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  تقرير مدقق الحسابات المستقل

  
  إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة المحترمين

 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 
  الماليةالقوائم تدقيق تقرير حول 

 
  الـــرأي

 
 ٣١قائمة المركز المالي كما في  تتكون منوالتي "البنك"  - إدارة وفروع فلسطين –بنك اإلسكان للتجارة والتمويل قمنا بتدقيق القوائم المالية ل

النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ التدفقات و المركز الرئيسيت في حقوق التغيراوالدخل الشامل و الدخل وائممن ق الً ، وك ٢٠١٩ كانون األول
  وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات ايضاحية أخرى.

  
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١في رأينا ، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية ، المركز المالي للبنك كما في 

  .الفلسطينية النقد سلطة قبلمن  المقرة نة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الماليةوأدائه المالي وتدفقاته النقدية للس
  

  ساس الـــــرأيأ
 

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

، وقد للبنك في فلسطين للقوائم الماليةالمهني األخرى المتعلقة بتدقيقنا  السلوك المهني للمحاسبين القانونيين باإلضافة الى متطلبات السلوك
  ت التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية لتوفر أساساً لرأينا.وك المهني األخرى. ونعتقد بأن بيناة بمتطلبات السلالمتعلقبمسؤولياتنا  أوفينا

  
  تدقيق الرئيسيالر أم
 

االمر في سياق تدقيقنا  اتناول هذالحالية. وتم سنة للقوائم المالية للفي تدقيقنا يعتبر أمر التدقيق الرئيسي، وفقاً إلجتهادنا المهني، األكثر أهمية 
  حول تلك األمر.للقوائم المالية ككل، وفي تكوين رأينا حولها ، وال نبدي رأيا منفصال 

 
،  ألمور المتعلقة بذلك بناء عليهلقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية ، باإلضافة لكافة ا

اءات فإن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية . ان نتائج إجر
  أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية المرفقة. ، توفر ، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار إليها ادناه التدقيق التي قمنا بها

 
 
  
  

   

 ديلويت آند توش (الشرق األوسط) 
 عمارة المشرق للتأمين     

 حي النهضة، الماصيون
 ٤٤٧رام هللا، صندوق بريد 

 فلسطين
 

 + ٩٧٠) ٠( ٢ ٢٩٨ ٠٠٤٨هاتف: 
 +٩٧٠) ٠( ٢ ٢٩٥ ٩١٥٣فاكس: 

www.deloitte.com 
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  ( تتمة)  تقرير مدقق الحسابات المستقل
  
  
  

    نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر  كفاية مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية
  

 بمبلغتمويلية للعمالء النشطة األسلف والقروض وال إجمالي بلغت
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١أردني  كما في  دينار  ١٨٥٬٨٧٨٬٩٨١

 من مجموع الموجودات (مبلغ  ٪٣٦٬٤٨نسبته  ما تمثل والتي
 ٢٠١٨كانون األول   ٣١ فيأردني كما  دينار ١٥١٬٤٥٨٬١٩٦

% من مجموع الموجودات)، كما بلغت ٣٢٬٢٢والتي تمثل ما نسبته 
دينار أردني  ١٠٬٠٠٩٬٣٢٤مبلغ  المتوقعة يةقيمة خسائر اإلئتمان

 أردني دينار ٨٬٠٤٨٬٣١١( مبلغ  ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في 
  ).٢٠١٨ األول كانون ٣١ في كما

 
  
ت الئتمانية المتوقعة للبنك فيما يتعلق بالتسهياإلن تحديد الخسائر إ

ئتمانية المقاسة بالتكلفة المطفأة هو تقدير جوهري ومعقد يتطلب اإل
ً  تقديراً  اإلدارة من ئتمان وتقدير الخسائر إلفي تقييم جودة ا جوهريا

المالية تنشأ من عدة جوانب  القوائممخاطر  إنالكامنة في المحفظة. 
ً و ً  تتطلب حكما  احتماليةمن جانب اإلدارة ، مثل تقدير  جوهريا

مختلفة ، وتحديد المراحل لل التعثر عندالتخلف عن السداد والخسارة 
ئتمان وحالة انخفاض قيمة االئتمان في مخاطر اال هامةال ةالزياد

 باإلعتبار األخذذج المختلفة وااستخدام تقنيات النمو) التعثر(
ئتمان المتوقعة ، أخذ البنك إلساب خسائر اتحإالتعديالت اليدوية. عند 

محافظ ، الض ووقرال ئتمان لكل منإلعتبار مؤشرات جودة ااإلفي 
المخاطر وتقديرات ويقوم بتقسيم القروض والسلف حسب درجات 

. لخسائر لكل قرض بناًء على طبيعته وملف المخاطر الخاص بها
 حكمعلى  تتضمن مراجعة هذه األحكام واالفتراضات المعقدة تحدياً 

لطبيعة ومدى أدلة التدقيق والجهد المطلوب  مدقق الحسابات نظراً 
إن السياسات المحاسبية والتقديرات الهامة لمعالجة هذه األمور. 

) و رقم ٨صاحات إدارة مخاطر اإلئتمان في اإليضاحات رقم (وإف
  ) حول القوائم المالية.٣٦(
  

  

  
 رقابةنهج للتدقيق يشمل اختبار تصميم وفعالية التشغيل للم اتبعنالقد 

المتوقعة وإجراءات  يةخسائر االئتمانالتحديد ب المتعلقةالداخلية 
إجراءاتنا الخاصة  إنالقائمة على المخاطر.  جوهريةال التدقيق

حول  اإلجراءاتضوابط لالداخلية تركزت على الحوكمة  رقابةبال
منهجية الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ، واكتمال ودقة بيانات القروض 

المتوقعة ، ومراجعة اإلدارة اإلئتمانية المستخدمة في نماذج الخسارة 
 تحديدوالموافقة عليها ، و تهاللنتائج ، وتحقق اإلدارة من صح

اتساق تطبيق السياسات المحاسبية وتصنيف مخاطر المقترضين ، 
  .إفرادي بشكل المخصصاتساب تحإوعملية 

  

 أمراإلجراءات الموضوعية األساسية التي قمنا بها لمعالجة  إن
  التدقيق الرئيسي ، تضمنت ولكن لم تقتصر على ما يلي:

 

على المخاطر ، أجرينا  بناء أختيارها تم والتيقروض ال من هلعين •
، وقمنا بتقييم مدى مالءمة المعلومات  لإلئتمانمراجعة مفصلة 

نا يللمقترضين وتحد المراحللتقييم الجدارة االئتمانية وتصنيف 
 يةاالئتمان ئرخساالساب مخصص تحبإ المتعلقةاالفتراضات 

وتقييمات  ةالمقدر يةالنقدية المستقبل التدفقاتالمتوقعة ، مثل 
ن وتقديرات االسترداد وكذلك النظر في اتساق تطبيق الضما

البنك لسياسة انخفاض القيمة. عالوة على ذلك ، قمنا بتقييم 
الضوابط على الموافقة والدقة واكتمال مخصصات انخفاض 
القيمة وضوابط الحوكمة ، بما في ذلك تقييم اجتماعات اإلدارة 

موافقة على من عملية ال واللجان الرئيسية التي تشكل جزءاً 
 مخصصات انخفاض قيمة القروض ؛

  

بالنسبة للقروض التي لم يتم اختبارها بشكل فردي ، قمنا بتقييم  •
مراقبة  والمتضمنةالضوابط على عملية  وضع النماذج ، 

النموذج والتحقق منه والموافقة عليه. لقد اختبرنا الضوابط على 
ساب الخسائر االئتمانية تحإمخرجات النموذج والدقة الحسابية و

خسائر الساب عناصر تحإتنفيذ أو الالمتوقعة من خالل إعادة 
مستندات ذات ال مصدرالمتوقعة بشكل مستقل بناًء على  يةاالئتمان

 يتحدبذج لدينا. كما وقمنا االصلة بمشاركة متخصصي النم
ساب وتتبعنا عينة تحمنهجية اإل وفحصنااالفتراضات الرئيسية ، 

قمنا بتقييم االفتراضات والبيانات. كما  مصدر لىا رجوعاً 
 هامةال ةالمستخدمة لتحديد الزياد القصوى الحدودالرئيسية مثل 

قتصاد لإلفي مخاطر االئتمان وسيناريوهات النظرة المستقبلية 
 .عالقةذات ال األوزانالكلي بما في ذلك 

 
مقارنة نتائج اإلحتساب وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية ب قمنا •

النتائج  أخذتم  حيث الفلسطينية النقد سلطة متطلبات) مع ٩رقم (
  .الدخلاألشد في قائمة 
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  ( تتمة)  تقرير مدقق الحسابات المستقل

  

  بنكمسؤوليات االدارة والقيمين على الحوكمة في اعداد القوائم المالية لل

 النقد سلطة قبلمن  المقرةعن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية  مسؤولةإن االدارة 

القوائم  إعداد من لتمكنها مناسبة اإلدارة تجدها التي الداخلية بالرقابة االحتفاظ المسؤولية هذه وتشملووفقاً للقوانين المحلية النافذة ،  الفلسطينية

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

، عن حسبما يقتضيه الحال ،واالفصاح ،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 قررتة المحاسبي ، مبــــدأ االستمراريإستخدام والمسائل المتعلقة باالستمراريـــة 

  لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.

  .بنكإعداد التقارير المالية لل طريقةوكمة مسؤولين عن االشراف على على الح ونويعتبر القائم

 

  مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

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

ً عملية الذي يشمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد،  لتدقيقخطأ، وإصدار تقرير ا وال يشكل ضمانة بأن تكشف 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

  كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين بناًء على هذه القوائم المالية.فيما إذا  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:

  والقيام بإجراءات والتخطيط لقوائم المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، ااالخطاء الجوهرية في تحديد وتقييم مخاطر

مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ ستجيب التدقيق بما ي

أو والتحريفات الحذف المتعمد و التزويرؤ والخطأ، حيث يشمل االحتيال التواط جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن

  تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 

 

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

  حول فعالية الرقابة الداخلية. 

 مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة. مدى تقييم 
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  ( تتمة)  تقرير مدقق الحسابات المستقل

  

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

بوجود  حول قدرة البنك على االستمرار. وفي حال االستنتاج اً جوهري اً كأو ظـــروف قد تثير ش متعلقة بأحداثتيقن جوهرية من عدم ال

ة، أو، في حال ذات الصلة الواردة في القوائم المالي إلفصاحاتا، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى تيقنحالة جوهرية من عدم ال

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

 التوقف عن القدرة على اإلستمرار.إلى  البنكدي االحداث أو الظروف المستقبلية بتقريرنا. ومع ذلك، قد تؤ

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

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

  
قات ني المتعلقة باالستقاللية، والتواصل معهم بخصوص جميع العالامتثالنا لقواعد السلوك المه بتزويد القائمين على الحوكمة بما يفيدكما نقوم 

  بق إجراءات الحماية ذات العالقة. طوحيثما ينتؤثر على استقالليتنا بأنها االعتقاد  من الممكنوغيرها من المسائل التي 
  

الحالية، والتي  سنةفي تدقيق القوائم المالية لل أهميةهذه االمور  أكثرعلى الحوكمة، نقوم بتحديد  ائمينالتي تم التوصل بشأنها مع القمن االمور 
هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما  بشرحأمور تدقيق رئيسية. نقوم تعد 

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.

  
 
 
 
 
 

  ديلويت آند توش (الشرق األوسط)           فلسطين       –رام هللا 
) ٢٠٨رخصة رقم (                    ٢٠٢٠نيسان  ٧في 

  

  منذر البندك         
  شريك               

 )٢٠١٥/  ١١٤رخصة رقم (                                                                                                                           
 
 



  للتجارة والتمويلبنك اإلسكان 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥ 
 

 قائمة المركز المالي  

 ٢٠١٩ كانون األول ٣١كما في 
  

   ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني  اتإيضاح 

      الموجـــــــــــــــــــودات
 ٨٧٫٨٣٢٫٦٩٣   ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤ ٥ نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية  
 ٩٥٫٢٢٥٫١٦٧   ٨٧٬٧٩٧٬٧٦٠ ٦ أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  
 ٩٥٫٣٣٨٫٣٩٨   ٩٠٬٠٥١٬١٥٥ ٧ أرصدة لدى المركز الرئيسي والفروع الخارجية   
 ١٤٠٫٣١٩٫٩٠٠   ١٧٢٬٣١٣٬٥٠٩ ٨ صافي –قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء    
 ٦٣٢٫٧٩٧  ٦٣٢٬٧٩٧ ٩  الدخل قائمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل   

 ٣٧٫٨١٥٫٦٤٣  ٣٤٬٨١٥٬٥١٩ ١٠ موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
 ٧٬١٠٠٬٩٩٤   ٦٬٩٢٣٬٣٥٣ ١١ صافي  –ممتلكات ومعدات 

 ٦٧٢٬٨٦٢   ٧٦٢٬٥٤٥ ١٢  موجودات غير ملموسة 
 --   ٣٬٩١٥٬٤٤٠  ١٣  موجودات حق إستخدام اإليجار 

 ٥٫١٨١٫٣٧٧   ٦٬٥٤٢٬٦٥٢ ١٤ موجودات أخرى 
 ٤٧٠٫١١٩٫٨٣١   ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤  مجموع الموجودات

      
      المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي

      المطلوبات 
  ٢٫٨٢٧٫١١٨           ١٧٬٤٣٨٬٦٤٣    ودائع سلطة النقد الفلسطينية 

  ٧٫٥٣٨٫٩٨٠           ١٤٬٣٦١٬٢٣٥ ١٥ ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  
 ٣٦٨٫٦٩٣٫٤٠٦   ٣٧٩٬٧٢٧٬٤٠٤ ١٦ ودائع العمالء  
 ١٥٫٦٩٩٫٢٢٧   ١٧٬٧٣٤٬٠٥١ ١٧ تأمينات نقدية  

 --   ٣٬٨٠٨٬٨١٥  ١٣  عقود اإليجار  مطلوبات
 ٥٠٤٫٦١١  ٩٦٦٬١٦٧ ١٨ مخصصات متنوعة  
 ٩٢٫٨١٩  ١٬١٣١٬٢٧٤  ١٩ مخصص الضرائب  
 ٤٫٥٧٠٫٩٣٧   ٣٬٤٦٤٬١٧٦ ٢٠ مطلوبات أخرى  

 ٣٩٩٫٩٢٧٫٠٩٨  ٤٣٨٬٦٣١٬٧٦٥  مجموع المطلوبات
      

      حقوق المركز الرئيسي
 ٥٣٫١٧٥٫٠٠٠   ٥٣٬١٧٥٬٠٠٠ ٢١ رأس المال المدفوع

 ٥٫٥٥٠٫٤٣٠   ٥٬٩٧٣٬٦١٤ ٢٢ إحتياطي قانوني  
 ٦٫٤٣٠٫٩٢١   ٦٬٤٣٠٬٩٢١ ٢٢ إحتياطي التقلبات الدورية

 --  -- ٢٢ إحتياطي مخاطر  مصرفية عامة   
 ٥٬٠٣٦٬٣٨٢  ٥٬٣٤٥٬٠٣٤ ٢٣ أرباح مدورة 

 ٧٠٫١٩٢٫٧٣٣      ٧٠٬٩٢٤٬٥٦٩  مجموع حقوق المركز الرئيسي 
 ٤٧٠٫١١٩٫٨٣١     ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤  مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي

  
  

  
      

  شادي ياسين
  المدير المالي 

  محمد البرغوثي   
  اإلقليميالمدير 

      

ة يتجّزأ من هذه القوائم الماليتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال



  للتجارة والتمويلبنك اإلسكان 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٦ 
 

  

  قائمة  الدخل 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
    

    ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني   إيضاحات 
      

 ١٩٬٢٩٦٬٥٢٦   ٢٠٬٤٥٤٬٨٣٦  ٢٤ إيرادات الفوائد      
  )٣٫١٩٣٫٩٣٠(   )٣٬٦٣٥٬٣٩٨(  ٢٥ مصروفات الفوائد

        
 ١٦٫١٠٢٫٥٩٦   ١٦٬٨١٩٬٤٣٨   صافي إيرادات الفوائد

 ١٫٠٤٨٫٤٩٧   ٩٠٠٬١١٩  ٢٦ صافي إيرادات العموالت
 ١٧٫١٥١٫٠٩٣   ١٧٬٧١٩٬٥٥٧   صافي إيرادات الفوائد والعموالت 

       
 ٨٤٤٫٩٣٦   ٥٢٣٬٠٧٤   أرباح التعامل بالعمالت األجنبية 

 ٤٣٫٩٤٠  ٣٣٨٬٨٨٩   أرباح تقييم العمالت األجنبية
 ٨٣٠٬٦٥٤  ١٬٩٩٣٬٩٤٩  ٨/٢٠ مستردة خسائر متوقعةمخصصات 

 ٣٫٥٤٥  ٤٬٩٠٠    مخصصات متنوعة مستردة 
 ١٫٧٤٣٫٨٩٩  ١٬٧٥٣٬٠٧٣  ٢٧ إيرادات أخرى

 ٢٠٬٦١٨٬٠٦٧  ٢٢٬٣٣٣٬٤٤٢   صافي االيرادات التشغيلية
 )٦٫٣١٨٫٣٢٥(  )٦٬٦٩٦٬٨٢٠(  ٢٨ نفقات الموظفين

 )١٫٠٧٧٫٨٨٢(  )١٬١٤٣٬٠٣٢(  ١١/١٢  وإطفاءاتإستهالكــات 
  --  )٤٣٤٬٩٥٢(  ١٣  موجودات حق إستخدام اإليجارإطفاء 

 )٤٫٩٦٤٫٤٩٣(  )٤٬١٨٤٬٤٢١(  ٢٩ اريف تشغيلية أخرى مص
 (٢٬٥١٨٬٢٩٠)  )٣٬٦٤٣٬٣٦٤(   ٦/٨/١٠  مخصص خسائر متوقعة 

  )١٠٠٫٠٠٠(   )٦٬٥٦٠(  ١٨  مخصصات متنوعة
  --   )١٩٢٬٤٥٧(  ١٣  عقود اإليجار مطلوباتفوائد 

  (١٤٬٩٧٨٬٩٩٠)   )١٦٬٣٠١٬٦٠٦(   إجمالي المصروفات
        

 ٥٫٦٣٩٫٠٧٧  ٦٬٠٣١٬٨٣٦   صافي ربح السنة  قبل الضرائب 

 (٧٠٠٫٠٠٠)  )١٬٨٠٠٬٠٠٠(  ١٩ الضرائــب
 ٤٫٩٣٩٫٠٧٧  ٤٬٢٣١٬٨٣٦   صافي ربح السنة

        
  
  
  

      
  شادي ياسين

  المدير المالي 
  محمد البرغوثي   

  اإلقليميالمدير 
      

  
  
  

 .ةالقوائم الماليتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجّزأ من هذه 
 

 

   

  



  للتجارة والتمويلبنك اإلسكان 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٧ 
 

  

  الدخل الشامل قائمة  

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

   ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني   
      
 ٤٫٩٣٩٫٠٧٧  ٤٬٢٣١٬٨٣٦   صافي ربح  السنة  
      
 --  --    الدخل الشامل بنود  
 ٤٫٩٣٩٫٠٧٧  ٤٬٢٣١٬٨٣٦   للسنة  الدخل الشامل إجمالي  
 ٤٫٩٣٩٫٠٧٧  ٤٬٢٣١٬٨٣٦   الدخل الشامل للسنة  

 
 
  

      
  شادي ياسين

  المالي المدير 
  محمد البرغوثي   

  اإلقليميالمدير 
      

  
  
  

.ةالماليالقوائم تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجّزأ من هذه 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 إدارة وفروع فلسطين

 

٨ 
 

 المركز الرئيسيقائمة التغيرات في حقوق 

  ٢٠١٩ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

رأس المـــال   ١
 المدفــــــوع

إحتياطي 
 قانونــــــي

إحتياطي 
 التقلبات الدورية

 
إحتياطـي 

  مخاطــر
  مصرفية عامة

 أربــاح  مــدورة
 مجموع حقــوق 
 المركز الرئيسي

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

 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( -- -- -- --    أرباح محولة لإلدارة العامة

 -- (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 كانون األول ٣١الرصيد كما في 
         

 ٧٠٫٣٢٥٫٩٢٣ ٨٫١٣٧٫١٤٤ ٢٫٩٠٠٫٠٠٠ ٤٫٦٠٢٫٢٥٦ ٥٫٠٥٦٫٥٢٣ ٤٩٫٦٣٠٫٠٠٠    ( قبل التعديل) ٢٠١٨كانون الثاني  ١الرصيد كما في 
  )٧١٧٫٢٦٧(  )٧١٧٫٢٦٧( --  --  --  --    )٩ثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (أ

 (٢٫٩٠٠٫٠٠٠)  -- (٢٫٩٠٠٫٠٠٠) --        إحتياطي مخاطر مصرفية عامةمن ل المحو
  ٦٦٫٧٠٨٫٦٥٦  ٧٫٤١٩٫٨٧٧  --  ٤٫٦٠٢٫٢٥٦  ٥٫٠٥٦٫٥٢٣  ٤٩٫٦٣٠٫٠٠٠    ( المعدل) ٢٠١٨كانون الثاني  ١الرصيد كما في 

 ٤٫٩٣٩٫٠٧٧ ٤٫٩٣٩٫٠٧٧ -- -- -- --    إجمالي الدخل الشامل للسنة
 -- (٣٫٥٤٥٫٠٠٠) -- -- --  ٣٫٥٤٥٫٠٠٠    )٢١( إيضاح  زيادة رأس المال

 )١٫٤٥٥٫٠٠٠(  )١٫٤٥٥٫٠٠٠( -- -- -- --    أرباح محولة لإلدارة العامة
 -- (٢٬٣٢٢٬٥٧٢) -- ١٫٨٢٨٫٦٦٥ ٤٩٣٫٩٠٧ --    االحتياطياتالمحول إلى 

 ٧٠٫١٩٢٫٧٣٣ ٥٬٠٣٦٬٣٨٢ -- ٦٫٤٣٠٫٩٢١ ٥٫٥٥٠٫٤٣٠ ٥٣٫١٧٥٫٠٠٠    ٢٠١٨ كانون األول ٣١الرصيد كما في 
  

.اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجّزأ من هذه القوائم الماليةتشكل 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 
  إدارة وفروع فلسطين

 

٩ 
 

  قائمة التدفقات النقدية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 ٢٠١٨   ٢٠١٩ إيضاحات 
 دينار أردني   دينار أردني  

     األنشطة التشغيلية :
  ٥٫٦٣٩٫٠٧٧  ٦٬٠٣١٬٨٣٦  صافي ربح السنة قبل الضرائب 

     تعديالت :
 ١٫٠٧٧٫٨٨٢  ١٬١٤٣٬٠٣٢ ١١/١٢ إستهالكات وإطفاءات 

 --    ٤٣٤٬٩٥٢    إطفاء موجودات حق إستخدام اإليجار
 --    ١٩٢٬٤٥٧    مطلوبات عقود اإليجارفوائد 

 )٨٣٠٬٦٥٤(   ١٬٩٩٣٬٩٤٩  ٨  مستردة  مخصص خسائر متوقعة 
  ٢٬٥١٨٬٢٩٠   )٣٬٦٤٣٬٣٦٤( ٨  ئر متوقعة مخصصات خسا

 ٦٥٠٫٠٢٧   ٥٨٣٬٣٦٨   مخصصات متنوعة
 ٣٠٫٨٢٥   )٣٢٬٧٧٧(  إستبعاد ممتلكات ومعداتخسائر/  (أرباح)

 ٨٣٫٨٢٨  ٧٦٬٨٨٨  بنود غير نقدية أخرى 
  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات  

 في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 

١٠٬٠٧٩٬١٧١ 
 

٩٬١٦٩٬٢٧٥ 
     

 )٢٫٦٢١٫٤٦٨(  )٨٦٠٬٢٦٢(  ( الزيادة) في اإلحتياطي الزامي لدى سلطة النقد الفلسطينية 
 )١٫٢٢٠٫٧٠٠(  --   ( الزيادة) في الوديعة الرأسمالية 

 ٢٬٣٢٣٬١٢١  )٣٤٬١٧٣٬٥٠٨(  النقص في القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء /(الزيادة) 
 ٣٫٧٩٧٫٤٤٨  )١٬٣٦١٬٢٧٥(  النقص في الموجودات األخرى  /(الزيادة) 

 ١٣٫٨٦٦٫٢٨٥  ١١٬٠٣٣٬٩٩٨  الزيادة في ودائع العمالء
 ٩٣٧٫٤٠٣  ٢٬٠٣٤٬٨٢٤  الزيادة في التأمينات نقدية

 ٧٤٥٫٠٥٢  )٥٧٦٬٢٧٧(  الزيادة في المطلوبات أخرى /(النقص) 
 ٢٦٬٩٩٦٬٤١٦  )١٣٬٨٢٣٬٣٢٩(  الناتج من األنشطة التشغيليــة  ( المستخدم في ) / النقد 

  )١٫٠٥٠٫٣٣١(   )٨٣٨٬٤٣٣(   الضرائب المدفوعة 
 )٣٫٦٩٨٫٤٤٦(  )١٢١٬٨١٢(  التعويضات المدفوعـــة

 ٢٢٬٢٤٧٬٦٣٩  )١٤٬٧٨٣٬٥٧٤(  الناتج من األنشطة التشغيلية( المستخدم في ) / صافي النقد 
      األنشطة االستثمارية:

 --   )٢٠٣٬١٠٩(    ثالثة أشهر ودائع تستحق خالل أكثر من 
 (١٦٬٠٠٤٬٩٦٧)  ٣٬٠٠٠٬١٢٤   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 )١٫٤٢٧٫٢٥٢(  )٧٨٤٬٢٧٩(  إضافات ممتلكات ومعدات
  )٣٨٥٬٢٧٥(   )٢٧٧٬٨٢١(   إضافات موجودات غير ملموسة 

 ٣٢٤٫٠٠١  ٣٩٬٨٠٣  العائد من إستبعاد ممتلكات ومعدات
  (١٧٬٤٩٣٬٤٩٣)   ١٬٧٧٤٬٧١٨   (المستخدم في) األنشطة االستثماريةالناتج من / صافي النقد 

      األنشطة التمويلية :
 )١٫٤٥٥٫٠٠٠(  )٣٬٥٠٠٬٠٠٠(   أرباح محولة لإلدارة العامة
   --   )١٨٤٬٠٩٩(   إطفاء إيجار مدفوع مقدماً 

  --  )٥٤٩٬٩٣٥(   اإليجار عقود  المدفوع من مطلوبات
 )١٫٤٥٥٫٠٠٠(  )٤٬٢٣٤٬٠٣٤(   صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمويلية

 ٣٬٢٩٩٬١٤٦   (١٧٬٢٤٢٬٨٩٠)   الزيادة في النقد ( النقص) / صافي 
 ٢١٩٫٠٨٥٫٩٥٦  ٢٢٢٬٣٨٥٬١٠٢ ٣٠  النقد وما في حكمه في بداية السنة

 ٢٢٢٬٣٨٥٬١٠٢  ٢٠٥٬١٤٢٬٢١٢ 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 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١المنتهية في  للسنة
  

  عام    - ١
  

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

للمركز ، بلغت نسبة كفاية رأس المال ٢٠١٩كانون األول  ٣١مليون دينار كما في  ٣١٥بلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع  .للسهم
الرئيسي بتقديم يقوم المركز  .األردنيوذلك بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ي كما ف %١٧٫٢٥الرئيسي 

 )٢٬٦٦٦(فيها  بعملفرعاً والتي  ١٤٤جميع األعمال المصرفية والمالية المتعلقة بنشاطه من خالل مركزه وفروعه ومكاتبه وعددها 
  .٢٠١٩كانون األول  ٣١في  موظفاً كما

  

 دينار أردني ومبلغ ٨٬٤٤١٬٢٤٩٬٦٣٧مبلغ  ٢٠١٩كانون األول  ٣١بلغت إجمالي موجودات وودائع عمالء المركز الرئيسي كما في 
  دينار أردني، على التوالي ٥٬٨١٠٬٥١٢٬٩٦٨

  

في سجل الشركات في رام هللا تحت رقم  (إدارة وفرع فلسطين) "البنك"، حيث تم تسجيل البنك ١٩٩٥بدأ البنك نشاطه في فلسطين عام 
 ٣٫٥٤٥٫٠٠٠مليون دوالر أمريكي (ما يعادل  ٥برسملة  ٢٠١٨عام الام البنك خالل ) كشركة مساهمة عامة أجنبية، ق٥٦٢٨٠٠٠٨٦(

 .دينار أردني ٥٣٫١٧٥٫٠٠٠مبلغ  ٢٠١٩و ٢٠١٨كانون األول  ٣١دينار أردني) من األرباح المدورة ليصبح رأس مال البنك كما في 
 

 ٣١ة رأس المال التنظيمي كما في )، حيث بلغت كفاي٦/٢٠١٥يتم إحتساب نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات سلطة النقد الفلسطينية (
  .المرجحة بالمخاطر الموجودات من %٢١٬٣٥ما نسبته  ٢٠١٩كانون األول 

  

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

  .واحدة
  

ً يم  ٣١كما في  موظفاً  )٢٧٩(فيها  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  .٢٠١٩كانون األول 

خرى بجميع أنواعه وتقديم خدمات الدفع والتحصيل وتحويل األموال وبيع وشراء العمالت وخصم الكمبياالت واألوراق التجارية األ
 .والمقتنيات باإلضافة الى أعمال أخرى بحسب موافقة الجهات الرقابية المختصة توإدارة والحفظ األمين للسندا

 

  

  .٢٠٢٠كانون الثاني  ٢٣بتاريخ ارة المركز الرئيسي في جلسته القوائم المالية من قبل مجلس إد تمت المصادقة على
 

  تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة   - ٢
  

والتي لها تأثير جوهري على القوائم المالية  ٢٠١٩ كانون ثاني  ١المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المعمول بها في  ١-٢
 للبنك

  

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

) "اإليجارات" الذي حل محل اإلرشادات الموجودة بشأن عقود اإليجار ١٦قام البنك بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد فيما ) "تحديد ٤) "عقود اإليجار" والتفسير الدولي (١٧، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم (

) "تقويم جوهر ٢٧الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات السابقة ( -ة ) "عقود اإليجار التشغيلي١٥"وتفسير لجنة التفسيرات السابقة (إيجار
  " .رالمعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجا

  

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

أو أقل أو عقد إيجار ألصول  شهراً  ١٢مدة في المركز المالي للبنك ، ما لم تكن ال التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم االعتراف بها عموماً 
) "اإليجارات" في عقود التأجير التشغيلي أو ١٧منخفضة القيمة. وبالتالي ، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي (
ار المتكبدة في المستقبل. في المقابل تزامات اإليجإلالتمويلي تم الغائه بالنسبة للمستأجرين. لكل عقد إيجار ، يعترف المستأجر بإلتزام مقابل 

إليها التكاليف  القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية مضافاً  وهو ما يعادل عموماً   ،، يتم رسملة الحق في استخدام األصل المؤجر
  .المنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي

  
  
  
  



  للتجارة والتمويلبنك اإلسكان 

 إدارة وفروع فلسطين

 

١١ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

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

والتي لها تأثير جوهري على القوائم المالية  ٢٠١٩ كانون ثاني  ١المعمول بها في الجديدة والتعديالت على المعايير المعايير  ١-٢
 للبنك (تتمة)

  

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

) عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير ١٦والمسموح به بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( المبسط المنهج استخدامالبنك  اختار
) ألول مرة على عقود التأجير التشغيلي بشكل إفرادي (لكل عقد ايجار على حده) ، تم قياس الحق في استخدام األصول ١٦المالية (

 ً   ام سعر الفائدة عند التطبيق ألول مرة .بمبلغ التزام التأجير باستخد المؤجرة عموما
  

أومستحقة تتعلق  مدفوعة مسبقاً تعديله بأي مدفوعات تأجيرتم  انتم قياس موجودات حق االستخدام بمبلغ مساو اللتزامات اإليجار ، بعد 
ولم ينتج قيد اية تعديالت على األرباح المدورة كما في  ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في  المالي المركز قائمةبعقد إيجار معترف به في 

حق االستخدام  موجوداتتطلبت إجراء تعديل على ت متدنيةكن هناك عقود إيجار يبموجب هذه الطريقة . لم  ٢٠١٩األول من كانون الثاني 
 في تاريخ التطبيق األولي .

