قسطين ربع سنويين او قسط سنوي تبعا  ٣وتم جدولة الحساب فال بد أن يبقى الحساب ضمن المرحلة الثالثة لمدة 
  تقاله الى المرحلة الثانية.لدوريه السداد الخاصة بهذا التسهيل قبل ان

  
  إدراج معلومات النظرة المستقبلية 

  
تخدم إدرة البنك المعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر في تقييمها للزيادة الجوهرية في مخاطر اإلئتمان وكذلك تس

المعلومات الخارجية والداخلية لوضع سيناريو "الحالة األساسية" للتوقعات عند قياسها لمؤشر الخسائر اإلتمانية المتوقعة. يستخدم البنك  
بلية للمتغيرات اإلقتصادية ذات الصلة ، إلى جانب مجموعة تمثيلية من سيناريوهات التوقعات المحتملة األخرى. تتضمن المستق

  .هيئات الحكومية والسلطات النقديةالمعلومات الخارجية المستخدمة البيانات اإلقتصادية والتوقعات التي تنشرها ال
 

ات التوقعات المحددة. سيناريو الحالة األساسية هو النتيجة الوحيدة األكثر احتماًال ويتكون تطبق ادارة البنك اإلحتماالت على سيناريوه
الرئيسية للمخاطر اإلئتمانية  من المعلومات التي تستخدمها للتخطيط اإلستراتيجي ووضع الموازنة. قام البنك بتحديد وتوثيق الموجهات

باشرة و الغير مباشرة ، وقد قامت ، باستخدام تحليل إحصائي للبيانات التاريخية، والخسائر اإلئتمانية لکل من محفظة التسهيالت الم
  بتقدير العالقات بين المتغيرات االقتصادية الكلية ومخاطر اإلئتمان والخسائر اإلئتمانية.

 
منهجية قوية لنمذجة االقتصاد  اذج االقتصاد الكلي لمعالجة أوجه القصور المحددة في النماذج السابقة. باستخدامأعاد البنك تطوير نم

الكلي ، حددت المجموعة ووثقت عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية التي تدفع التغيير في معدالت التخلف عن السداد لكل من محفظة 
  التسهيالت المباشرة والغير مباشرة. 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٧٩ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 ( تتمة)ارة المخاطر إد - ٣٦
  

 (تتمة) إدارة مخاطر االئتمانأوالً : 
 

ان  . أ ا االئ ضات ل ع  ال
  

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  دينار أردني    دينار أردني      

          الماليبنود داخل قائمة المركز 
 ٤٩٫٧٠٠٫٩١١   ٦٧٬٤٤١٬٥٥٦    أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

 ٨٧٫٧٩٧٫٧٦٠    ٨٢٬٧٣٦٬٥٨٦    أرصدة وودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 ٩٠٫٠٥١٫١٥٥    ٨٤٬٦٤٣٬٠٥٩    أرصدة وودائع لدى المركز الرئيسي

         تسهيالت ائتمانية مباشرة
 ١٧٫٩٨٤٫٥٨٧     ١٨٬٤١٩٬٢٤٨    فراد األ

 ٣٨٬٠٥٦٬٢٣١      ٤٦٬١٢٢٬٠٩٣  الشركات الكبرى
 ٢١٫٠٢٥٫٧٥١      ٢١٬٥٣٥٬٦٤٣  والمتوسطة  ىالشركات الصغر
 ٢٦٫٥٠١٫٩٩٤      ٢٤٬٥٦٠٬٠٦٢  ة القروض العقاري

 ٦٨٬٧٤٤٬٩٤٦      ٧٩٬٣٩١٬٤٥٣  الحكومة والقطاع العام 
 ٣٤٫٨١٥٫٥١٩     ٣٤٬٨١٥٬٥٦٠    موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 ٧٦٠٫٣٤٨     ٦٣٦٬١٥٥    موجودات أخرى
 ٤٣٥٫٤٣٩٫٢٠٢    ٤٦٠٬٣٠١٬٤١٥    مجموع البنود داخل قائمة المركز المالي

          
         لمركز الماليبنود خارج قائمة ا

 ٣٬٥٥٦٬٧١٧   ٤٬٣٥٤٬٦٤٢    اعتمادات 
 ٢٬٧٨٨٬٩٩٥    ٣٬٨١٢٬٩٩٥    قبوالت
 ١٦٬٢٧٢٬٢١٤    ١٨٬٢٧٢٬٠٦٠    كفاالت
 ٢٩٬٧٢٣٬٣٠٧    ٤٨٬٧٧٢٬٥٠٩    تسهيالت ائتمانية غير مستغلةسقوف 

 ٥٢٬٣٤١٬٢٣٣    ٧٥٬٢١٢٬٢٠٦    مجموع البنود خارج قائمة المركز المالي

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٨٠ 

 

  المالية إيضاحات حول القوائم 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
  

 أوالً : إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
 

 التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر  -ب

 :  ٢٠٢٠) لسنة ٩ة رقم ( فيما يلي توزيع التعرضات اإلئتمانية للتسهيالت المباشرة حسب مراحل التصنيف وفق المعيار الدولي للتقارير المالي
  

  
  

   
  
  
  
 
  

 

 

  الشركات الكبرى  األفراد 
 ىالشركات الصغر

    القروض العقارية    والمتوسطة
الحكومة والقطاع 

  المجموع   العام
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   دينار أردني ٢٠٢٠

 ١٧١٬١٤٧٬٩٣٦  ٧٩٬٨٩٨٬٧٢١  ١٩٬٨٣٣٬٩٤٢  ١٨٬٩٧٦٬٧٢٨  ٤٢٬٨٦٧٬٢١٦  ٩٬٥٧١٬٣٢٩  )١المرحلة (
 ٢٧٬٠٤٩٬٦٣٩  -  ٧٬٩٨٩٬٩٣٩  ٢٬٨٥٤٬٠٤١  ٥٬٧٤٢٬٦٤٤  ١٠٬٤٦٣٬٠١٥ ) ٢المرحلة (
 ١١٬٨٣٣٬١٠٩  -  ١٬٤٨٥٬١٩٧  ٣٬٧٧٨٬٠٧٢  ٥٬٨٣٦٬٢٧١  ٧٣٣٬٥٦٩ )٣المرحلة (
 ٢١٠٬٠٣٠٬٦٨٤  ٧٩٬٨٩٨٬٧٢١  ٢٩٬٣٠٩٬٠٧٨  ٢٥٬٦٠٨٬٨٤١  ٥٤٬٤٤٦٬١٣١  ٢٠٬٧٦٧٬٩١٣ اإلجمالي 

 (٤٬٢٣٨٬٠٩٩)  -  (٤١٢٬٠٧٤)  (١٬٦٨١٬١١٧)  (٢٬٠٥٩٬٠٢٤)  (٨٥٬٨٨٤) فوائد وعموالت معلقة
 (١٥٬٧٦٤٬٠٨٦)  (٥٠٧٬٢٦٨)  (٤٬٣٣٦٬٩٤٢)  (٢٬٣٩٢٬٠٨١)  (٦٬٢٦٥٬٠١٤)  (٢٬٢٦٢٬٧٨١) مخصص تدني التسهيالت

 ١٩٠٬٠٢٨٬٤٩٩  ٧٩٬٣٩١٬٤٥٣  ٢٤٬٥٦٠٬٠٦٢  ٢١٬٥٣٥٬٦٤٣ - ٤٦٬١٢٢٬٠٩٣  ١٨٬٤١٩٬٢٤٨ 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٨١ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦

 :  ٢٠١٩) لسنة ٩فيما يلي توزيع التعرضات اإلئتمانية للتسهيالت المباشرة حسب مراحل التصنيف وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  الكبرى الشركات  األفراد  
  ىالشركات الصغر

  المجموع   الحكومة والقطاع العام    القروض العقارية     والمتوسطة
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   دينار أردني ٢٠١٩

 ١٦٥٬١٩٨٬٤٠١  ٦٩٬١٤٧٬٠٥٦  ٢٣٬٨٩٩٬٤٢١  ١٩٬٤٩٣٬١٦٤  ٣٧٬٣٩٧٬٧٠٩  ١٥٬٢٦١٬٠٥٢  ) ١المرحلة (
  ٩٬٠٥٩٬٩٢٤    -    ٣٬٤١٧٬٥٣٣    ١٬٣٤٥٬٠٨٣    ١٬١٨٩٬٤٧١    ٣٬١٠٧٬٨٣٧  )  ٢حلة (المر

  ١١٬٦٢٠٬٦٥٦    -    ١٬٥٩٦٬٣٠٢    ٣٬٩٠٨٬٣٥٤    ٥٬٣٦٥٬٦٨٥    ٧٥٠٬٣١٤  ) ٣المرحلة (

 اإلجمالي 
 ٦٩٬١٤٧٬٠٥٦    ٢٨٬٩١٣٬٢٥٦    ٢٤٬٧٤٦٬٦٠١    ٤٣٬٩٥٢٬٨٦٥    ١٩٬١١٩٬٢٠٣    

١٨٥٬٨٧٨٬٩٨١  
 (٣٬٥٥٦٬١٤٨)       -   (٣٣٨٬٤٣١)   (١٬٥٠٧٬١٤٢)   (١٬٦٦١٬٠١٤)   (٤٩٬٥٦١)  وائد وعموالت معلقةف

 (١٠٬٠٠٩٬٣٢٤)  (٤٠٢٬١١٠)   (٢٬٠٧٢٬٨٣١)   (٢٬٢١٣٬٧٠٨)   (٤٬٢٣٥٬٦٢٠)   (١٬٠٨٥٬٠٥٥)  مخصص تدني التسهيالت

  ١٧٢٬٣١٣٬٥٠٩    ٦٨٬٧٤٤٬٩٤٦     ٢٦٬٥٠١٬٩٩٤    ٢١٬٠٢٥٬٧٥١    ٣٨٬٠٥٦٬٢٣١    ١٧٬٩٨٤٬٥٨٧  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٨٢ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
 

 (تتمة) إدارة مخاطر االئتمانأوالً : 
  

ة  -ج ان الت االئ ه مة مقابل ال ق انات ال ة العادلة لل ع ال ز   ت

  
  
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
  

  

  

    ت الكبرىالشركا   األفراد 
 ىالشركات الصغر

   القروض العقارية    والمتوسطة
الحكومة والقطاع 

 المجموع   العام
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  ٢٠٢٠

                        
 ٥٠٬٤٣٥٬٧٤٣   ٢٥٦٬٨٧٠   ١٩٬٧٩٩٬٢١٨   ٤٬٥٠٩٬١١٧   ١٨٬٢٧٨٬٧٤٤   ٧٬٥٩١٬٧٩٤  المجموع

              منها:
 ١١٬٥٥٣٬٠٢٧  -   ٦٥٠٬٣٩٧   ١٬٤٤٦٬٤٧١   ٥٬٩٥٨٬١٤٥   ٣٬٤٩٨٬٠١٤  تأمينات نقدية

 ٣١٬٢٥٢٬٣٠٦   ٢٥٦٬٨٧٠   ١٨٬٨٠١٬٧٨٢   ٢٬٦٩١٬٨٠٧   ٦٬٠٨٩٬٠٦١    ٣٬٤١٢٬٧٨٦  عقارية
 ٥٬٨٣٠٬٥٠٣  -  -  -   ٥٬٨٣٠٬٥٠٣   -  أسهم متداولة 

 ١٬٧٩٩٬٩٠٧   -   ٣٤٧٬٠٣٩   ٣٧٠٬٨٣٩   ٤٠١٬٠٣٥    ٦٨٠٬٩٩٤  سيارات وآليات
  ٥٠٬٤٣٥٬٧٤٣   ٢٥٦٬٨٧٠   ١٩٬٧٩٩٬٢١٨   ٤٬٥٠٩٬١١٧   ١٨٬٢٧٨٬٧٤٤    ٧٬٥٩١٬٧٩٤ 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٨٣ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
 

 (تتمة) إدارة مخاطر االئتمانأوالً : 
  

ة العادلة -ج ع ال ز ة   ت ان الت االئ ه مة مقابل ال ق انات ال   لل
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

    الكبرىالشركات    األفراد 
 ىالشركات الصغر

   القروض العقارية    والمتوسطة
الحكومة والقطاع 

 المجموع   العام
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  ٢٠١٩

                        

  ٥٢٫٨٧٦٫٣٤٤    ٢٩٣٫١٧١    ٢٢٫٤٠٩٫٩٠٠   ١٢٫١٢٠٫٣١٤   ١٦٫٩٠٨٫٥٩٦    ١٫١٤٤٫٣٦٣  المجموع

                      منها:

 ١٠٫٧١٧٫٥٢٧   --   ١٫٠٩٠٫٥٠٧   ٤٫٨٢٢٫١٣٢  ٤٫٤٣٩٫٤٤٨   ٣٦٥٫٤٤٠  تأمينات نقدية
  ٣٧٫٣٠١٫٤٥٧    ٢٩٣٫١٧١    ٢١٫٢٨٩٫٢٧٣    ٥٫٨٢٢٫٧٧٩   ٩٫٥٤٧٫٣٢٢    ٣٤٨٫٩١٢  عقارية

  ١٫٩٤٤٫٣٩٥    --    -    -    ١٫٩٤٤٫٣٩٥    --  أسهم متداولة 
  ٢٫٩١٢٫٩٦٥    --    ٣٠٫١٢٠    ١٫٤٧٥٫٤٠٣   ٩٧٧٫٤٣١    ٤٣٠٫٠١١  سيارات وآليات

  ٥٢٫٨٧٦٫٣٤٤    ٢٩٣٫١٧١    ٢٢٫٤٠٩٫٩٠٠    ١٢٫١٢٠٫٣١٤    ١٦٫٩٠٨٫٥٩٦    ١٫١٤٤٫٣٦٣  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٨٤ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 ة)إدارة المخاطر ( تتم - ٣٦
 

 (تتمة) إدارة مخاطر االئتمانأوالً : 
  
افي -د غ ع ال ز ة ح ال ان ضات االئ ع  ال

  
  

  

  

  

 إجمالي    أخرى     أوروبا وإسرائيل    دول عربية    داخل فلسطين  
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

 ٦٧٬٤٤١٬٥٥٦  -  -  -   ٦٧٬٤٤١٬٥٥٦  أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
 ١٦٧٬٣٧٩٬٦٤٥   ٨٨٧٬١١٠   ٥٤٬٣٩٨٬٤٩٧   ١٠٤٬١٧٠٬٩١٩    ٧٬٩٢٣٬١١٩  أرصدة وودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية والمركز الرئيسي 

            تسهيالت ائتمانية مباشرة:
 ١٨٬٤١٩٬٢٤٨  -  -  -   ١٨٬٤١٩٬٢٤٨  لألفراد 

 ٤٦٬١٢٢٬٠٩٣  -  -  -    ٤٦٬١٢٢٬٠٩٣  الشركات الكبرى
 ٢١٬٥٣٥٬٦٤٣  -  -  -    ٢١٬٥٣٥٬٦٤٣  والمتوسطة ىكات الصغرالشر

 ٢٤٬٥٦٠٬٠٦٢  -  -  -    ٢٤٬٥٦٠٬٠٦٢  القروض العقارية 
 ٧٩٬٣٩١٬٤٥٣  -  -  -    ٧٩٬٣٩١٬٤٥٣  للحكومة والقطاع العام

 ٣٤٬٨١٥٬٥٦٠  -  -   ٣٤٬٨١٥٬٥٦٠   -  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 ٦٣٦٬١٥٥   -   ١١٬٦١٢   ٥٦٩٬٤٠٩    ٥٥٬١٣٤  موجودات أخرى

 ٤٦٠٬٣٠١٬٤١٥   ٨٨٧٬١١٠   ٥٤٬٤١٠٬١٠٩   ١٣٩٬٥٥٥٬٨٨٨    ٢٦٥٬٤٤٨٬٣٠٨  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١المجموع كما في 
 ٤٣٥٬٤٣٩٬٢٠٢   ١٬٢٩٣٬٣٠٢   ٤٣٬٨٩٧٬٧٤٣   ١٦٨٬١٨٤٬٦٣٤    ٢٢٢٬٠٦٣٬٥٢٣  ٢٠١٩كانون األول  ٣١المجموع كما في 

            بنود خارج قائمة المركز المالي:
 ٧٥٬٢١٢٬٢٠٦   ٣٬٩٩٧٬٧٢٦   ١٤٬١٠٦٬١٧٢   ١٬٧٩٤٬٢٦٢   ٥٥٬٣١٤٬٠٤٦  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١كما في المجموع 

 ٥٢٬٣٤١٬٢٣٣   -   -   ١٬٤٥٧٬٠٩٧    ٥٠٬٨٨٤٬١٣٦ ٢٠١٩كانون األول  ٣١المجموع كما في 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٨٥ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

 تتمة)إدارة المخاطر (  - ٣٦
 

 (تتمة) إدارة مخاطر االئتمانأوالً : 
  

ضات   -هـ  ع   االقتصادي  حسب التوزيع االئتمانية ال

 
 
 
 
 
 

  
  صناعة  مالي

  تجارة
  اجمالي  أخرى   حكومة والقطاع العام  أفراد   عقارات وإنشاءات   وزراعة 

  دينار أردني  يدينار أردن   دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  
  ٦٧٬٤٤١٬٥٥٦   -   -   -   -   -   -  ٦٧٬٤٤١٬٥٥٦  أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 

  أرصدة وودائع لدى لدى المركز الرئيسي
  ١٦٧٬٣٧٩٬٦٤٥  -  -  -  -  -  -  ١٦٧٬٣٧٩٬٦٤٥  وبنوك ومؤسسات مصرفية 

  ٣٤٬٨١٥٬٥٦٠  -  ٣٤٬٨١٥٬٥٦٠  -  -  -  -  -  موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
 ١٩٠٬٠٢٨٬٤٩٩ ٥٬٩٠٦٬٧٤٦ ٧٩٬٨٩١٬٤٥٤  ١٨٬٤١٩٬٢٥٦  ٢٤٬٥٦٠٬٠٦٣  ٥٢٬٣٨٦٬٢٩٣  ٥٬٢٤٥٬٥٩٩  ٣٬٦١٩٬٠٨٧  ائتمانية مباشرةتسهيالت 

 ٦٣٦٬١٥٥ - -  -  -  -  -  ٦٣٦٬١٥٥  موجودات أخرى 
 ٤٦٠٬٣٠١٬٤١٥ ٥٬٩٠٦٬٧٤٦ ١١٤٬٧٠٧٬٠١٤  ١٨٬٤١٩٬٢٥٦  ٢٤٬٥٦٠٬٠٦٣  ٥٢٬٣٨٦٬٢٩٣  ٥٬٢٤٥٬٥٩٩  ٢٣٩٬٠٧٦٬٤٤٣  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١المجموع في 
  ٤٣٥٬٤٣٩٬٢٠٢  ٥٬٧٧٩٬٣٤٢  ١٠٣٬٩٦٠٬٤٦٥  ١٧٬٩٨٤٬٥٦٤  ٢٩٬٧١٣٬٤٣٠  ٤٣٬٠٤٨٬٧٥٧  ٥٬٧٠٦٬٠٧٧  ٢٢٩٬٢٤٦٬٥٦٧  ٢٠١٩كانون األول  ٣١المجموع في 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٨٦ 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
 

  السوقمخاطر ثانياً : 
  

يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لقيمة المخاطر   ،تنشأ مخاطر السوق عن التقلبات في أسعار الفوائد وأسعار صرف العمالت وأسعـار األسهـم 
  .المقبولة، ويتم مراقبة ذلك من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات في المركز الرئيسي بشكل دوري

  
    مخاطر أسعار الفائدة  -أ
  

فائدة  عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية ، يتعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لتنجم مخاطر أسعار ا
ة لعدم توافق أو لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية المتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد في فترة زمني

  .لبنك بإدارة هذه المخاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات من خالل إستراتيجية إدارة المخاطرامعينة، ويقوم 
  

يعمل البنك على إدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بموجوداته ومطلوباته على أساس مجمع. ويتم أخذ كافة العناصر المرتبطة 
ئدة بعين االعتبار في إدارة مخاطرها، حيث تقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ومن خالل اجتماعاتها الدورية ابالتعرض ألسعار الف

باستعراض تقرير فجوات أسعار الفائدة وتقرير توقعات أسعار الفائدة للوقوف على مخاطر أسعار الفائدة في األجل القصير واألجل الطويل 
  حد من هذه المخاطر في ضوء توقعات اتجاه أسعار الفائدة من خالل استخدام كل من أو بعض األساليب التالية:لواتخاذ القرارات المالئمة ل

  إعادة تسعير الودائع و/ أو القروض. -

  إجراء تغيير في آجال استحقاق وحجم الموجودات والمطلوبات الحساسة ألسعار الفائدة. -

 شراء أو بيع االستثمارات المالية. -

  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

  العملة 

الزيادة بسعر 
  الفائدة

  (نقطة مئوية)

حساسية إيراد 
  الفائدة 

  (قائمة الدخل)

  الزيادة
بسعر الفائدة 
  (نقطة مئوية)

حساسية إيراد  
  الفائدة 

 (قائمة الدخل) 
  ١٬٢٨٥    ١٠  ٣٤٦    ١٠  دينار أردني

 (١٬٨٥٥)    ١٠  ١٠٬٦٤٧    ١٠  دوالر امريكي
 ٢٢٦    ١٠  ٤٬٦٦٠    ١٠  شيقل إسرائيلي

 ٣٣٥    ١٠  ٦٠٠    ١٠   يورو
  

ادة أعاله. اٍو ومعاك ألث ال ة م قع في أسعار الفائ ق ال  إن أث ال
 
 
 
  

  
  
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٨٧ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦\

 

  السوقمخاطر ثانياً : 
       اضعة لمخاطر أسعار الفوائدخ  فجوة تسعير الفائدة   - أ

  
  

    أقل من شهر 
  ٣من شهر إلى 

    شهور 
  ٦شهور إلى  ٣من 

    شهور
شهـور حتـى   ٦من 

   سنـة واحــدة 
  مـن سنة 

  سنـوات ٣أكثر من   سنوات  ٣حتى  

غير خاضعة 
لمخاطر أسعار 

  المجمـوع    الفائدة

  دينار أردني    دينار أردني   دينار أردني   ينار أردنيد    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    أردنيدينار   ٢٠٢٠