  

  . ٢٠١٩وأول كانون الثاني  ٢٠١٩كانون األول  ٣١مستأجرة كما في  لفروعلمعترف بها حق االستخدام ا موجوداتتتعلق 
  

  : لها المحاسبية المعالجة وآلية للبنك التأجير انشطة
  

لالستخدام في انشطته االعتبارية وفي العادة تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة تتراوح من سنة الى ثالثون سنة  فروعالبنك بإستجار  يقوم
، وقد يتضمن بعضها خيارات تمديد ويتم التفاوض على شروط االيجار على اساس افرادي وتحتوي على مجموعة من األحكام والشروط 

  هدات وال يجوز استخدامها كضمانات ألغراض اإلقتراض .المختلفة ، ال تتضمن عقود اإليجار اية تع
  

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

  

المتعلقة بها في التاريخ  مطلوباتالو استخدام حق كموجودات اإليجار بعقود االعتراف تم ، ٢٠١٩ الثاني كانون من األول من ابتداء
، يتم توزيع قيمة كل دفعة ايجار ما بين التزامات التأجير وتكاليف التمويل ، ويتم  البنكالذي يكون فيه األصل جاهز لإلستخدام من قبل 

معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من  الىقيد تكاليف التمويل في قائمة األرباح أو الخسائر خالل فترة عقد اإليجار للتوصل 
ً لطريقة القسط االلتزام لكل فترة ويتم استهالك موجودات حق االنتفاع خال ل العمر اإلنتاجي لألصل او مدة اإليجار ايهما اقصر وفقا

  الثابت .
  

اإليجار صافي القيمة  مطلوباتعلى أساس القيمة الحالية ، وتشمل  اً د اإليجار مبدئيويتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عق
  الحالية لمدفوعات اإليجار التالية :

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

 أو معدل ؛ مؤشرمدفوعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى  •

 المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية ؛ •

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

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

حال عدم توفرها  فييتم خصم دفعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة عقد اإليجار الضمني أو معدل سعر االقتراض اإلضافي للمستأجر 
، وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة 

  مع شروط وأحكام مماثلة . 
  : يلي ما تشمل والتي بالتكلفة انتفاع حق موجودات قياس يتم

 ؛القياس األولي اللتزامات اإليجار قيمة •

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

 أي تكاليف مباشرة األولية ، و •

  ) .والترميم(التجديد  اإلرجاعتكاليف  •
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١٢ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

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

والتي لها تأثير جوهري على القوائم المالية  ٢٠١٩ كانون ثاني  ١المعمول بها في الجديدة والتعديالت على المعايير المعايير  ١-٢
 للبنك (تتمة)

  

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

يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط الثابت 
األصول ذات القيمة  وكذلكأو أقل  شهراً  ١٢، ان عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها  الدخل قائمةكمصروف في 

  .القيمة وعناصر صغيرة من أثاث المكاتب منخفضةمعدات تكنولوجيا المعلومات  مثلالمنخفضة 
  

 :يلي ما بنك) ألول مرة ، استخدم ال١٦عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (

 حد معقول ؛ استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى •

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

 كإيجارات قصيرة األجل ؛ ٢٠١٩كانون الثاني  أولشهًرا في  ١٢محاسبة عقود اإليجار التشغيلي مع مدة إيجار متبقية تقل عن  •

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

 في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار. السابق اإلدراكاستخدام  •
  

اعتمد بدالً من ذلك و . األولي التطبيقال يحتوي على عقد إيجار في تاريخ  اوعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يحتوي  أيضاً  البنكاختار 
) "عقود اإليجار" ١٧معيار المحاسبة الدولي رقم ( تطبيق خالل من تمبالنسبة للعقود التي تم إبرامها قبل تاريخ االنتقال على تقييمها  بنكال

  ) "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار".٤و التفسير الدولي (
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

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

والتي لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم   ٢٠١٩ كانون ثاني  ١المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المعمول بها في  ٢-٢
 ( تتمة) المالية للبنك

 يسري تطبيقها للفترات السنوية  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة ( تتمة)

 التي تبدأ من أو بعد

األدوات المالية والمتعلقة بمميزات الدفع  -) ٩التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

  المسبقة مع التعويضات السلبية.

) انه لغرض تقييم ما اذا كانت ميزة الدفع ٩توضح تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

وبات األصل، يجوز للطرف الذي يمارس هذا الخيار المسبق تقي بالدفعة الوحيدة لمخصصات ومطل

الدفع او الحصول على تعويضات معقولة للدفع المسبق بغض النظر عن سبب الدفع المسبق، بعبارة 

  أخرى، ال تخفق ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي تلقائياً الدفعات الوحيدة للمبلغ والفائدة.

، مع السماح بالتطبيق ٢٠١٩كانون ثاني   ١التي تبدأ في او بعد  يسري التعديل على الفترات السنوية

المبكر، توجد أحكام انتقالية محددة بناًء على وقت تطبيق التعديالت ألول مرة، بالنسبة للتطبيق األولي 

  ).٩للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم (

  ٢٠١٩ كانون ثاني  ١  

االستثمارات في الشركات الزميلة وشركات  -) ٢٨ولي رقم (التعديالت على المعيار المحاسبي الد

  المشروع المشترك المتعلقة بالفوائد طويلة األجل في الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك.

األدوات المالية  -) ٩توضح هذه التعديالت ان اي شركة تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

األجل في شركة زميلة او شركة مشتركة تشكل جزءاً من صافي االستثمار في على المعامالت طويلة 

  الشركة الزميلة او المشروع المشترك، ولكن لم يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية.

  

  ٢٠١٩كانون ثاني   ١

على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت  ٢٠١٧ – ٢٠١٥دورة التحسينات السنوية 

إندماج األعمال والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -) ٣لى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (ع

ضرائب الدخل والمعيار المحاسبي  -) ١٢الترتيبات المشتركة والمعيار المحاسبي الدولي رقم ( -) ١١(

  على أربعة معايير: تكاليف االقتراض. تتضمن التحسينات السنوية تعديالت  -) ٢٣الدولي رقم (

  ) ضرائب الدخل١٢المعيار المحاسبي الدولي رقم ( - 

توضح التعديالت ان على المنشأة ان تترك عواقب ضريبة الدخل الخاصة بتوزيعات االرباح على 

الربح او الخسارة، الدخل الشامل  او حقوق الملكية وفقاً للمكان الذي اعترفت فيه المنشأة في األصل 

ا كانت معدالت بالمعامالت التي أدت الى االرباح القابلة للتوزيع. هذا هو الحال بغض النظر عما اذ

  الضرائب المختلفة تنطبق على االرباح الموزعة وغير الموزعة. 

  ) تكاليف االقتراض٢٣المعيار المحاسبي الدولي رقم ( - 

توضح التعديالت أنه اذا كان هناك اي اقتراض محدد ال يزال قائما بعد ان تكون الموجودات ذات 

االقتراض يصبح جزءاً من األموال التي تقترضها الصلة جاهزة لإلستخدام او البيع المقصود، فإن هذا 

  المنشأة بشكل عام عند إحتساب معدل الرسملة على االقتراضات العامة.

  

  

  

  ٢٠١٩كانون ثاني   ١



  للتجارة والتمويلبنك اإلسكان 

 إدارة وفروع فلسطين

 

١٤ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

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

والتي لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم   ٢٠١٩ كانون ثاني  ١المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المعمول بها في  ٢-٢
 ( تتمة) المالية للبنك

  

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة ( تتمة)

إندماج األعمال توضح التعديالت  -) ٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

أنه عندما تحصل منشأة ما على  ٣على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

سيطرة على نشاط تجاري يدار بشكل مشترك، تقوم المنشأة بتطبيق متطلبات 

الفائدة المحتفظ بها سابقاً إندماج األعمال على مراحل، بما في ذلك إعادة قياس 

)PHI في العملية المشتركة بالقيمة العادلة. تتضمن عملية اعادة قياس الفائدة (

) اي موجودات او مطلوبات او شهرة غير مدرجة PHIالمحتفظ بها سابقاً (

  تتعلق بالعملية المشتركة.

  

ضح الترتبيات المشتركة تو -) ١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

) أنه عندما يقوم طرف ١١التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

مشارك، ولكن ليس له سيطرة مشتركة، في عملية مشتركة هي عبارة عن 

عمل يحصل على سيطرة مشتركة على هذه العملية المشتركة، ال يقوم الكيان 

  لمشتركة.بإعادة قياس الفائدة المحتفظ بها سابقاً في العملية ا

  ٢٠١٩كانون ثاني   ١

  

تعديل او تقليص او  -) ١٩التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (

  تسوية خطة منافع الموظفين.

  

  ٢٠١٩كانون ثاني   ١

  

عدم التيقن في معالجة  -) ٢٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية المالية رقم (

  ضريبة الدخل:

الربح الخاضع للضريبة (الخسائر الضريببة) واألسس يتناول التفسير تحديد 

الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة واإلئتمانات الضريبية غير 

المستخدمة والمعدالت الضريبية عندما يكون هناك عدم يقين بشأن معالجة 

). وهي تتناول على ١٢ضريبة الدخل بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (

  ما يلي:وجه التحديد 

 . ما اذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي 

  .إقتراضات مستخدمة في فحص السلطات الضريبية 

  تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) والقوعد

الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة واالئتمانات الضريبية 

 ة.غير المستخدمة والمعدالت الضريبي

 .أثر التغير في الحقائق والظروف  

  

  ٢٠١٩كانون ثاني   ١

  
اثر جوهري على االرصدة المسجلة في السنوات الحالية والسابقة  ولية للتقارير المالية المعدلة ايلم يكن لتطبيق هذه المعايير الد

  ولكن قد تؤثر على بعض المعامالت او الترتيبات المستقبلية.



  للتجارة والتمويلبنك اإلسكان 

 إدارة وفروع فلسطين

 

١٥ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

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

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والمصدرة والتي لم يحن موعد تطيقها ٣-٢
  

  ها في إعداد هذه القوائم المالية يالمعايير والتعديالت على المعايير ولكن لم يحن موعد تطبيقها ولم يقم البنك بتبنيتم إصدار عدد من 
  

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
      

) "عرض ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ( –تعريف جوهري 

) السياسات المحاسبية، التغير في التقديرات األخطاء ٨القوائم المالية" ورقم (

  المحاسبية.

ينص التعريف الجديد على أن "تكون المعلومات جوهرية اذا كان من المتوقع 

ات التي يتخذها ان يؤثر حذفها او إغفالها او إخفاؤها، يأثرعلى القرار

المسخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة بناًء على تلك القوائم 

  المالية، والتي توفر معلومات مالية حول اعداد تقارير كيان معين" 

  ٢٠٢٠كانون ثاني   ١

 -) ٣تعديالت على الميار الدولي للتقارير المالية رقم ( –تعريف األعمال 

  إندماج األعمال.

  

توضح التعديالت انه لكي يتم اعتبار االعمال يجب ان تتضمن مجموعة 

متكاملة من االنشطة والموجودات، كحد أدنى ، مدخالت وعملية موضوعية 

تساهم معاً بشكل كبير في القدرة على انشاء مخرجات، يوضح مجلس معايير 

المحاسبة الدولية ايضا ان االعمال يمكن ان توجد بدون تضمين جميع 

لمدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات. أي ان المدخالت والعمليات ا

المطبقة على هذه المدخالت يجب ان يكون لها "القدرة على المساهمة في انشاء 

  مخرجات" بدال من "القدرة على انشاء مخرجات" .

  ٢٠٢٠كانون ثاني   ١

)، ١٤) و(٦) و(٣) و(٢التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (

) وتفسير لجنة ٣٨) و(٣٧) و(٣٤) و(٨) و(١ومعايير المحاسبة الدولية رقم (

) ٢٠) و(١٩) و(١٢تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم (

) لتحديث هذه التصرحيات فيما ٣٢) ولجنة التفسيرات القياسية رقم (٢٢و(

االطار او لتحديد المكان الذي يشيرون فيه يتعلق بالمشار اليه واالقتباس من 

  الى إصدار مختلف من االطار المفاهيمي.

  ٢٠٢٠كانون ثاني   ١

  ) األدوات المالية: ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

  ).٩اإلفصاحات والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
  ٢٠٢٠كانون ثاني   ١

  

  ٢٠٢٠كانون ثاني   ١  .IBORقبل االستبدال في سياق اصالح العديالت المتعلقة بقضايا ما 
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١٦ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

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

  والمعدلة والمصدرة والتي لم يحن موعد تطيقها ( تتمة)المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  ٣-٢
  

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
      

عقود التأمين : يتطلب المعيار  -) ١٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

) قياس مطلوبات التأمين عند القيمة الحالية ١٧الدولي للتقارير المالية رقم (

ً للقياس والعرض لجميع عقود التأمين. تم  للوفاء بها ويوفر نهجاً أكثر إتساقا

ة المبنية على مبدأ عقود التأمين. تصميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحاسب

) للمعيار الدولي للتقارير المالية ١٧يلغي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

  . ٢٠٢٢كانون ثاني   ١) عقود التأمين حتى ٤رقم (

  ٢٠٢١كانون ثاني   ١

القوائم المالية  -) ١٠التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

) االستثمارات في الشركات ٢٨الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم (

المتعلقة ببيع او مساهمة المستثمر  ٢٠١١الزميلة وشركات المشروع المشترك 

  للموجودات في الشركة الزميلة وشركات المشروع المشترك.

تاريخ سريان التطبيق الى اجل غير مسمى. التطبيق ما 

  زال مسموح

  

اإلدارة ان يتم تبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للبنك متى كانت قابلة للتطبيق، وإعتماد هذه تتوقع 
  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة. كما تتوقع االدارة عدم وجود أي أثر جوهري على القوائم المالية للبنك عند التطبيق االولي.

  

 أهم السياسات المحاسبية  - ٣
 

  بيان اإللتزام  ١-٣
  

يرات  ادرة عن لجنة تفس يرات الص بة الدولية والتفس ادرة عن مجلس معايير المحاس تم اعداد القوائم المالية للبنك وفقاً للمعايير الص
  سلطة النقد الفلسطينية.  قبلمن  المقرةالتقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

  

 ما في تتمثل الفلسطينية النقد سلطةمن قبل  وما تم إقرارهالفروقات األساسية بين المعايير الدولية للتقارير المالية كما يجب تطبيقها  إن
  يلي: 

  

 النقد سلطة قبل من إقراره تم كما) ٩( رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقاً  المتوقعة اإلئتمانية الخسائر مخصصات تكوين يتم -
رقم  الفسطينية النقد سلطة لتعليمات وفقاً  اإلئتمانية التعرضاتللمرحلة الثالثة مقابل  المتوقعة اإلئتمانيةالخسائر  إحتساب يتم ، الفلسطينية

في قائمة الدخل. ويتم اتباع  األشد النتائجؤخذ ت) و٩( رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقا اإلحتسابنتائج ب تهايتم مقارنو) ١/٢٠٠٨(
(بما  ٩-م ق) في ظل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر١/٢٠٠٨( رقم الفلسطينيةالقواعد الواردة في تعليمات سلطة النقد 

 الفلسطينية النقد سلطة أصدرت ، ٢٠١٩ سنة وخالل هذا ،سهيالت المجدولة)توائد المعلقة، الضمانات، الفيشمل القواعد الخاصة بال
 في الجوهري األرتفاع يخص فيما فلسطين في العاملة البنوك لكافة ٢٠٢٠ الثاني كانون ١ لغاية والسارية) ٨/٢٠١٩( رقم تعليماتها
 رواتبهم إنتظام عدم من المتأثرين العام القطاع موظفي تسهيالت إستثناء على التعليمات وتنص" الثانية المرحلة"  اإلئتمان مخاطر

 المخاطر إرتفاع بإفتراض المتعلقة ٢٠١٨ لسنة) ٢( رقم تعليمات من) ٢( رقم الفقرة متطلبات من للحكومة المالي الوضع نتيجة
 ٣٠ من بدالً  يوم ٦٠ فترة تطبيق ويتم التعاقدية الدفعات إستحقاق على يوم ٣٠ من أكثر فترة بمرور المبدئي اإلعتراف منذ اإلئتمانية

 .الغرض لذلك يوم
 

 .الفلسطينية النقد سلطة لتعيلمات وفقاً  للعمالء الممنوحة العاملة غير اإلئتمانية التسهيالت على والعموالت الفوائد تعليق يتم  - 

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

 حالة ارتفاع القيمة العادلة لهذه العقارات مستقبالً، يتموفي  على قائمة الدخل. وذلك في حدود الخسائر غير المحققة التي سبق تحميلها.
حسب تعليمات سلطة النقد  التي سبق تحميلها. إضافة األرباح غير المحققة إلى قائمة الدخل وذلك في حدود الخسائر غير المحققة

، يجب على البنك بيع كافة العقارات التي آلت له ملكيتها وفاء للديون خالل فترة ال تتجاوز سنتين ويمكن )٢/٢٠١٥رقم ( الفلسطينية
سلطة النقد الفلسطينية، لموافقات فقة سلطة النقد الفلسطينية ، وإن أي تمديد لفترات الحقة أواالستمالك يتم وفقاً ابمو تمديدها لخمس سنوات

من قيمة الحيازة وعكس أثر ذلك على  %١٠٠الممتلكات خالل الفترة القانونية يتم أخذ مخصص  التخلص منوفي حال عدم قيام البنك ب
  المالية. القوائم
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١٧ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 أهم السياسات المحاسبية  - ٣
 

  

  أسس اإلعداد  ٢-٣
تثناء طبقاً تم إعداد القوائم المالية المرفقة  ة بقيم المالية بعض األدوات لمبدأ التكلفة التاريخية باس أو بالقيمة العادلة إعادة التقييم المقاس

على القيمة العادلة للمقابل بشكل عام تعتمد التكلفة التاريخية  .أدناه ات المحاسبيةسفي السياموضح هو ، كما  الفترة المالية في نهايةكما 
  .المدفوع مقابل الموجودات والخدمات

  

من معاملة منظمة بين تُعرف القيمة العادلة  ه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ض يتم قبض عر الذي س بالس
وب كان مقدراً باستخدام أسلر يمكن تحقيقه بطريقة مباشرة أو ما إذا كان السعق في تاريخ القياس، بغض النظر عالمتشاركين في السو

ل أو بعين االعتبار تلك الع البنكأخد يمن الموجودات أو المطلوبات، وعند تقدير القيمة العادلة ألي تقييم آخر،  عير األص وامل عند تس
اح في هذه  .في تاريخ القياساإللتزام  تثناء  القوائمتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفص اس، باس المالية على ذلك األس

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

توى  ات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقارير المالية، إلى المس نف قياس وح المدخالت  بناًء على )٣(أو  )٢(أو  )١(تُص مدى وض
  بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل، وهي محددة كما يـلي:

ر المعدّلة) لموجودات أو مطلوبات مطابقة في أسواق :  )١(مدخالت المستوى  - وهي المدخالت المستنبطة من األسعار المدرجة (غيـ
 ،أة الحصول عليها في تاريخ القياسيمكن للمنشنشطة والتـي 

توى  - توى :  )٢(مدخالت المس تخدمة في المس عار المدرجة المس تنبطة من البيانات عدا عن األس والمالحظة  )١(وهي المدخالت المس

  ، وبطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة للموجودات أو المطلوبات، سواء

 .للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظةوهي مدخالت :  )٣(مدخالت المستوى  -
  
طين إلدارةالقوائم المالية المرفقة على القوائم المالية تمل تش فة الغربية وقطاع غزة، وقد تم تجميع القوائم المالية  وفروع فلس في الض

تركة بين اإلدارة والفروع  ابات الداخلية المش إن المعامالت في الطريق بين اإلدارة والفروع كما في  .بعد أن تم إجراء التقاص للحس
  .في قائمة المركز المالي أو المطلوبات االخرى ىقد ظهرت ضمن الموجودات األخر ٢٠١٨و  ٢٠١٩كانون األول  ٣١

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

 األدوات المالية  ٣-٣
  .طرفاً في أحكام تعاقدية خاصة باألداة البنكصبح ييتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما 

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

ائر) من أو  دار الموجودات والمطلوبات المالية (عدا الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس إص
دئي اء، عند االعتراف المبـ ب االقتض يتم االعتراف بتكاليف المعامالت  .القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، حس

  .الدخل قائمةحيازة موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر مباشرة في المتعلقة مباشرة ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  للتجارة والتمويلبنك اإلسكان 

 إدارة وفروع فلسطين

 

١٨ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 أهم السياسات المحاسبية  (تتمة) - ٣

  
  األدوات المالية (تتمة) ٣-٣
  

 الموجودات المالية 
تريات أو المبيعات العادية للموجودات  اس تاريخ المتاجرة،يتم اإلعتراف أو إلغاء االعتراف بكافة المش تريات أو  المالية على أس المش

تريات أو مبيعات  ليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المللمالمبيعات العادية هي مش  حدد بموجبوجودات المالية التي تتطلب تس
  .ي السوقاللوائح أو االتفاقيات ف

  
نيف  ادا على تص ة، إعتم ادل ة الع القيم أة أو ب ة المطف التكلف ا ب ك إم د ذل ا بع ا في مجمله ة المعترف به الي اس جميع الموجودات الم تق

 .الموجودات المالية
 

 تصنيف الموجودات المالية
نف األداة كـ " أداة ملكية"  نيف الموجودات المالية، تص تقة وكانت تطابق تعريف "الملكية" لجهة بغرض تص إذا كانت غير مش

ها كأ تقة المطروحة للتداول والتي تم عرض تثناء بعض األدوات غير المش دار، باس درة، اإلص نف داة ملكية من قبل الجهة المص وتص
   .باقي الموجودات المالية غير المشتقة كـ "أداوت دين"

  
  يتم قياس أدوات الدين، وتشمل القروض والسلف والتمويل وأدوات االستثمار بالتكلفة المطفأة في حال توافر كال الشرطين اآلتيين: 

  إذا كان األصل محتفظاً به وفقاً لنموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات بغرض جمع التدفقات النقدية المتعاقد عليها؛ و 

  أ عن ل والفائدة / األرباح إذا كان ينش البنود التعاقدية للموجودات المالية مواعيد محددة للتدفقات المالية التي تعد فقط دفعات لألص
  .على مبلغ األصل غير المسدد

  
   .قاس كافة الموجودات المالية األخرى في الفترات الالحقة بالقيمة العادلةت

 
  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

تثناء إذا كانت محددة با افاً إليها تكاليف المعاملة (باس نف مبدئياً بالقيمة العادلة مض توفي هذه المعايير تص لقيمة إن أدوات الدين التي تس
ا أي انخفاض في القيمة ، ، العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  مع وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقص

  .إيراد الفوائد المعترف به على أساس العائد الفعلي في إيراد الفوائد
 

نيف أدوات الدين من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو ي، بعد االعتراف المبدئي، أن البنكيتعين على  عيد تص
  .إذا ما تغير غرض نموذج األعمالاإل الخسائر، 

  

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين

 

١٩ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  أهم السياسات المحاسبية  (تتمة)  -٣
 

  األدوات المالية (تتمة) ٣-٣
  

  المالية بالتكلفة المطفأة  (تتمة)الموجودات 
  

المالي وتوزيع إيراد أو مصاريف الفوائد  ا احتساب التكلفة المطفأة لألصل أو اإللتزامإن طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي يتم فيه

استالمه في المستقبل عبر المدة المتوقعة  الفعلية هي تحديداً النسبة التي يتم فيها خصم النقد المقدر نسبة الفائدة .على الفترات التي تخصها

  .ألداة الدين أو، أينما كان مناسباً، عبر فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئي

 ةالمذكورعترف بتصنيف أداة الدين التي تستوفي معايير التكلفة المطفأة يختار بشكل نهائي عند االعتراف المبدئي أن يأن  للبنكيمكن 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إذا كان هذا التصنيف يلغي عدم التطابق المحاسبي أو يقلل منه بدرجة كبيرة في حال أن 

  .األصل المالي قد تم قياسه بالتكلفة المطفأة
 

  )FVTOCI( الدخل الشامل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
  

صنف اإلستثمارت في أدوات الملكية يختار بشكل نهائي (على أساس كل أداة على حدة) أن يأن  بنكالمبدئي، يمكن للعند االعتراف 

إذا كان االستثمار بأداة الملكية  الدخل الشامل وال يسمح التصنيف بالقيمة العادلة من خالل ، الدخل الشامل بالقيمة العادلة من خالل 

   .محتفظ به لغرض المتاجرة
  

  تعتبر الموجودات المالية محتفظ بها لغرض المتاجرة إذا:
  

 ،تم شراؤها أساساً لغرض بيعها في المستقبل القريب  

  ولها طابع فعلي حديث للحصول على أرباح في فترات  يديرها البنككانت عند االعتراف المبدئي جزء من محفظة أدوات مالية محددة

 قصيرة، أو

  وفعّالة كأداة تحوط أو كضمان ماليكانت أدوات مشتقة غير مصنفة.  
  

تثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل  امل يتم قياس االس اف إليها تكاليف المعاملة الدخل الش  .مبدئياً بالقيمة العادلة مض

وتضاف  الدخل الشامل العادلة تحت بند  مةويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة عن التغير في القي

عند استبعاد أصل مالي، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة والتي تم إضافتها مسبقاً إلى احتياطي  .إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمارات

   .مدورةالدخل، إال أنه يتم إعادة تصنيفها إلى أرباح  قائمةإعادة تقييم االستثمارات ال يتم تحويلها إلى 
  

تثمارات في أدوات الملكية في  أ حق  قائمةيتم االعتراف بتوزيعات األرباح على هذه االس تالم هذه  البنكالدخل عندما ينش في اس

  .التوزيعات، إال إذا كانت هذه التوزيعات تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكاليف االستثمار
 
 
 
  
  
  



  اإلسكان للتجارة والتمويلبنك 

 إدارة وفروع فلسطين

 

٢٠ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 أهم السياسات المحاسبية  (تتمة)  -٣

  

  األدوات المالية (تتمة) ٣-٣
 

  إعادة تصنيف الموجودات المالية
يكون من المتوقع أن تكون مثل  .إلدارة الموجودات المالية البنكيجب إعادة تصنيف الموجودات المالية عندما يتغير هدف نموذج أعمال 

كنتيجة للتغيرات الخارجية أو الداخلية كما يجب أن تكون  البنكتلك التغيرات عن طريق إدارة  البنكحدد يو .هذه التغيرات نادرة جداً 
  .ويمكن إثباتها لألطراف الخارجية لبنكالتغيرات جوهرية لعمليات ا

  
وال يكون من ستقبليا من تاريخ إعادة التصنيف، طبق إعادة التصنيف مين ليهبإعادة تصنيف الموجودات المالية، فع بنكالوفي حال قيام 

  .المطلوب إعادة إدراج أية أرباح أو خسائر أو فوائد تم االعتراف بها في فترات سابقة
  

بإعادة تصنيف أصل مالي حتى يتم قياسه بالقيمة العادلة، يتم تحديد القيمة العادلة لألصل المالي المشار إليه في تاريخ إعادة  البنكإذا قام 
  .الدخل قائمةتسجل أية أرباح أو خسائر تنشأ من الفرق بين القيمة الدفترية السابقة والقيمة العادلة في  .التصنيف

  
تصنيف أصل مالي حتى يتم قياسه بالتكلفة المطفأة، فإن القيمة العادلة لذلك األصل المالي عند تاريخ إعادة التصنيف تصبح  البنكإذا أعاد 

إن تاريخ إعادة التصنيف هو تاريخ اليوم األول لفترة التقرير األولى بعد تغير نموذج األعمال التي تنشأ في المنشأة  .قيمته الدفترية الجديدة
  .تصنيف الموجودات المالية التي تعيد

  
 إنخفاض قيمة الموجودات المالية

  ة: يعترف البنك بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على االدوات المالية التالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسار
 الموجودات المالية التي تعد ادوات دين، و - 
 المالية. ارتباطات القروض وعقود الضمانات - 

  ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على استثمارات حقوق الملكية.
  

يقوم البنك بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يعادل خسارة االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين  والتي يتم قياسها على اساس خسائر 
  شهراً، باستثناء ما يلي: ١٢االئتمان المتوقعة لمدة 

  

 التقرير، ومنخفضة في تاريخ  إئتمانيةمخاطر اوراق الدين التي يتم تحديدها على انها ذات  استثمارات - 
 أدوات مالية اخرى لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف األولي. - 

ثر باألداة المالية المحتملة في شهراً هي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من احداث التع ١٢وتعد خسائر االئتمان المتوقعة لفترة 
  شهراً بعد تاريخ التقرير. ١٢غضون 

  

  

خسائر االئتمان المتوقعة هي التقدير القائم على الوزن المرجح إلحتماالت خسائر االئتمان. وهي قياس خسائر االئتمان المتوقعة : 
  تقاس على النحو التالي:

  

االئتمانية في تاريخ التقرير: باعتبارها القيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي (أي الموجودات المالية التي ال تعتبر منخفضة القيمة  - 
 الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها)،

باعتبارها الفرق بين القيمة الدفترية االجمالية والقيمة الحالية  الموجودات المالية التي تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية في تاريخ التقرير: - 
 للتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية.