                                الموجودات : 
  ١٠٦٬٣٩٩٬٠٦٢    ٩٥٬٧٦٤٬٠٦٢   -   -   -   -    -   ١٠٬٦٣٥٬٠٠٠  الفلسطينية نقد وأرصدة لدى سلطة النقد

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
  وودائع لدى المركز الرئيسي

١٦٧٬٣٧٩٬٦٤٥     ١٬١٥٠٬٣١٥    -    -     ٣٥٧٬١٨٥     ١٬٥٢٠٬٥٣٧     ٢٧٬١٢٢٬٨٢٩    ١٣٧٬٢٢٨٬٧٧٩   

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
   ٦٣٢٬٧٩٧     ٦٣٢٬٧٩٧    -    -    -    -    -    -  قائمة الدخل  

   ٣٤٬٨١٥٬٥٦٠    -     ١٧٬٨١٥٬٥٦٠     ١٤٬٠٠٠٬٠٠٠     ٣٬٠٠٠٬٠٠٠    -    -    -  موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
   ١٩٠٬٠٢٨٬٤٩٩    -     ٦٣٬٠٧٧٬٤١٧     ٥٦٬٩٢٧٬٥٦٦     ٢٨٬٠٦٣٬٨٢٩     ١٧٬٣٠٧٬٢١٣     ١٧٬٧٠١٬١١١    ٦٬٩٥١٬٣٦٣  تسهيالت ائتمانية مباشرة

   ٦٬٦٨٨٬٧٣٠     ٦٬٦٨٨٬٧٣٠    -    -    -    -    -    -  وموجودات أخرى   ممتلكات وآالت ومعدات 
   ٨١٦٬٠٨٠     ٨١٦٬٠٨٠    -    -    -    -    -    -  ملموسة موجودات غير 

   ٧٬٩٩٨٬٤٣٢     ٧٬٩٩٨٬٤٣٢    -    -    -    -    -    -  موجودات أخرى
   ٥١٤٬٧٥٨٬٨٠٥     ١١٣٬٠٥٠٬٤١٦     ٨٠٬٨٩٢٬٩٧٧     ٧٠٬٩٢٧٬٥٦٦     ٣١٬٤٢١٬٠١٤     ١٨٬٨٢٧٬٧٥٠     ٤٤٬٨٢٣٬٩٤٠    ١٥٤٬٨١٥٬١٤٢ مجموع الموجودات 

                         المطلوبات : 
أرصدة وودائع لبنوك ومؤسسات مصرفية 

  ٢٬٧٩٦٬٠٤٧   -   -   -   -   -    ٢٬٧٩٦٬٠٤٧   -  ودائع المركز الرئيسي

   ٤١٧٬٤١٧٬٣٦٤     ١١٨٬٢٦٥٬٠٨٧     ٤٤٬٩٣٨٬٦٠٦     ٤٤٬٨١٧٬٤٥٣     ٢٥٬٠٦٧٬٦١٦     ٢٩٬٩٣٠٬٢٧٣     ٥١٬٢٣٤٬٢١٤    ١٠٣٬١٦٤٬١١٥ ودائع العمالء
   ١٨٬٣٨١٬٤٩٣     ١١٬٩١٠٬٠٤٤    -    -     ١٬٤٩١٬٦٥٤     ١٬٦٦٧٬٣٩٢     ١٬٥٨٠٬٠١٦    ١٬٧٣٢٬٣٨٧ تأمينات نقدية

   ٣٬٤٤٠٬٣٢٣    -     ٢٬٨٩٢٬٠١٠     ٢٧٤٬١٥٧     ١٣٧٬٠٧٨    -     ٩١٬٣٨٦    ٤٥٬٦٩٢  مطلوبات عقوداإليجار 
   ١٬٩٧٢٬٣٤٥     ١٬٩٧٢٬٣٤٥    -    -    -    -    -    - مخصصات الضرائب
   ١٬٥٧٩٬٩٩٩     ١٬٥٧٩٬٩٩٩    -    -    -    -    -    -  مخصصات متنوعة

   ٤٬٢٩٨٬٠٧٦     ٤٬٢٩٨٬٠٧٦    -    -    -    -    -    -  مطلوبات أخرى
   ٤٤٩٬٨٨٥٬٦٤٧     ١٣٨٬٠٢٥٬٥٥١     ٤٧٬٨٣٠٬٦١٦     ٤٥٬٠٩١٬٦١٠     ٢٦٬٦٩٦٬٣٤٨     ٣١٬٥٩٧٬٦٦٥     ٥٥٬٧٠١٬٦٦٣    ١٠٤٬٩٤٢٬١٩٤  مجموع المطلوبات 

   ٦٤٬٨٧٣٬١٥٨     ٦٤٬٨٧٣٬١٥٨    -    -    -    -    -    -  مجموع حقوق المركز الرئيسي

   ٥١٤٬٧٥٨٬٨٠٥     ٢٠٢٬٨٩٨٬٧٠٩     ٤٧٬٨٣٠٬٦١٦     ٤٥٬٠٩١٬٦١٠     ٢٦٬٦٩٦٬٣٤٨     ٣١٬٥٩٧٬٦٦٥     ٥٥٬٧٠١٬٦٦٣    ١٠٤٬٩٤٢٬١٩٤  مجموع المطلوبات وحقوق  المركز الرئيسي

  -    (٨٩٬٨٤٨٬٢٩٣)     ٣٣٬٠٦٢٬٣٦١     ٢٥٬٨٣٥٬٩٥٦     ٤٬٧٢٤٬٦٦٦    (١٢٬٧٦٩٬٩١٥)    (١٠٬٨٧٧٬٧٢٣)    ٤٩٬٨٧٢٬٩٤٨  فجوة إعادة تسعير الفائدة 

  -    -     ٨٩٬٨٤٨٬٢٩٣     ٥٦٬٧٨٥٬٩٣٢     ٣٠٬٩٤٩٬٩٧٦     ٢٦٬٢٢٥٬٣١٠     ٣٨٬٩٩٥٬٢٢٥    ٤٩٬٨٧٢٬٩٤٨  فجوة االستحقاق التراكمية

 

 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٨٨ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  

 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
 

  السوقمخاطر ثانياً : 
  فجوة تسعير الفائدة  -أ

  

       خاضعة لمخاطر أسعار الفوائد  
                           

٢٠١٩  
  

    أقل من شهر 
 ٣من شهر إلى 

    شهور  
  ٦شهور إلى  ٣من 

    شهور 
شهـور حتـى   ٦من 

   سنـة واحــدة
  مـن سنة

   سنوات  ٣حتى  
 ٣أكثر من 
   سنـوات 

غير خاضعة لمخاطر  
  المجمـوع    أسعار الفائدة

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  الموجودات : 

 ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤   ٩٢٬٣٣٠٬٦٠٤   - - - - - ١٣٬٤٧١٬٠٠٠  الفلسطينية رصدة لدى سلطة النقدنقد وأ
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية وودائع لدى 

 ١٧٧٬٨٤٨٬٩١٥   ٧٬٦٤٩٬٤٢٦   - - ١٢٣٬٠٩٦ ٨٠٬٠١٣ ٧٬٣٧٢٬٣٦٥ ١٦٢٬٦٢٤٬٠١٥  المركز الرئيسي

 ٦٣٢٬٧٩٧   ٦٣٢٬٧٩٧   - - - - - -  دخل  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة ال

 ٣٤٬٨١٥٬٥١٩   -   ٢٥٬٨١٥٬٥١٩ ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ - - - -  موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

 ١٧٢٬٣١٣٬٥٠٩   -   ٣٢٬٦٩٣٬١٠٠ ٤٤٬٠٢٢٬٣٥٨ ٢٨٬٢٤٧٬٤١٠ ٢٠٬٩٠٦٬٩٤٩ ١٥٬١٦٥٬٥٥٧ ٣١٬٢٧٨٬١٣٥  تسهيالت ائتمانية مباشرة

 ١٠٬٨٣٨٬٧٩٣   ١٠٬٨٣٨٬٧٩٣   - - - - - -  موجودات أخرى و  ممتلكات وآالت ومعدات 

 ٧٦٢٬٥٤٥   ٧٦٢٬٥٤٥   - - - - - -  موجودات غير ملموسة 

 ٦٬٥٤٢٬٦٥٢   ٦٬٥٤٢٬٦٥٢   - - - - - -  موجودات أخرى
 ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤   ١١٨٬٧٥٦٬٨١٧   ٥٨٬٥٠٨٬٦١٩ ٥٣٬٠٢٢٬٣٥٨ ٢٨٬٣٧٠٬٥٠٦ ٢٠٬٩٨٦٬٩٦٢ ٢٢٬٥٣٧٬٩٢٢ ٢٠٧٬٣٧٣٬١٥٠ مجموع الموجودات 

              المطلوبات : 
أرصدة وودائع لبنوك ومؤسسات مصرفية ودائع المركز 

 ٣١٬٧٩٩٬٨٧٨   -  - - - - ٨٬٢٠٦٬٤٢٠ ٢٣٬٥٩٣٬٤٥٨  الرئيسي

 ٣٧٩٬٧٢٧٬٤٠٤   ١٠٣٬٢١٢٬٩٨٥  ٤٢٬٢٨٠٬٣٩٦ ٤٢٬٢١٢٬٤٤٨ ٢٣٬٨٥٤٬٦٠٤ ٢٦٬١٣٥٬٨٥٩ ٤١٬٢١٩٬٢٩٨ ١٠٠٬٨١١٬٨١٤ ودائع العمالء

 ١٧٬٧٣٤٬٠٥١   ٢٬٣١٤٬٩٨٦   - - ١٠٬٧٥٣٬٤٠٣ ١٬٤٥٤٬٧٨٩ ١٬٢٢١٬٧١٧ ١٬٩٨٩٬١٥٦ تأمينات نقدية

 ٣٬٨٠٨٬٨١٥   -   ٢٬٤١٠٬٣٥٨ ١٬٢١٤٬٨١٢ ١٨٣٬٦٤٥ - - -  مطلوبات عقوداإليجار 

 ١٬١٣١٬٢٧٤   -   - - ١٬١٣١٬٢٧٤ - - - مخصصات الضرائب

 ٩٦٦٬١٦٧   ٩٦٦٬١٦٧   - - - - - -  مخصصات متنوعة

 ٣٬٤٦٤٬١٧٦   ٣٬٤٦٤٬١٧٦   - - - - - -  مطلوبات أخرى
 ٤٣٨٬٦٣١٬٧٦٥  ١٠٩٬٩٥٨٬٣١٤  ٤٤٬٦٩٠٬٧٥٤  ٤٣٬٤٢٧٬٢٦٠  ٣٥٬٩٢٢٬٩٢٦  ٢٧٬٥٩٠٬٦٤٨  ٥٠٬٦٤٧٬٤٣٥  ١٢٦٬٣٩٤٬٤٢٨  مجموع المطلوبات 