ام التزامات القروض غير المسحوبة: باعتبارها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك في حالة سحب االلتز - 
 قع البنك استالمها، ووالتدفقات النقدية التي يتو

 عقود الضمان المالي: المدفوعات المتوقعة لتعويض حاملها ناقصاً اي مبالغ يتوقع البنك استردادها. - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



  اإلسكان للتجارة والتمويلبنك 

 إدارة وفروع فلسطين
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  أهم السياسات المحاسبية  (تتمة) - ٣
  

 األدوات المالية ( تتمة) ٣-٣
  

  إنخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)
  

  إعادة هيكلة الموجودات المالية
  

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

  

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

 

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

صمه بدءاً من التاريخ المتوقع إللغاء االعتراف به حتى تاريخ التقرير باستخدام معدل الفائدة النقدي من األصل المالي الحالي والذي يتم خ
  العدلي األصلي لألصل المالي الحالي.

المطفأة والموجودات المالية للديون المدرجة جودات المالية المدرجة بالتكلفة في تاريخ كل تقرير،  يقوم البنك بتقييم ما اذا كانت المو
تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية. يعد االصل المالي "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث  الدخل الشامل ة العادلة من  خالل بالقيم

  واحد او اكثر يكون له اثر مجحف على التدفقات النقدية التقديرية المقدرة لألصل المالي.
  

  تمانية القابلة للمالحظة:تتضمن األدلة على ان االصل المالي منخفض للقيمة االئ
  

 الصعوبات المالية الهامة التي يعاني منها المقترض او الجهة المصدرة. - 
 مخالفة العقد، مثل العجز او واقعة التاخر في السداد. - 
 لبنك بشروط لم يكن البنك ليفكر فيها بخالف ذلك.ادة هيكلة قرض او سلفة من جانب ااع - 
 بإشهار إفالسه او اعادة الهيكلة المالية، اووم المقترض يصبح من المحتمل ان يق - 
 اختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتيجة الصعوبات المالية. - 

  القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء
 

 :ما يلي المركز الماليقائمة تتضمن "القروض والسلف" المدرجة في 

يتم قياسها مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكاليف المعاملة المباشرة اإلضافية، القروض والسلف المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ والتي  •
  طريقة الفائدة الفعالة؛ والحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام

 بالقيمة العادلة من خالل أو المحددة على انها على أنها القروض والسلف التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •
 الربح أو الخسارة؛ يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغيرات المعترف بها مباشرة في الربح أو الخسارة؛ و

 . سلطة النقد الفلسطينيةيتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة الممنوحة للعمالء وفقاً لتعليمات  •

، وذلك خارج قائمة المركز المالي  نية والفوائد المعلقة الخاصة بها والمغطاة بمخصصات بالكامليتم تحويل التسهيالت اإلئتما •
 ً   .سلطة النقد الفلسطينيةلتعليمات  وفقا

 
 
 
 
 
 
  



  اإلسكان للتجارة والتمويلبنك 

 إدارة وفروع فلسطين
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 أهم السياسات المحاسبية  (تتمة)  -٣

 

  ( تتمة) األدوات المالية ٣-٣
  

  التقييم المجّمع للقروض والسلف
  

عندما يتم إعادة تقدير قيمة قروض تم تقييمها بشكل فردي وعند عدم وجود أو تحديد دليل حالي على وجود خسارة ، فإن هناك إحتمالية 
  لخسائر مبنية على تقديرات المخاطر وإحتمالية تغير حالة القرض أو أوضاع السوق.

  
في القيمة الخسائر التي من الممكن أن تتحقق من قروض عاملة فردية والتي تدنت قيمتها في تاريخ قائمة  تغطي مخصصات التدني

  المركز المالي، ولكن لم يتم تحديدها بصفة خاصة على أنها متدنية في القيمة إال في فترة الحقة.
  

محددة الخصائص ، وذلك بحسب متطلبات سلطة النقد الفلسطينية يتم إحتساب التدني المتوقع في القيمة من قبل إدارة البنك لكل محفظة 
 بناءاً على الخبرات السابقة ، والتصنيف اإلئتماني ، وتغير حالة القروض المتوقع ، وذلك باإلضافة إلى الخسائر الضمنية المقدرة والتي

  تعكس واقع البيئة اإلقتصادية ووضع اإلئتمان.
 

  المطلوبات المالية
  

وتُقاس  .المالية األخرى، بما في ذلك القروض وودائع العمالء، يتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة، بعد طرح تكاليف المعاملةالمطلوبات 
لعائد المطلوبات المالية األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية بما فيها مصاريف الفوائد المسجلة وفقاً ألساس ا

 .الفعلي
  

  عقود الضمان المالي
  

عقد الضمان المالي هو العقد الذي يتطلب من المصدر تحرير دفعات محددة لتعويض صاحب الضمان عن أي خسارة يتكبدها من جراء 
  .إخفاق المدين في الوفاء بالدفعات عند استحقاقها وفقاً ألحكام أداة الدين

مبدئي بقيمتها العادلة، كما تقاس الحقاً، إذا لم يتم تحديدها كأداة مالية بالقيمة العادلة تُقاس عقود الضمان المالي الصادرة عن البنك بشكل 
  من خالل األرباح والخسائر، بالقيمة األعلى لـ:

  

  المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة؛ و٣٧قيمة االلتزام بموجب العقد، طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ، 
  المعترف بها مبدئياً ناقص، إذا كان مناسباً، اإلطفاء الكلي المعترف به طبقا لسياسات االعتراف بالدخلالقيمة. 

 
تسجل أي زيادة في المطلوبات والمتعلقة بالضمانات المالية في قائمة الدخل، ويتم االعتراف باألقساط المستلمة في قائمة الدخل تحت 

  .أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان "صافي إيرادات الرسوم والعموالت" على

  
  إلغاء االعتراف باألدوات المالية

  

مالية مماثلة)، عند انتهاء الحق المتعاقد عليه  يتم إلغاء اإلعتراف بأصل مالي (أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة أصول
جميع مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي؛ أو عندما يقوم البنك بتحويل األصل المالي و تالم التدفقات النقدية من األصلالمتعلق باس

 ة على األصل المحولبالسيطر أو تحويلها بصورة جوهرية واستمر إذا لم يقم البنك بتحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية .بصورة جوهرية
  .أي حقوق أو إلتزامات مستبقاة في العمليةملكيته، يعترف البنك على نحو منفصل كموجودات أو مطلوبات ب

  
أو  يتم إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية ( أو جزء من المطلوبات المالية) فقط عند اإلستغناء عن اإللتزام الُمحدد في العقد أو إلغاؤه

  .إنتهائه
  
  
  
  
  



  اإلسكان للتجارة والتمويلبنك 

 إدارة وفروع فلسطين

 

٢٣ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  السياسات المحاسبية  (تتمة)أهم  - ٣
  

 األدوات المالية ( تتمة) ٣-٣
  

  القيم العادلة

د جميع األدوات المالية مبدئياً بقيمتها العادلة راف المبدئي، تتمثل عادةً بسعر المعاملة  .تُقيـ إن القيمة العادلة لألدوات المالية، عند االعتـ

  .وهي القيمة العادلة للثمن المسدد أو المستلم
  
  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مع شروط عادية والمتاجرة بها في أسواق نشطة ذات سيولة يتم تحديدها بالرجوع إن

  .إلى أسعار السوق المدرجة
 ة بشكل عام تُحدد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى (فيما عدا األدوات المشتقة) بناًء على نماذج التسعير المقبول

استناداً إلى التدفق النقدي المخصوم بإستخدام أسعار المعامالت السوقية المتداولة المنظورة واألسعار المقدمة من وسطاء ألوراق 
  .مماثلة

 إستعمال التدفق وفي حالة عدم وجود هذه األسعار يتم شتقة بناًء على األسعار المدرجة، يتم إحتساب القيمة العادلة لألدوات المالية الم
النقدي المخصوم باإلستناد إلى منحنى العائد المتعلق بها وذلك على فترة األداة المالية المشتقة دون الخيار ونماذج تسعير الخيار 

 .لألوارق المالية المشتقة
  
  تحقق اإليرادات ٤-٣

  

االقتصادية للبنك وأن يتم قياس اإليرادات بطريقة موثوقة، كما يتم االعتراف باإليرادات إلى الدرجة التي يحتمل معها أن تتدفق المنافع 
   .يجب االلتزام بمعايير االعتراف المحددة التالية قبل االعتراف بأي إيرادات

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

  
تتحقق  .يتم إطفاء أتعاب اإلدارة وإيرادات العمولة من ترتيبات القروض المشتركة على مدى فترة القرض باستخدام طريقة العائد الفعلي

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

  
  جاريعقود اإل ٥-٣

  

والمسموح به بموجب المعيار الدولي إلعداد  استخدام المنهج المبسطب) ١٦عداد التقارير المالية رقم (المعيار الدولي إل قام البنك بتطبيق
وبناء عليه ، لم يقم البنك بإعادة أرقام المقارنة لسنة ) ألول مرة ١٦) عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (١٦التقارير المالية (

  )١٧حيث تم عرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( ٢٠١٨
 

 

  ٢٠١٩من األول من كانون الثاني  إعتباراً السياسة المحاسبة المتبعة 
  

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

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

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

  .من األصول المستأجرة
 

يجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء في عقد اإليجار ، مخصومة باستخدام بالقيمة الحالية لمدفوعات اإل اإليجار مبدئياً  مطلوبيتم قياس 
  .السعر الضمني في عقد اإليجار. إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة ، يتم إستخدام معدل االقتراض اإلضافي
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٢٤ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

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

  

  :اإليجار ما يلي مطلوبتشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس 

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

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

  المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية ؛ •

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

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

  .اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي مطلوبات عقوديتم عرض 
  

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

  

  :اإليجار (وإجراء تعديل مماثل لموجودات حق االستخدام ذي الصلة) كلماعقود  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 ملخصا دلمع دامباستخالمعدلة  رإليجاا تعاوفدم مخص قيطر نعاإليجار مطلوبات سقيا دةعاإ ميت لحالةا

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

  .)المعدّلسبب التغيير في سعر الفائدة العائم ، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم ب رمدفوعات اإليجا

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

  .التعديل

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

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

  .القيمة ضانخفا
 

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

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

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

  .العمر اإلنتاجي لألصل.ويبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار ىإستهالكها على مد
  

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

خسائر انخفاض وتحسب أي لتحديد ما إذا كانت قيمة حق االستخدام قد انخفضت قيمتها  )٣٦(البنك المعيار المحاسبي الدولي رقم  يطبق
  .في القيمة

  
اإليجار وموجودات حق االستخدام. يتم إدراج  مطلوباتيتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس  ال

بند المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم تضمينها في 
  .دخلفي قائمة المستقل 
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

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

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

  جوهري. اما جميع عقود االيجار االخرى فتصنف كايجارات تشغيلية.
  

  جرؤالبنك كم
على مدى عمر االيجار. كما تضاف التكاليف المباشرة االولية المتكبدة  تيلية باستخدام طريقة القسط الثابيتم قيد دخل االيجارات التشغ

  في مناقشة وترتيب العقد التشغيلي الى القيمة الدفترية للموجودات المؤجرة وتقيد وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة االيجار.
  

  البنك كمستأجر
ية عند اإلعتراف األولي بقيمتها العادلة عند بداية عقد االيجار او بالقيمة الحالية تسجل الموجودات المقتناة من خالل عقود االيجار التمويل

للحد االدني من دفعات االيجار، ايهما اقل. كما يتم تسجيل مطلوبات التأجير التمويلي بنفس القيمة. وتوزع دفعات االيجار بين مصاريف 
عدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من مطلوبات التأجير التمويلي، وتقيد تمويل وتخفيض مطلوبات التأجير التمويلي من اجل تحقيق م

  .الدخلمصاريف التمويل المباشر في قائمة 
  

 ممتلكات ومعدات  ٦-٣
  

تهالك المتراكم وأي تدني في  معداتالممتلكات والتظهر  تهالك  قيمتها،بالتكلفة بعد تنزيل االس تثناء  معداتالممتلكات والويتم اس (باس
تهالك بمعدالت تتراوح  ط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها (يتم االس تخدام بطريقة القس ي) عندما تكون جاهزة لإلس األراض

 .سنويا) %٣٣الى  %٢بين 
 

ترداده من أي من  افي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن  معداتالممتلكات والعندما يقل المبلغ الممكن اس عن ص
  .استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل

  
ابقاً لعمر االنتاجي للمتلكات والمعدات فيتم مراجعة ا ي نهاية كل عام، فإذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات المعدة س

 .التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديراتيتم تسجيل التغير في 
  

  .من التخلص منها  إستخدامها أوعند التخلص منها أو عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من  معداتالممتلكات واليتم إستبعاد 
  

ول لتحديد وجود أي ول  يجري البنك في نهاية كل فترة مالية مراجعة على القيم المدرجة لألص رات تدل على تعرض األص مؤش
ارة، (إن وجدت).  ول لكي يتم تحديد مدى الخس تردة لألص رات، يتم تقدير القيمة المس النخفاض القيمة. في حال ظهور مثل هذه المؤش

تردة لوحدة توليد ال ول الفردية، يقوم البنك بتقدير القيمة المس تردة ألي من األص عب فيها تقدير القيمة المس ة نقد التابعوفي حال يص
للتوزيع، تُوزع األصول التجارية أيضاً إلى وحدات توليد النقد الفردية، أو يتم توزيعها  لألصل. عندما يمكن تحديد أساس معقول وثابت

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

تردة  تخدام، أيهما أعلىوتقدّر القيمة المس تخدمة  .بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع أو القيمة الناتجة من االس عند تقييم القيمة المس
قة فإن التدفقات النقدية المقدرة يتم خصمها لقيمتها الحالية باستخدام نسبة خصم تعكس قيمتها النقدية الحالية في السوق والمخاطر المتعل

   .يتم تعديل التوقعات المستقبلية للتدفقات النقدية الخاصة بهاباألصل والتي لم 
  

توليد أما إذا كانت القيمة المستردة المقدرة لألصل (أو وحدة توليد النقد) أقل من قيمته الحالية، يتم خفض القيمة الحالية لألصل (أو وحدة 
ائمة الدخل إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة تحمل خسائر انخفاض القيمة على ق .النقد) للوصول إلى قيمته المستردة

   .فإن خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم
  

ل للقيمة المقدرة  في حال ل (أو وحدة توليد النقد) إلى أن تص ارة انخفاض القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألص تم الحقاً عكس خس
ل (وحدة توليد النقد) في  تردة على أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة المدرجة فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األص المس

ابقة نوات الس ل قد تم إعادة تقييمه، وفي هذه الحالة يتم ت .الس ارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل إال إذا كان األص جيل عكس خس س
  .فإن عكس خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كزيادة في إعادة التقييم
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة  المنتهية في 

  المحاسبية  (تتمة)أهم السياسات   -٣
  

  انخفاض قيمة األصول الملموسة ٧-٣
  

تخدام، أيهما أعلى. عند تقييم القيمة ا تردة بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع أو القيمة الناتجة من االس تخدمة تقدّر القيمة المس لمس
صم تعكس قيمتها النقدية الحالية في السوق والمخاطر المتعلقة فإن التدفقات النقدية المقدرة يتم خصمها لقيمتها الحالية باستخدام نسبة خ

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

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

  فإن خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم. 
  

ل للقيمة المقدرة  ل (أو وحدة توليد النقد) إلى أن تص ارة انخفاض القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألص في حال تم الحقاً عكس خس
تردة على أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة المدرجة فيما لو لم يكن ل (وحدة توليد النقد) في  المس هناك انخفاض في قيمة األص

ل قد تم إعادة تقييمه، وفي هذه الحالة  ارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل إال إذا كان األص جيل عكس خس ابقة. يتم تس نوات الس الس
  فإن عكس خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كزيادة في إعادة التقييم.

  
  

  عمالءآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون بعض ال العقارات التي ٨-٣
  

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

  .وذلك في حدود الخسائر غير المحققة التي سبق تحميلها .على قائمة الدخل
  

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

  

طينية لطة النقد الفلس ب تعليمات س ، يجب على البنك بيع كافة العقارات التي آلت له ملكيتها وفاء للديون خالل فترة )٢/٢٠١٥رقم ( حس
نت نوات بموال تتجاوز س تمالك يتم وفقاً اين ويمكن تمديدها لخمس س طينية ، وإن أي تمديد لفترات الحقة  أو  االس لطة النقد الفلس فقة س

طينية، وفي حال عدم قيام البنك بلموافقات  لطة النقد الفلس ص  التخلص منس من  %١٠٠الممتلكات خالل الفترة القانونية يتم أخذ مخص
  .قيمة الحيازة وعكس أثر ذلك على البيانات المالية

  
  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين ٩-٣

  

الى النظام  تعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانـون العمل الساري في فلسطينيتم أخذ مخصص لإللتزامات المترتبة على البنك من 
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
  

  المخصصات   ١٠-٣
  

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

  .الماليز مركوفقاً للقيمة المقدرة لها وإحتماالت تحققها بتاريخ ال
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة  المنتهية في 

  أهم السياسات المحاسبية  (تتمة)  -٣
  

  الضرائب ١١-٣
  

  .تمثل الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة 
  

  الضرائب المستحقة  -
تحسب الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في القوائم 

مل ايرادات غير  نوات المالية الن األرباح المعلنة تش نة المالية وانما في س روفات غير قابلة للتنزيل في الس ريبة او مص عة للض خاض
 .الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض ضريبية

  
  الضرائب المؤجلة -

  .ة والتعليمات في مناطق السلطة الفلسطينيةتحســب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجب القوانين واألنظم
  

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو إستردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في 
ها اس ريبي على أس اب الربح الض تخدام طريقة اإللتزام بقائمة  .القوائم المالية والقيمة التي يتم إحتس رائب المؤجلة بإس اب الض يتم إحتس

المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية اإللتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات 
 .الضريبية المؤجلة 

 

ريبية المؤجلة في تاريخ ال يد الموجودات الض تفادة من تلك يتم مراجعة رص ها في حالة توقع عدم إمكانية االس قوائم المالية ويتم تخفيض
   .الموجودات الضريبية جزئياً أو كلياً 

 
  العمالت األجنبية ١٢-٣

  

ها بالدينار األردني والذي هو إن القوائم المالية يتم اطاته ( العملة  عرض ائدة التي يمارس بها البنك نش ادية الس عملة البيئة اإلقتص
  .ويتم اإلعتراف بالعمالت التي تتم بعمالت غير العملة الوظيفية للمنشأه بأسعار تواريخ المعامالت في نهاية كل فترة تقرير .الوظيفية)

عار  دة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأس ائدة في تاريخ المركز المالي والميتم تحويل أرص طية الس علنة العمالت األجنبية الوس
طينية، ويتم تحويل لطة النقد الفلس الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في  من س

ائر الناتجة  .تاريخ تحديد قيمتها العادلة جيل األرباح والخس جيل فروقات  .عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخليتم تس يتم تس
  .(مثل األسهم) كجزء من التغير في القيمة العادلة الماليةالتحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير 

  

  النقد وما في حكمه ١٣-٣ 
ستحقهو النقد واألرصدة النقدية التي  سلطة النقد : اتتضمنخالل مدة ثالثة أشهر، و ت المركز واألرصدة لدى  الفلسطينيةألرصدة لدى 

قيقة والتابعة، وتنزل ودائع  الرئيسي ات المصرفية والشركات الش والفروع  المركز الرئيسيوالفروع الخارجية ولدى البنوك والمؤسس
  .مقيدة السحبرصدة خالل مدة  ثالثة أشهر واألالخارجية وودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق 
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اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة  -٤  
  

  األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
ان اعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة البنك القيام باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر في مبالغ 

ت الموجودات المالية والمطلوبات المالية وكذلك االفصاح عن االلتزامات المحتملة . كما ان هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في االيرادا
يف والمخصصات بشكل عام والخسائر اإلئتمانية المتوقعة وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر في قائمة الدخل والمصار

. وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك اصدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية  الملكيةالشامل وضمن حقوق 
يرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن المستقبلية وأوقاتها. ان التقد

  وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
  

  

كل دوري ، ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الفترة المالية التي حدث فيها هذه يتم مراجعة االجتهادات والتقديرات واالفتراضات بش
التغير  التغير في حال كان التغير يؤثر على هذه الفترة المالية فقط ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الفترة المالية التي حدث فيها هذه

  تغير يؤثر على الفترة المالية والفترات المالية المستقبلية.وفي الفترات المالية المستقبلية في حال كان ال
  

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

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

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

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

ي واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل ويتم قيد خسارة التدن
  في قائمة الدخل للسنة.

  

  ضريبة الدخل
قاً لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية ويتم احتساب واثبات الموجودات يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وف
  والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضريبة الالزم.

  

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

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

  مخصص تعويض نهاية الخدمة
لقانون العمل ساري المفعول في  وفقاً يتم احتساب وتكوين مخصص تعويض نهاية الخدمة والذي يمثل التزامات البنك تجاه الموظفين 

  .مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
  

  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

 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 كبير

  

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

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

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  (تتمة)اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة  -٤
  على مدفوعات اإليجار  خصم

  

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

  
  مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

هامة يتطلب من إدارة البنك استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها وتقدير مخاطر الزيادة ال
ات سفي مخاطر اإلئتمان للموجودات المالية بعد اإلعتراف األولي بها ومعلومات القياس المستقبلية لخسائر اإلئتمان المتوقعة. ان أهم السيا

  .إيضاحات القوائم المالية المرفقةوالتقديرات 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 

األعمال. يحدد البنك نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين. 
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  لالمطفأة أو القيمة العادلة من خال

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

  لتصنيف تلك الموجودات. اً مستقبلي اً تغيير
  

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

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

كبيرة في مخاطر االئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألي من الموجودات قد ارتفعت بشكل كبير ، يأخذ البنك في االعتبار 
المستخدمة من قبل إدرة البنك المتعلقة بالتغير المهم في مخاطر معقولة 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
يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس جماعي ، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة (مثل  عندما

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

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

  الموجودات.
  

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

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

  الختالف مخاطر االئتمان من المحافظ اً الخسائر االئتمانية المتوقعة نظرولكن مقدار تغييرات 
  

  واالفتراضات المستخدمة النماذج
. يتم تطبيق سارة االئتمان المتوقعة البنك نماذج وافتراضات متنوعة في قياس القيمة العادلة للموجودات المالية وكذلك في تقييم خ يستخدم

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

  



  اإلسكان للتجارة والتمويلبنك 

 إدارة وفروع فلسطين

 

٣٠ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

(تتمة)اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة  -٤  
  

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

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

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

  

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

البنك التقييمات باالستعانة بمقيميين مستقلين مؤهلين مهنيًا. ويعمل البنك بتعاون وثيق مع  )، يجري١المستوى ( دخالتعدم وجود م
  ن الخارجين لوضع تقنيات تقييم وبيانات مناسبة على نموذج تقدير القيمة العادلة.المقيميين المؤهلي

  
  قياس القيمة العادلة )ب
 جة في قائمة المركز الماليحال تعذر الحصول من األسواق النشطة على القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدر في

، يتم تحديد تلك القيم العادلة باالستعانة بمجموعة من تقنيات التقييم التي تتضمن استعمال نماذج حسابية. ويتم التحصل على البيانات 
لتلك النماذج من بيانات السوق ، إن أمكن. وفي غياب تلك البيانات السوقية ، فيتم تحديد القيم العادلة عن طريق اتخاذ أحكام.  لمدخلةا

من تلك األحكام اعتبارات السيولة والبيانات المدخلة للنماذج مثل تقلب المشتقات ونسب الخصم ذات مدى أطول ونسب الدفعات وتتض
في السداد بشأن األوراق المالية المدعمة بالموجودات. وتعتقد اإلدارة أن تقنيات التقييم المستخدمة التي تم إختيارها  لتعثرالمسبقة ونسب ا

  حديد القيمة العادلة لألدوات المالية.هي مناسبة لت
  

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

  :ف بها في القوائم المالية المبالغ المعتر
  

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

  لمختلف المحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض. الحركة المستقبلية
  

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

  مدى فتره زمنية معينة ، والتي تشمل إحتساب البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية.
  

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

المستحقة وتلك التي يتوقع الممول تحصيلها، مع األخذ في اإلعتبار التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافية والتعديالت االئتمانية 
  .ةالمتكامل

  

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

  ) ، يجري البنك التقييمات باالستعانة بنماذج تقييم مناسبة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية.١وجود مدخالت المستوى (
  
  
  
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  الفلسطينية  نقد وأرصدة لدى سلطة النقد - ٥
 

٢٠١٨  ٢٠١٩ 

  أردني دينار    دينار أردني  

 ٣٩٫٠٠١٫٧٦٠  ٥٦٬١٠٠٬٦٩٣ نقد في الخزينة

    أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:

 ١٥٥٫٢٥٣  ٣٢٨٬٩٦٩ حسابات جارية وتحت الطلب

 ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٬٨٣٦٬٠٠٠  ودائع ألجل 

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

 ٣٥٫٠٤٠٫٦٨٠  ٣٥٬٩٠٠٬٩٤٢ إحتياطي إلزامي **

 ٨٧٫٨٣٢٫٦٩٣  ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤ المجمــوع               

 ٦٩٫٣٣٩٫٢٣١  ٨٩٬٧٩٢٬٠٨٦ منه بالعمالت األجنبية
  

) بخصوص إيداع وديعة رأسمالية غير قابلة للسحب ١٠٠/٢٠١٥) وتعميم رقم (٠٦/٢٠١٥حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (* 
زيادة مبلغ الوديعة  ٢٠١٨من الحد األدنى لرأس المال المخصص المحدد من سلطة النقد، فقد تم خالل سنة  %٢٠لدى سلطة النقد بنسبة 

مليون دوالر  ١٥ قيمةالوديعة الرأسمالية  بلغت. نسبة المحددة في التعليماتالليون دينار أردني للوصول الى م ١٫٢٢مالية بقيمة الرأس
تدفع سلطة النقد الفلسطينية فائدة على الوديعة  .مودعة طرف سلطة النقد الفلسطينية ٢٠١٨ و ٢٠١٩كانون األول  ٣١أمريكي كما في 

  .باأللف ٢٥الرأسمالية وفق أسعار الفائدة السائدة في السوق بعد خصم عمولة بنسبة 
  

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

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

  

فقد تقرر  ٢٠١٢ آذار ٢١العاملة في فلسطين بتاريخ ) الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية لكافة البنوك ٢/٢٠١٢بحسب التعليمات رقم (
  .تخفيض قيمة الرصيد القائم للتسهيالت الممنوحة لبعض القطاعات االقتصادية داخل مدينة القدس من وعاء اإلحتياطي اإللزامي

  

 تعتبر أرصدة الوديعة الرأسمالية واإلحتياطي اإللزامي أرصدة مقيدة السحب
 

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

  
 )١المرحلة (
 إفـــــرادي

 )٢المرحلة (  
 إفــــرادي

  المجمـــــــــــــوع    )٣المرحلة (  

 دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   ٢٠١٩
 ٨٧٫٨٣٢٫٦٩٣    --    --   ٨٧٫٨٣٢٫٦٩٣  السنة إجمالي الرصيد كما في بداية 

  ١٧٬٩٦٨٬٩١١    --    --    ١٧٬٩٦٨٬٩١١  صافي حركة األرصدة خالل السنة 
  ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤    --    --    ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤  السنة إجمالي الرصيد كما في نهاية 

 

 

  
 )١( المرحلة

 إفـــــرادي
 )٢( المرحلة  

 إفــــرادي
  المجمـــــــــــــوع    )٣( المرحلة  

 دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   ٢٠١٨

 ٧٠٫٤٤٨٫١٥٤    --    --   ٧٠٫٤٤٨٫١٥٤   السنةإجمالي الرصيد كما في بداية 
  ١٧٬٣٨٤٬٥٣٩    --    --    ١٧٬٣٨٤٬٥٣٩ حركة األرصدة خالل السنة   صافي

  ٨٧٫٨٣٢٫٦٩٣    --    --    ٨٧٫٨٣٢٫٦٩٣   السنةإجمالي الرصيد كما في نهاية 
 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ (األولى والثانية والثالثة) او ارصدة معدومة خالل السنة المنتهية فيتحويالت بين المراحل ال يوجد 
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - ٦
 ٢٠١٨   ٢٠١٩ 
 دينار أردني   دينار أردني  

     بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فلسطين 
 ٨٥٠٫٨٠٠  -- حسابات جارية وتحت الطلب

 ١٣٫٤٧١٫٠٠٠  --  ) أشهر ٣ودائع تستحق خالل ( 
  --  ١٤٫٣٢١٫٨٠٠ 

     بنوك ومؤسسات مصرفية خارج فلسطين

 ٥٫٩٠٧٫٧٢٣  ٤٫٢٥٨٫٠٤٢ حسابات جارية وتحت الطلب
 ٧٥٫٠٢٦٫٢٦٦  ٨٣٬٣٦٧٬٢٣١  ) أشهر٣ودائع تستحق خالل (

 -  ٢٠٣,١٠٩  ) أشهر ٣أكثر من (خالل ودائع تستحق 
  ٨٠٫٩٣٣٫٩٨٩  ٨٧٬٨٢٨٬٣٨٢ 

 ٩٥٫٢٥٥٫٧٨٩  ٨٧٬٨٢٨٬٣٨٢  اإلجمالي 
 (٣٠٫٦٢٢)  (٣٠٫٦٢٢)  ينزل : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

  ٩٥٬٢٢٥٬١٦٧  ٨٧٬٧٩٧٬٧٦٠ 

 ٦٠٫٠٣٦٫١٢٧  ٥٠٬٠٦٩٬٨١٢  األجنبيةمنه بالعمالت 
  

دة لدى  ات البنوك والبلغت األرص س رفية المؤس ى فوائد كما في مص دينار  ٤٬٢٥٨٬٠٤٢مبلغ  ٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١التي ال تتقاض
  دينار أردني على التوالي. ٦٫٧٥٨٫٥٢٣أردني و

  

 :خالل السنة  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفيةالحركة على فيما يلي 
 

  
 )١المرحلة (
 إفـــــرادي

 )٢المرحلة (  
 إفــــرادي

  المجمـــــــــــــوع    )٣المرحلة (  

           ٢٠١٩ 
 دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   

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

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

 

  
 )١المرحلة (
 إفـــــرادي

 )٢المرحلة (  
 إفــــرادي

  المجمـــــــــــــوع    )٣المرحلة (  

 دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   
  ٨٧٫٦٠٠٫٥٢٠    --    --    ٨٧٫٦٠٠٫٥٢٠  السنة إجمالي الرصيد كما في بداية 

  ٧٬٦٥٥٬٢٦٩    --    --    ٧٬٦٥٥٬٢٦٩  صافي حركة األرصدة خالل السنة 
  ٩٥٬٢٥٥٬٧٨٩    --    --    ٩٥٬٢٥٥٬٧٨٩  السنة إجمالي الرصيد كما في نهاية 

 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ ارصدة معدومة خالل السنة المنتهية فيتحويالت بين المراحل (األولى والثانية والثالثة) او ال يوجد 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣٣ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  

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

  
  

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

  دينار أردني    دينار أردني    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

    
 )١( المرحلة

   
  )٢( المرحلة

   
  )٣( المرحلة

   
 المجموع

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   ٢٠١٨
 --  --  --  --   الرصيد في بداية السنة (قبل التعديل )

 ٢٥٫٩٥٨  --  --  ٢٥٫٩٥٨  ) ٩ثر تطبيق المعيار رقم (أ
 ٢٥٫٩٥٨  --  --  ٢٥٫٩٥٨  في بداية السنة  المعدلالرصيد 

 ٤٫٦٦٤  --  --  ٤٫٦٦٤  للسنة المتوقعة االئتمانية الخسائر صافي
 ٣٠٫٦٢٢  --  --  ٣٠٫٦٢٢  الرصيد في نهاية السنة

 

  والفروع الخارجية المركز الرئيسيأرصدة لدى  - ٧
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني  

 ٩٢٫٣٤٢٫٠٧٥  ٨٦٬٣٢٢٬٣٥٣ ودائع تحت الطلب
أشهر ٣ودائع ألجل تستحق خالل   ٢٫٩٩٦٫٣٢٣  ٣٬٧٢٨٬٨٠٢ 

 ٩٥٫٣٣٨٫٣٩٨  ٩٠٬٠٥١٬١٥٥ المجموع
 ٦٫٩٧٣٫٨٠٦  ٧٬١٥٠٬٨٠٨ منه بالعمالت األجنبية

)٢٤( إيضاح فوائد مقبوضة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية   ٥٬٨٨١٬٥٦٩  ٤٬٥٨٩٬٤٣٥ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣٤ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية   

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  صافي  – عمالءللقروض وسلف وأنشطة تمويلية  - ٨

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني   دينار أردني  األفراد (التجزئة) 

    

 ٣٤٢٫٥٣٦   ٢٥١٬١٢٧  حسابات جارية مدينة
 ١٨٫٦٢٦٫٢٠٥   ١٨٬٨٤٩٬١٨٣  قروض وكمبياالت **

 ٣٧٫٠٣٧   ١٨٬٨٩٣  بطاقات االئتمان
  ١٩٫٠٠٥٫٧٧٨   ١٩٬١١٩٬٢٠٣ 
    

 ٢٣٫٠٢٣٫٢١٣   ٢٨٬٩١٣٬٢٥٦  القروض العقارية
    

    شركات كبرى 
 ١٧٫٤٧٣٫٥٩٧   ٢٢٬٣٥٥٬٣٦٥  حسابات جارية مدينة 

 ١٩٫٢٩٣٫٢٦١   ٢١٬٥٩٧٬٥٠٠  قروض وكمبياالت **

  ٣٦٫٧٦٦٫٨٥٨   ٤٣٬٩٥٢٬٨٦٥ 

    مؤسسات صغيرة ومتوسطة 
 ٨٫٢٤٣٫٩١٧   ٧٬٨٥٥٬٣٢٩  حسابات جارية مدينة 

 ١٨٫١٧٩٫٢٠٩   ١٦٬٨٩١٬٢٧٢  قروض وكمبياالت  **

  ٢٦٫٤٢٣٫١٢٦   ٢٤٬٧٤٦٬٦٠١ 

    

 ٤٦٫٢٣٩٫٢٢١   ٦٩٬١٤٧٬٠٥٦  الحكومة والقطاع العام

 ١٥١٫٤٥٨٫١٩٦   ١٨٥٬٨٧٨٬٩٨١  المجموع

 (٣٫٠٨٩٫٩٨٥)  (٣٬٥٥٦٬١٤٨)  ينزل : فوائد معلقة

في الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مخصص التدني في    (١٠٬٠٠٩٬٣٢٤)  (٨٫٠٤٨٫٣١١) 

 ١٤٠٫٣١٩٫٩٠٠   ١٧٢٬٣١٣٬٥٠٩  صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣٥ 
 

  ضاحات حول القوائم المالية إي

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 صافي (تتمة) –تمويلية للعمالء قروض وسلف وأنشطة  -٨
  
افي  ** يد القروض والكمبياالت الص ة مقدماً البالغة الفوائد  بعد تنزيليمثل رص كانون  ٣١كما في  دينار أردني٢٦٠٬٥٠٣ المقبوض

 .)٢٠١٨ كانون األول ٣١كما في  دينار أردني ٢٩١٫٣١٤(مقابل مبلغ  ٢٠١٩ األول
  

ً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية  -  بلغت إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة المصنفة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة وفقا

من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة كما  %)٥٫٠٢(دينار أردني أي ما نسبته  ٩٬١٥٦٬٩٧٠

من  )% ٥٫٨٠ (أي ما نسبته  ٢٠١٨كانون األول  ٣١دينار أردني كما في  ٨٫٦٠٧٫٧٥٣مبلغ مقابل  ٢٠١٩كانون األول  ٣١في 

 ة.رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلق

دينار أردني أي ما نسبته  ٧٫٧٦٠٫٠٤٣بلغت إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة المتعثرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة  - 

مقابل  ٢٠١٩كانون األول  ٣١من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة كما في  )٤٫٢٦(%

من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد   )% ٤٫٨٣ (أي ما نسبته  ٢٠١٨كانون األول  ٣١دينار أردني كما في ٧٫١٦٣٫١٧٧

  تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة.

) تم استبعاد التسهيالت االئتمانية المباشرة المتعثرة والتي مضى على تعثرها ١/٢٠٠٨بناًء 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 

 ٥٫١٨١٫١٥٢دينار أردني كما بلغ رصيد المخصص والفوائد والعموالت المعلقة للحسابات المتعثرة مبلغ  ١٠٫٨٠٩٫٣٣٢مبلغ  ٢٠١٩

 التوالي. على دينار أردني  ٥٬٦٢٨٬١٨٠ مبلغودينار أردني 

من رصيد  )%٣٧٫٩٣(ته دينار أردني أي ما نسب ٦٩٫١٤٧٫٠٥٦بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية  - 

دينار أردني  ٤٦٫٢٣٩٫٢٢١ مقابل ٢٠١٩كانون األول  ٣١التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة كما في 

 .٢٠١٨كانون األول  ٣١) كما في %٣١٫١٧أي ما نسبته (

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١دينار أردني كما في  ٥٢٫٨٧٦٫٣٤٤بلغت القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت االئتمانية مبلغ  - 

 .٢٠١٨لسنة دينار أردني  ٤٥٫١٣٨٫٦١٠مقابل 

 ومبلغدينار أردني  ٢٨٦٫٨٥٣مبلغ  ٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحة لغير المقيمين كما في  - 

  دينار أردني، على التوالي. ٤٦٠٫٦٣٤
 
  األردني) حسب نوع العملة كما يلي: دينار تتوزع القروض والسلف بعد تنزيل الفوائد المعلقة (مقومة بال   .أ

 
إسرائيلي شيقل   أمريكي دوالر  دينار أردني   أخرىعمالت     المجموع / دينار أردني  

١٨٢٫٣٢٢٫٨٣٣  ٢٬٠٥٨٬٠٥٨  ٤٧٬٣٥١٬٠٨٨  ٣٩٬٧١٢٬٧٠٩  ٩٣٬٢٠٠٬٩٧٨  ٢٠١٩ 
١٤٨٫٣٦٨٫٢١١  ١٫٢٢٤٫٨٥٦  ٤٠٫٦٨٣٫١٧١  ٢١٫٧١٦٫٢٠٠  ٨٤٫٧٤٣٫٩٨٤  ٢٠١٨ 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣٦ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

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

  : ٢٠١٩لسنة  توزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للشركات الكبرىفيما يلي  - 
  
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ 

 )١(المرحلة   
 افرادي

 )٢المرحلة (
  المجموع )٣(المرحلة  افرادي

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

  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
 

٣٧ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

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

 : ٢٠١٨لسنة  التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للشركات الكبرىفيما يلي توزيع اجمالي  - 

  
  
  ٢٠١٨ األول كانون ٣١  

  
) ١( المرحلة
 افرادي

 )٢( المرحلة
 افرادي

  المجموع ) ٣( المرحلة

 دينار أردني دينار أردني دينار أردني  دينار أردني  
 نظام على بناءً  االئتماني التصنيف فئات
    : الداخلي البنك

      

١  -  - - -  
٢  -  - - -  
-٤٬٥١٥٬٣٤٩ - -  ٤٬٥١٥٬٣٤٩  ٢  
+٢  -  - - -  
٣٬١٦٣٬٣٨٩ - -  ٣٬١٦٣٬٣٨٩  ٣  
-٣  -  - - -  
+٣  -  - - -  
٧٧٧٬٧٢٩ - -  ٧٧٧٬٧٢٩  ٤  
-٨٥٠٬٣٨٣ - -  ٨٥٠٬٣٨٣ ٤  
+٣٬٣٦٣٬٨٦٥ - -  ٣٬٣٦٣٬٨٦٥  ٤  
١٬٩٣٢٬٠٠٦ - -  ١٬٩٣٢٬٠٠٦  ٥  
-٧٬٠٨١٬٠٢٧ - -  ٧٬٠٨١٬٠٢٧  ٥  
+١٬٣٥٤٬٥٦٤ - -  ١٬٣٥٤٬٥٦٤  ٥  
٧٠٣٬٢٨١ - -  ٧٠٣٬٢٨١  ٦  
-٢٬٩٢٩٬٣٠١ - -  ٢٬٩٢٩٬٣٠١  ٦  
+١٬٩٧٤٬٧٥٣ - -  ١٬٩٧٤٬٧٥٣  ٦  
٧  -  - - -  
-٢٬٦١٥٬٣٢٥ - -  ٢٬٦١٥٬٣٢٥  ٧  
+٤٨٥٬٥٩١ - - ٤٨٥٬٥٩١  ٧ 
٨  -  - - -  
١٠٣٬٢٤٤  ١٠٣٬٢٤٤ -  -  ٩  

٤٬٩١٧٬٠٥١  ٤٬٩١٧٬٠٥١ -  -  ١٠  
  ٣٦٬٧٦٦٬٨٥٨  ٥٬٠٢٠٬٢٩٥  -  ٣١٬٧٤٦٬٥٦٣  المجموع

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣٨ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

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

  :٢٠١٨و  ٢٠١٩ كانون األول ٣١فيما يلي الحركة على بنود التسهيالت خالل السنة المنتهية في 
  
  
  
  
  
  
  

   )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)  (٥٤٬٠٨٩)  (٢٬٧٧٩٬٨١٢) 

  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     - 

(٣٨٣٬٨٦٤) (٥١٬٧٠٧) (٣٠٨٬٠٦٩)  - (٢٤٬٠٨٨) - 
إجمالي األثر على حجم التعرضات 

  التصنيف بين المراحلنتيجة تغيير 
  التغيرات الناتجة عن تعديالت    -  (١٬٦٢٧٬٠٣٧)     -  (٣١٬٠٦٨)  (١٣٬٠٨٦)  (١٬٦٧١٬١٩١) 
  إجمالي التعرضات في نهاية السنة    -  ١٥٬٢٦١٬٠٥٢    -   ٣٬١٠٧٬٨٣٧   ٧٥٠٬٣١٤   ١٩٬١١٩٬٢٠٣ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

 ٢٠١٨ دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني
 إجمالي التعرضات في بداية السنة  -- ١٨٬٢٢٢٬٤٨١  -- ٦٢٩٬٤٥٨ ١١٠٬٦٩١ ١٨٬٩٦٢٬٦٣٠

  التحويل بين القطاعات   -- (١١٬٩٠٦) -- -- -- (١١٬٩٠٦)

 إجمالي التعرضات في بداية السنة  -- ١٨٬٢١٠٬٥٧٥  -- ٦٢٩٬٤٥٨ ١١٠٬٦٩١ ١٨٬٩٥٠٬٧٢٤

  خالل السنة المسددةالتعرضات   -- (٤٬٤٥٣٬٥٩٤)  -- (١٨٣٬١٠٦) (٢١٬٨١٠) (٤٬٦٥٨٬٥١٠)
  خالل السنة الجديدةالتعرضات   -- ٧٬٨٢٨٬٠٥٠  -- ٩٦٬٦٣٩ ٢٬٣٧٢ ٧٬٩٢٧٬٠٦١

  المرحلة االولى ما تم تحويله إلى   -- ٣٢٦٬٨٠٦  -- (٣٠٧٬٣٢٤) (١٩٬٤٨٢) -
  المرحلة الثانيةما تم تحويله إلى   -- (٤٩٩٬١٥١)  -- ٤٩٩٬١٥١ -- -
  المرحلة الثالثة ما تم تحويله إلى   -- (١٧٤٬٤٧٨)  -- (٤٤٬٤٤٢) ٢١٨٬٩٢٠ -

(٢٣٥٬٥٧٧) (٢٨٬٧٧١) (١٠٧٬٠٤٩) --  (٩٩٬٧٥٧) --  
التعرضات إجمالي األثر على حجم 

  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل
  التغيرات الناتجة عن تعديالت  -- (٢٬٩٤٠٬٨٦٤)  -- (١٧٬٣٦٣) (١٬٩٤٥) (٢٬٩٦٠٬١٧٢)

  التعرضات المعدومة  -- -  -- - (١٧٬٧٤٨) (١٧٬٧٤٨)
  إجمالي التعرضات في نهاية السنة  -- ١٨٬١٩٧٬٥٨٧  -- ٥٦٥٬٩٦٤ ٢٤٢٬٢٢٧ ١٩٬٠٠٥٬٧٧٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٣٩ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

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

 
   )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

إجمالي التعرضات في بداية  ٣١٬٧٤٦٬٥٦٣    -    -     -  ٥٬٠٢٠٬٢٩٥   ٣٦٬٧٦٦٬٨٥٨ 
 السنة

  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
 (٧٠٧٬٤٦٢)  ٤٤٦٬٩٤٢  -     -    -     

  التغيرات الناتجة عن تعديالت (١٬١٥٤٬٤٠٤)
إجمالي التعرضات في نهاية   ٣٧٬٣٩٧٬٧٠٩    - ١٬١٨٩٬٤٧١    - ٥٬٣٦٥٬٦٨٥  ٤٣٬٩٥٢٬٨٦٥ 

  السنة
 

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

 ٢٠١٨ دينار أردني دينار أردني دينار أردني أردنيدينار  دينار أردني دينار أردني

٥٬٧٢٥٬٥١٦  ٤٩٬٧٤٨٬١٠١  
  
--  --  

  
--  ٤٤٬٠٢٢٬٥٨٥  

 إجمالي التعرضات في بداية السنة
 قبل التعديل 

  التحويل بين القطاعات   )٦٬٤٢١٬٩٨٥(  --  --  --  --  )٦٬٤٢١٬٩٨٥(
 بداية السنةإجمالي التعرضات في  ٣٧٬٦٠٠٬٦٠٠ -- -- -- ٥٬٧٢٥٬٥١٦  ٤٣٬٣٢٦٬١١٦

  خالل السنة المسددةالتعرضات   )١١٬٦٥٧٬٠١٨( -- -- --  --  )١١٬٦٥٧٬٠١٨(
  خالل السنةالجديدة التعرضات   ٣٬٦٨٣٬٣٨٠ -- -- --  ١٠١٬٤٩٢  ٣٬٧٨٤٬٨٧٢

  المرحلة االولى ما تم تحويله إلى  -- -- -- --  -- --
  المرحلة الثانيةما تم تحويله إلى  -- -- -- --  -- --
  المرحلة الثالثة ما تم تحويله إلى   )١٥٦( -- -- --  ١٥٦ --

)٨١(  )٨١(  -- -- -- --  
إجمالي األثر على حجم التعرضات 
  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

  التغيرات الناتجة عن تعديالت  ٢٬١١٩٬٧٥٧ -- -- --  ١٠٤٬٦٠٤  ٢٬٢٢٤٬٣٦١
  التعرضات المعدومة -- -- -- --  )٩١١٬٣٩٢(  )٩١١٬٣٩٢(

  إجمالي التعرضات في نهاية السنة  ٣١٬٧٤٦٬٥٦٣ -- -- --  ٥٬٠٢٠٬٢٩٥  ٣٦٬٧٦٦٬٨٥٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٠ 
 

 
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

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

   )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   ٢١٬٧٣٢٬٥١٤    -   ٦٤٤٬٣٧٣     -   ٤٬٠٤٦٬٢٣٩   ٢٦٬٤٢٣٬١٢٦ 

 السنة
  التعرضات الجديدة خالل السنة  ٢٬٣٨٩٬٠٣٥     -   ١٣١     -   ٥٤٢٬٨٥٣   ٢٬٩٣٢٬٠١٩ 

  خالل السنة المسددةالتعرضات  (٣٬٦٤١٬٦٠٤)    -  (٩٤٬٣٧٦)     -  (٨٢٨٬٣٩٠)  (٤٬٥٦٤٬٣٧٠) 
  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     - 

إجمالي األثر على حجم  ١٢٧٬٤٧٨    -  (١٥٩٬٢٣٩)     -  (٣٨٬٦٢٥)  (٧٠٬٣٨٦) 
التعرضات نتيجة تغيير التصنيف 

  بين المراحل
  التغيرات الناتجة عن تعديالت (٢٥٬٦٠٨)     -  (١١٢٬٠٧٨)     -   ١٦٣٬٨٩٨   ٢٦٬٢١٢ 

إجمالي التعرضات في نهاية   ١٩٬٤٩٣٬١٦٤    -   ١٬٣٤٥٬٠٨٣    -   ٣٬٩٠٨٬٣٥٤   ٢٤٬٧٤٦٬٦٠١ 
  السنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

 والمتوسطة للشركات الصغرى افرادي  تجميعي افرادي  تجميعي   المجموع

 ٢٠١٨ دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني

١٦٬٩١٤٬٩٧٤ -- ٢٤٧٬٥٩٧ -- ٤٬٨٠٤٬٠٤٩ ٢١٬٩٦٦٬٦٢٠ 
 إجمالي التعرضات في بداية السنة

 قبل التعديل 
  التحويل بين القطاعات  ٦٬٥٥٤٬٥٠٢ --  -- --  --  ٦٬٥٥٤٬٥٠٢

 إجمالي التعرضات في بداية السنة ٢٣٬٤٦٩٬٤٧٦ -- ٢٤٧٬٥٩٧ -- ٤٬٨٠٤٬٠٤٩  ٢٨٬٥٢١٬١٢٢
  خالل السنة المسددةالتعرضات  (٣٬٤٩٧٬٤٩٥) --  )٧١٨( --  )٣٣٥٬٣٩٤(  )٣٬٨٣٣٬٦٠٧(

  خالل السنة الجديدةالتعرضات  ٣٬٦٦٧٬٠٧٣ --  ٨٩٬٤٨٢ --  ٣٥٩٬١٩٤  ٤٬١١٥٬٧٤٩
  المرحلة االولى ما تم تحويله إلى  -- --  - --  --  -
  المرحلة الثانيةما تم تحويله إلى  (٩٧٧٬٧٤٧) --  ٩٧٧٬٧٥٠ --  )٣(  -
  المرحلة الثالثة ما تم تحويله إلى  (٤٢٩٬٣٦١) --  )٢٤٦٬٨٧٩( --  ٦٧٦٬٢٤٠  -

)٤٢٢٬٨٥٩( --  )١٩٥٬٣٨٩(  )٦١٨٬٢٤٨(  -- -- 
إجمالي األثر على حجم التعرضات 
  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

  التغيرات الناتجة عن تعديالت (٤٩٩٬٤٣٢) --  -- --  ٣١٬٩٨٢  )٤٦٧٬٤٥٠(
  التعرضات المعدومة -- --  -- --  )١٬٢٧٢٬٨٩٤(  )١٬٢٧٢٬٨٩٤(
  تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف -- --  -- --  )٢١٬٥٤٦(  )٢١٬٥٤٦(

  إجمالي التعرضات في نهاية السنة ٢١٬٧٣٢٬٥١٤ --  ٦٤٤٬٣٧٣ --  ٤٬٠٤٦٬٢٣٩  ٢٦٬٤٢٣٬١٢٦
  
  
  
  
  

  

  

  

  

 

 

 

 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤١ 
 

  

  إيضاحات حول القوائم المالية 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ٢٠١٩ دينار أردني دينار أردني دينار أردني 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)  (٥١٬٣٢٢)  (٤٬٠٠٥٬٤٠٤) 

  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
  التغيرات الناتجة عن تعديالت (١٬٤٥١٬٨٠٩) (٤٩٬٠٣٨)  (٦٦٬٦٧٤)  (٦٬٧٨٣)   ٥١٬٥٧٦  (١٬٥٢٢٬٧٢٨) 
  إجمالي التعرضات في نهاية السنة  ١٥٬١٤٨٬٦١٦  ٨٬٧٥٠٬٨٠٥   ١٬١٧٨٬٦٨٥  ٢٬٢٣٨٬٨٤٨   ١٬٥٩٦٬٣٠٢   ٢٨٬٩١٣٬٢٥٦ 

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

 العقارية  القروض افرادي  تجميعي افرادي  تجميعي   المجموع
 ٢٠١٨ دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني

١٠٬٦٥٢٬٥٣٥  ٦٬٣٧٦٬٣٠٧  --  ١١٤٬٤٨٠  ٩٤٩٬٤٦٩  ١٨٬٠٩٢٬٧٩١  
إجمالي التعرضات في بداية السنة 

  قبل التعديل
  القطاعات بين التحويل  )٨٠٬٨٤٣(  --  --  --  --  )٨٠٬٨٤٣(

 إجمالي التعرضات في بداية السنة ١٠٬٥٧١٬٦٩٢ ٦٬٣٧٦٬٣٠٧  -- ١١٤٬٤٨٠ ٩٤٩٬٤٦٩ ١٨٬٠١١٬٩٤٨
  خالل السنة المسددةالتعرضات   )٤٥٢٬٣٢٧(  )٢٩٩٬٣٨٧(  --  --  )١٥٦٬٦٦٤(  )٩٠٨٬٣٧٨(

  خالل السنة الجديدةالتعرضات   ٤٬١٠١٬٢٠٢  ٤٬٦٦٤٬٣٠٣  --  ١٢٩٬١٦٨  --  ٨٬٨٩٤٬٦٧٣

  االولى  المرحلةما تم تحويله إلى   --  ٢٨٬٦٦٢  --  )٢٨٬٦٦٢(  --  --
  الثانية المرحلةما تم تحويله إلى   )١٬٣٢٩٬٨١١(  )٢٣٧٬٥٣٧(  ١٬٣٢٩٬٨١١  ٢٣٧٬٥٣٧  --  --
  الثالثة  المرحلةما تم تحويله إلى   --  )١٦٤٬٢٧٤(  --  )٢٤٬٢٩٤(  ١٨٨٬٥٦٨  --

)٣٬٨٨٠( (٣٦٥٬٤٦٠)  )٣٦٬٠٥٧(  )١٣٬٠٩١(  )٤١٨٬٤٨٨(  --  
التعرضات إجمالي األثر على حجم 

  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

  التغيرات الناتجة عن تعديالت  )١٬٩٩٥٬٣٨٠(  )٦١٢٬١٤١(  --  )٧٬٤٨٥(  ٥٨٬٤٦٤  )٢٬٥٥٦٬٥٤٢(
  إجمالي التعرضات في نهاية السنة  ١٠٬٨٩٥٬٣٧٦  ٩٬٧٥٢٬٠٥٣  ٩٦٤٬٣٥١  ٣٨٤٬٦٨٧  ١٬٠٢٦٬٧٤٦  ٢٣٬٠٢٣٬٢١٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٢ 
 

 

  احات حول القوائم المالية إيض

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

 

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

 ٢٠١٩ دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني

 ٤٤     -     -   ٤٦٬٢٣٩٬٢٢١   -    
 

 إجمالي التعرضات في بداية السنة  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   -     -     -     -     -     - 

 -     -     -     -     -     -  

األثر على حجم التعرضات  إجمالي
نتيجة تغيير التصنيف بين 

  المراحل
  التغيرات الناتجة عن تعديالت  -     -     -     -     -   -   

  التعرضات المعدومة  -     -     -     -     -     - 

 -     -     -     -     -     -  
تعديبالت نتيجة تغييرأسعار 

  الصرف

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

  السنة
 

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

 ٢٠١٨ دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني

٤٧٬٩٣٥٬١٤٣ -- -- -- --  ٤٧٬٩٣٥٬١٤٣  
 إجمالي التعرضات في بداية السنة

  قبل التعديل
  التحويل بين القطاعات  (٣٩٬٧٦٧) -- -- -- --  (٣٩٬٧٦٧)

 إجمالي التعرضات في بداية السنة ٤٧٬٨٩٥٬٣٧٦ -- -- -- -- ٤٧٬٨٩٥٬٣٧٦
  خالل السنة المسددةالتعرضات   )١٨( --  -- -- --  )١٨(

  خالل السنةالجديدة التعرضات   ١٥ --  ٤٤ -- --  ٥٩
  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
  التغيرات الناتجة عن تعديالت  )١٬٦٥٦٬١٩٦( --  -- -- --  )١٬٦٥٦٬١٩٦(

  إجمالي التعرضات في نهاية السنة  ٤٦٬٢٣٩٬١٧٧ --  ٤٤ -- --  ٤٦٬٢٣٩٬٢٢١
 

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

 ٢٠١٨    ٢٠١٩ 
 دينار أردني  أردنيدينار  

      حسب القطاع:
 ٤٦٫٢٣٩٫٢٢١  ٦٩٬١٤٧٬٠٥٦ قطاع عام

 ٧٢٬٧٦٣٬٠٦٨  ٨١٬٩٥٥٬٦٦٦ شركات ومؤسسات
 ٢٩٬٣٦٥٬٩٢٢  ٣١٬٢٢٠٬١١١ افـــراد

 ١٤٨٫٣٦٨٫٢١١  ١٨٢٬٣٢٢٬٨٣٣ 

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٣ 
 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 صافي (تتمة) –تمويلية للعمالء   قروض وسلف وأنشطة -٨
 (تتمة) : تتوزع القروض والسلف حسب القطاع والمنطقة الجغرافية (بعد تنزيل الفوائد المعلقة) كما يلي  .ب

  

 ٢٠١٨    ٢٠١٩ 
 
 

 دينار أردني  دينار أردني

    حسب المنطقة الجغرافية :
 ١٤٨٫٣٦٨٫٢١١  ١٨٢٬٣٢٢٬٨٣٣ داخل  فلسطين 
 --  -- خارج فلسطين

 ١٤٨٫٣٦٨٫٢١١  ١٨٢٬٣٢٢٬٨٣٣ 
  

  
  
 

  :٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١ فيما يلي توزيع رصيد التسهيالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد المعلقة حسب القطاعات االقتصادية كما في  .ج
  

 ٢٠١٨    ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني الحكومة والقطاع العام

 ٤٦٫٢٣٩٫٢٢١  ٦٩٬١٤٧٬٠٥٦ السلطة الوطنية الفلسطينية
    قروض عقارية

 ٩٫٢٤١٫٩٨٥  ١١٬٣٩٧٬٩٤٨ سكن لإلقامة وتحسين ظروف المسكن 
 ٨٫٢١٣٫٥٤٧  ١١٬٣٧٣٬٤٠٣ عقارات تجارية واستثمارية
 ٣٫٧٧٦٫٥٠٦  ١٬٩٠٨٬٥٠٧ األراضي لالقتناء الشخصي

 ١٫٦٥٠٫٦٨٤  ٣٬٨٩٤٬٩٦٦ األراضي لالستثمار 
 ٣٫٤٩٠٫٩٨٥  ٣٬٤٦٨٬٦٩٢ اإلنشاءات

 ٥٫٣٦٠٫٩٩٥  ٦٬٥٠٠٬٣٧٧ قطاع الصناعة
    قطاع التجارة العامة

 ٤٠٫٢٧٧٫٩٣٢  ٤٠٬٤٩٧٬٤٢٣ تجارة داخلية
 ٦٫١٠٣٫٦٢٦  ٥٬٥٦٨٬١٧٦ تجارة خارجية
 ٢٫١٥٧٫٤٧٣  ١٬٨٥٠٬٣٧٩ قطاع الزراعة 
 ٩٣٨٫٣٥٥  ٩٣٩٬١٦٢ الخدمات المالية
    قطاع الخدمات

 --  ٥٬٢٨٩٬١٦٨ االتصاالت
 ٤٣٤٫٢٦٠  ٣٧٥٬١٠٨ المرافق العامة 

 ١٢٫٥٩٨  -- السياحة والمطاعم والفنادق
 ٥١٠٫٨٤٣  ٣٤٤٬٨٠٨ النقل والمواصالت

 ٢٧٠٫٤٣٠  ٢٠١٬٣٠٩ تمويل شراء سيارات
    تمويل ألغراض استهالكية

 ٣٧٫٠٣٧  ١٨٬٨٤٢ بطاقات االئتمان
 ١٨٫٧٤١٫٢٠١  ١٨٬٦٩٨٬٦٨٨ أغراض استهالكية متنوعة

 ٩١٠٬٥٣٣  ٨٤٨٬٨٢١ أخرى 
 ١٤٨٫٣٦٨٫٢١١  ١٨٢٬٣٢٢٬٨٣٣ المجموع 

 التسهيالت المضمونة من قبل مؤسسات ضمان القروض:د. 
  KFW   OPIC   المجموع 
 ٢٠١٨    ٢٠١٩    ٢٠١٨    ٢٠١٩    ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

 ١٫٠٨٩٫٩٣٩   ١٬٠٠٦٬٧٧٦  ٦٧٨٫٦٠٩   ٧٠٧٬٢٩٨   ٤١١٫٣٣٠   ٢٩٩٬٤٧٨  ائمالرصيد الق
 ٩٥٠٫٤٢٨  ٩٧٥٬٥٣٤  ٦٥١٫٤٧٢  ٦٨٦٬٦٩٢   ٢٩٨٫٩٥٦   ٢٨٨٬٨٤٢  الديون المتعثرة

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



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٤ 
 

  

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

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

 
 :االئتمانية المتوقعة  الخسائرمخصص  .هـ

 
 

  

 
  
  
  
  
  
  
  

    الشركات الكبرى    األفراد  

الشركات 
والمؤسسات 

الصغيرة 
    والمتوسطة

  
  

الحكومة 
  والقطاع العام

  

 قروض
  اإلجمالي    عقارية

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

  المعدل في بداية السنةالرصيد 
 ٨٬٠٤٨٬٣١١    ١٬١٧٥٬١٨٩    ٤٠٧٬٢٦١    ٢٬١٣٦٬٢١١    ٣٬٩٦٠٬٧٥٦    ٣٦٨٬٨٩٤  