  ٧٠٬٩٢٤٬٥٦٩   ٧٠٬٩٢٤٬٥٦٩   -  -  -  -  -  -  مجموع حقوق المركز الرئيسي
  ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤   ١٨٠٬٨٨٢٬٨٨٣   ٤٤٬٦٩٠٬٧٥٤  ٤٣٬٤٢٧٬٢٦٠  ٣٥٬٩٢٢٬٩٢٦  ٢٧٬٥٩٠٬٦٤٨  ٥٠٬٦٤٧٬٤٣٥  ١٢٦٬٣٩٤٬٤٢٨  مجموع المطلوبات وحقوق  المركز الرئيسي

  -   (٦٢٬١٢٦٬٠٦٦)   ١٣٬٨١٧٬٨٦٥  ٩٬٥٩٥٬٠٩٨  (٧٬٥٥٢٬٤٢٠)  (٦٬٦٠٣٬٦٨٦)  (٢٨٬١٠٩٬٥١٣)  ٨٠٬٩٧٨٬٧٢٢  فجوة إعادة تسعير الفائدة 

  -   -   ٦٢٬١٢٦٬٠٦٦  ٤٨٬٣٠٨٬٢٠١  ٣٨٬٧١٣٬١٠٣  ٤٦٬٢٦٥٬٥٢٣  ٥٢٬٨٦٩٬٢٠٩  ٨٠٬٩٧٨٬٧٢٢  فجوة االستحقاق التراكمية
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٨٩ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  

 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
 

 مخاطر العمالت األجنبية    -ب

 

األساس للبنك. يقوم مجلس اإلدارة بتحديد خاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار العمالت األجنبية. يعتبر الدينار األردني عملة مخاطر العمالت األجنبية هي م
يومي بحيث يتم التحقق من عدم وجود أي تجاوزات  العمالت المقبول أخذ مراكز بها ووضع حدود للمركز المالي لكل عملة لدى البنك سنوياً، يتم مراقبة مركز العمالت األجنبية بشكل  

 لمستوى المقبول، كما يتم إتباع استراتيجيات للتحوط وللتأكد من االحتفاظ بمركز العمالت األجنبية ضمن الحدود المعتمدة. في هذه المراكز قد تؤدي إلى تحمل البنك لمخاطر أعلى من ا
  

  

  م المالية للبنك.مع الدوالر األمريكي وبالتالي فإن أثر مخاطر التغير في سعر صرف الدوالر األمريكي غير جوهري على القوائ إن سعر صرف الدينار األردني مربوط بسعر ثابت 
  

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

    العملة

الزيادة في  
سعر صرف  
   العملة (٪) 

  األثر على 
  قائمة الدخل 

الزيادة في    
صرف   سعر

    العملة (٪) 
  األثر على

  قائمة الدخل 
 ٢٢٬٦٨٧    ١٠   ٩٤١٬٧٧٢    ١٠    يليشيقل إسرائ 

 (١٨٥٬٥٠٤)    ١٠   (١٬٢٧١٬٤٥١)    ١٠    دوالر أمريكي 
  ٣٣٬٥٥٨    ١٠    ٧٥٧    ١٠    يورو 

  ٢٠    ١٠    ٤٠    ١٠    جنيه إسترليني
  ٦٨٩    ١٠    ٥٢٧    ١٠    أخرى 

  إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة مساو ومعاكس ألثر الزيادة أعاله.
 

 

 

 

 

 

 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٩٠ 

 

  لمالية إيضاحات حول القوائم ا

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦

 

  ( تتمة)السوق مخاطر ثانياً : 

 ( تتمة)مخاطر العمالت األجنبية   -ب
  

 فيما يلي صافي مراكز العمالت األجنبية الرئيسية لدى البنك:

  المعادل بالدينار األردني  
  المجموع    أخرى    إسرائيلي شيقل    نيجنيه إسترلي    يورو    دوالر أمريكي  ٢٠٢٠

                        الموجودات:
 ٨٩٬٢٩٥٬٤٣٤   ٢٬١٨٨   ٥١٬٨٣٨٬٠٠٦   ٢٬١٨٨   ١٬٣٩٤٬٢٠٩   ٣٦٬٠٥٨٬٨٤٣  النقد الفلسطينيةنقد وأرصدة لدى سلطة 

  أرصدة وودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
  ٧٠٬٢٧١٬٦٦٥    ٢٣٠٬١١٨    ١٨٬٥٠٧٬٣٢٧    ٢٠١٬٧١٨    ٢٬٣١٥٬٤٢٣    ٤٩٬٠١٧٬٠٧٩  وودائع لدى المركز الرئيسي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
  ٦٣٢٬٧٩٧    -    -    -    -    ٦٣٢٬٧٩٧  الدخل

  ١٣٠٬٥١٦٬٨٢٦    ٨    ٨٧٬٩١٥٬٩٥٩    ٨    ١٬٦٤٨٬٨٧٨    ٤٠٬٩٥١٬٩٧٣  تسهيالت إئتمانية مباشرة

  ٥٬٧٨٦٬٤٣٨    -    ٣٬٦٦٤٬٠٤٥    -    ٣٧٬٤٠٤    ٢٬٠٨٤٬٩٨٩  موجودات أخرى

  ٢٩٦٬٥٠٣٬١٦٠    ٢٣٢٬٣١٤    ١٦١٬٩٢٥٬٣٣٧    ٢٠٣٬٩١٤    ٥٬٣٩٥٬٩١٤    ١٢٨٬٧٤٥٬٦٨١  جوداتمجموع المو

                        

                        المطلوبات :
أرصدة وودائع  و ودائع سلطة النقد الفلسطينية

  ٢٬٧٩٦٬٠٤٧    -    -    -    -    ٢٬٧٩٦٬٠٤٧  لبنوك ومؤسسات مصرفية

  ٢٧٧٬٥١٥٬٩٢٤    ١٤٥٬٩٣٧    ١٤٣٬٢٩٠٬٨١٦    ١٢٢٬٤١٥    ٤٬٦٦١٬٦٨٤    ١٢٩٬٢٩٥٬٠٧٢  ودائع العمالء

  ١٥٬٧٣٤٬٠٦٥    -    ٨٬٥٥٠٬٨٣١    -    ٧١٧٬٢٣٤    ٦٬٤٦٦٬٠٠٠  تأمينات نقدية

  ٣٬٧٤٠٬٦٧٨    ٨١٬١٠٤    ٦٦٥٬٩٧٣    ٨١٬١٠٤    ٩٬٤٢٩    ٢٬٩٠٣٬٠٦٨  مطلوبات أخرى

  ٢٩٩٬٧٨٦٬٧١٤    ٢٢٧٬٠٤١    ١٥٢٬٥٠٧٬٦٢٠    ٢٠٣٬٥١٩    ٥٬٣٨٨٬٣٤٧    ١٤١٬٤٦٠٬١٨٧  مجموع المطلوبات

  (٣٬٢٨٣٬٥٥٤)    ٥٬٢٧٣    ٩٬٤١٧٬٧١٧    ٣٩٥    ٧٬٥٦٧    (١٢٬٧١٤٬٥٠٦)  تركز داخل قائمة المركز الماليصافي ال

 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٩١ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
 

  ( تتمة)السوق مخاطر ثانياً : 

  األجنبية (تتمة) مخاطر العمالت  -ب
  الدينار األردنيالمعادل ب  

  المجموع    أخرى     إسرائيلي شيقل    جنيه إسترليني    يورو    دوالر أمريكي  ٢٠١٩
                        الموجودات:

  ٨٩٬٧٩٢٬٠٨٦     -     ٥٩٬٢٢١٬١٩٢     ٩٨٦     ١٬١٤٩٬٣٨٧     ٢٩٬٤٢٠٬٥٢١   نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
وودائع لدى بنوك ومؤسسات أرصدة 
  ٥٧٬٤٢٣٬٧٢٩    ٢١٥٬٩١٦     ٩٬٤٠٦٬٢٨١     ١٤٤٬١٥٣     ٢٬٦٨١٬٦٧١     ٤٤٬٩٧٥٬٧٠٨   ئع لدى المركز الرئيسيوودا  مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
  ٦٣٢٬٧٩٧    -    -     -     -     ٦٣٢٬٧٩٧   قائمة الدخل 

      ١٤٢٬٦١٠٬١٢٤        -   ٩٣٬٢٠٠٬٩٧٨   ٣   ٢٬٠٥٨٬٠٥٥   ٤٧٬٣٥١٬٠٨٨  تسهيالت إئتمانية مباشرة
      ٧٬٦٤٥٬٠٨٠   (٥٥٦)   ٥٫٠٠٨٫٤٦٧   ٤٫٩٣٣   ١٥٫٧٨٣   ٢٬٦١٦٬٤٥٣    موجودات أخرى

      ٢٩٨٬١٠٣٬٨١٦   ٢١٥٬٣٦٠   ١٦٦٬٨٣٦٬٩١٨   ١٥٠٬٠٧٥   ٥٬٩٠٤٬٨٩٦   ١٢٤٬٩٩٦٬٥٦٧  مجموع الموجودات
                       

                  المطلوبات :
أرصدة  و ودائع سلطة النقد الفلسطينية

     ٣١٬٧٩٩٬٨٧٨     -   ٣١٬٧٩٩٬٨٧٨     -     -      -  لبنوك ومؤسسات مصرفيةوودائع 
      ٢٤٨٬٧٨٠٬٠٥٩   ١٢٠٫٩٣٨   ١٢٥٫٩٩٣٫٤٣٧   ١٤٨٫١٠٣ ٤٫٨٩٩٫٥٨٧   ١١٧٫٦١٧٫٩٩٤  ودائع العمالء
  ١٤٫٨٧٨٫٥٦٦   ٨٧٫٥٢٤   ٧٫٩٢٠٫٨٣٠   -   ٦٥٥٫٢١٣   ٦٫٢١٤٫٩٩٩  تأمينات نقدية

      ٣٬٩٣٠٬٨٠١   ٦   ٨٩٥٬٩٠٠   ١٬٧٦٧   ١٤٬٥١١   ٣٬٠١٨٬٦١٧  مطلوبات أخرى
      ٢٩٩٬٣٨٩٬٣٠٤   ٢٠٨٬٤٦٨   ١٦٦٬٦١٠٬٠٤٥   ١٤٩٬٨٧٠   ٥٬٥٦٩٬٣١١   ١٢٦٬٨٥١٬٦١٠  مجموع المطلوبات

    )١٬٢٨٥٬٤٨٨(   ٦٬٨٩٢   ٢٢٦٬٨٧٣   ٢٠٥   ٣٣٥٬٥٨٥   )١٬٨٥٥٬٠٤٣(  صافي التركز داخل قائمة المركز المالي 
 

  السيولة مخاطر ثالثاً : 
  

اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها، ولتجنب هذه المخاطر تقوم  تتمثل مخاطر السيولة
ف سياسة إدارة السيولة في البنك إلى تعظيم إمكانية الحصول على السيولة بأقل  والمطلوبات وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمه واألوراق المالية القابلة للتداول. تهد

لى أساس الظروف  السيولة يسعى البنك إلى الحفاظ على مصادر تمويل مستقرة يمكن االعتماد عليها وبمعدل تكلفة مناسب. يتم قياس ورقابة وإدارة السيولة عالتكاليف الممكنة. ومن خالل إدارة 
  الطارئة. ويشمل ذلك استخدام تحليل آجال االستحقاق للموجودات والمطلوبات والنسب المالية المختلفة.الطبيعية و

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٩٢ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
  السيولة (تتمة)مخاطر ثالثاً : 

 

  تغطية السيولة:
  ٣والخاصة بتطبيق نسبة تغطية السيولة والمتوافقة بشكل عام إطار متطلبات بازل   ٢٠١٨) لسنة ٤النقد الفلسطينية رقم ( وفقاً لتعليمات سلطة

اجهة ووالتي تعتبر أداة من ادوات اإلصالحات الكمية المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية ، والتي تهدف الى تعزيز قدرة البنوك على م
على المدى القصير من خالل ضمان توافر مخزون كاف من األصول السائلة عالية الجودة. وبناء عليه فإن على البنوك اإللتزام مخاطر السيولة 

بنوك بمراقبة بمتطلبات نسبة تغطية السيولة وتقديم كافة التقارير لسلطة النقد الفلسطينية مقومة بعملة الدوالر  وكذلك تطلب التعليمات أن تقوم ال
أو اكثر من إجمالي إلتزامات البنك بكافة العمالت في تاريخ قياس نسبة تغطية   ٪٥ت السيولة لكل عملة على حدة فيما إذا كانت العملة تشكل  متطلبا

قابية نتيجة الحدود الدنيا  الر  السيولة . وينبغي على البنوك أن تكون قادرة على تقييم مستويات السيولة الواجب اإلحتفاظ بها والتي قد تكون أكبر من
  المخاطر الخاصة بكل بنك .

  
  : ٢٠٢٠كانون االول  ٣١فيما يلي تفاصيل معيار تغطية السيولة على أساس مجمع كما في 

  
  نموذج افصاح نسبة تغطية السيولة (بآالف الدوالرات)

  
  البيان ( دوالر أمريكي)

القيمة قبل تطبيق نسب 
الخصم / 
 (المتوسط)  التدفقات

ق نسب الخصم القيمة بعد تطبي
  (المتوسط)  التدفقات /

 ١٥٩٬٥٤٩٬١٦٥ -  مجموع األصول عالية الجودة

 التدفقات النقدية الخارجة

 ٣٥٤٬٧٥٧٬٨٠٠ ٤٥٣٬١٨٩٬٩٨٠  الحجم: ى ودائع التجزئة بما فيها ودائع مؤسسات صغر
 ١١٬٦٣٢٬٥٧٨ ٢٣٢٬٦٥١٬٥٥٤ الودائع المستقرة -أ

 ٢٣٬٨٤٣٬٢٢٢ ٢٢٠٬٥٣٨٬٤٢٦ الودائع األقل استقراراً  -ب
الودائع وأشكال التمويل غير المضمونة لألشخاص االعتبارين من غير عمالء التجزئة ومؤسسات 

 ٢٧٬٥٠٩٬٨١٨ ٦٥٬٣٤٧٬٩٩٤ الحجم: ى صغر

 - - الودائع التشغيلية -أ

 ٢٧٬٥٠٩٬٨١٨  ٦٥٬٣٤٧٬٩٩٤ الودائع غير التشغيلية -ب

   الودائع والتمويل المضمون
   ارجة الناتجة من عقود المشتقات:التدفقات النقدية الخ

   تدفقات خارجة ذات عالقة بصافي التعرضات للمشتقات -أ
   تدفقات خارجة ذات عالقة بمتطلبات الضمانة لتلك العقود -ب

   األوراق المالية المدعومة بأصول، والسندات المغطاة، وأدوات التمويل المهيكلة األخرى 
بأصول، وصناديق االستثمار باألوراق المالية، وأدوات التمويل األوراق التجارية المدعومة 

   المماثلة األخرى
 ٣٠القابلة لإللغاء خالل فترة خطوط االئتمان والسيولة الملزمة غير القابلة لإللغاء وعلى الخطوط 

 ٦٬٨٠٥٬٧٤٥  ٦٨٬٧٩٠٬٥٦٢ يوم

 ١٬٨٣٢٬١١٩ ١٬٨٣٢٬١١٩ أي تدفقات نقدية تعاقدية خارجة أخرى

 ٧١٬٦٢٣٬٤٨١ - ي التدفقات النقدية الخارجةإجمال

 التدفقات النقدية الداخلة:

    اإلقراض المضمون
 ٤٬٩٠٢٬٢٣٠  ٩٬٨٠٤٬٤٦١ التدفقات النقدية الداخلة من القروض المنتظمة

 ١٨٥٬٥١٦٬٨٨٢ ٢٠٠٬٧٢٨٬٠٨٩ أي تدفقات نقدية تعاقدية داخلة أخرى

     ١٩٠٬٤١٩٬١١٢ - إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
 القيمة بعد التعديالت     

 ١٥٩٬٥٤٩٬١٦٥  مجموع االصول عالية الجودة
 ٢٤٬٠٧١٬٠٠١ صافي التدفقات النقدية الخارجة

 ٪٨٩٠  تغطية السيولة (%)نسبة 
 

 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٩٣ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦

  السيولة (تتمة)ر مخاطثالثاً : 
  

 )NSRFنسبة صافي التمويل المستقر (
 

والخاصة بتطبيق نسبة صافي التمويل المستقر والذي يهدف الى تعزيز إدارة مخاطر   ٢٠١٨) لسنة ٥وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (
تحقاقات األصول داخل وخارج الميزانية والحد من إعتماد البنوك السيولة لدى البنوك من خالل اإلحتفاظ بمصادر تمويل أكثر إستقراراً لموائمة إس

  ل أصولها. يتم إحتساب نسبة صافب التمويل المستقر وفقاً لما يلي : على مصادر تمويل قصيرة األجل وغير مستقرة في تموي
  

أكبر أو يساوي  خالل سنة واحدة على األقل مطلوبإجمالي التمويل المستقر ال/  إجمالي التمويل المستقر المتاحنسبة صافي التمويل المستقر = 
١٠٠٪ .  

  

 %٧٢٨هي   ٢٠٢٠كانون األول  ٣١إن نسبة صافي التمويل المستقر للبنك كما في 
 

  
  القيمة قبل تطبيق معامالت التمويل المستقر البيان ( دوالر أمريكي)

فترة استحقاق 
  غير محددة

فترة استحقاق 
متبقية أقل من 

  ستة أشهر

ستحقاق فترة ا
متبقية من ستة 
أشهر وأقل من 

  سنة واحدة

فترة استحقاق 
متبقية سنة واحدة 

  أو أكثر

القيمة بعد إجمالي 
تطبيق معامالت 
  التمويل المستقر

 ٩٥٬٠٩٨٬١٢٠ - -  -  ٩٥٬٠٩٨٬١٢٠  الشريحة األولى لرأس المال
 ٥٬٨١٥٬٥٨٧ - - - ٥٬٨١٥٬٥٨٧ ريحة الثانية لرأس المالالش 
 ٢١٣٬٧٣٣٬٩٦١  - - ٢٢٤٬٩٨٣٬١١٧ - ب أو التوفير المؤمنة بالكامل ائع تحت الطلالود
 ٧٬٢٨٥٬٠١٦  - - ٧٬٦٦٨٬٤٣٨ - ائع ألجل المؤمنة بالكامل الود
       الحجم (ألقل استقراراً) ى ع التجزئة والمؤسسات صغرودائ
 ١٤١٬٢٥٧٬٤٤٦  - - ١٥٦٬٩٥٢٬٧١٨ - مليون دوالر أو ما يعادله). ١ائع تحت الطلب أو التوفير (بحد أقصى الود

 ١٠٬٧٦٤٬٥٧٥  - - ١٣٬٤٥٥٬٧١٨ - مليون دوالر أو ما يعادله). ١الودائع تحت الطلب أو التوفير (أكثر من 
 ٦٩٬١٨٣٬٧٣٥  - ١٣٬٢٢٤٬٦١١ ٦٣٬٦٤٦٬٢٠٥ - مليون دوالر). ١ودائع ألجل غير المؤمنة بالكامل (ال تتجاوز 

 ٢٧٬٠٨٨٬٠١٢  - ١٢٬٣٩٥٬٤٧٧ ٢١٬٤٦٤٬٥٣٨ - ن دوالر).مليو ١ودائع ألجل غير المؤمنة بالكامل (تتجاوز 
       التمويل (الودائع) المضمون وغير المضمون 

 ٣٢٬٧٠٣٬٧٠٦  - - ٦٥٬٤٠٧٬٤١٣ - المؤسسات غير المالية.
 ٤٬٧٧١٬٣٧٩  - - ٩٬٥٤٢٬٧٥٧ - الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام ومصارف التنمية

       تمويل وودائع أخرى
 -  - - - - المركزيةالمصارف 

 -  - - - - المؤسسات المالية.
 - - ٢٬٧٨١٬٨٦٨ ٨٢٠٬٦٠٧ ٤٨٬٤١١٬٢١٨ التزامات أخرى

 ٦٠٧٬٧٠١٬٥٣٦      )٨إلى  ١إجمالي التمويل المستقر المتاج (مجموع البنود من 
 - - - - ٥٤٬٩٠٧٬٣٥٧ أوراق النقد والمسكوكات المعدنية

د (بما في ذلك االحتياطات المطلوبة احتياطات المحتفظ بها لدى سلطة النق
 - - - - ٥٣٬٨٥٧٬٣٠١ واالحتياطات الفائضة)

 ٤٧٬٢٥٩٬٠٨٨  ٤٥٬١٤٣٬٤٣٢ ٤٬٢٣١٬٣١٢ ٤١٬٢٣١٬٩٢٦ - المطالبات على المصارف المركزية
القروض والودائع غير المرهونة المقدمة للمؤسسات المالية في حال 

 -  - ٥٥٩٬٧١٩ ٢٣٥٬٤٩٣٬٣٩٧ - من المستوى األول كانت القروض مضمونة بأصول سائلة عالية الجودة
القروض المقدمة للمؤسسات غير المالية، والقروض لعمالء التجزئة 

الحجم والقروض للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع  ى ومؤسسات صغر
 -  ١٨٥٬٨٩٣٬١٩٣ ٣٩٬٥٨٢٬٢٦٩ ٣٤٬٢١٥٬١٩٩ - العام.