  ٣٬٤٢٤٬٠٢٠    ١٬٣٣٢٬١١٨    ٢٬١١٠    ٥٣٤٬٨٠٢    ٧٣٩٬٩٧١    ٨١٥٬٠١٩   التخصيص خالل السنة
 (١٬٢٤٤٬١٢١)   (٣٩٦٬٤٥٤)   (٤٠٧٬٢٦١)   (٢٧٧٬٤٢٥)   (٧٢٬٩٦٦)   (٩٠٬٠١٥)   االسترداد خالل السنة

استبعاد مخصص تدني 
تسهيالت مضى على تعثرها 

 (٢٢٦٬٧٤٥)  (٣٨٬٠٢٢)  -  (١٧٩٬٨٨٠)  -  (٨٬٨٤٣)  سنوات ٦أكثر من 
  ٧٬٨٥٩   -  -     -    ٧٬٨٥٩   -  فروقات ترجمة 

  ١٠٬٠٠٩٬٣٢٤   ٢٬٠٧٢٬٨٣١    ٢٬١١٠    ٢٬٢١٣٬٧٠٨    ٤٬٦٣٥٬٦٢٠    ١٬٠٨٥٬٠٥٥   الرصيد في نهاية السنة

    الشركات الكبرى    األفراد  

الشركات 
والمؤسسات 

الصغيرة 
    والمتوسطة

  
  

الحكومة 
  والقطاع العام

  

 قروض
  اإلجمالي    عقارية

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  ٢٠١٨كانون األول  ٣١
  ٤٫٨٧٩٫١٥٨   ٥١٤٫٧٩٦    --  ٢٫٦١٥٫٩٣٩  ١٫٧٠٦٫٠١٠  ٤٢٫٤١٣  الرصيد في بداية السنة

آثر تطبيق المعيار الدولي 
) ٩للتقارير المالية رقم (

  المتعلق بالتدني

 
       

٢١١٬٧١٢   
         

٢٧٢٬٥١٢  ١٬٣٩٦٬٥٠٠  
                   

 ١ ,١٠١٬٢٧٣   
           

١٥٥٬٧٢٤   
         

٣٬١٣٧٬٧٢١ 

 --   --  --  (٥٧٠٬٧٩٦)  ٥٧٠٬٧٩٦  --  التحويل بين القطاعات 
الرصيد المعدل في بداية 

  ٢٥٤٬١٢٥  السنة
 

٣٬٦٧٣٬٣٠٦  
 

٢٬٣١٧٬٦٥٥   
 

٦٧٠٬٥٢٠  ١٬١٠١٬٢٧٣          
 

٨٬٠١٦٬٨٧٩  
  ٢٬٤٤٤٬١٠٧   ٥٦٠٬٤٣٠  --  ٤١٧٬٥٥١  ١٬٢٧٨٬٩٦١  ١٨٧٬١٦٥  التخصيص خالل السنة
  )٨٣٠٬٦٥٤(   )٥٥٬٧٦١(  --  )١٥٤٬٨١٠(  )٥٥٦٬٥٤٩(  )٦٣٬٥٣٤(  االسترداد خالل السنة

 )٦٩٤٬٠١٢(   --  )٦٩٤٬٠١٢(  --  --   --  تسويات بين القطاعات
استبعاد مخصص تدني 

تسهيالت مضى على 
  سنوات ٦تعثرها أكثر من 

  
  

(٨٫٨٦٢) 

  
 

(٤٣٤٫٩٦٢) 

  
 

(٤٢٢٫٦٣٨) 

  
 
-- 

  
 
--   (٨٦٦٫٤٦٢)  

 (٢١٬٥٤٧)   --  --  (٢١٬٥٤٧)  --   --  فروقات ترجمة 
  ٨٫٠٤٨٫٣١١   ١٬١٧٥٬١٨٩  ٤٠٧٬٢٦١  ٢٬١٣٦٬٢١١  ٣٬٩٦٠٬٧٥٦  ٣٦٨٬٨٩٤  الرصيد في نهاية السنة



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٥ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

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

  
  فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة :

 

  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     سنةالتخصيص 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)     )٢(ما 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      -      -     عملةفرق 

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

  

 
   ٢٠١٨ 

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

 ٤٬٨٧٩٬١٥٨  ٤٬٨٧٩٬١٥٨  --  --   الرصيد في بداية السنة (قبل التعديل)

) ٩آثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 ٣٬١٣٧٬٧٢١  ٣١٢٬٠٨٣  ٩٢٬٧٣٦  ٢٬٧٣٢٬٩٠٢  المتعلق بالتدني 

 ٨٬٠١٦٬٨٧٩  ٥٬١٩١٬٢٤١  ٩٢٬٧٣٦  ٢٬٧٣٢٬٩٠٢  الرصيد المعدل في بداية السنة
 ٣٣٥٬٧٨٩  ١٤٤٬٧٨٤  ٤٢٬٣٣٨  ١٤٨٬٦٦٧  التعرضات الجديدة خالل السنة
 (٨٣٠٬٦٥٤)  (١٩٩٬١٦٠)  (١٧٬٩٧٣)  (٦١٣٬٥٢١)  التعرضات المسددة خالل السنة

 --  (١٧٬٦٧٦)  (٣٧٬٨٨١)  ٥٥٬٥٥٧   )١ما تم تحويله الى المرحلة (
 --  (٣)  ٥٢٬٧٩٠  (٥٢٬٧٨٧)   )٢ما تم تحويله الى المرحلة (
 --  ٢٠٬٣٠٧  (١١٬٠٢٦)  (٩٬٢٨١)   )٣ما تم تحويله الى المرحلة (

إجمالي األثر على حجم التعرضات نتيجة تغيير 
  التصنيف بين المراحل

 
(٥٤٬١٦٨)  ٨٧٠٬٤٦١  ٣٩٢٬٢٣٢  ٥٣٢٬٣٩٧ 

 ٥٤٣٬٨٤٥  ١٬٥٦٤٬٦٧١  (٤٬٥٤٠)  (١٬٠١٦٬٢٨٦)   التغيرات الناتجة عن تعديالت
 (٨٦٦٬٤٦٢)  (٨٦٦٬٤٦٢)  --  --   سنوات ٦مضى على تعثرها أكثر من  تسهيالت

 (٢١٬٥٤٧)  (٢١٬٥٤٧)  --  --  تعديالت خالل السنة وتعديالت فرق عملة
 ٨٬٠٤٨٬٣١١  ٦٬٢٠٨٬٣٨٧  ٦٤٨٬٨٤١  ١٬١٩١٬٠٨٣  الرصيد في نهاية السنة

 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٦ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كانون األول  ٣١لكل قطاع من القطاعات اإلئتمانية للسنة المنتهية في  على مخصص تدني التسهيالت االئتمانيةفيما يلي ملخص الحركة 
  :٢٠١٨و ٢٠١٩

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  )٣المرحلة (  )٢المرحلة (  )١المرحلة (  
  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  األفراد

  ٢٥٤٬١٢٥   ٣٦٨٬٨٩٤   ٢٠٥٬٩٩٠  ٥٧٬٤٣٧   ١٠٥٬٤٦٧        السنة بداية في الرصيد
  ١٨٧٬١٦٥   ٨١٥٬٠١٩   ٤٧١٬٦٢٢   ٣٠٦٬٠٨٧   ٣٧٬٣١٠          التخصيص خالل السنة

 (٦٣٬٥٣٤)  (٩٠٬٠١٥)  (٤٩٬٢٨٤)  (٩٬٧٦٧)  (٣٠٬٩٦٤)       خالل السنةاإلسترداد 
 -    -     -  (١٦٬١٣١)   ١٦٬١٣١          )١ما تم تحويله الى المرحلة (
 -    -  (١٨٬٩٩٥)   ٣٤٬٠٣٧  (١٥٬٠٤٢)       )٢ما تم تحويله الى المرحلة (
 -    -   ١٧٬٨٥٦  (١٥٬٣٢٤)  (٢٬٥٣٢)         )٣ما تم تحويله الى المرحلة (

استبعاد مخصص تدني تسهيالت 
 (٨٬٨٦٢)  (٨٬٨٤٣)  (٨٬٨٤٣)     -    -                 سنوات ٦مضى على تعثرها أكثر من 

  ٣٦٨٬٨٩٤   ١٬٠٨٥٬٠٥٥  ٦١٨٬٣٤٦   ٣٥٦٬٣٣٩   ١١٠٬٣٧٠        الرصيد في نهاية السنة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  )٣المرحلة (  )٢المرحلة (  )١المرحلة (  
  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  الشركات الكبرى

 ٣٬٦٧٣٬٣٠٦ ٣٬٩٦٠٬٧٥٦ ٣٬٤٦٤٬٨٠٨ - ٤٩٥٬٩٤٨  السنة بداية في الرصيد
 ١٬٢٧٨٬٩٦١ ٧٣٩٬٩٧١ ٧٢٬٥٤٠ ٤ ٦٦٧٬٤٢٧  التخصيص خالل السنة
 (٥٥٦٬٥٤٩) (٧٢٬٩٦٦) (١٢) (٢٠٬٨١٩) (٥٢٬١٣٥)  اإلسترداد خالل السنة

 - - - - -  )١ما تم تحويله الى المرحلة (
 - - (١٠٬٥٢٩) ٥٦٬٥٨٠ (٤٦٬٠٥١)  )٢ما تم تحويله الى المرحلة (
 - - - - -  )٣ما تم تحويله الى المرحلة (

استبعاد مخصص تدني تسهيالت 
 ٦مضى على تعثرها أكثر من 

 (٤٣٤٬٩٦٢) - - - -  سنوات
 - ٧٬٨٥٩ ٧٬٨٥٩ - -  فرق عملة

 ٣٬٩٦٠٬٧٥٦ ٤٬٦٣٥٬٦٢٠ ٣٬٥٣٤٬٦٦٦ ٣٥٬٧٦٥ ١٬٠٦٥٬١٨٩  الرصيد في نهاية السنة



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٧ 
 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كانون األول  ٣١لكل قطاع من القطاعات اإلئتمانية للسنة المنتهية في  على مخصص تدني التسهيالت االئتمانيةفيما يلي ملخص الحركة 
  ( تتمة): ٢٠١٨و ٢٠١٩

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  )٣المرحلة (  )٢المرحلة (  )١المرحلة (  
  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  الصغرىلشركات ا

 ٢٬٣١٧٬٦٥٥ ٢٬١٣٦٬٢١١ ١٬٩١٩٬٠٨٧ ١٦١٬١٠٨ ٥٦٬٠١٦  السنة بداية في الرصيد
 ٤١٧٬٥٥١ ٥٣٤٬٨٠٢ ٤٠١٬٠٣٧ ٥٠٬٣٦٩ ٨٣٬٣٩٦  التخصيص خالل السنة
 (١٥٤٬٨١٠) (٢٧٧٬٤٢٥) (٨٤٬٤٤٥) (٩١٬٩٩٢) (١٠٠٬٩٨٨)  اإلسترداد خالل السنة

 - - (٣١٬٩٣٢) (٦٨٬٨١٦) ١٠٠٬٧٤٨  )١ما تم تحويله الى المرحلة (
 - - - ١٥٬٩٠٢ (١٥٬٩٠٢)  )٢ما تم تحويله الى المرحلة (
 - - ١٣٨ - (١٣٨)  )٣ما تم تحويله الى المرحلة (

استبعاد مخصص تدني تسهيالت 
 (٤٢٢٬٦٣٨) (١٧٩٬٨٨٠) (١٧٩٬٨٨٠) - -  سنوات ٦مضى على تعثرها أكثر من 

 (٢١٬٥٤٧) - - - -  فرق عملة
 ٢٬١٣٦٬٢١١ ٢٬٢١٣٬٧٠٨ ٢٬٠٢٤٬٠٠٥ ٦٦٬٥٧١ ١٢٣٬١٣٢  الرصيد في نهاية السنة

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  )٣المرحلة (  )٢المرحلة (  )١المرحلة (  
  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  الحكومة والقطاع العام

 ١٬١٠١٬٢٧٣ ٤٠٧٬٢٦١ - ١ ٤٠٧٬٢٦٠  السنة بداية في الرصيد
 - ٢٬١١٠ - - ٢٬١١٠  التخصيص خالل السنة
 (٦٩٤٬٠١٢) (٤٠٧٬٢٦١) - (١) (٤٠٧٬٢٦٠)  اإلسترداد خالل السنة

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

 ٤٠٧٬٢٦١ ٢٬١١٠ - - ٢٬١١٠  الرصيد في نهاية السنة

 
 
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  )٣المرحلة (  )٢المرحلة (  )١المرحلة (  

  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  القروض العقارية 
 ٦٧٠٬٥٢٠ ١٬١٧٥٬١٨٩ ٦١٨٬٥٠٢ ٤٣٠٬٢٩٣ ١٢٦٬٣٩٤  السنة بداية في الرصيد

 ٥٦٠٬٤٣٠ ١٬٣٣٢٬١١٨ ٥٩٣٬٢٢٣ ٦٨٥٬٩١٢ ٥٢٬٩٨٣  التخصيص خالل السنة
 (٥٥٬٧٦١) (٣٩٦٬٤٥٤) ٦٠١ (٣٢٠٬١٨٠) (٧٦٬٨٧٥)  اإلسترداد خالل السنة

 - - - (٣٢٬٧٥٣) ٣٢٬٧٥٣  )١ما تم تحويله الى المرحلة (
 - - - ١١٬٢٣٧ (١١٬٢٣٧)  )٢ما تم تحويله الى المرحلة (
 - - ٢٤٬٨٣٦ (٢٢٬٨٧٧) (١٬٩٥٩)  )٣ما تم تحويله الى المرحلة (

استبعاد مخصص تدني تسهيالت 
 ٦مضى على تعثرها أكثر من 

 - (٣٨٬٠٢٢) (٣٨٬٠٢٢) - -  سنوات
 ١٬١٧٥٬١٨٩ ٢٬٠٧٢٬٨٣١ ١٬١٩٩٬١٤٠ ٧٥١٬٦٣٢ ١٢٢٬٠٥٩  الرصيد في نهاية السنة



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٨ 
 

 
 
 
 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفوائد المعلقة  .ز
 

 
 

  األفراد

 
القروض 
 العقارية

 
 

 
 الشركات

  الكبرى

الشركات 
المؤسساتو  

 الصغيرة
  والمتوسطة

 
 

 االجمالي
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  ٢٠١٩

  ٢٦٤٬١٣٧   ٢٥٬٢٨٠  الرصيد في بداية السنة
 

 
١٬٢٩٣٬٧٣١  

   ١٬٥٠٦٬٨٣٧  
 

 ٣٬٠٨٩٬٩٨٥  

  ٧٣٣٬٥٣٢    ٢٢٨٬٧٧٤     ٣٨١٬٢٤٣     ٨٩٬٠٣٣   ٣٤٬٤٨٢  يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة 
    -      -      -       -     -  تحويل بين القطاعات

 (١٨٬٧٤٥)   (١٣٧)   (١٣٬٩٦٠)    )٦٠(  (٤٬٥٨٨)  ينزل: الفوائد المحولة لإليرادات *
 (٢٣٬٦٥١)   (٢٣٬٣٩٥)      -       -  (٢٥٦)  ينزل: الفوائد المعلقة التي تم شطبها

 (٢٢٤٬٩٧٣)   (٢٠٤٬٩٣٧)      -    )١٤٬٦٧٩(  (٥٬٣٥٧)  محول الى ديون خارج المركز المالي
    -      -      -       -      -  فروق تقييم العمالت  وتسويات

  ٣٬٥٥٦٬١٤٨    ١٬٥٠٧٬١٤٢     ١٬٦٦١٬٠١٤    ٣٣٨٬٤٣١   ٤٩٬٥٦١  الرصيد في نهاية السنة
 

 
 
 

  األفراد

 
القروض 

 العقارية
 
 

 
 الشركات

  الكبرى

الشركات 
المؤسساتو  

 الصغيرة
  والمتوسطة

 
 

 االجمالي
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  ٢٠١٨

 ٤٫٠٩٩٫٩٥٩   ٢٫١٥٢٫٣٦١    ١٫٥٥٩٫٠٣٢   ٣٤٠٫٤٥٨   ٤٨٫١٠٨ الرصيد في بداية السنة
 ٧٣٦٫١٩٣   ٢٩٤٫٤٨٩    ٣٤٣٫٠٦٦   ٨٢٫٧٢٩   ١٥٫٩٠٩ يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة 

 --  ٢٣١٬١٣٣  )٨١٫٧٧٦(  (١٢٩٫٠٩٩)   )٢٠٫٢٥٨( تحويل بين القطاعات
 (٢٤٧٬٦٦٦)  (٢٠٨٬٣٩٩)  (١٥٧)  (٢٩٬٩٥١)  (٩٬١٥٩) ينزل: الفوائد المحولة لإليرادات *

المعلقة التي تم شطبهاينزل: الفوائد   (٩٤٠)  --   --   (٣٤١٬٠٠٩)  (٣٤١٬٩٤٩)  
  (٩٩٣٬٦٢٤)  (٥٠٩٬٢٤٧)   (٤٧٦٬٤٣٠)  --   (٧٬٩٤٧) محول الى ديون خارج المركز المالي

 (١٦٢٬٩٢٨)  (١١٢٬٤٩١)   (٥٠٬٠٠٤)  --   (٤٣٣) فروق تقييم العمالت  وتسويات
 ٣٫٠٨٩٫٩٨٥   ١٫٥٠٦٫٨٣٧    ١٫٢٩٣٫٧٣١   ٢٦٤٫١٣٧   ٢٥٫٢٨٠ الرصيد في نهاية السنة

  

اح  من إيرادات الفوائد (إيض هيالت ٢٧* ظهرت الفوائد المحولة لإليرادات ض لة من التس ب مكوناتها على فئات الفوائد المتحص ) موزعة حس
  .المباشرة

  

والمتعثرة منذ أكثر  قروض والسلف المصنفةإستبعاد ال ٢٠٠٨ كانون األول ٣١عمالً بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية، تم خالل السنة المنتهية في   .ح
تمثل الحركة على  .) سنوات والمستدرك لها بالكامل ضمن مخصص التدني في قيمة القروض والسلف ومراقبتها خارج المركز المالي٦من (

 ما يلي:  ٢٠١٩ كانون األول ٣١مخصص تدني هذه القروض والسلف وفوائدها المعلقة كما في 
  

دنيــــــــــــــص التـــــــــــمخص  ةــــــــــــــــــــوائد المعلقــــــــــــــالف    

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 

 ٤٫٧٠٢٫٤٣٧  ٥٬٢٥٢٬٧٠٠  ٤٫٢٥٥٫١٩١  ٤٬٩٦٤٬٩٤٣ رصيد أول السنة
 ٩٩٣٫٦٢٤  ٢٢٤٬٩٧٣  ٨٦٦٫٤٦٢  ٢٢٦٬٧٤٥ اضافات

اتما تم تحويله لاليراد  (١٢٥٬٧٠١)  (٦١٫٤٦٩)  (٤٬٦٠٧)  (٣٫٣١٦) 
 (٢٦٧٫٩٦٧)  (٨٣٬٠١٢)  (٣٣٫٨٨٤)  (٢٬١٨٣) ما تم اطفاؤه
 (١٧٢٫٠٧٨)  ٢٣٨٬١٢٦  (٦١٫٣٥٧)  ١١٧٬٣٤٨ فرق العملة

 ٥٫٢٥٢٫٧٠٠  ٥٬٦٢٨٬١٨٠  ٤٫٩٦٤٫٩٤٣  ٥٬١٨١٬١٥٢ رصيد آخر السنة



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٤٩ 
 

  حول القوائم المالية إيضاحات 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 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  دينار أردني ٢٤٣٫٢٢٨مقابل  دينار أردني ٩٢٩٬٧٤٨

  

  الديون المعاد هيكلتها :ي.
  

ساط أو إطالة عمر الدين أو تأجيل بعض األقساط أو تمديد ـصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع القروض والسلف من حيث تعديل األقـيق
 دينار أردني  ٥٤٬٦٢٢٬٤٥٣ ها كما في نهاية السنة الحاليةيإجمالالخ ، وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة ، وقد بلغ ……فترة السماح 

  .كما في نهاية السنة السابقة دينار أردني ٦٢٢٫٤٦٢مقابل 
 
 
 
 

  الدخل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  - ٩
 

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

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 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
 

تتكون الموجودات المالية بالكلفة المطفأة من سندات مالية أجنبية غير مدرجة في أسواق مالية، تتمثل في سندات مالية صادرة عن البنك 
على  ٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١دينار أردني كما في  ٣٧٫٨١٥٫٦٤٣و دينار أردني  ٣٤٬٨١٥٬٥١٩المركزي األردني بمبلغ 

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

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 

 دينار أردني  دينار أردني  

     
 ٣٨٫٠٠٦٫٧٧٧   ٣٥٬٠٠٦٬٦٥٣    سندات مالية

 (١٩١٫١٣٤)  (١٩١٬١٣٤)    مخصص خسائر متوقعة 
 ٣٧٫٨١٥٫٦٤٣   ٣٤٬٨١٥٬٥١٩   المجموع  

 
  

 : ٢٠١٨و  ٢٠١٩سنة خالل  موجودات مالية بالتكلفة المطفأةالحركة على فيما يلي 
 

  
 

  
 )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 إجمالي الرصيد كما في نهاية 
 

  
  

  
 )١المرحلة (
 إفـــــرادي

 )٢المرحلة (  
 إفــــرادي

  المجمـــــــــــــوع    )٣المرحلة (  

           ٢٠١٨ 
 دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   ٢٠١٨

 ٢٢٫٠٠١٫٨١٠    --    --   ٢٢٫٠٠١٫٨١٠  السنة إجمالي الرصيد كما في بداية 
  ١٦٬٠٠٤٬٩٦٧    --    --    ١٦٬٠٠٤٬٩٦٧  صافي حركة األرصدة خالل السنة 

 ٣٨٫٠٠٦٫٧٧٧    --    --   ٣٨٫٠٠٦٫٧٧٧  السنة إجمالي الرصيد كما في نهاية 
  

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



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٠ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  ة)م( تت موجودات مالية بالتكلفة المطفأة -١٠
  

  الخسائر االئتمانية المتوقعة :فيما يلي الحركة على مخصص 
 

   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

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

 --  --  --  --  تعديالت خالل السنة وتعديالت فرق عملة
 ١٩١٫١٣٤  --  --  ١٩١٫١٣٤  الرصيد في نهاية السنة

 
 

   ٢٠١٨ 

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

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   
         

 --  --  --  --   (قبل التعديل ) الرصيد في بداية السنة
) ٩للتقارير المالية رقم ( آثر تطبيق المعيار الدولي

  ٧٩٫٩٧٨   المتعلق بالتدني
 
--  

 
--  ٧٩٫٩٧٨ 

 ٧٩٫٩٧٨  --  --  ٧٩٫٩٧٨   في بداية السنةالمعدل الرصيد 
 ١١١٫١٥٦  --  --  ١١١٫١٥٦  صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة

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

 --  --  --  --   )٣ما تم تحويله الى المرحلة (
 --  --  --  --  تعديالت خالل السنة وتعديالت فرق عملة

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



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥١ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 صافي  –ممتلكات ومعدات   - ١١
  

 
 عقارات  

    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   الرصيد في نهاية السنة

           
           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  
 ٦٬٩٢٣٬٣٥٣  ١٤٣,٠٧٩  ٦٠٬٢٦٩  ٣٬٠٧٩٬٩٢٣  ٣٬٦٤٠٬٠٨٢  صافي ممتلكات ومعدات في نهاية السنة

  
  
  
  
  
  
  
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٢ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 صافي (تتمة) – ممتلكات ومعدات  - ١١
 

 
 عقارات  

    ومباني

أجهزة وأثاث 
ومعدات وديكور 
    سيارات    وتحسين مأجور

مشاريع تحت 
 المجموع   التنفيذ

 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  ٢٠١٨
                    الكلفـــة 

  ١٧٫٠٦٧٫٦٠٠   ٣١٤٫٢٢٥    ٣١٤٫٢٣٥    ١٢٫٢٨٨٫٧٠٣    ٤٫١٥٠٫٤٣٧    الرصيد في بداية السنة
  ١٫٤٢٧٫٢٥٢    ١٫٩٥٦          --   ١٫٤٢٥٫٢٩٦        --   اضافات

 (١٫٠٦٤٫٨٩٣)  (٣١٤٫٢٢٥)     --  (٧٥٠٫٦٦٨)        --   استبعادات
 ١٧٫٤٢٩٬٩٥٩  ١٫٩٥٦  ٣١٤٫٢٣٥  ١٢٫٩٦٣٫٣٣١  ٤٫١٥٠٫٤٣٧   الرصيد في نهاية السنة

           
           االستهالك المتراكم 

 ١٠٫١٢١٫٩٩٥  --  ٢٠٣٫٧٣٦  ٩٫٥٧٣٫٩٢١  ٣٤٤٫٣٣٨  استهالك متراكم في بداية السنة
 ٩١٧٫٠٣٧  --  ٢٥٫١١٥  ٨٠٨٫٩١٣  ٨٣٫٠٠٩  استهالك السنة

 (٧١٠٫٠٦٧)  --  --  (٧١٠٫٠٦٧)  --  استبعادات
 ١٠٫٣٢٨٫٩٦٥  --  ٢٢٨٫٨٥١  ٩٫٦٧٢٫٧٦٧  ٤٢٧٫٣٤٧  االستهالك المتراكم في نهاية السنة

 ٧٬١٠٠٬٩٩٤  ١٫٩٥٦  ٨٥٫٣٨٤  ٣٬٢٩٠٬٥٦٤  ٣٫٧٢٣٫٠٩٠  صافي ممتلكات ومعدات في نهاية السنة
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٣ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 موجودات غير ملموسة - ١٢
  الملموسة خالل السنة:برامج الحاسب اآللي، فيما يلي الحركة على الموجودات غير ويمثل هذا البند أنظمة  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني  

 ٤٤٨٫٤٣٢    ٦٧٢٬٨٦٢   الرصيد بداية السنة
  ٣٨٥٬٢٧٥    ٢٧٧٬٨٢١   اإلضافات

  (١٦٠٫٨٤٥)   (١٨٨٬١٣٨)   اإلطفاءات 
 ٦٧٢٬٨٦٢    ٧٦٢٬٥٤٥   الرصيد في نهاية السنة

 حق إستخدام اإليجار / مطلوبات عقود اإليجار موجودات  - ١٣
  

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

  : ٢٠١٩كانون األول 
  

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  :اإليجار إستخدام حق موجودات
 دينار أردني  دينار أردني  

 --   ٤٬٣٥٠٬٣٩٢  عند التطبيق األولي) العقود قيمة(  السنة بداية في الرصيد
  --   )٤٣٤٬٩٥٢(  )الدخل قائمة على المحمل(  السنة خالل اإلطفاء
 --   ٣٬٩١٥٬٤٤٠  ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في  الرصيد

 
  :اإليجار عقود مطلوبات

٢٠١٩ 
 

٢٠١٨ 

 دينار أردني  دينار أردني  
 --   ٤٬٣٥٠٬٣٩٢  عند التطبيق األولي) المطلوباتفي بداية السنة ( قيمة  الرصيد

  --   ١٩٢٬٤٥٧  )الدخل قائمة على المحمل( خالل السنة  الفائدة
     )١٨٤٬٠٩٩(   مدفوع مقدماً  إيجارإطفاء 

  --   (٥٤٩٬٩٣٥)  خالل السنة  المدفوع
 --   ٣٬٨٠٨٬٨١٥  ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في  الرصيد

 موجودات أخرى - ١٤
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 

 

  

  

 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني 

  ٣٫٨٧٥٫٥١٩   ٥٬٤٤٥٬٨٦٠   شيكات برسم التحصيل
 ٧٠٢٫٤٠٤   ٧٢٢٬٦٥٥   فوائد مستحقة غير مقبوضة

 ٣١٧٫٢٢١   ١٤٧٬٩٢٨   مصاريف مدفوعة مقدماً 
 ٩٥٫٦٣٧   ٦٩٬٣٣٠   اللوازم والقرطاسيةمخزون 

 --  --  موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة*
 ٣٨٫٣٨٤   ٣٧٬٦٩٣   حواالت سريعة (ويسترن يونيون)

 ١٥٢٫٢١٢   ١١٩٬١٨٦   متفرقة
 ٥٫١٨١٫٣٧٧   ٦٬٥٤٢٬٦٥٢  المجمـــــــوع                                  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٤ 
 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 ( تتمة)  موجودات أخرى - ١٤

  يمثل هذا البند أراٍض آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة، فيما يلي تفاصيل هذه األراضي:

 القيمة الدفترية  القيمة السوقية   
   ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٩  
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني آخر تخمينتاريخ  تاريخ التملك 

  من حوض  ٦٢٨قطعة رقم 
  ٢٣٤٫٤٦٩   ٢٢٩٬٥٦٩  ٢١٦٬٩١٩  ٢٠١٩تموز  ٢٧ ٢٠٠٨حزيران  ٢٣ من أراضي البيرة ١٠رقم 

   مخصص تدني موجودات
  )٢٣٤٬٤٦٩(   )٢٢٩٬٥٦٩(   -      مستحقة  آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون

   ٢١٦٬٩١٩  -   -  
 بنوك ومؤسسات مصرفيةودائع  - ١٥

  

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 المجموع خارج فلسطين داخل فلسطين المجموع خارج فلسطين داخل فلسطين 
 دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني 
       

حق خالل تست ودائع ألجل
) شهور ٣(  ٧٫٥٣٨٫٩٨٠ -- ٧٫٥٣٨٫٩٨٠ ١٤٬٣٦١٬٢٣٥ -- ١٤٬٣٦١٬٢٣٥ 

 ٧٫٥٣٨٫٩٨٠ -- ٧٫٥٣٨٫٩٨٠ ١٤٬٣٦١٬٢٣٥ -- ١٤٬٣٦١٬٢٣٥ المجموع
 ٧٫٥٣٨٫٩٨٠ -- ٧٫٥٣٨٫٩٨٠ ١٤٬٣٦١٬٢٣٥ -- ١٤٬٣٦١٬٢٣٥ منه بالعمالت األجنبية

 

 عمالءالودائع  - ١٦

    الشركات الكبرى    األفراد  
 والمؤسسات الشركات

    الصغيرة 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 

                

    الشركات الكبرى    األفراد  
 والمؤسسات الشركات

    الصغيرة والمتوسطة
  الحكومة

  المجموع    والقطاع العام
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني ٢٠١٨كانون األول  ٣١

  ١٩٥٫٣٦٢٫٧٧٨    ٧٫٤٢٢    ٤٩٫٤٥١    --    ١٩٥٫٣٠٥٫٩٠٥  ودائع وشهادات توفير
  ٨٤٫٢٣٥٫٤٤٢    ١٫١٥٦٫٠٠٨    ٥٢٩٫٦٢٥    ٨٫٩١٧٫٠٧٣    ٧٣٫٦٣٢٫٧٣٦  ودائع ألجل

  ٨٩٫٠٤٥٫١١٨    ٥٫٤٥٣٫٣٦٢    ٤٫٦٧٦٫٧٩٩    ٢٥٫٥٥٥٫١٤٠    ٥٣٫٣٥٩٫٨١٧  ودائع تحت الطلب 
  ٥٠٫٠٦٨    --    --    --    ٥٠٫٠٦٨  شهادات الكنز 

  ٣٦٨٫٦٩٣٫٤٠٦    ٦٫٦١٦٫٧٩٢    ٥٫٢٥٥٫٨٧٥    ٣٤٫٤٧٢٫٢١٣    ٣٢٢٫٣٤٨٫٥٢٦  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٥ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  ( تتمة)  عمالءالودائع  -١٦
  

  تتوزع ودائع العمالء حسب العمالت ( مقومة بالدينار األردني) كما يلي :
  

 نار األردني يبالدالمجموع  أخرى  دوالر أمريكي دينار أردني  شيقل إسرائيلي   
٣٧٩٬٧٢٧٬٤٠٤   ٥٬١٦٨٬٦٢٧   ١١٧٬٦١٧٬٩٩٤   ١٣٠٬٩٤٧٬٣٤٧   ١٢٥٬٩٩٣٬٤٣٦    ٢٠١٩  

٣٦٨٫٦٩٣٫٤٠٦ ٥٫١٨٩٫٨٦٠ ١١٦٫٨٠٤٫٤٧٣ ١٢٥٫٠٨٢٫٣٢٢ ١٢١٫٦١٦٫٧٥١  ٢٠١٨ 
 

  :عمالءالمعلومات حول ودائع 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  الرصيد 

 دينار أردني
بة الى  إجمالي  النس

 عمالءال ودائع
  الرصيد 

   دينار أردني
ة الى ب الي  النس إجم

 عمالءودائع ال
        
 ٪٢٨٫٣٧  ١٠٤٬٦٠١٬٥٤٣  ٪٢٧٫١٨  ١٠٣٬٢١٢٬٩٨٥ ودائع ال تحمل فوائد  

 ٪٥٫٢٧  ١٩٫٤٤٥٫٥٠٩  ٪٦٫٤٢  ٢٤٬٣٦٧٬١٦٢ ودائع جامدة  أو خامدة

 ٪١٫٧٩  ٦٫٦١٦٫٧٩٢  ٪١٬١٧  ٤٬٤٤١٬٩٦١  ودائع حكومية
             
 

 تأمينات نقدية  - ١٧
 

 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني 

 ١٠٫١٣٦٫١٦٤   ١٢٬٥٧٧٬٥٤٠  مقابل تسهيالت مباشرةتأمينات 
 ٣٫٧٤١٫٢٦٦   ٢٬٣١٤٬٩٨٦  تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

 ١٫٨٢١٫٧٩٧   ٢٬٨٤١٬٥٢٥  تأمينات خدمات أخرى
 ١٥٫٦٩٩٫٢٢٧   ١٧٬٧٣٤٬٠٥١  المجموع

 ١٣٫٠٦٥٫٤١٣   ١٤٬٨٧٨٬٥٦٥  منه بالعمالت األجنبية
  
 مخصصات متنوعة - ١٨

  رصيد 
  السنةبداية 

  المكون
  خالل السنة

 المسترد /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   قضايا 
   ٨٠٬١٨١              -  -  ٨٠٬١٨١   أخرى

  ٩٦٦٬١٦٧            (١٦٥٬٠٠٠)    ٦٢٦٬٥٥٦   ٥٠٤٬٦١١   
 

  رصيد 
  بداية السنة

  المكون
  خالل السنة

 المسترد /المدفوع
  خالل السنة

  رصيد
 نهاية السنة

  دينار أردني   أردنيدينار    دينار أردني   دينار أردني ٢٠١٨كانون األول  ٣١
 ١٦٤٫٩٤٨   (٣٫٦٩٨٫٤٤٦)  ٥٨٦٫٦٢٣ ٣٫٢٧٦٫٧٧١   تعويض نهاية الخدمة

 ٢٥٩٫٤٨٢  (٣٣٫٠٥١)  ١٠٠٫٠٠٠ ١٩٢٫٥٣٣  قضايا 
 ٨٠٫١٨١  (٣٫٥٤٥)  -- ٨٣٫٧٢٦  أخرى

 ٥٠٤٫٦١١  (٣٫٧٣٥٫٠٤٢)  ٦٨٦٫٦٢٣ ٣٫٥٥٣٫٠٣٠ 
 

 
 
 
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٦ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 مخصص الضرائب -١٩
  

  إن الحركة على مخصص الضرائب هي كما يلي:  .أ
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني   دينار أردني 

 ٣٥٩٫٣٢٢  ٩٢٬٨١٩ الرصيد في بداية السنة
 ٧٠٠٫٠٠٠  ١٬٨٠٠٬٠٠٠ الضرائب المستحقة عن السنة

 (١٫٠٥٠٫٣٣١)  (٨٣٨٬٤٣٣) الضرائب المدفوعة خالل السنة
 ٨٣٫٨٢٨  ٧٦٬٨٨٨  فرق عملة 

 ٩٢٫٨١٩  ١٬١٣١٬٢٧٤ الرصيد في نهاية السنة
 
 ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي :  .ب
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 

 دينار أردني  دينار أردني ضريبة القيمة المضافة :
 ٥٬٦٣٩٬٠٧٧   ٦٬٠٣١٬٨٣٦  الربح المحاسبي 

 (٣٬١٥١٬٨٢٣)  (١٬٦٦٩٬٧٤٠)   للضريبة أرباح غير خاضعة 
 ١٬٢٨٩٬٢٨٩   ٣٬٥٥٨٬١٥٣  ضريبياً مصروفات غير مقبولة 

 ٣٬٧٧٦٬٥٤٣   ٧٬٩٢٠٬٢٤٩  الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة
 (٥٢٠٬٩٠٢)  (١٬٠٩٢٬٤٤٨)   %١٦ -ضريبة القيمة المضافة  

 )٧٠٦٬٨٨٠(  (٧٦٧٬٥٨٢)   ضريبة القيمة المضافة على الرواتب 
  (٩٦٬٠٠٠)  (١٠٨٬٠٠١)   ألغراض ضريبة الدخل  مصروفات غير مقبولة

 ٢٬٤٥٢٬٧٦١   ٥٬٩٥٢٬٢١٨  ضريبة الدخل الربح الخاضع ل
  ٣٦٧٬٩١٤   ٨٩٢٬٨٣٣   ضريبة الدخل 

 ٨٨٨٬٨١٦   ١٬٩٨٥٬٢٨١   مجموع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 
 (١٨٨٬٨١٦)   (١٨٥٬٢٨١)  وفر سنوات سابقة 

 ٧٠٠٬٠٠٠   ١٬٨٠٠٬٠٠٠  الضرائب المخصص لها للسنة

  

بلغت نسبة الضريبة على  .٢٠١٨قام البنك بالحصول على تسويات مع دائرتي ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة حتى نهاية 
  .٢٠١٨و  ٢٠١٩كانون األول  ٣١وذلك كما في  %١٦وبلغت ضريبة القيمة المضافة  .%١٥الدخل 

  

 أخرىمطلوبات  -٢٠
  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دينار أردني    دينار أردني  
        

  ٨٨٩٫٦٥٠    ٥٨١٬٤٩٩   أمانات
 ٣٨٤٫١٧٥    ١٧٧٬٠٠٥   شيكات بنكية مصدقة

  ١٬٥٥٥٬٧٨٠    ١٬٣٦٨٬٤٣٢   ذمم دائنة
  ٦٠٤٫٧٨٦    ٦٨٠٬٤٢٨   فوائد مستحقة غير مدفوعة

  ١١٠٫٥٥٧    ١٦١٬٣٠٧   ضريبة قيمة مضافة على الرواتب
 ١٬٠٢٥٬٩٨٩    ٤٩٥٬٥٠٥   *مخصص خسائر إئتمانية متوقعة / تسهيالت غير مباشرة 

   ٤٫٥٧٠٫٩٣٧    ٣٬٤٦٤٬١٧٦  

  
دينار أردني كما بلغت قيمة  ٢١٩٬٣٤٥ مبلغالتسهيالت غير المباشرة  على* بلغت قيمة التخصيص للخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

 قائمة في ظهرت ٢٠١٩كانون االول  ٣١للسنة المنتهية في دينار أردني  ٧٤٩٬٨٢٩مبلغ  المتوقعةاإلئتمانية اإلسترداد من الخسائر 
  .للسنة الدخل

 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٧ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ( تتمة) مطلوبات أخرى -٢٠
 

  : ٢٠١٩سنة خالل غير المباشرة االئتمانية  أرصدة التسهيالتفيما يلي الحركة على 
  

    )٣(المرحلــة   )٢(المرحلــــــة   )١(المرحلــــــة   
  جمـــــــــــــوعالم  تجميعي فــــــــــــراديإ تجميعي فــــــــــــراديإ  ٢٠١٩

 دينار أردني دينار أردني 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
 (٢٢٬٢٦٢٬٦٦٥)   --  --  --  -- (٢٢٬٢٦٢٬٦٦٥)   التعرضات المسددة خالل الفترة/السنة

 --  --  --  --  -- --  ١ ما تم تحويله إلى المرحلة
  -- (٣٤٠٬٩٠٠)   --  ٣٤٠٬٩٠٠   --  --  ٢ إلى المرحلةما تم تحويله 

  -- --  --  --  --  --  ٣ ما تم تحويله إلى المرحلة
إجمالي األثر على حجم التعرضات 
 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

  

    )٣(المرحلــة   )٢(المرحلــــــة   )١(المرحلــــــة   
  جمـــــــــــــوعالم  تجميعي فــــــــــــراديإ تجميعي فــــــــــــراديإ  ٢٠١٨

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

 ٣٣٬١٩٢٬٤٣٠ ١٧٤٬١٣٧ -- -- -- ٣٣٬٠١٨٬٢٩٣ إجمالي التعرضات في بداية السنة
التعرضات الجديدة خالل 

 ١٦٬٧٧٧٬١١٦ ٣٦٠٬٥٣٥  --  --  -- ١٦٬٤١٦٬٥٨١  الفترة/السنة
التعرضات المسددة خالل 

 (١١٬٥٥٠٬٤٨١)  --  --  --  -- (١١٬٥٥٠٬٤٨١)  الفترة/السنة
  --  --  --  --  --  --  ١ ما تم تحويله إلى المرحلة
  --  --  --  --  --  --  ٢ ما تم تحويله إلى المرحلة
  --  --  --  --  --  --  ٣ ما تم تحويله إلى المرحلة
التعرضات إجمالي األثر على حجم 

  --  --  --  --  --  --  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل
 (٦٬٨٠٥٬١٣٧) (١٢٬٨٧٦)  --  --  -- (٦٬٧٩٢٬٢٦١)  التغيرات الناتجة عن تعديالت

  --  --  --  --  -- --  التعرضات المعدومة
  --  --  --  --  -- --  تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

 ٣١٬٦١٣٬٩٢٨ ٥٢١٬٧٩٦  --  --  -- ٣١٬٠٩٢٬١٣٢  إجمالي التعرضات في نهاية السنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٨ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ( تتمة) مطلوبات أخرى - ٢٠
 
 

 : ٢٠١٩سنة لتسهيالت غير المباشرة خالل فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ل
    )١(المرحلــــــة   )٢(المرحلــــــة   )٣(المرحلــة   

  فــــــــــــراديإ  تجميعي فــــــــــــراديإ 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   -- -- -- --  --  --
  ٣ما تم تحويله إلى المرحلة  --  --  --  -- -- --

(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) --  -- --  -- 
الناتج عن األثر على المخصص 

  ( إستبعاد)  تعديالت
  خسارة التدني على التعرضات المعدومة -- -- -- -- -- --
  تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف  --  --  --  --  --  --

  الرصيد في نهاية السنة ٣٥٤٬٤٥٢ -- ١١٤ -- ١٤٠٬٩٣٩ ٤٩٥٬٥٠٥
  
  

    )١(المرحلــــــة   )٢(المرحلــــــة   )٣(المرحلــة   
  فــــــــــــراديإ  تجميعي فــــــــــــراديإ تجميعي   جمـــــــــــــوعال

 ٢٠١٨ دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني
 رصيد بداية السنة ٢٠١٬١٩٠  --  --  -- ١٧٢٬٤٢٠ ٣٧٣٬٦١٠

٣٠٥٬٩٦٣  --  --  -- ٣٢٤٬٤٨٣ ٦٣٠٬٤٤٦ 
التعرضات خسارة التدني على 
  الجديدة خالل السنة

(٣٧٬٠٧٤) --  --  --  --  (٣٧٬٠٧٤) 

المسترد من خسارة التدني على 
التعرضات المسددة خالل 

  الفترة/السنة
  ١ما تم تحويله إلى المرحلة   --  --  --  --  --  --
  ٢ما تم تحويله إلى المرحلة   --  --  --  --  --  --
  ٣المرحلة ما تم تحويله إلى   --  --  --  --  --  --

--  --  --  --  --  --  
إجمالي األثر على خسارة التدني 

  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

٨٠٬٠٦٠  --  --  -- (٢١٬٠٥٣) ٥٩٬٠٠٧ 
األثر على المخصص الناتج عن 

  تعديالت

--  --  --  --  --  --  
خسارة التدني على التعرضات 

  المعدومة

--  --  --  --  --  --  
أسعار تعديالت نتيجة تغيير 

  الصرف
  الرصيد في نهاية السنة ٥٥٠٬١٣٩  --  --  -- ٤٧٥٬٨٥٠ ١٬٠٢٥٬٩٨٩



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٥٩ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  رأس المال المدفوع - ٢١
  

س المال أدارة البنك رفع رإ تقرر المقرر تطبيقها في فلسطين، IIلمتطلبات تعليمات بازل  اً وفقوسلطة النقد الفلسطينية تماشيا مع تعليمات 
 ٥٣٫١٧٥٫٠٠٠( المعادل لمبلغ مليون دوالر أمريكي  ٧٥مليون دوالر أمريكي ليصبح  ١٥ فروع فلسطين بمبلغ إدارة و – للبنكالمدفوع 

ً  ٥وذلك من خالل رسملة ) دينار أردني للسنوات المشار  المدورةمن األرباح  ٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦األعوام خالل  مليون دوالر سنويا
ً ، و.اليها   . فروع فلسطين – دارة لرفع رأسمال البنكمع الخطة المعتمدة من اإل تماشيا

قل كفاية رأسمال ورأسمال تحوطي ال ي ، يجب على البنك الحفاظ على نسبة٢٠١٨) لسنة ٨وتماشياً مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (
دات المرجحة بالمخاطر ( اإلئتمان والسوق والتشغيل) وتحتسب نسبة كفاية رأسمال بشكل ربع من الموجو %١٣بأي حال من األحوال عن 

  سنوي.

  (إدارة وفروع فلسطين) والمعدة حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية كما يلي: بلغت نسب كفاية رأس المال لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االحتياطيــــــــات - ٢٢

  

 حتياطي قانوني إ
 

من صافي األرباح  %١٠يقتطع مبلغ يعادل  ١٩٦٤) لسنة ١٢وقانون الشركات رقم ( ٢٠١٠) لسنة ٩بموجب  قانون المصارف رقم (
ال يجوز وقف هذا اإلقتطاع قبل أن يبلغ رصيد هذا اإلحتياطي رأسمال البنك ، كما ال يجوز  .السنوية يخصص لحساب اإلحتياطي القانوني

  وافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.مباال  تحويل هذا اإلحتياطي للخارج

  حتياطي التقلبات الدورية إ
  

بحيث يجب على كل بنك تكوين إحتياطي تقلبات  نقد الفلسطينيةالمخاطر الذي تم اقتطاعه وفقاً لتعليمات سلطة اليمثل هذا البند قيمة إحتياطي 
) من األصول المرجحة بالمخاطر. وبموجب التعليمات %٢٫٥-٢للنسبة التي تقررها سلطة النقد الفلسطينية والتي ستتراوح بين ( اً دورية وفق

ي المذكورة أعاله ، يجب على البنك إعادة تقييم إحتياطي التقلبات الدورية المكون بناًء على النسب المقررة من سلطة النقد بشكل نصف سنو
 %٠٫٦٦هي  ٢٠١٩للعام  )١٣/٢٠١٩رقم ( ضافية على القوائم المالية للبنك. إن النسب المقررة وفقاً لتعليمات سلطة النقدوقيد القيمة اإل

. يحظر التصرف بإحتياطي التقلبات الدورية الي هدف كان دون الموافقة المسبقة من سلطة النقد الفلسطينية من األصول المرجحة للمخاطر
  ون سابقاً بناًء على التعليمات السابقة ذات العالقة.بما يشمل اإلحتياطي المك

  

  

  

  

  

  

٢٠١٨كانون األول  ٣١ ٢٠١٩كانون األول  ٣١     
  دينار أردني  دينار أردني

  IIحسب تعليمات بازل    IIحسب تعليمات بازل 
     

  رأس المال األساسي ٦٧٬١١٥٬٩٢٤   ٦٥٫١٥٦٫٣٥٣
 يطرح :  اإلستبعادات من رأس المال األساسي  (٧٦٢٬٥٤٦)   (٦٧٢٫٨٦٢)

  رأس المال األساسي بالصافي ٦٬٦٣٥٬٣٣٩   ٦٤٬٤٨٣٬٤٩١
 رأس المال المساند ٢٬٨٣٦٬٤٤٨   ٢٫٨١٨٫٧٦٣

 إجمالي رأس المال التنظيمي ٦٩٬١٨٩٬٨٢٧  ٦٧٬٣٠٢٬٢٥٤
 الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر ٣٢٤٬٠٢٤٬١٧٢   ٣٢٠٫٨١٨٫١٦١

 (١ Tier) نسبة كفاية رأس المال األساسي ٪٢٠٬٤٨  ٪٢٠٫١
  إجمالي نسبة كفاية رأس المال ٪٢١٬٣٥  ٪٢٠٫٩٨



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٦٠ 
 

   إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 ( تتمة)  االحتياطيــــــــات -٢٢
  
  ة عامة مصرفي حتياطي مخاطر إ 
 

من التسهيالت  %١٫٥) بنسبة ٦/٢٠١٥سلطة النقد الفلسطينية رقم ( يمثل هذا البند قيمة احتياطي المخاطر الذي تم اقتطاعه وفقاً لتعليمات
وفقاً  .من التسهيالت االئتمانية غير المباشرة %٠٫٥االئتمانية المباشرة بعد طرح مخصص تدني التسهيالت االئتمانية واألرباح المعلقة و

مصرفية عامة مقابل التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة  )، ال يتم تكوين احتياطي مخاطر٥٣/٢٠١٣لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم (
ال يجوز استخدام أي جزء من هذا االحتياطي أو  .للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حال انطبقت عليها الشروط الواردة في التعميم

 ٢٠١٨) لسنة ٢ات سلطة النقد الفلسطينية رقم (هذا وبناء على تعليم .تخفيضه على أي وجه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية
ولى وألغراض قيد أثر تطبيق الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على األرصدة اإلفتتاحية بحيث يتم خصم الخسائر اإلئتمانية المتعلقة بالمرحلة األ

 اإلحتياطي فيتم قيد الخسائر المتبقيةوالثانية ( المخصص العام) من حساب  احتياطي مخاطر مصرفية عامة وفي حال عدم كفاية رصيد 
) على حساب األرباح المدورة وفي حال كان إحتياطي المخاطر المصرفية العامة يزيد عن الخسائر متعلقة بالمرحلة األولى والثانيةال(

هذا وحسب التعميم .يتم التصرف بهاإلئتمانية المتوقعة الخاصة بالمرحلة األولى والثانية فإن المبلغ الزائد يبقى في حساب اإلحتياطي وال 
الصادر يجب أن تقيد الخسائر اإلئتمانية المتعلقة بالمرحلة الثالثة ( المخصص الخاص) مباشرة في حساب األرباح المدورة بحيث ال يتم 

 .إستغالل أي رصيد متبقي في حساب إحتياطي المخاطر المصرفية العامة لهذا الغرض

  

  أرباح مدورة  - ٢٣
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني 
    

 ٨٫١٣٧٫١٤٤  ٥٬٠٣٦٬٣٨٢ ( قبل التعديل) الرصيد في بداية السنة 
 )٧١٧٫٢٦٧(  --  ) المتعلق بالتدني٩ثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (أ

 ٧٫٤١٩٫٨٧٧  ٥٬٠٣٦٬٣٨٢ ( المعدل) الرصيد في بداية السنة 
 ٤٫٩٣٩٫٠٧٧  ٤٬٢٣١٬٨٣٦ صافي ربح السنة

 )١٫٤٥٥٫٠٠٠(  )٣٬٥٠٠٬٠٠٠( أرباح محولة  لإلدارة العامة *
 )٣٫٥٤٥٫٠٠٠(  -- رأس المـــال المدفــــــوع زيادة

 (٤٩٣٫٩٠٧)  )٤٢٣٬١٨٤( المحول إلى االحتياطي القانوني
 (١٫٨٢٨٫٦٦٥)  -- المحول الى احتياطي التقلبات الدورية

 ٥٬٠٣٦٬٣٨٢  ٥٬٣٤٥٬٠٣٤ الرصيد في نهاية السنة 

 
  .* إن تحويل أية أرباح لإلدارة العامة يستلزم موافقة سلطة النقد الفلسطينية المسبقة
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 إدارة وفروع فلسطين
 

٦١ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ايرادات الفوائد -٢٤
  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دينـار أردنـي    دينـار أردنـي  

      تسهيالت ائتمانية مباشرة:

      األفراد:

 ٢٠١٫٣٩٥    ٨٩٬٠٧٨   حسابات جاري مدين
 ١٫٤٨٨٫٦٦٤    ١٬٤٦٥٬٠٨٣   قروض 

 ١٫٥٤٦    ١٬٩٨٠   بطاقات االئتمان

   ١٫٦٩١٫٦٠٥    ١٬٥٥٦٬١٤١  
      الشركات:

      شركات كبرى
 ١٫٠٠٢٫٩٢٥    ١٬٥٠٠٬٧٣١   حسابات جاري مدين

 ١٬١٥٧٬٨٧٠    ١٬٦٠٨٬٨٢٤   وكمبياالت  قروض

   ٢٫١٦٠٫٧٩٥    ٣٬١٠٩٬٥٥٥ 
      شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة

 ٥٩١٫٨٦٢    ٥٧٩٬٢٤٩   حسابات جاري مدين
 ١٬٢٥١٬٦٨٥    ٦٣٨٬٢٨٨   وكمبياالت قروض

   ١٫٨٤٣٫٥٤٧    ١٬٢١٧٬٥٣٧ 
      

 ١٫٢٩٣٫٨٢٩    ١٬٤٣٢٬٢٨٠   قروض عقارية
 ٢٫٤٣٢٫٩٤٠    ٣٬٥٩١٬٦٩٥   الحكومة والقطاع العام 

   ٩٫٤٢٢٫٧١٦    ٥٬٠٢٣٬٩٧٥ 
      

 ٥٬٨٨١٬٥٦٩   ٤٬٥٨٩٬٤٣٥  الودائع لدى المركز الرئيسي
  ٢٫١٥٩٫٨٣٠   ٢٬٦٦١٬٨٠٦  الودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 ١٥٤٫٢٦٧    ١٩٩٬٣٧٩   الودائع لدى سلطة النقد الفلسطينية
 ١٫٦٧٨٫١٤٤    ٢٬٠٩٧٬٠٠٨   موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ١٩٬٢٩٦٬٥٢٦   ٢٠٬٤٥٤٬٨٣٦ 
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٦٢ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  مصروفات الفوائد -٢٥
  دينار أردني    دينار أردني  

  ودائع ألجل
 

٢٫٢١٨٫٧٥١    ٢٬٥٧٨٬٩٠٣  
  ٩٠٦٫٤٧٥   ٨٩٢٬١٤٥   ودائع التوفير

  --   ١٢٬٧٣٧  حسابات جارية 
  ٣٫١٢٥٫٢٢٦    ٣٬٤٨٣٬٧٨٥  

  ٤٣٬٧٩٢    ١٠٠٬٠٩٢   ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية
 ٢٣٫٣٥٩    ٤٧٬٦٣٦   ودائع سلطة النقد الفلسطينية

  ١٫٥٥٣    ٣٬٨٨٥   ودائع المركز الرئيسي
  ٣٬١٩٣٬٩٣٠    ٣٬٦٣٥٬٣٩٨ 

 

 صافي ايرادات العموالت - ٢٦
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٤٩٧٫٤٣٨    ٥٠٤٬٧٢٤  التسهيالت االئتمانية المباشرة
  ٥٦٩٫٩٠٥    ٤١٧٬٧٥٢  التسهيالت االئتمانية غير المباشرة

 (١٨٫٨٤٦)   (٢٢٬٣٥٧)  ينزل: عموالت مدينة
  ١٫٠٤٨٫٤٩٧   ٩٠٠٬١١٩ 

  ايرادات أخرى - ٢٧
  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دينار أردني    أردنيدينار   

  ٥٧٥٬٥٣٦    ٥٠٧٬٣٦٤   إيرادات خدمات مصرفية
  ٢٨٧٫٨٤٢    ٢٨٧٬٣٤٦  وبرسم التحصيل   عموالت شيكات مرتجعة

  ١٦١٫٧٠٣    ١٦٢٬٢٤٤   عموالت حسابات الرواتب
  ١٤٦٫٦٧٩    ١٥١٬٢٠١   إيرادات بطاقات الفيزا

  ١٠٥٫٨٧٢    ٩٢٬٨٥٧   عموالت شيكات برسم التحصيل
  ١٠٢٫٦٧٠    ١٠٩٬٢٦٠   شيكات رسوم دفاتر

  ٦٤٫٧٨٧    ١٣٠٬٣٠٧   استرداد ديون متعثرة محولة سابقاً خارج المركز المالي
 ٥٦٫٧١٢    ٥٦٬٢٣٦   إيجارات الصناديق الحديدية

 ٤٩٫٥١٢    ٤٦٬٥٧٦   عمولة الحسابات الجامدة
  ٣٢٫٧١٥    ١٨٬١١٤   إيرادات الحواالت السريعة

  ١٦١٬٨٧١    ١٩١٬٥٦٨   متفرقة
  ١٫٧٤٣٫٨٩٩    ١٬٧٥٣٬٠٧٣ 

 

  نفقات الموظفين - ٢٨
  ٢٠١٨    ٢٠١٩ 
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٤٫٤١١٫٨٧٤   ٤٬٦٥٣٬٢٤٥  الرواتب والمنافع المتعلقة بها 
  ٧٠٦٫٨٨٠    ٧٤٩٬٥٨٠   ضريبة القيمة المضافة

  ٥٨٦٫٦٢٣    ٦١٩٬٩٩٦   مخصص تعويض نهاية الخدمة
  ٢٦٧٫٧٠٤    ٣٣٧٬٨١٠   نفقات طبية

  ٢٠١٫٠٨١    ٢٢٤٬٣٨٩   مساهمة البنك في صندوق اإلدخار 
  ٢٨٫٨٤٦    ٢٣٬٤٨٧   تدريب
 ١١٥٫٣١٧   ٨٨٬٣١٣  أخرى

  ٦٫٣١٨٫٣٢٥   ٦٬٦٩٦٬٨٢٠  

 

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٦٣ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 مصاريف تشغيلية أخرى - ٢٩
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ١٫٠٩٧٫٥٢٠    ١٬٠٤٣٬١٧٨   * ضمان الودائعرسوم 
  ٥٥٠٫٣٨٧    ١٬٦٧٨   إيجارات

  ٥٧٥٫٠٠٩    ٥٤٤٬١٧٤   صيانة وإصالح
  ٣٨٤٫٩١٤    ٤٠١٬٣١٦   رسوم واشتراكات 

  ٣٣٤٫٥٤٠    ٣٥٨٬٩٣٠   مصاريف نقل النقد 
  ٣٤٠٫٣٠٢    ٣١٩٬٩٢٧   دعاية وإعالن

  ٢٥٣٫٦٢٣    ٢٤٦٬٦٢٠   مياه وكهرباء ومحروقات
 ٢١٣٫٥٤٠   ٢٦٥٬٢٤٦   الشبكيالربط 

 ٢٣٩٫٩٨٢    ١٧١٬٧٠٠   مصاريف أجهزة الحاسوب واألنظمة اآللية
  ١٤٨٫٦٢٩    ١٦٩٬١١٢   قرطاسية ومطبوعات ولوازم

  ٩٦٫٠٠٠    ١٠٨٬٠٠٠   حصة البنك من نفقات المركز الرئيسي 
 ١١٦٫٣١٢    ٥٧٬١٣٤   أتعاب محاماة ومصاريف قضائية

 ٧٤٫٦٩٢    ٧١٬٤١٠   رسوم وضرائب حكومية
  ٧٤٫٩٦٤    ٧٥٬٤٤٥   تنظيفات

  ٤٩٫٤٣٣    ٣٨٬٠٧١   خدمات مبنى اإلدارة اإلقليمية
  ٢٨٫١٦٦    ٣٣٬٨٧٢   أتعاب مهنية

  ٢١٫٤٣٨    ٢٦٬٤٤٥   مصاريف السيارات 
  ١٩٬٣٩١     ٢٩٬٨٧٦  تبرعات 

  ١٢٫٤٧٠    ١٣٬٣٤٥   مصاريف ضيافة
  ٣٣٣٬١٨١    ٢٠٨٬٩٤٢    متفرقة

   ٤٫٩٦٤٫٤٩٣    ٤٬١٨٤٬٤٢١  
  

من إجمالي رصيد  %٠٫٣يتوجب على البنوك احتساب رسوم اشتراك سنوية لحساب مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية بنسبة * 
مؤسسة ضمان الودائع ) والصادر من ٣/٢٠١٩هذا ووفقاً للتعميم رقم ( .٢٠١٣) لسنة ٧الودائع المحددة بموجب قرار بقانون رقم (

 .٢٠٢٠إعتباراً من سنة  %٠٫٢فقد تقرر تخفيض رسوم اإلشتراك السنوية لتصبح  الفلسطينية

 

 النقد و ما في حكمه - ٣٠

  يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي مما يلي:

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٨٧٫٨٣٢٫٦٩٣   ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤  سلطة النقد الفلسطينيةنقد وأرصدة لدى 
  ٩٥٬٢٥٥٬٧٨٩   ٨٧٬٦٢٥٬٢٧٣ خالل ثالثة أشهر أرصدة وودائع لدى البنوك والمؤسسات المصرفية تستحق  يضاف:

 ٩٥٫٣٣٨٫٣٩٨    ٩٠٬٠٥١٬١٥٥   أرصدة وودائع لدى المركز الرئيسي تستحق خالل ثالثة أشهر
  )٧٫٥٣٨٫٩٨٠(   (١٤٬٣٦١٬٢٣٥)   والمؤسسات المصرفية تستحق خالل ثالثة أشهرينزل: أرصدة وودائع البنوك 

  --      -   ودائع المركز الرئيسي تستحق خالل ثالثة أشهر
  )٢٫٨٢٧٫١١٨(   (١٧٬٤٣٨٬٦٤٣)   ودائع سلطة النقد الفلسطينية تستحق خالل ثالثة أشهر

  )١٠٫٦٣٥٫٠٠٠(   (١٠٬٦٣٥٬٠٠٠)   لدى سلطة النقد الفلسطينية ومقيدة السحب وديعة رأسمالية
  )٣٥٫٠٤٠٫٦٨٠(   (٣٥٬٩٠٠٬٩٤٢)   متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

  ٢٢٢٬٣٨٥٬١٠٢   ٢٠٥٬١٤٢٬٢١٢  
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٦٤ 
 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  ارتباطات والتزامات محتملة - ٣١
  

، وبالرغم من أن هذه عمالءلليقوم البنك بإصدار إرتباطات والتزامات مالية محتملة مختلفة غير قابلة للنقض لمقابلة االحتياجات المالية 
ئتمانية وهي بالتالي جزء من  المخاطر الكلية إلمخاطر االالمطلوبات قد ال يتم االعتراف بها في قائمة المركز المالي فهي ال تزال تتضمن 

  .في كثير من الحاالت ال يمثل المبلغ المعترف به في قائمة المركز المالي لاللتزام المتكبد كامل الخسارة المحتملة للتعاقد .لبنكل
  

  فيما يلي إجمالي االرتباطات وااللتزامات المحتملة القائمة:
  

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٣٫٦٢٦٫٨٣٢    ٣٬٥٥٦٬٧١٧   إعتمادات 
  ١٦٫٨٦٣٫٨٥٤    ٢٬٧٨٨٬٩٩٥   قبوالت
       كفاالت:
  ١٠٫٣٩٣٫٨٤٧    ٩٬١٩٦٬١٨٧   دفع

  ٤٫٥٩٥٫١٠٥    ٣٬٩٤٦٬٣٣٤   حسن تنفيذ
  ٣٫٨٦٤٫١٨٧    ٣٬١٢٩٬٦٩٣   أخرى

  ٢٠٫٠٨٦٫٢٩٩    ٢٩٬٧٢٣٬٣٠٧   سقوف تسهيالت إئتمانية غير مستغلة
  ٥٩٫٤٣٠٫١٢٤    ٥٢٬٣٤١٬٢٣٣   المجموع

  ٤٬٥٠٩٬٤٤٥   ١٧٬٨٦٤٬٩٢٤  لغاية سنة عبارة عن صفقات بيع آجلة  –مشتقات مالية 
               

  
  تتوزع ارتباطات والتزامات محتملة حسب تواريخ اإلستحقاق كما يلي :

  

  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

 
  

  لغاية سنة  ٢٠١٨
  من سنة لغاية 

 ) سنوات ٥(
 

  اكثر من 
 ) سنوات٥(

 المجموع 

  ٢٠٫٤٩٠٫٦٨٦   -  --  ٢٠٬٤٩٠٬٦٨٦  اإلعتمادات والقبوالت
  ٢٠٫٠٨٦٫٢٩٩   -  --   ٢٠٫٠٨٦٫٢٩٩   السقوف غير المستغلة

  ١٨٫٨٥٣٫١٣٩   -  ١٫٦٠٥٫٣٤٩   ١٧٬٢٤٧٬٧٩٠   الكفاالت

 ٥٩٫٤٣٠٫١٢٤  -  ١٫٦٠٥٫٣٤٩  ٥٧٫٨٢٤٫٧٧٥  المجموع
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 رصدة مع جهات ذات عالقةأ - ٣٢
  

واإلدارة التنفيذية العليا وأعضاء مجلس اإلدارة يدخل البنك في معامالت وترتيبات واتفاقيات يكون أطرافها هم المدراء    -أ
يبين الجدول التالي  .والشركات التي يرتبطون بها وذلك من خالل األنشطة اليومية العادية بأسعار الفائدة والعموالت التجارية

 إجمالي قيمة المعامالت التي دخل فيها البنك مع األطراف ذات العالقة: 
  

      ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دينار أردني      دينار أردني    العالقةطبيعة   

              بنود داخل قائمة المركز المالي
 ٩٥٫٣٣٨٫٣٩٨    ٩٠٬٠٠١٬١٥٥    المركز الرئيسي  أرصدة وودائع لدى المركز الرئيسي

  ٤٣٣٫٦٩٧      ٦٨٣٬١٩٢    إدارة تنفيذية    تسهيالت ائتمانية مباشرة
              بنود قائمة الدخل والدخل الشامل

 ٥٬٨٨١٬٥٦٩     ٤٬٥٨٩٬٤٣٥   المركز الرئيسي   والت مقبوضةمفوائد وع
 ١٫٥٥٣     ٣٬٨٨٥   المركز الرئيسي  فوائد مدفوعة

 ٩٦٫٠٠٠     ١٠٨٬٠٠٠   المركز الرئيسي حصة البنك من نفقات المركز الرئيسي
 ٢٧٬٣٧٨     ٢٨٬٥٧٢  إدارة تنفيذية  فوائد مقبوضة 

 ٢٩٥٫٢٦٦     ٢٩٦٬١٥٢   إدارة تنفيذية    منافع اإلدارة اإلقليمية

  ما  ٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١تشكل صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في
٪ من صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة. علماً بأن تسهيالت جهات ذات عالقة تمثل تسهيالت ٠٫٣١و٪ ٠٫٤نسبته 

 أو بكفالتهم.ممنوحة ألعضاء اإلدارة التنفيذية 

  ما  ٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١يشكل صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في
 ٪ من قاعدة رأس مال البنك على التوالي.٠٫٧٢٪ و٠٬٩٨نسبته 

  ٧٫٥٪ إلى ٤تترواح أسعار الفائدة على التسهيالت بالدينار األردني بين.٪  

 ٥٫٨الى   ٪٥على التسهيالت بالدوالر األمريكي  تبلغ أسعار الفائدة% 

  ٩٪ إلى ٦تبلغ أسعار الفائدة على التسهيالت بالشيكل اإلسرائيلي بين.٪ 
  
تصنف األطراف كأطراف  .ي عمان (األردن) هو الطرف ذو السيطرة والتأثير الجوهرييعتبر المركز الرئيسي للبنك ف -ب

عتيادية إن للبنك تعامالت إ .شغيلية للبنكذات عالقة في حالة قدرتها على السيطرة أو التأثير الجوهري على القرارات المالية والت
مع المركز الرئيسي والفروع الخارجية وبعض الشركات الشقيقة والتابعة وفقاً ألسعار فوائد وعموالت يتم إحتسابها على أساس 

  .تجاري
 

 القضايا المقامة على البنك  - ٣٣
  

  وذلك ضمن النشاط الطبيعي للبنك. ٢٠١٩كانون األول  ٣١) قضية كما في ٤٨بلغ عدد القضايا المقامة على البنك (

على  ٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١دينار أردني كما في  ٢٫١٩٠٫٠٣٥و دينار أردني  ٢٬٤٠٦٬٤٠٤بلغت قيمة القضايا 
كانون األول  ٣١دينار أردني كما في   ٢٢٢٬٨٥٤ بلغ رصيد المخصصات لمواجهة القضايا المقامة على البنك مبلغ .التوالي
وفي تقدير إدارة البنك والمستشار القانوني للبنك فإنه  .٢٠١٨كانون األول  ٣١دينار أردني كما في  ٢٥٩٫٤٨٢مبلغ و ٢٠١٩

  القضايا باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها.لن يترتب على البنك أي إلتزامات لقاء هذه 
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 قياس القيمة العادلة   - ٣٤

التي ال تظهر بالقيمة العادلة في القوائم المالية ال تختلف بشكل جوهري عن  إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
  .قيمتها الدفترية

فيما يلي وصف للطرق واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة في القوائم 
  المالية: 

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

  

المدرجة بالتكلفة المطفأة  والتي  األدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
لها سعر فائدة ثابت عن طريق مقارنة التدفقات النقدية المخصومة بإستخدام  أسعار الفائدة السوقية عند إدراجها أول مرة مع 

  .األسعار السوقية الحالية ألدوات مالية مشابهة

يمة العادلة بعد تاريخ اإلعتراف المبدئي ، والتي تم تجميعها يوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية والتي تم قياسها بالق
  .في ثالثة مستويات تبعاً لمدى إمكانية قياس القيمة العادلة

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

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

  .: وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة )٣(دلة من المستوى قياس القيمة العا -
  

إن بعض الموجودات المالية مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية، والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد 
  .القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية (طرق التقييم والمدخالت المستخدمة) 

  

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 

  الدخل قائمة خالل 
 
  

        

  

  أسعار سوقيةأسهم غير متوفر لها 
 ٦٣٢٫٧٩٧  (غير مدرجة)

  
  

  لثالمستوى الثا

مقارنتها بالقيمة 
السوقية ألداة مالية 

 مشابهة

  
  

 ال ينطبق

  
  

 ال ينطبق
  --  --  --  --  ٦٣٢٫٧٩٧  المجموع

٢٠١٨  
  الموجودات المالية /المطلوبات المالية

  القيمة العادلة
كانون األول   ٣١ 

٢٠١٨  
  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 
 
  

        

  
  أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية

 ٦٣٢٫٧٩٧  (غير مدرجة)

  
  

  لثالمستوى الثا

مقارنتها بالقيمة 
السوقية ألداة مالية 

 مشابهة

  
  

 ال ينطبق

  
  

 ال ينطبق
  --  --  --  --  ٦٣٢٫٧٩٧  المجموع

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 فلسطينإدارة وفروع 
 

٦٧ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 قياس القيمة العادلة  ( تتمة) -٤٣
  

  القيمة العادلة    القيمة الدفترية  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩    ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

                موجودات مالية
 ٨٧٫٨٣٢٫٦٩٣   ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤   ٨٧٫٨٣٢٫٦٩٣   ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤  الفلسطينية نقد وأرصدة لدى سلطة النقد

أرصدة وودائع لدى بنوك ومؤسسات 
  ٩٥٫٢٢٥٫١٦٧    ٨٧٬٧٩٧٬٧٦٠    ٩٥٫٢٢٥٫١٦٧    ٨٧٬٧٩٧٬٧٦٠  مصرفية
  ٩٥٫٣٣٨٫٣٩٨    ٩٠٬٠٥١٬١٥٥    ٩٥٫٣٣٨٫٣٩٨    ٩٠٬٠٥١٬١٥٥  وودائع لدى المركز الرئيسيأرصدة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  ٦٣٢٫٧٩٧    ٦٣٢٬٧٩٧    ٦٣٢٫٧٩٧    ٦٣٢٬٧٩٧  قائمة الدخل

  ٣٧٫٨١٥٫٦٤٣    ٣٤٬٨١٥٬٥١٩    ٣٧٫٨١٥٫٦٤٣    ٣٤٬٨١٥٬٥١٩  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  --    ٣٬٩١٥٬٤٤٠    --    ٣٬٩١٥٬٤٤٠  ستخدام اإلحق موجودات 

  ١٤٠٫٣١٩٫٩٠٠    ١٧٢٬٣١٣٬٥٠٩    ١٤٠٫٣١٩٫٩٠٠    ١٧٢٬٣١٣٬٥٠٩  تسهيالت ائتمانية مباشرة
  ٤٬٦١٦٬٣٠٧    ٦٬٢٠٦٬٢٠٨    ٤٬٦١٦٬٣٠٧    ٦٬٢٠٦٬٢٠٨  موجودات مالية أخرى

  ٤٦١٬٧٨٠٬٩٠٥    ٥٠١٬٥٣٣٬٩٩٢    ٤٦١٬٧٨٠٬٩٠٥    ٥٠١٬٥٣٣٬٩٩٢  
                مطلوبات مالية

  ٢٫٨٢٧٫١١٨    ١٧٬٤٣٨٬٦٤٣    ٢٫٨٢٧٫١١٨    ١٧٬٤٣٨٬٦٤٣  ودائع سلطة النقد الفلسطينية
  ٧٫٥٣٨٫٩٨٠     ١٤٬٣٦١٬٢٣٥    ٧٫٥٣٨٫٩٨٠     ١٤٬٣٦١٬٢٣٥  أرصدة وودائع لبنوك ومؤسسات مصرفية

  ٣٦٨٫٦٩٣٫٤٠٦     ٣٧٩٬٧٢٧٬٤٠٤    ٣٦٨٫٦٩٣٫٤٠٦     ٣٧٩٬٧٢٧٬٤٠٤  ودائع العمالء
  --    ٣٬٨٠٨٬٨١٥    --    ٣٬٨٠٨٬٨١٥  عقود االيجار مطوبات

   ١٥٫٦٩٩٫٢٢٧     ١٧٬٧٣٤٬٠٥١     ١٥٫٦٩٩٫٢٢٧     ١٧٬٧٣٤٬٠٥١  تأمينات نقدية
  ٣٬٧٤١٬١٠٩    ٣٬٤٦٤٬١٧٦    ٣٬٧٤١٬١٠٩    ٣٬٤٦٤٬١٧٦  مطلوبات مالية أخرى

  ٣٩٨٬٤٩٩٬٨٤٠    ٤٣٦٬٥٣٤٬٣٢٤    ٣٩٨٬٤٩٩٬٨٤٠    ٤٣٦٬٥٣٤٬٣٢٤  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 فلسطين إدارة وفروع
 

٦٨ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 التركز في الموجودات والمطلوبات - ٣٥
 توزيع الموجودات والمطلوبات وحقوق المركز الرئيسي وبنود خارج قائمة المركز المالي طبقاً للتوزيع الجغرافي والقطاعي كما يلي:

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 

 

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

    موجودات  
مطلوبات وحقوق 

    المركز الرئيسي
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

  ٢٥٬٢٧٠٬٦٤١   ٤٧٠٫١١٩٫٨٣١    ٢٥٥٫٧٠٨٫٦٤٦    ٥٠٬٨٨٤٬١٣٦     ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤    ٢٩١٬٩٨٩٬٥٢١  داخل فلسطين
  ٢٬٧٨٢٬٠٣٥    -    ١٧٣٫٧٧٣٫٢٥٤    ١٬٤٥٧٬٠٩٧     -     ١٦٨٬٣٧٥٬٧٦٨  دول عربية

أوروبا 
 ٢٧٬٠٤٩٬٧٩٢   -    ٤٠٫٠٥٠٫٤٠٥    -    -    ٤٧٬٨٩٧٬٧٤٣  وإسرائيل

  ٤٬٣٢٧٬٦٥٦    -    ٥٨٧٫٥٢٦    -      -      ١٬٢٩٣٬٣٠٢  دول أخرى
  ٥٩٫٤٣٠٫١٢٤   ٤٧٠٫١١٩٫٨٣١   ٤٧٠٫١١٩٫٨٣١    ٥٢٬٣٤١٬٢٣٣     ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤     ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤  المجموع

                          حسب القطاع
شركات 

 ٥٧٫٦٦٨٫٥٧٤    ٥٤٬٦٩٩٬٤١٩   ١١٠٬٨٧٣٬٠٤٥    ٥٠٬٧٢١٬٧٣١    ٥٤٬٧٩٦٬٣٠٣    ١٤٠٬٩٨٩٬٣٥٩  ومؤسسات
  ١٫٧٥٨٫١٠٦   ٣٣٠٬٢٣٨٬٧٦٩   ٢٩٬٤٤٦٬٨٥٥    ١٬٦١٩٬٥٠٢     ٣٤٢٬٦٦٥٬١٥١     ٣١٬٣٢٤٬١٥٠  األفراد
 -   ١٠٬٣٦٨٬١٣٢   ٣١٩٬٢٨٧٬٥٥٦    -     ٣١٬٨١٣٬١٠٤     ٣١٩٬٦١٨٬٣٧٩  خزينة
 ٣٫٤٤٤   ٧٤٬٨١٣٬٥١١   ١٠٬٥١٢٬٣٧٥    -     ٨٠٬٢٨١٬٧٧٦     ١٧٬٦٢٤٬٤٤٦  أخرى

  ٥٩٫٤٣٠٫١٢٤   ٤٧٠٬١١٩٬٨٣١   ٤٧٠٬١١٩٬٨٣١    ٥٢٬٣٤١٬٢٣٣     ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤     ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤  المجموع



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 فلسطين إدارة وفروع
 

٦٩ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  إدارة المخاطر  - ٣٦
  

عملية تتم إدارة المخاطر الضمنية المتعلقة بأنشطة البنك وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر لتبقى في إطار الحدود المسموح بها، ونظراً ألهمية 
يتعرض البنك للمخاطر  .الموظفينإدارة المخاطر على أرباح البنك، يتم توزيع المهام والمسؤوليات الرقابية المرتبطة بهذه المخاطر على 

يتم إدارة المخاطر  .االئتمانية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق التي تمثل مخاطر عمليات المتاجرة والتحوط، باإلضافة إلى مخاطر التشغيل
من خالل عملية إدارة المخاطر  المتعلقة بتغير العوامل وأثر العوامل التكنولوجية وقطاع الصناعة من خالل عملية التخطيط االستراتيجي وليس

  .االعتيادية
  

  عملية إدارة المخاطر 
  

 يعتبر مجلس إدارة البنك هو الجهة المسؤولة عن تحديد ومراقبة المخاطر، وباالضافة الى ذلك يوجد عدة جهات أخرى مسؤولة عن عملية إدارة
  .البنك وفروعه في كافة مناطق تواجده مخاطر

  

  لجنة المخاطر 
  

  .مسؤولية تطوير إستراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ واألطر العامة والحدود المسموح بها على لجنة المخاطرتقع 
  

  قياس المخاطر وأنظمة التقارير
  

تعكس هذه الحدود إستراتيجية عمل  .تتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها من خالل مراقبة الحدود المسموح بها لكل نوع من أنواع المخاطر
يتم جمع المعلومات من  .البنك وعوامل السوق المختلفة المحيطة باالضافة الى مستوى المخاطر المقبول مع التركيز على قطاعات مالية معينة

ات على مجلس إدارة البنك ولجنة تعرض هذه المعلوم .اإلدارات المختلفة وتحليلها للتعرف المبكر على المخاطر المتوقعة التي قد تنجم عنها
  .التدقيق والرئيس المباشر لكل إدارة من إدارات البنك

 
  التدقيق الداخلي 

  
ءات يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر سنوياً من خالل دائرة التدقيق الداخلي من خالل فحص كفاية اإلجراءات المتخذة ومدى اإللتزام باإلجرا

  .تقوم دائرة التدقيق الداخلي بمناقشة نتائج التدقيق مع إدارات البنك ويتم عرض نتائج عملها على لجنة التدقيق في المركز الرئيسي .المطلوبة
  

  تخفيض المخاطر 
  

لفائدة والعمالت كجزء من عملية إدارة المخاطر يقوم البنك بإستخدام مشتقات وأدوات مالية أخرى إلدارة المراكز الناتجة عن التغير في أسعار ا
تقيم المخاطر قبل الدخول في عمليات تحوط، كما تقوم دائرة المخاطر بمراقبة فعالية عمليات التحوط  .األجنبية ومخاطر رأس المال واالئتمان

  .بشكل شهري، وفي حال وجود عمليات تحوط غير فعالة يقوم البنك بتنفيذ عمليات تحوط مناسبة لتخفيف أثر هذه العمليات
  

  إدارة مخاطر االئتمان الً : أو
  

حدوث  مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك مما يؤدي الى
ومجموع القروض والديون خسائر. يعمل البنك على ادارة مخاطر االئتمان من خالل وضع سقوف لمبالغ القروض والسلف (فرد أو مؤسسة) 

الء الممنوحة لكل قطاع وكل منطقة جغرافية ، كذلك يعمل البنك على مراقبة مخاطر االئتمان ويعمل بإستمرار على تقييم الوضع االئتماني للعم
  .اضافة الى حصول البنك على ضمانات مناسبة من العمالء

  
)  باإلضافة الى ذلك فإن التزامات البنك خارج المركز المالي ٨مبينة في ايضاح رقم (ان تفاصيل القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء 

) كما يحد البنك من مخاطر تركز الموجودات والمطلوبات من خالل توزيع نشاطاته على ٣١المعرضة لمخاطر االئتمان مبينة في ايضاح رقم (
  .عدة قطاعات

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٧٠ 
 

 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 ( تتمة)إدارة المخاطر  - ٣٦
  

 (تتمة) إدارة مخاطر االئتمانأوالً : 
  

  مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالنقد وما في حكمه
  

دينار  ٢٢٢٫٣٨٥٫١٠٢دينار أردني (مبلغ  ٢٠٥٬١٤٢٬٢١٢مبلغ  ٢٠١٩كانون األول  ٣١يبلغ النقد وما في حكمه الذي يحتفظ به البنك كما في 
) ، ويمثل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان من هذه الموجودات. يتم االحتفاظ بالنقد وما في حكمه لدى سلطة ٢٠١٨كانون األول  ٣١أردني كما في 

  .الفلسطينية ولدى المركز الرئيسي ولدى مصارف ومؤسسات مالية أخرىالنقد 
  

  االستثمار في األوراق المالية  (السندات)
  
  

مليون دينار أردني كما  ٣٥إن كافة اإلستثمارات في األوراق المالية (السندات) الصادرة عن البنك المركزي األردني والتي تبلغ قيمتها ما يقارب 
) ، والمصنفة بالتكلفة المطفأة لم تتجاوز موعد اإلستحقاق ٢٠١٨كانون األول  ٣١مليون دينار أردني كما في  ٣٨(مبلغ  ٢٠١٩كانون األول  ٣١في 

  ف العالمية.حسب التصنيف الصادر عن وكاالت التصنيB١ وهي غير منخفصة القيمة، وإن التصنيف االئتماني للدولة (األردن) هو 
 

  الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان 
، يقوم البنك عند تحديد ما اذا كانت مخاطر عدم االنتظام بالنسبة ألداة مالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي وعند تقدير خسارة االئتمان المتوقعة

تكلفة او جهد غير مبرر. ويشمل ذلك المعلومات الكمية النوعية على  باألخذ في الحسبان المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون
سابات حد سواء، بما في ذلك نظام تصنيف المخاطر االئتمانية الداخلية، وتصنيفات المخاطر الخارجية، في حال توفرها وحالة التأخر في سداد الح

فقد يقرر البنك ايضا ان التعرض قد خضع لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان والحكم االئتماني والخبرة التاريخية ذات الصلة، حيثما أمكن ذلك. 
  ب.استناداً الى مؤشرات نوعية يرى البنك أنها مؤشرات تدل على ذلك وقد ال ينعكس أثرها بشكل كامل في التحليل الكمي لها في الوقت المناس

  
  االعتراف األولي، يتم مراعاة المعايير التالية:عند تحديد ما اذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير منذ 

   
 تخفيض االئتمان  -
  إعادة هيكلة التسهيالت خالل الشهور االثنى عشر السابقة -
  يوماً كما في التقرير ٣٠تسهيالت متأخرة السداد بـ  -

  

  درجات مخاطر االئتمان
  

ً لطبيعة التعرض يتم تعريف درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية  تشير الى مخاطر عدم االنتظام. تفاوت هذه العوامل تبعا
  للمخاطر ونوع المقترض. تخضع حاالت التعرض للمخاطر للرصد المستمر، مما قد يؤدي الى نقل التعرض الى درجة مخاطر ائتمانية مختلفة.

 
 التعثر وآلية معالجة التعثر: 

 

يوم وارتفاع ملحوظ في درجات المخاطر، اضافة الى أية بوادر تشير الى  ٩٠تسهيالت العمالء تزيد عن في ظهور مستحقات على التعثر يتلخص 
  : وجود احتمالية تعثر لدى العميل يستدعي شمول بعض العمالء ضمن مفهوم التعثر ومنها على سبيل المثال ال الحصر

 

 .نات الماليةصعوبات مالية مؤثرة يواجهها المدين كوجود ضعف شديد في البيا -
 .اطفاء جزء من االلتزامات المترتبة على المدين نتيجة لصعوبات مالية -
 .عدم سداد االلتزامات في مواعيدها -
 .افالس المدين -
  .حاجة المدين الى تنظيم التزاماته (هيكلتها) أو اعادة جدولتها -
  
  
  
  
  
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٧١ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 ( تتمة)إدارة المخاطر  - ٣٦
  

 (تتمة) إدارة مخاطر االئتمانأوالً : 
 

 التعرضات لمخاطر االئتمان  .أ
  

    ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دينار أردني    دينار أردني      

          بنود داخل قائمة المركز المالي
  ٤٨٫٨٣٠٫٩٣٣    ٤٩٫٧٠٠٫٩١١    أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

  ٩٥٫٢٢٥٫١٦٧    ٨٧٫٧٩٧٫٧٦٠    أرصدة وودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
  ٩٥٫٣٣٨٫٣٩٨    ٩٠٫٠٥١٫١٥٥    أرصدة وودائع لدى المركز الرئيسي

        تسهيالت ائتمانية مباشرة
  ١٨٫٦١١٫٥٨٦     ١٧٫٩٨٤٫٥٨٧      فراداأل

  ٣١٫٥١٢٫٣٧٢     ٣٧٫٦٥٦٫٢٣١    الشركات الكبرى
  ٢٢٫٧٧٧٫٥٠٨     ٢١٫٠٢٥٫٧٥١    الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  ٢١٫٥٨٦٫٤٧٤     ٢٦٫٥٠١٫٩٩٤    القروض العقارية
  ٤٥٫٨٣١٫٩٦٠     ٦٩٫١٤٤٫٩٤٦   الحكومة والقطاع العام 

  ٣٧٫٨١٥٫٦٤٣     ٣٤٫٨١٥٫٥١٩     موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  ٧٤٠٫٧٨٨     ٧٦٠٫٣٤٨     موجودات أخرى

  ٤١٨٫٢٧٠٫٨٢٩   ٤٣٥٫٤٣٩٫٢٠٢    مجموع البنود داخل قائمة المركز المالي
          

          بنود خارج قائمة المركز المالي
  ٣٫٦٢٦٫٨٣٢       ٣٬٥٥٦٬٧١٧    اعتمادات 

  ١٦٫٨٦٣٫٨٥٤     ٢٬٧٨٨٬٩٩٥    قبوالت
  ١٨٫٨٥٣٫١٣٩     ١٦٬٢٧٢٬٢١٤    كفاالت

     ٢٠٫٠٨٦٫٢٩٩   ٢٩٬٧٢٣٬٣٠٧    سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة
  ٥٩٫٤٣٠٫١٢٤   ٥٢٬٣٤١٬٢٣٣    مجموع البنود خارج قائمة المركز المالي

  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٧٢ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  المخاطر ( تتمة)إدارة  - ٣٦
  

 أوالً : إدارة مخاطر االئتمان (تتمة)
 

 التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر  -ب
 : ٢٠١٩) لسنة ٩فيما يلي توزيع التعرضات اإلئتمانية للتسهيالت المباشرة حسب مراحل التصنيف وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

  

  
  

   
  
  
  
 
  
 
  
  

  الشركات الكبرى  األفراد 
والمؤسسات الشركات 

    القروض العقارية    الصغيرة والمتوسطة
الحكومة والقطاع 

  المجموع   العام
  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 ) ٢المرحلة (

  ١١٬٦٢٠٬٦٥٦   -   ١٬٥٩٦٬٣٠٢   ٤٣٬٩٠٨٬٣٥   ٥٬٣٦٥٬٦٨٥   ٧٥٠٬٣١٤ )٣المرحلة (

  ١٨٥٬٨٧٨٬٩٨١   ٦٩٬١٤٧٬٠٥٦   ٢٨٬٩١٣٬٢٥٦   ٢٤٬٧٤٦٬٦٠١  ٤٣٬٩٥٢٬٨٦٥   ١٩٬١١٩٬٢٠٣ اإلجمالي 

  (٣٫٥٥٦٫١٤٨)      -   (٣٣٨٫٤٣١)   (١٫٥٠٧٫١٤٢)   (١٫٦٦١٫٠١٤)   (٤٩٫٥٦١) موالت معلقةفوائد وع

  (١٠٫٠٠٩٫٣٢٤)    (٢٫١١٠)   )(٢٬٠٧٢٬٨٣١    )(٢٬٢١٣٬٧٠٨   )(٤٬٦٣٥٬٦٢٠   )(١٬٠٨٥٬٠٥٥ مخصص تدني التسهيالت

 ١٧٢٫٣١٣٫٥٠٩    ٦٩٫١٤٤٫٩٤٦    ٢٦٫٥٠١٫٩٩٤    ٢١٫٠٢٥٫٧٥١   ٣٧٫٦٥٦٫٢٣١    ١٧٫٩٨٤٫٥٨٧   



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٧٣ 
 

  

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
 : ٢٠١٨) لسنة ٩فيما يلي توزيع التعرضات اإلئتمانية للتسهيالت المباشرة حسب مراحل التصنيف وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    الشركات الكبرى   األفراد 
الشركات والمؤسسات 

 المجموع   الحكومة والقطاع العام   القروض العقارية    الصغيرة والمتوسطة
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  ٢٠١٨

   ٤٦٫٢٣٩٫١٧٧   ٢٠٫٦٤٧٫٤٢٩   ٢١٫٧٣٢٫٥١٤   ٣١٫٧٤٦٫٥٦٣   ١٨٫١٩٧٫٥٨٧  )١المرحلة (
 

١٣٨٫٥٦٣٫٢٧٠  
  ٢٫٥٥٩٫٤١٩    ٤٤   ١٫٣٤٩٫٠٣٨   ٦٤٤٫٣٧٣   --   ٥٦٥٫٩٦٤  ) ٢المرحلة (

  ١٠٫٣٣٥٫٥٠٧    --   ١٫٠٢٦٫٧٤٦   ٤٫٠٤٦٫٢٣٩   ٥٫٠٢٠٫٢٩٥   ٢٤٢٫٢٢٧  )٣المرحلة (

 ١٥١٫٤٥٨٫١٩٦   ٤٦٫٢٣٩٫٢٢١    ٢٣٫٠٢٣٫٢١٣    ٢٦٫٤٢٣٫١٢٦    ٣٦٫٧٦٦٫٨٥٨    ١٩٫٠٠٥٫٧٧٨ اإلجمالي 
 (٣٫٠٨٩٫٩٨٥)   --   (٢٦٤٫١٣٧)   (١٫٥٠٦٫٨٣٧)   (١٫٢٩٣٫٧٣١)   (٢٥٫٢٨٠)  فوائد وعموالت معلقة

 )٨٫٠٤٨٫٣١١(   )٤٠٧٫٢٦١(   )١٫١٧٥٫١٨٩(   )٢٫١٣٦٫٢١١(   )٣٫٩٦٠٫٧٥٦(   )٣٦٨٫٨٩٤(  مخصص تدني التسهيالت