لوزن مخاطر  القروض السكنية المؤهلة غير المرهونة، والتي تخضع
 ٥٬٣٤٨٬٦٨٦ ٨٬٢٢٨٬٧٤٨ - - - أو أقل.  ٪٣٥

القروض المنتطمة األخرى غير المرهونة التي ال تخضع لوزن مخاطر 
 ٥٬٣٤٨٬٦٨٦      أو أقل باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية ٪٣٥

 ٨٩٢٬٥٢٠  - - - ٨٩٢٬٥٢٠ بخالف ما ذكر أعالهاالستثمارات غير المدرجة 
 ١٩٬٣٢٥٬٧٩٤ - - ٥٬٩٧٣٬٠٥٠ ١٦٬٣٣٩٬٢٦٩ األخرى جميع األصول

       التعرضات خارج بيان المركز المالي
تسهيالت االئتمان والسيولة القابلة لإللغاء وغير المشروطة "غير 

 ٣٬٤٣٩٬٥٢٨ - - ٦٨٬٧٩٠٬٥٦٢ - الملزمة"
المتعلقة بعمليات تمويل التجارة (تشمل الضمانات وخطابات االلتزامات 

 ١٬٨٤٤٬٧١٥  ٣٬١٨٢٬٠٢٥ ١٢٬٠٨٦٬٩٨٥ ٢١٬٦٢٥٬٢٩١ - اإلعتماد)
 ٨٣٬٤٥٩٬٠١٧      إجمالي التمويل المستقر المطلوب 

 ٪٧٢٨      )NSRFنسبة صافي التمويل المستقر (



  نك اإلسكان للتجارة والتمويل ب

 إدارة وفروع فلسطين
 

٩٤ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  إدارة المخاطر (تتمة) -٣٦
 

  مة)مخاطر السيولة (تتثالثاً 
 

  القوائم المالية: كانون األول على أساس الفترة المتبقية لإلستحقاق التعاقدي بتاريخ   ٣١والمطلوبات كما في الموجودات يبين الجدول التالي استحقاق 
  

          
          
      

  شهر  أقل من 
  من شهر الى 

  شهور   ٣ 
شهور الى   ٣من 

  شهور  ٦
 ٦من 

  شهور حتى سنة  
  مـن سنة 

  سنوات  ٣حتى  
 أكثـر من 

  ات سنو ٣
 بــدون 

 استحقـاق 
 

 المجمـوع 
 دينار أردني   أردني دينار   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني  ٢٠٢٠

                المطلوبات: 
أرصدة وودائع لبنوك ومؤسسات  

وودائع سلطة النقد     مصرفية
 ٢٬٧٩٦٬٠٤٧  -  -  -  -  -  ٢٬٧٩٦٬٠٤٧  - الفلسطينية  

  ٤١٧٬٤١٧٬٣٦٤   -   ٦١٬٥١٥٬٤٠٥   ٦١٬٣٩٠٬٥٨٠   ٣٣٬٤٨٢٬٨٢٠   ٤٢٬٧٢٨٬٠٦٥   ٦٨٬٢٢٤٬٥٧٤   ١٥٠٬٠٧٥٬٩٢٠ ودائع العمالء 

  ١٨٬٣٨١٬٤٩٣   -   ٣١٨٬٨٤٦   ٢٬٤٧٦٬٨٤١   ٥٬٠٤١٬٤٩٠   ٢٬٤٩٠٬٣٨٨   ١٬٨٦٥٬٩٦٤   ٦٬١٨٧٬٩٦٤ تأمينات نقدية 

  ٣٬٤٤٠٬٣٢٣   -   ١٬٧٩٥٬٣٨٤   ١٬٠٩٦٬٦٢٦   ٢٧٤٬١٥٧   ١٣٧٬٠٧٨   ٩١٬٣٨٦   ٤٥٬٦٩٢  عقود اإليجار    مطلوبات

  ١٬٩٧٢٬٣٤٥   -   -   ١٬٩٧٢٬٣٤٥   -   -   -   -  مخصص الضرائب 

  ١٬٥٧٩٬٩٩٩   ١٬٥٧٩٬٩٩٩   -   -   -   -   -   -  مخصصات متنوعة 

  ٤٬٢٩٨٬٠٧٦   ٣٬٧١٧٬٦٤٣   -   -   ٣٦٢٬٣٠٨   ٦٣٬٤٨٣   ٧٦٬٠٧٦   ٧٨٬٥٦٦ مطلوبات أخرى 

  ٤٤٩٬٨٨٥٬٦٤٧   ٥٬٢٩٧٬٦٤٢   ٦٣٬٦٢٩٬٦٣٥   ٦٦٬٩٣٦٬٣٩٢   ٣٩٬١٦٠٬٧٧٥   ٤٥٬٤١٩٬٠١٤   ٧٣٬٠٥٤٬٠٤٧   ١٥٦٬٣٨٨٬١٤٢ مجموع المطلوبات  

  ٥١٤٬٧٥٨٬٨٠٥   ١١٬٩١٤٬٩٣٤   ٨٦٬٣١٢٬٢٢٧   ٧٦٬٥٢٥٬٦٤٦   ٣٥٬٣٦٦٬٧٤٠   ٢٢٬٧٩١٬٢١٩   ٥٠٬٩٦٧٬٤٨٦   ٢٣٠٬٨٨٠٬٥٥٣ مجموع الموجودات 

  ٦٤٬٨٧٣٬١٥٨   ٦٬٦١٧٬٢٩٢   ٢٢٬٦٨٢٬٥٩٢   ٩٬٥٨٩٬٢٥٤   ) ٣٬٧٩٤٬٠٣٥(   ) ٢٢٬٦٢٧٬٧٩٥(   ) ٢٢٬٠٨٦٬٥٦١(   ٧٤٬٤٩٢٬٤١١ فجوة االستحقاق  

  -   ٦٤٬٨٧٣٬١٥٨   ٥٨٬٢٥٥٬٨٦٦   ٣٥٬٥٧٣٬٢٧٤   ٢٥٬٩٨٤٬٠٢٠   ٢٩٬٧٧٨٬٠٥٥   ٥٢٬٤٠٥٬٨٥٠   ٧٤٬٤٩٢٬٤١١  االستحقاق المتراكمة فجوة  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٩٥ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  إدارة المخاطر (تتمة) -٣٦ 
 

  مخاطر السيولة (تتمة)ثالثاً 
  
  
  

  

 

  شهر  أقل من 
  من شهر الى

  شهور   ٣ 
  ٦شهور الى  ٣من 

  شهور 
 ٦من 

  شهور حتى سنة  
  مـن سنة

  سنوات  ٣حتى  
 أكثـر من

  سنوات  ٣
 بــدون

 استحقـاق 
 

 المجمـوع 
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  ينار أردنيد  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني ٢٠١٩

                المطلوبات: 
أرصدة وودائع لبنوك ومؤسسات  

وودائع سلطة النقد     مصرفية
 ٣١٬٧٩٩٬٨٧٨  -  -  -  -  -  ٨٬٢٠٦٬٤٢٠  ٢٣٬٥٩٣٬٤٥٨ الفلسطينية  

  ٣٧٩٬٧٢٧٬٤٠٤  -  ٥٦٬٨٧٠٬٥٤٥  ٥٦٬٧٦٦٬٠٣٤  ٣١٬١٦٨٬٢٢٨  ٣٧٬٢٧٥٬٤٩٢  ٥٦٬٠٠١٬٦٦٤   ١٤١٬٦٤٥٬٤٤١ ودائع العمالء
  ١٧٬٧٣٤٬٠٥١   -   ٢٥٨٬٧٦٨   ١٬٦٤٢٬٣٧٥   ٣٬٢٨١٬١٢٧   ٣٬٨٥٥٬٤٥٣   ١٬٥١٨٬٦٢٧   ٧٬١٧٧٬٧٠١ تأمينات نقدية

  ٣٬٨٠٨٬٨١٥   -   ٢٬٤١٠٬٣٥٨   ١٬٢١٤٬٨١٢   ١٨٣٬٦٤٥   -   -   -  عقود اإليجار   مطلوبات
  ١٬١٣١٬٢٧٤   -   -   ١٬١٣١٬٢٧٤   -   -   -   -  مخصص الضرائب 
  ٩٦٦٬١٦٧  ٩٦٦٬١٦٧  -  -  -  -  -  -  مخصصات متنوعة 

  ٣٬٤٦٤٬١٧٦   ٣٬٤٦٤٬١٧٦  -  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى 
  ٤٣٨٬٦٣١٬٧٦٥   ٤٬٤٣٠٬٣٤٣   ٥٩٬٥٣٩٬٦٧١   ٦٠٬٧٥٤٬٤٩٥   ٣٤٬٦٣٣٬٠٠٠   ٤١٬١٣٠٬٩٤٥   ٦٥٬٧٢٦٬٧١١   ١٧٢٬٤١٦٬٦٠٠ مجموع المطلوبات  
 ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤  ١٢٬٥٧٨٬٦٨٤  ٦٣٬٦٦٨٬٨٤٧  ٥٨٬٢٩٨٬١٣٥  ٣١٬٤٨٢٬١٦٤  ٢٥٬٢٧١٬١٥٤  ٢٧٬٧٣٣٬٤٧٦  ٢٩٠٬٥٢٣٬٨٧٤ مجموع الموجودات 

 ٧٠٬٩٢٤٬٥٦٩  ٨٬١٤٨٬٣٤١  ٤٬١٢٩٬١٧٦  )٢٬٤٥٦٬٣٦٠(  )٣٬١٥٠٬٨٣٦(  )١٥٬٨٥٩٬٧٩١(  )٣٧٬٩٩٣٬٢٣٥(  ١١٨٬١٠٧٬٢٧٤ فجوة االستحقاق  
 -  ٧٠٬٩٢٤٬٥٦٩  ٦٢٬٧٧٦٬٢٢٨  ٥٨٬٦٤٧٬٠٥٢  ٦١٬١٠٣٬٤١٢  ٦٤٬٢٥٤٬٢٤٨  ٨٠٬١١٤٬٠٣٩  ١١٨٬١٠٧٬٢٧٤  فجوة االستحقاق المتراكمة 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
  

٩٦ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  إدارة المخاطر (تتمة) -٣٦ 

 
  مخاطر التشغيل رابعاً : 

  
عن التطبيقات التكنولوجية أو العمليات أو أخطاء مباـشرة أو غير مباـشرة نتيجة فـشل معين ناتج تمثل مخاطر التـشغيل مخاطر حدوث خـسائر 

ــات واإلجراءات لتقييم ومراقبة وإدارة هذه  ــياسـ الموظفين. يعمل البنك على التقليل من حدوث هذه المخاطر ما أمكن من خالل إطار من السـ
ــمل مراقبة هذه المخاطر العمل على الف ــالحيات وإجراءات الالمخاطر. تشـ ــل الفعال للواجبات والصـ ــافة الى زيادة وعي صـ مطابقة، باإلضـ

 الموظفين بهذه المخاطر وطرق تقييمها.

 
  مخاطر أخرى خامساً : 

  
الوفاء تشــمل المخاطر األخرى مخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرقابية والمخاطر القانونية ومخاطر الســمعة. يتم الســيطرة على مخاطر عدم  

ات واإلجراءات المتعلقة باإلنضـــباط والمتابعة. يتم إدارة مخاطر الســـمعة من خالل فحص بالمتطلبات الرقابية من خالل إطار من الســـياـســ 
  منتظم للعوامل المتعلقة بسمعة البنك باالضافة الى إصدار تعليمات وسياسات خاصة حيثما كان ذلك مالئماً.

 

  مخاطر رأس المالسادساً : 
  

أن ال يقل رأس المال المخصـص للبنك الوافد   ٢٠٠٩تشـرين ثاني   ٥رة بتاريخ الصـاد  ٧/٢٠٠٩تتطلب تعليمات سـلطة النقد الفلسـطينية رقم 
ـــمال ال تـقل ـبأي ـحال من األحوال عن (٥٠عن ( ) مليون دوالر أمريكي أو ـما ٥٠) مليون دوالر أمريكي وأن يـحافظ البـنك على ـقاـعدة رأســ

ــكل فوري، كما تتطلب التعليمات إنخفاض قاعدة رأس المال عن المبلغ المذكور فإن على ال يعادلها، وفي حال ــرف األم تغطية العجز بش مص
بأن يقوم البنك الوافد بإيداع حصــة من قيمة رأس المال لدى ســلطة النقد في حســاب وديعة رأســمالية بفائدة حســب أســعار الفائدة الســائدة في 

) ٦/٢٠١٥يمات ـسلطة النقد الفلـسطينية رقم (تعل  ٢٠١٥هذا، وقد ـصدرت خالل عام  باأللف. ٢٥حـساب بواقع الـسوق بعد خـصم عمولة إدارة  
يحظر على البنوك الوافدة حسـب  مليون دوالر أمريكي. ٧٥) بشـأن رفع رأسـمال البنوك العاملة في فلسـطين الى  ١٠٠/٢٠١٥والتعميم رقم (

ــلطة النقد رقم   ــلطة النقد، بتحويل أية أربا  ٦/٢٠١٥تعليمات سـ ــبقة من سـ ــمال البنك "إدارة وفروع ح لإلدارة العامة إالّ بموافقة مسـ لغ رأسـ
  .٢٠٢٠كانون األول  ٣١مليون دوالر أمريكي كما في  ٧٥فلسطين" 

  
  

  تحقيق أهداف إدارة رأس المال
  

ـ ت ـ هدف إدارة البــ ـ نك الى تحقيق أهداف إدارة رأس الــ ـ مال من خالل تنمــ ـ ية أعمال البــ فلسطين وتحقيق فائض في األرباح التشغيلية، نك في ــ
ل لمصـــادر األموال المتاحة بما يحقق النمو المســـتهدف في حقوق المركز الرئيســـي من خالل النمو في االحتياطي القانوني والتشـــغيل األمث

  .من األرباح المتحققة والنمو في األرباح المدورة ٪١٠بواقع 
  

د يزيد من خطر ممارســة البنك ، وإن عدم إســتقرار الوضــع الســياســي واإلقتصــادي في المنطقة قنشــاطه في فلســطين هذا، ويمارس البنك   
  ألنشطته وقد يؤثر سلباً على أدائه.

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
  

٩٧ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠األول كانون  ٣١للسنة المنتهية في 

اعي  -٣٧ ل الق ل   ال

:   . أ ة ال مات ع أن  معل

ات وقطاع أعمال الخزينة. تتكون األعمال البنكية لألفراد من الحسابات الجارية الشخصية وحسابات التوفير هما، قطاع األعمال البنكية لألفراد والمؤسس ةرئيسي ثالث قطاعاتتنقسم أعمال البنك الى  
ن معامالت  في ذلك المؤســـســـات والهيئات الحكومية وتتكون موالودائع وبطاقات األئتمان والقروض والرهونات، أما األعمال البنكية للمؤســـســـات فتتعلق بالمعامالت المبرمة مع المؤســـســـات بما 

ة لدى البنوك والمؤـسـسات المالية بما في ذلك ـسلطة النقد القروض والـسلفيات والتمويل التجاري والودائع. تـضم أعمال الخزينة أنـشطة غرفة التداول والـسوق المالي ومعامالت تحويل العمالت األجنبي
  .الفلسطينية

م ةا يلي معل زعة ح األن ال ال م اعات أع  : ات ع ق
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  المجموع     المجموع     أخرى    الخزينة     شركات      األفراد   

  دينار أردني    دينار أردني     دينار أردني     دينار أردني     دينار أردني     دينار أردني  
 ٢٣٬٩٧٤٬٨٩١    ٢١٬٥٢٨٬٣٧٥  -   ٧٬٢٢١٬٠٠٦   ١٠٬٥٧٥٬٤٦٨   ٣٬٧٣١٬٩٠١  إجمالي اإليرادات 

 )١٬٦٤٩٬٤١٥(   (٦٬٩٧٥٬١٣٨)  -  (٩٬٤٣١)  (٤٬٢٥١٬٧٦٣)  (٢٬٧١٣٬٩٤٤)  اشرة، صافي مخصص تدني تسهيالت إئتمانية مب 
 ٢٢٬٣٢٥٬٤٧٦    ١٤٬٥٥٣٬٢٣٧  -   ٧٬٢١١٬٥٧٥   ٦٬٣٢٣٬٧٠٥   ١٬٠١٧٬٩٥٧  نتائج أعمال القطاع 

 )١٦٬٢٩٣٬٦٤٠(   (١٥٬٠٢٩٬٦٤٨)          مصاريف غير موزعة 
 ٦٬٠٣١٬٨٣٦   (٤٧٦٬٤١١)          الربح قبل الضرائب 

 )١٬٨٠٠٬٠٠٠(   (٢٬٠٧٥٬٠٠٠)          ضريبة الدخل 
 ٤٬٢٣١٬٨٣٦   (٢٬٥٥١٬٤١١)          ربح السنة 

              معلومات أخرى 
 ٣٧٧٬٩٣٤٬٣٧٣    ٥١٤٬٧٥٨٬٨٠٥   ١٤٬٩١٦٬٠٧٢   ٣٠٩٬٨١٤٬٢٣٤   ١٥٦٬٨٣٢٬٠٣٩   ٣٣٬١٩٦٬٤٦٠  إجمالي موجودات القطاع 
 ٤١١٬٠٠٣٬٥٩٠    ٤٤٩٬٨٨٥٬٦٤٧   ١١٬٢٩٠٬٧١٢   ٢٬٧٩٦٬٠٤٧   ٦٨٬١٦٢٬٩٨٧   ٣٦٧٬٦٣٥٬٩٠١  إجمالي مطلوبات القطاع 

 ١٬٠٦٢٬١٠٠    ١٬١٣٤٬٩٩٤          مصاريف رأسمالية 
 ١٬١٤٣٬٠٣٢    ١٬٢٠٤٬١٦٩           واطفاءات اإلستهالكات 

 
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
  

٩٨ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

اعي  -٣٧ ل الق ل   ة) (ت  ال

افي ب. غ ع ال ز مات ال   معل
افي: غ اع ال ة ح الق ال أس ارفه ال دات ال وم ج ادات وم زع إي   ا يلي ت

  
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

ع     خارج فل     داخل فل      ال
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

ار أردني   ار أردني    دي ار أردني    دي ار أردني    دي ار أردني    دي   ار أردنيدي   دي
 ٢٣٬٩٩٣٬٧٣٥   ٢١٬٥٢٨٬٣٧٥   ٩٬١٦٦٬٢٣٥   ٤٬٩١٢٬٣٥٤   ١٤٬٨٢٧٬٥٠٠   ١٦٬٦١٦٬٠٢١  إجمالي اإليرادات 

 ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤   ٥١٤٬٧٥٨٬٨٠٥   ٢١٢٦٦٤٤٣٤   ١٩٤٬٥٧٢٬٥٨١   ٢٩٦٨٩١٩٠٠    ٣٢٠٬١٨٦٬٢٢٤  مجموع الموجودات
 ١٬٠٦٢٬١٠٠    ١٬١٣٤٬٩٩٤   -   -   ١٬٠٦٢٬١٠٠    ١٬١٣٤٬٩٩٤  مصاريف رأسمالية



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٩٩ 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 والمطلوبات الموجودات إستحقاق تحليل -٣٨
  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١كما في   
  المجموع    بدون استحقاق    أكثر من سنة    لغاية سنة  
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

               الموجودات:
  ١٠٦٬٣٩٩٬٠٦٢    -     ١١٬٠١٧٬٣٣٠     ٩٥٬٣٨١٬٧٣٢  نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

  ١٦٧٬٣٧٩٬٦٤٥    -    -      ١٦٧٬٣٧٩٬٦٤٥ مصرفية أرصدة وودائع لدى بنوك ومؤسسات
  ٦٣٢٬٧٩٧     ٦٣٢٬٧٩٧    -     -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  ٣٤٬٨١٥٬٥٦٠    -     ٣١٬٨١٥٬٥٦٠      ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ة المطفأةموجودات مالية بالكلف
  ١٩٠٬٠٢٨٬٤٩٩    -     ١٢٠٬٠٠٤٬٩٨٣      ٧٠٬٠٢٣٬٥١٦ ائتمانية مباشرةتسهيالت 

  ٦٬٦٨٨٬٧٣٠     ٦٬٦٨٨٬٧٣٠    -     - ممتلكات وآالت ومعدات  
  ٨١٦٬٠٨٠     ٨١٦٬٠٨٠    -     -   موجودات غير ملموسة
  ٣٬٤٨٢٬٥١٤     ٣٬٤٨٢٬٥١٤    -     -  موجودات عقود اإليجار

  ٤٬٥١٥٬٩١٨     ٢٩٤٬٨١٤    -      ٤٬٢٢١٬١٠٤  موجودات أخرى
  ٥١٤٬٧٥٨٬٨٠٥    ١١٬٩١٤٬٩٣٥    ١٦٢٬٨٣٧٬٨٧٣     ٣٤٠٬٠٠٥٬٩٩٧ مجموع الموجودات

           
          المطلوبات:

  ٢٬٧٩٦٬٠٤٧    -    -     ٢٬٧٩٦٬٠٤٧    أرصدة وودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
  ٤١٧٬٤١٧٬٣٦٤    -     ١٢٢٬٩٠٥٬٩٨٥      ٢٩٤٬٥١١٬٣٧٩ ودائع العمالء
  ١٨٬٣٨١٬٤٩٣    -     ٢٬٧٩٥٬٦٨٧      ١٥٬٥٨٥٬٨٠٦  تأمينات نقدية

  ٣٬٤٤٠٬٣٢٣    -     ٢٬٨٩٢٬٠١٠      ٥٤٨٬٣١٣  التزامات عقود االيجار
  ١٬٩٧٢٬٣٤٥    -     ١٬٩٧٢٬٣٤٥    - مخصصات الضرائب
  ١٬٥٧٩٬٩٩٩     ١٬٥٧٩٬٩٩٩    -     -  مخصصات متنوعة

  ٤٬٢٩٨٬٠٧٦     ٣٬٣٥٥٬٣٣٥     ٣٦٢٬٣٠٨      ٥٨٠٬٤٣٣  ت أخرىمطلوبا
  ٤٤٩٬٨٨٥٬٦٤٧    ٤٬٩٣٥٬٣٣٤    ١٣٠٬٩٢٨٬٣٣٥     ٣١٤٬٠٢١٬٩٧٨  مجموع المطلوبات

  ٦٤٬٨٧٣٬١٥٨     ٦٤٬٨٧٣٬١٥٨      -        -   مجموع حقوق المركز الرئيسي
  ٥١٤٬٧٥٨٬٨٠٥    ٦٩٬٨٠٨٬٤٩٢    ١٣٠٬٩٢٨٬٣٣٥     ٣١٤٬٠٢١٬٩٧٨  مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي

  -   (٥٧٬٨٩٣٬٥٥٧)    ٣١٬٩٠٩٬٥٣٨     ٢٥٬٩٨٤٬٠١٩  فجوة االستحقاق
  -    -    ٥٧٬٨٩٣٬٥٥٧     ٢٥٬٩٨٤٬٠١٩ الفجوة التراكمية



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

١٠٠ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 تحليل إستحقاق الموجودات والمطلوبات ( تتمة)  -٣٨
  ١٩٢٠انون األول ك ٣١كما في   
  المجموع     بدون استحقاق     أكثر من سنة   لغاية سنة   
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

  ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤       -      ١٠٬٤٣٦٬٠١٦    ٩٥٬٣٦٥٬٥٨٨  نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
  ١٧٧٬٨٤٨٬٩١٥       -         -    ١٧٧٬٨٤٨٬٩١٥ مصرفية  أرصدة وودائع لدى بنوك ومؤسسات

  ٣٤٬٨١٥٬٥١٩       -      ٣٤٬٨١٥٬٥١٩       -    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
  ٦٣٢٬٧٩٧    ٦٣٢٬٧٩٧       -       -    موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

  ١٧٢٬٣١٣٬٥٠٩       -    ٧٦٬٧٨٤٬٤٦٦    ٩٥٬٥٢٩٬٠٤٣ تسهيالت ائتمانية مباشرة
  ٦٬٩٢٣٬٣٥٣    ٦٬٩٢٣٬٣٥٣       -         -   ممتلكات وآالت ومعدات  

  ٧٦٢٬٥٤٥    ٧٦٢٬٥٤٥       -         -     موجودات غير ملموسة
 ٣٬٩١٥٬٤٤٠   ٣٬٩١٥٬٤٤٠       -         -    موجودات عقود اإليجار 

  ٦٬٥٤٢٬٦٥٢    ٣٧٥٬١٧١       -      ٦٬١٦٧٬٤٨١  موجودات أخرى 
  ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤    ١٢٬٦٠٩٬٣٠٦    ١٢٢٬٠٣٦٬٠٠١    ٣٧٤٬٩١١٬٠٢٧ ات مجموع الموجود

                
  ٣١٬٧٩٩٬٨٧٨        -         -      ٣١٬٧٩٩٬٨٧٨      أرصدة وودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

  ٣٧٩٬٧٢٧٬٤٠٤        -      ١١٣٬٦٣٦٬٥٧٩     ٢٦٦٬٠٩٠٬٨٢٥  العمالءودائع 
  ١٧٬٧٣٤٬٠٥١        -      ١٬٩٠١٬١٤٣     ١٥٬٨٣٢٬٩٠٨   تأمينات نقدية

  ٣٬٨٠٨٬٨١٥    -    ٣٬٦٢٥٬١٧٠    ١٨٣٬٦٤٥  التزامات عقود االيجار 
  ١٬١٣١٬٢٧٤        -      ١٬١٣١٬٢٧٤        -   مخصصات الضرائب 

  ٩٦٦٬١٦٧     ٩٦٦٬١٦٧        -         -    مخصصات متنوعة 
  ٣٬٤٦٤٬١٧٦    ٣٬٤٦٤٬١٧٦       -         -    مطلوبات أخرى 

  ٤٣٨٬٦٣١٬٧٦٥     ٤٬٤٣٠٬٣٤٣     ١٢٠٬٢٩٤٬١٦٦     ٣١٣٬٩٠٧٬٢٥٦   ع المطلوبات مجمو
  ٧٠٬٩٢٤٬٥٦٩    ٧٠٬٩٢٤٬٥٦٩      -      -   مجموع حقوق المركز الرئيسي

  ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤    ٧٥٬٣٥٤٬٩١٢    ١٢٠٬٢٩٤٬١٦٦    ٣١٣٬٩٠٧٬٢٥٦   مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي
  -      )٦٢٬٧٤٥٬٦٠٦(   ١٬٧٤١٬٨٣٥    ٬٧٧١٦١٬٠٠٣   فجوة االستحقاق 
    -      -    ٦٢٬٧٤٥٬٦٠٦    ٦١٬٠٠٣٬٧٧١  الفجوة التراكمية 

  
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

١٠١ 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة  المنتهية في 
  
  )١٩ -جائحة كورونا (كوفيد  -٣٩

 

غرافية مختلفة على مستوى العالم ، مما تسبب في تعطيل األنشطة التجارية ") عبر مناطق ج١٩  –انتشر وباء كورونا المستجد ("كوفيد  
الوضع البنك راقب ي") حدوث حالة من عدم اليقين في بيئة االقتصاد العالمي . ١٩ -واالقتصادية . ونجم عن فايروس كورونا ("كوفيد 

األخرى إلدارة االضطرابات المحتملة التي قد يتسبب  عن كثب وقد قام بتفعيل خطته الستمرارية األعمال وممارسات إدارة المخاطر
  وعملياته وأدائه المالي.   البنك") على أعمال ١٩ -فيها تفشي فايروس كورونا ("كوفيد 

  
إستمرارية األعمال و خدمة العمالء في حال حدوث أي ظرف طارىء و ذلك  قامت إدارة البنك بإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان

لتنسيق مع مختلف رؤساء القطاعات والمدراء لضمان تنفيذ مجموعة من اإلجراءات المتخذة من قبل إدارة البنك وإتساقاً مع من خالل ا
  تخذة :تعليمات سلطة النقد الفلسطينية في هذا الخصوص وفيما يلي أهم اإلجراءات الم

  
  استثناء.االستمرار بتغذية الصرافات ومتابعة األعطال عليها لكافة الفروع بدون  •
 التنسيق في دوام الموظفين في فروع البنك بالحد األدنى من الكادر البشري من اجل تقديم الخدمات األساسية للعمالء. •
ديم الخدمة للعمالء من خالل القنوات اإللكترونية و أجهزة تفعيل خاصية العمل عن بعد للوظائف الحساسة و ذلك لضمان إستمرارية تق •

 .الصراف اآللي
والقادرين على انجاز االعمال من خالل المنزل باستخدام   Laptopلعدد من الموظفين الحاملين لجهاز    WIFIعيل خاصية استخدام  تم تف •

 البريد االلكتروني فقط.
  .لك من خالل إتخاذ كافة اإلجراءات الوقائيةالحفاظ على سالمة كل من الموظفين و العمالء و ذ •

  
وذلك بهدف التخفيف من  ٢٠٢٠لنقد الفلسطينية إلى البنوك العاملة في فلسطين والصادرة خالل سنة بتطبيق تعليمات سلطة ا البنكقام 

 اآلثار اإلقتصادية الناتجة عن انتشار فايروس كورونا.
  

    االستدامة من سلطة النقد الفلسطينية قروضبرنامج   -أ
 

) للبنوك العاملة في فلسطين بهدف التخفيف من اآلثار ٢٢/٢٠٢٠اللسطينة التعليمات رقم (، أصدرت سلطة النقد ٢٠٢٠أيار  ٦بتاريخ 
والمتوسطة وكذلك  ى) على األنشطة والمشاريع اإلقتصادية وخاصة المشاريع الصغر١٩-اإلقتصادية ألزمة فيروس كورونا (كوفيد 

طية النفقات التشغيلية والنفقات ) من الحصول على التمويل الالزم لتغ١٩-تمكين المشاريع المتضررة من أزمة فيروس كورونا ( كوفيد 
ديم عم رأس المال العامل لها واإلستمرار في تسديد رواتب وأجور العاملين وبالتالي تمكنهم من اإلستمرار في اإلنتاج وتقدالطارئة و
قبل سلطة النقد  استدامة من قروضهذا باإلضافة الى أهداف أخرى وردت في التعليمات المذكورة أعاله. وتم بموجبها منح ، الخدمات 

   .العمالءمن  ٪ ٣بحد أعلى  ةمتناقص فائدةباستيفاء  البنكالفلسطينية بحيث يلتزم 
  

  ودائع تحفيزية من سلطة النقد الفلسطينية   -ب
  

سنوات وذلك  ٣متفق عليه لمدة إستحقاق  بفائدةعلى ودائع تحفيزية من قبل سلطة النقد الفلسطينية  المصرف، حصل ٢٠٢٠خالل سنة 
 لتخفيف من اآلثار اإلقتصادية الناتجة عن انتشار فايروس كورونا.بهدف ا

 

  جيل األقساط المستحقة أت -ج
  

تأجيل األقساط المستحقة لمدة ب والمتعلقة ٢٠٢٠آذار  ١٥) والصادرة بتاريخ ٤/٢٠٢٠تماشياً مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (
 .بالجائحةالمتأثرة  ضمن القطاعات اإلقتصادية ئهعماللجزء من  التسهيالتيكلة أقساط بتأجيل/ ه البنكأربعة أشهر إلى ستة أشهر. قام 

   
  
  
  
  
  
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

١٠٢ 

 

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة  المنتهية في 
  
  (تتمة) – )١٩ -جائحة كورونا (كوفيد  -٣٩
  

") والتي أدت إلى التغييرات التالية في منهجية الخسائر االئتمانية ١٩ -فيد فايروس كورونا ("كوثر جائحة تقييماً أل البنكأجرى هذا ، وقد 
  . ٢٠٢٠كانون االول  ٣١وتقديرات وأحكام التقييم للسنة المنتهية في المتوقعة 

  

 الخسائر االئتمانية المتوقعة 
المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد بتحديث  البنك") قيام ١٩ -الناجمة عن فايروس كورونا ("كوفيد  التيقناستدعت حالة عدم 

. وقد تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناء على نطاق من الظروف  ٢٠٢٠كانون االول  ٣١الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 
بعين االعتبار تأثير التقلبات  بنكالد اخذ االقتصادية المتوقعة في ذلك التاريخ ، وبالنظر الى التطورات السريعة التي يشهدها الوضع ، فق 

  المتوقعة العالية على عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية عند تحديد شدة واحتمالية السيناريوهات االقتصادية الخاصة بتحديد الخسائر االئتمانية  
  

  

العوامل االستشرافية  وذه السيناريوهات  وقد تم عكس هذا التقلب من خالل تعديل طرق بناء السيناريوهات واألوزان األساسية المخصصة له 
(مؤشر االئتمان) المستخدمة من مؤشر االئتمان التاريخي الملحوظ . يتم استخدام مؤشر االئتمان للتنبؤ باحتمال حدوث حاالت افتراضية  

  .  مصرفالمحفظة االئتمانية للمتوقعة في 
  

ً بتأثير فايروس كورونا ("كوفيد اهتمام البنك ىباإلضافة الى االفتراضات الموضحة اعاله ، أول ") على العوامل النوعية ١٩ -اً خاصا
كما وقام   يحتمل تأثرها .والكمية عند تحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ، وتقييم مؤشرات تدني القيمة للمخاطر في القطاعات التي 

ألثر على قطاعات معينة أو عمالء محددين باالستناد الى دراسة  ) في تقييم اManagement Overlay( البنكعكس تقديرات إدارة ب البنك
  . كل قطاع أو عميل على حدى

  

    
 تقديرات وأحكام التقييم 

  
والتي   للمصرفاألثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المعلنة للموجودات المالية وغير المالية  البنكادارة درست 

  ات اإلدارة استنادا إلى المعلومات التي يمكن مالحظتها . تمثل أفضل تقدير
   

  

 
 