 ١٤٠٫٣١٩٫٩٠٠   ٤٥٫٨٣١٫٩٦٠    ٢١٫٥٨٣٫٨٨٧    ٢٢٫٧٨٠٫٠٧٨    ٣١٫٥١٢٫٣٧١   ١٨٫٦١١٫٦٠٤  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٧٤ 
 

  
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
 

 (تتمة) إدارة مخاطر االئتمانأوالً : 
  

  توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت االئتمانية -ج

  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  

  

    الكبرىالشركات    األفراد 

الشركات 
والمؤسسات الصغيرة 

   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
 

٧٥ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
 

 (تتمة) إدارة مخاطر االئتمانأوالً : 
  

  توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت االئتمانية -ج
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

    الشركات الكبرى   األفراد 
الشركات والمؤسسات 

   القروض العقارية    الصغيرة والمتوسطة
الحكومة والقطاع 

 المجموع   العام
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  ٢٠١٨

                        

  ٤٥٬١٣٨٬٦١٠    ١٢٣٫٠٢٠    ١٥٫٨٠٩٫٣٤٢   ١٢٫٣٥٣٫٢٢٧   ١٥٫٦٤٦٫١٢٥    ١٫٢٠٦٫٨٩٦  المجموع

                      منها:
 ٨٬١٩٦٬٧٩٧   -   ١٤٣٫٦٩٠   ٤٫٦٦٧٫٢١٤  ٢٫٩٢٥٫٠٣٢   ٤٦٠٫٨٦١  تأمينات نقدية

  ٣٠٫٢٥٨٫٧٠٨    ١٢٣٫٠٢٠    ١٥٫٦٦٥٫٦٥٢    ٥٫٤٦٥٫٤٩٨   ٨٫٧١٨٫٦٤٢    ٢٨٥٫٨٩٦  عقارية
  ٢٫٩٦٧٫٩٣٠    -    -    -    ٢٫٩٦٧٫٥٥٣    ٣٧٧  أسهم متداولة

  ٣٫٧١٥٫١٧٥    -    -    ٢٫٢٢٠٫٥١٥   ١٫٠٣٤٫٨٩٨    ٤٥٩٫٧٦٢  سيارات وآليات

  ٤٥٬١٣٨٬٦١٠    ١٢٣٫٠٢٠    ١٥٫٨٠٩٫٣٤٢    ١٢٫٣٥٣٫٢٢٧    ١٥٫٦٤٦٫١٢٥    ١٫٢٠٦٫٨٩٦  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٧٦ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
 

 (تتمة) إدارة مخاطر االئتمانأوالً : 
  
 التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي -د

  
  
  
  
  
  

 إجمالي    أخرى    أوروبا وإسرائيل    دول عربية   داخل فلسطين 
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

  ٤٩٬٧٠٠٬٩١١       -       -       -     ٤٩٬٧٠٠٬٩١١   أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
والمركز  أرصدة وودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

  الرئيسي 
 -    

  
 ١٣٢٬٦٩٣٬٠١٧  

  
 ٤٣٬٨٦٢٬٥٩٦  

  
 ١٬٢٩٣٬٣٠٢  

  
 ١٧٧٬٨٤٨٬٩١٥  

                تسهيالت ائتمانية مباشرة:
  ١٧٬٩٨٤٬٥٨٨       -      -       -     ١٧٬٩٨٤٬٥٨٨   لألفراد

  ٣٧٬٦٥٦٬٢٣٠       -      -       -     ٣٧٬٦٥٦٬٢٣٠   الشركات الكبرى
  ٢١٬٠٢٥٬٧٥١       -      -       -     ٢١٬٠٢٥٬٧٥١   الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  ٢٦٬٥٠١٬٩٩٤       -      -       -     ٢٦٬٥٠١٬٩٩٤   القروض العقارية
  ٦٩٬١٤٤٬٩٤٦       -      -       -     ٦٩٬١٤٤٬٩٤٦   للحكومة والقطاع العام

  ٣٤٬٨١٥٬٥١٩       -       -     ٣٤٬٨١٥٬٥١٩       -   موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  ٧٦٠٬٣٤٨       -     ٣٥٬١٤٧     ٦٧٦٬٠٩٨     ٤٩٬١٠٣   موجودات أخرى

 ٤٣٥٬٤٣٩٬٢٠٢   ١٬٢٩٣٬٣٠٢   ٤٣٬٨٩٧٬٧٤٣   ١٦٨٬١٨٤٬٦٣٤   ٢٢٢٬٠٦٣٬٥٢٣  ٢٠١٩كانون األول  ٣١المجموع كما في 
 ٤١٨٬٢٧٠٬٨٢٩   ٥٨٧٬٥٢٦   ٤٠٬٠٥٠٬٤٠٥   ١٧٣٬٧٧٣٬٢٥٤   ٢٠٣٬٨٥٩٬٦٤٤  ٢٠١٨كانون األول  ٣١المجموع كما في 

                    بنود خارج قائمة المركز المالي:

 ٥٢٬٣٤١٬٢٣٣   --   --    ١٬٤٥٧٬٠٩٧   ٣٧٬١٥٧٬٨٨٣  ٢٠١٩كانون األول  ٣١المجموع كما في 
 ٥٩٬٤٣٠٬١٢٤   ٤٬٣٢٧٬٦٥٦   ٢٧٬٠٤٩٬٧٩٢   ٢٬٧٨٢٬٠٣٥   ٢٥٬٢٧٠٬٦٤١ ٢٠١٨كانون األول  ٣١المجموع كما في 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٧٧ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
 

 (تتمة) إدارة مخاطر االئتمانأوالً : 
  

  االقتصادي  حسب التوزيع االئتمانية التعرضات  -هـ 
  

  صناعة  مالي
  تجارة

  وزراعة
عقارات 

  أفراد  وإنشاءات
حكومة والقطاع 

  اجمالي  أخرى  العام
  دينار أردني  دينار أردني  أردني دينار  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  

  ٤٩٬٧٠٠٬٩١١   -  -  -  -  -  -   ٤٩٬٧٠٠٬٩١١   أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
  أرصدة وودائع لدى لدى المركز الرئيسي

  ١٧٧٬٨٤٨٬٩١٥ - - - - - - ١٧٧٬٨٤٨٬٩١٥  وبنوك ومؤسسات مصرفية
  ٣٤٬٨١٥٬٥١٩ -  ٣٤٬٨١٥٬٥١٩ - - - - -  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

   ١٧٢٬٣١٣٬٥٠٩   ٥٬٧٧٩٬٣٤٢   ٦٩٬١٤٤٬٩٤٦  ١٧٬٩٨٤٬٥٦٤  ٢٩٬٧١٣٬٤٣٠  ٤٣٬٠٤٨٬٧٥٧  ٥٬٧٠٦٬٠٧٧  ٩٣٦٬٣٩٣  تسهيالت ائتمانية مباشرة
  ٧٦٠٬٣٤٨   -     -     -   -   -      -   ٧٦٠٬٣٤٨   موجودات أخرى

  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 
  ٤١٨٬٢٧٠٬٨٢٩   ١٢٬٣٥٥٬٢٤٩   ٣٨٬٦٣١٬٣٣٣   ١٨٬٦٥٠٬١٦٨  ٢١٬٤٤٨٬٦٨٠  ٤٣٬٧٣٧٬٣٥٦  ٤٬٥٦٦٬٤٦٨   ٢٧٨٬٨٨١٬٥٧٥  ٢٠١٨كانون األول  ٣١المجموع في 

 
 
 
 
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٧٨ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون 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
  

البنك لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة تنجم مخاطر أسعار الفائدة  عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية ، يتعرض 
ة لعدم توافق أو لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية المتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد في فترة زمني

  .الل إستراتيجية إدارة المخاطرمعينة، ويقوم البنك بإدارة هذه المخاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات من خ
  

يعمل البنك على إدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بموجوداته ومطلوباته على أساس مجمع. ويتم أخذ كافة العناصر المرتبطة 
الل اجتماعاتها الدورية بالتعرض ألسعار الفائدة بعين االعتبار في إدارة مخاطرها، حيث تقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ومن خ

باستعراض تقرير فجوات أسعار الفائدة وتقرير توقعات أسعار الفائدة للوقوف على مخاطر أسعار الفائدة في األجل القصير واألجل الطويل 
  ألساليب التالية:واتخاذ القرارات المالئمة للحد من هذه المخاطر في ضوء توقعات اتجاه أسعار الفائدة من خالل استخدام كل من أو بعض ا

  إعادة تسعير الودائع و/ أو القروض. - 

  إجراء تغيير في آجال استحقاق وحجم الموجودات والمطلوبات الحساسة ألسعار الفائدة. - 

 شراء أو بيع االستثمارات المالية. - 

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 

  العملة

الزيادة بسعر 
  الفائدة

  (نقطة مئوية)

حساسية إيراد 
  الفائدة 

  (قائمة الدخل)

  الزيادة
بسعر الفائدة 
  (نقطة مئوية)

حساسية إيراد 
  الفائدة 

 (قائمة الدخل)
  ١٬٣٠٣   ١٠   ١٬٢٨٥   ١٠  دينار أردني

 ٢٬٢١٤   ١٠  (١٬٨٥٥)   ١٠  دوالر امريكي
 ٩٠١   ١٠  ٢٢٦   ١٠  شيقل إسرائيلي

 ٦   ١٠  ٣٣٥   ١٠   يورو
  

 ومعاكس ألثر الزيادة أعاله.إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة مساٍو 
 
 
 
  

  
  
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٧٩ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦\

 

  السوقمخاطر ثانياً : 
       خاضعة لمخاطر أسعار الفوائد  الفائدة تسعير فجوة  -أ

  
  

ى سنـة واحــدة ٦من     شهور ٦شهور إلى  ٣من     شهور  ٣من شهر إلى     أقل من شهر    شهـور حـت
  مـن سنة

  المجمـوع    غير خاضعة لمخاطر أسعار الفائدة  سنـوات ٣أكثر من   سنوات ٣حتى  

  أردنيدينار     دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  ٢٠١٩

                                الموجودات :
 نقد وأرصدة لدى سلطة النقد

 ١٠٥٬٨٠١٬٦٠٤   ٩٢٬٣٣٠٬٦٠٤   - - - - - ١٣٬٤٧١٬٠٠٠  الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
مصرفية وودائع لدى المركز 

 ١٧٧٬٨٤٨٬٩١٥   ٧٬٦٤٩٬٤٢٦   - - ١٢٣٬٠٩٦ ٨٠٬٠١٣ ٧٬٣٧٢٬٣٦٥ ١٦٢٬٦٢٤٬٠١٥  الرئيسي
موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 ٦٣٢٬٧٩٧   ٦٣٢٬٧٩٧   - - - - - -  من خالل قائمة الدخل 

 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
  ممتلكات وآالت ومعدات

 ١٠٬٨٣٨٬٧٩٣   ١٠٬٨٣٨٬٧٩٣   - - - - - -  وموجودات أخرى 

 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 
 ٣١٬٧٩٩٬٨٧٨   --  -- -- -- -- ٨٬٢٠٦٬٤٢٠ ٢٣٬٥٩٣٬٤٥٨  مصرفية ودائع المركز 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 -- -- --  عقوداإليجار  مطلوبات

 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  ١٠٧٬٦٤٣٬٣٢٨  ٤٧٬٠٠٥٬٧٤٠  ٤٣٬٤٢٧٬٢٦٠  ٣٥٬٩٢٢٬٩٢٦  ٢٧٬٥٩٠٬٦٤٨  ٥٠٬٦٤٧٬٤٣٥  ١٢٦٬٣٩٤٬٤٢٨  مجموع المطلوبات

  حقوق المركز الرئيسي مجموع
 --    --    --    --    --    --    ٧٠٬٩٢٤٬٥٦٩    ٧٠٬٩٢٤٬٥٦٩  

مجموع المطلوبات وحقوق  
  المركز الرئيسي

 ٥٠٩٬٥٥٦٬٣٣٤    ١٧٨٬٥٦٧٬٨٩٧    ٤٧٬٠٠٥٬٧٤٠    ٤٣٬٤٢٧٬٢٦٠    ٣٥٬٩٢٢٬٩٢٦    ٢٧٬٥٩٠٬٦٤٨    ٥٠٬٦٤٧٬٤٣٥    ١٢٦٬٣٩٤٬٤٢٨  

    -   (٥٩٬٨١١٬٠٨٠)    ١١٬٥٠٢٬٨٧٩    ٩٬٥٩٥٬٠٩٨   (٧٬٥٥٢٬٤٢٠)   (٦٬٦٠٣٬٦٨٦)   (٢٨٬١٠٩٬٥١٣)    ٨٠٬٩٧٨٬٧٢٢   فجوة إعادة تسعير الفائدة

    -      -    ٥٩٬٨١١٬٠٨٠    ٤٨٬٣٠٨٬٢٠١    ٣٨٬٧١٣٬١٠٣    ٤٦٬٢٦٥٬٥٢٣    ٥٢٬٨٦٩٬٢٠٩    ٨٠٬٩٧٨٬٧٢٢   فجوة االستحقاق التراكمية
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٨٠ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  

 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
 

  السوقمخاطر ثانياً : 
  فجوة تسعير الفائدة  -أ

  

       خاضعة لمخاطر أسعار الفوائد  

  
  

  شهور  ٣من شهر إلى     أقل من شهر
 ٦شهور إلى  ٣من 

    شهور
شهـور حتـى  ٦من 

   سنـة واحــدة
  مـن سنة

  سنوات ٣حتى  
 ٣أكثر من 
  سنـوات

غير خاضعة 
لمخاطر أسعار 

  المجمـوع    الفائدة

  أردنيدينار     دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  ٢٠١٨

                              الموجودات :

 ٨٧٫٨٣٢٫٦٩٣   ٧٤٫١٩٧٫٦٩٣   --  --  --  --  --   ١٣٫٦٣٥٫٠٠٠  الفلسطينية نقد وأرصدة لدى سلطة النقد
  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات

 ١٩٠٫٥٦٣٫٥٦٥   --   --   --   --   --   ١٤٫٣٣٨٫٤٩٣   ١٧٦٫٢٢٥٫٠٧٢  مصرفية وودائع لدى المركز الرئيسي 

 ٦٣٢٫٧٩٧   ٦٣٢٫٧٩٧   --  --   --   --   --   --  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 ٣٧٫٨١٥٫٦٤٣   --   ٣٤٫٨١٥٫٦٤٣   --   --   ٣٫٠٠٠٫٠٠٠   --   --  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 ١٤٠٫٣١٩٫٩٠٠   --   ٢٨٬٧٠٩٬٢١٩   ٣٨٫٥٨٥٫٩٢٧   ٢٧٫٦٨٠٫٢١٨   ١٥٫٥١٩٫٠٤٨   ١٩٫١٩٢٫٨٦١   ١٠٫٦٣٢٫٦٢٧  تسهيالت ائتمانية مباشرة

 ٧٬١٠٠٬٩٩٤   ٧٬١٠٠٬٩٩٤   --   --   --   --   --   --  ممتلكات وآالت ومعدات

 ٦٧٢٬٨٦٢   ٦٧٢٬٨٦٢   --   --   --   --   --   --  غير ملموسةموجودات 

 ٥٫١٨١٫٣٧٧   ٥٫١٨١٫٣٧٧   --  --  --  --  --   --  أخرىموجودات 
 ٤٧٠٫١١٩٫٨٣١   ٨٧٬٧٨٥٬٧٢٣   ٦٣٬٥٢٤٬٨٦٢   ٣٨٫٥٨٥٫٩٢٧   ٢٧٫٦٨٠٫٢١٨   ١٨٫٥١٩٫٠٤٨   ٣٣٫٥٣١٫٣٥٤   ٢٠٠٫٤٩٢٫٦٩٩ مجموع الموجودات

                        المطلوبات :
أرصدة وودائع لبنوك ومؤسسات مصرفية ودائع 

 ١٠٫٣٦٦٫٠٩٨   --  --  --  --  --  --  ١٠٫٣٦٦٫٠٩٨  المركز الرئيسي

 ٣٦٨٫٦٩٣٫٤٠٦   ١٠٤٫٦٠١٫٥٤٣   ٤٠٫٧٨٧٫٧٦٣  ٤٠٫٦٢٦٫٨٤٥  ٢٢٫٤١٨٫٢٢٢  ٢٥٫٤٥٣٫٣٣٣  ٣٩٫٢٦٦٫٦٨٨  ٩٥٫٥٣٩٫٠١٢ ودائع العمالء

 ١٥٫٦٩٩٫٢٢٧   ٣٫٧٤١٫٢٦٥   --  --  ٨٫٦٨٤٫٤٦٣  ٥١٤٫٩١٣  ٧٠٠٫٣٩٢  ٢٫٠٥٨٫١٩٤ نقديةتأمينات 

 ٩٢٫٨١٩      --  ٩٢٫٨١٩  --  --  --  -- مخصصات الضرائب

 ٥٠٤٫٦١١   ٥٠٤٫٦١١   --  --  --  --  --  --  مخصصات متنوعة

 ٤٫٥٧٠٫٩٣٧   ٤٫٥٧٠٫٩٣٧   --  --  --  --  --  --  أخرىمطلوبات 
 ٩٢٧٫٠٩٨ .٣٩٩   ١١٣٬٤١٨٬٣٥٦   ٤٠٫٧٨٧٫٧٦٣   ٤٠٫٧١٩٫٦٦٤   ٣١٫١٠٢٫٦٨٥   ٢٥٫٩٦٨٫٢٤٦   ٣٩٫٩٦٧٫٠٨٠   ١٠٫٧٩٦٫٣٣٠٤  مجموع المطلوبات

 ٧٠٫١٩٢٫٧٣٣   ٧٠٫١٩٢٫٧٣٣   --   --   --   --   --   --  حقوق المركز الرئيسيمجموع 
 ٤٧٠٬١١٩٬٨٣١   ١٨٣٬٦١١٬٠٨٩   ٤٠٬٧٨٧٬٧٦٣   ٤٠٬٧١٩٬٦٦٤   ٣١٬١٠٢٬٦٨٥   ٢٥٬٩٦٨٬٢٤٦   ٣٩٬٩٦٧٬٠٨٠   ١٠٧٬٩٦٣٬٣٠٤  المركز الرئيسي  مجموع المطلوبات وحقوق

 --   )٩٥٬٨٢٥٬٣٦٦(   ٢٢٬٧٣٧٬٠٩٩   (٢٫١٣٣٫٧٣٧)   (٣٫٤٢٢٫٤٦٧)   (٧٫٤٤٩٫١٩٨)   (٦٫٤٣٥٫٧٢٦)   ٩٢٫٥٢٩٫٣٩٥  فجوة إعادة تسعير الفائدة

 --   --   ٩٥٬٨٢٥٬٣٦٦   ٧٣٫٠٨٨٫٢٦٧   ٧٥٫٢٢٢٫٠٠٤   ٧٨٫٦٤٤٫٤٧١   ٨٦٫٠٩٣٫٦٦٩   ٩٢٫٥٢٩٫٣٩٥  فجوة االستحقاق التراكمية
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٨١ 
 

  

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  

 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
 

 مخاطر العمالت األجنبية   -ب

 

مالت المقبول أخذ مراكز بها األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار العمالت األجنبية. يعتبر الدينار األردني عملة األساس للبنك. يقوم مجلس اإلدارة بتحديد العمخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير قيمة 
لتحقق من عدم وجود أي تجاوزات في هذه المراكز قد تؤدي إلى تحمل البنك لمخاطر أعلى ووضع حدود للمركز المالي لكل عملة لدى البنك سنوياً، يتم مراقبة مركز العمالت األجنبية بشكل يومي بحيث يتم ا

  من المستوى المقبول، كما يتم إتباع استراتيجيات للتحوط وللتأكد من االحتفاظ بمركز العمالت األجنبية ضمن الحدود المعتمدة.
  

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

    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

    العملة

الزيادة في 
سعر صرف 
   العملة (٪)

  األثر على
  قائمة الدخل

الزيادة في   
صرف  سعر

    العملة (٪)
  األثر على

  قائمة الدخل
 ٩٠٬١٣٣    ١٠   ٢٢٬٦٨٧    ١٠    شيقل إسرائيلي
 (٢٢١٬٤٠٢)    ١٠   (١٨٥٬٥٠٤)    ١٠    دوالر أمريكي

  ٦٠٢    ١٠    ٣٣٬٥٥٨    ١٠    يورو
  ٤٩    ١٠    ٢٠    ١٠    جنيه إسترليني

  ٢٣٥    ١٠    ٦٨٩    ١٠    أخرى

  إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة مساو ومعاكس ألثر الزيادة أعاله.
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٨٢ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون 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    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

أرصدة وودائع لدى بنوك ومؤسسات 
  ٥٧٬٤٢٣٬٧٢٩    ٢١٥٬٩١٦     ٩٬٤٠٦٬٢٨١     ١٤٤٬١٥٣     ٢٬٦٨١٬٦٧١     ٤٤٬٩٧٥٬٧٠٨   وودائع لدى المركز الرئيسي  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     -     -      -  وودائع لبنوك ومؤسسات مصرفية
     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

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٨٣ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 تتمة)إدارة المخاطر (  - ٣٦
 

  ( تتمة)السوق مخاطر ثانياً : 

  مخاطر العمالت األجنبية (تتمة) -ب
  المعادل بالدينار األردني  

  المجموع    أخرى    إسرائيلي شيقل    جنيه إسترليني    يورو    دوالر أمريكي  ٢٠١٨
                        الموجودات:

 ٦٩٬٣٣٩٬٢٣٣   -   ٤٠٫٤٨٥٫٣٢٦   ٧٦٥   ١٫٢٠١٫٥٩٤   ٢٧٬٦٥١٬٥٤٨  نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
  أرصدة وودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 ٦٧٬٠٠٩٬٩٣٣   ٢٣٣٫٣٨٢   ١٠٫٩٦٠٫١٦٩   ٤٢٫٤٥٩   ٣٫٢١٣٫٨٨٩   ٥٢٬٥٦٠٬٠٣٤  وودائع لدى المركز الرئيسي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

  ٦٣٢٫٧٩٧   -   -   -   -   ٦٣٢٫٧٩٧  الدخل
  ١٢٦٫٦٥٢٫٠١١   -   ٨٤٫٧٤٣٫٩٨٤   -   ١٫٢٢٤٫٨٥٦   ٤٠٫٦٨٣٫١٧١  مباشرةتسهيالت إئتمانية 
  ٤٫٢١٤٫٣٣٤   ١٢٧   ٣٫٤٥٩٫٦٦١   ٤٫١٣٨   ٤٢٫٧٠٣   ٧٠٧٫٧٠٥  موجودات أخرى

  ٢٦٧٬٨٤٨٬٣٠٨   ٢٣٣٫٥٠٩   ١٣٩٫٦٤٩٫١٤٠   ٤٧٫٣٦٢   ٥٫٦٨٣٫٠٤٢   ١٢٢٬٢٣٥٬٢٥٥  مجموع الموجودات

                       
                  المطلوبات :

أرصدة وودائع  و ودائع سلطة النقد الفلسطينية
 ١٠٫٣٦٦٫٠٩٨   -   ١٠٫٣٦٦٫٠٩٨   -   -   -  لبنوك ومؤسسات مصرفية

  ٢٤٣٫٦١١٫٠٨٤   ١٨٢٫٤٩٤   ١٢١٫٦١٦٫٧٥١   ٤٦٫٢٢٩   ٤٫٩٦١٫١٣٧   ١١٦٫٨٠٤٫٤٧٣  ودائع العمالء
  ١٣٫٠٦٥٫٤١٣   -   ٦٫١١٩٫٩٣٣   -   ٧٠٣٫٨٢٢   ٦٫٢٤١٫٦٥٨  تأمينات نقدية

  ٢٬١٠٩٬٥٣٧   ٤٨٫٦٦٠   ٦٤٥٫٠٢٧   ٦٤٢   ١٢٫٠٥٨   ١٬٤٠٣٬١٥٠  مطلوبات أخرى
  ٢٦٩٬١٥٢٬١٣٢   ٢٣١٫١٥٤   ١٣٨٫٧٤٧٫٨٠٩   ٤٦٫٨٧١   ٥٫٦٧٧٫٠١٧   ١٢٤٬٤٤٩٬٢٨١  مجموع المطلوبات

  (١٫٣٠٣٫٨٢٤)   ٢٫٣٥٥   ٩٠١٫٣٣١   ٤٩١   ٦٫٠٢٥   (٢٫٢١٤٫٠٢٦)  صافي التركز داخل قائمة المركز المالي
 

  السيولة مخاطر ثالثاً : 
  

بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات اإلدارة تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها، ولتجنب هذه المخاطر تقوم 
لى تعظيم إمكانية الحصول على السيولة بأقل التكاليف الممكنة. وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمه واألوراق المالية القابلة للتداول. تهدف سياسة إدارة السيولة في البنك إ

الظروف الطبيعية والطارئة. يسعى البنك إلى الحفاظ على مصادر تمويل مستقرة يمكن االعتماد عليها وبمعدل تكلفة مناسب. يتم قياس ورقابة وإدارة السيولة على أساس ومن خالل إدارة السيولة 
  ويشمل ذلك استخدام تحليل آجال االستحقاق للموجودات والمطلوبات والنسب المالية المختلفة.
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٨٤ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 إدارة المخاطر ( تتمة) - ٣٦
  السيولة (تتمة)مخاطر ثالثاً : 

 

  تغطية السيولة:
ً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (  ٣والخاصة بتطبيق نسبة تغطية السيولة والمتوافقة بشكل عام إطار متطلبات بازل   ٢٠١٨) لسنة ٤وفقا

واجهة والتي تعتبر أداة من ادوات اإلصالحات الكمية المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية ، والتي تهدف الى تعزيز قدرة البنوك على م
مخزون كاف من األصول السائلة عالية الجودة. وبناء عليه فإن على البنوك اإللتزام  مخاطر السيولة على المدى القصير من خالل ضمان توافر

نوك بمراقبة بمتطلبات نسبة تغطية السيولة وتقديم كافة التقارير لسلطة النقد الفلسطينية مقومة بعملة الدوالر  وكذلك تطلب التعليمات أن تقوم الب
أو اكثر من إجمالي إلتزامات البنك بكافة العمالت في تاريخ قياس نسبة تغطية  %٥كانت العملة تشكل  متطلبات السيولة لكل عملة على حدة فيما إذا

الرقابية نتيجة السيولة . وينبغي على البنوك أن تكون قادرة على تقييم مستويات السيولة الواجب اإلحتفاظ بها والتي قد تكون أكبر من الحدود الدنيا  
  .المخاطر الخاصة بكل بنك 

  
  :٢٠١٩كانون 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 / التدفقات  

  (المتوسط)
القيمة بعد تطبيق نسب الخصم 

  (المتوسط)التدفقات   /

 ١٥٩٬١١٣٬٦٣٢   مجموع األصول عالية الجودة

 التدفقات النقدية الخارجة

 ٣١٬٧٥٨٬١١٤ ٤١٨٬٤٩٤٬٤٣٣ ودائع التجزئة بما فيها ودائع مؤسسات صغيرة الحجم:
 ١١٬١٦٤٬٧١١ ٢٢٣٬٢٩٤٬٢٢٩ الودائع المستقرة -أ

 ٢٠٬٥٩٣٬٤٠٢ ١٩٥٬٢٠٠٬٢٠٤ الودائع األقل استقراراً  -ب
وأشكال التمويل غير المضمونة لألشخاص االعتبارين من غير عمالء التجزئة الودائع 

 ٥٢٬٦٢٣٬٠٢٩ ٩٧٬٦٩٢٬١٠١ ومؤسسات صغيرة الحجم:

 - - الودائع التشغيلية -أ

 ٥٢٬٦٢٣٬٠٢٩ ٩٧٬٦٩٢٬١٠١ الودائع غير التشغيلية -ب

     الودائع والتمويل المضمون

     المشتقات: التدفقات النقدية الخارجة الناتجة من عقود

     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 
وصناديق االستثمار باألوراق المالية، وأدوات التمويل األوراق التجارية المدعومة بأصول، 

     المماثلة األخرى
فترة ل خطوط االئتمان والسيولة الملزمة غير القابلة لإللغاء وعلى الخطوط القابلة لإللغاء خال

 ٤٬١١٢٬٤٣٣ ٤١٬٩٢٢٬٨٦٠ يوم ٣٠

 ٧٬٧٩٠٬٤٢٨ ١٠٬١٨٦٬١٨١ أي تدفقات نقدية تعاقدية خارجة أخرى

 ٩٦٬٢٨٤٬٠٠٤   التدفقات النقدية الخارجةإجمالي 

 التدفقات النقدية الداخلة:

     اإلقراض المضمون

 ٧٬١٩٩٬٢١٩ ١٤٬٣٩٨٬٤٣٨ التدفقات النقدية الداخلة من القروض المنتظمة

 ٢٣٧٬٧٢٤٬٦١٧ ٢٤٨٬٥٥٦٬٨٣٨ أي تدفقات نقدية تعاقدية داخلة أخرى

     ٢٤٤٬٩٢٣٬٨٣٦   إجمالي التدفقات النقدية الداخلة
 القيمة بعد التعديالت      

 ١٥٩٬١١٣٬٦٣٢   مجموع االصول عالية الجودة

 ٢٤٬٠٧١٬٠٠١   صافي التدفقات النقدية الخارجة

 ٪٦٦١   نسبة تغطية السيولة (%)
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٨٥ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    

 تتمة)إدارة المخاطر (  - ٣٦
  السيولة (تتمة)مخاطر ثالثاً : 

  
 )NSRFنسبة صافي التمويل المستقر (

 

والخاصة بتطبيق نسبة صافي التمويل المستقر والذي يهدف الى تعزيز إدارة مخاطر   ٢٠١٨) لسنة ٥وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (
البنوك  السيولة لدى البنوك من خالل اإلحتفاظ بمصادر تمويل أكثر إستقراراً لموائمة إستحقاقات األصول داخل وخارج الميزانية والحد من إعتماد

  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 إجمالي التمويل المستقر المطلوب/  إجمالي التمويل المستقر المتاحنسبة صافي التمويل المستقر = 
١٠٠%.  

  

 %٦١٧هي  ٢٠١٩ول كانون األ ٣١إن نسبة صافي التمويل المستقر للبنك كما في 
 

    القيمة قبل تطبيق معامالت التمويل المستقر  ( دوالر أمريكي) البيان

فترة استحقاق 
  غير محددة

فترة استحقاق 
متبقية أقل من 

  ستة أشهر

فترة استحقاق 
متبقية من ستة 
أشهر وأقل من 

  سنة واحدة

فترة استحقاق 
متبقية سنة 
  واحدة أو أكثر

إجمالي القيمة بعد 
معامالت تطبيق 

  التمويل المستقر

 ٩٤٬٦٦٢٬٧٩٩       ٩٤٬٦٦٢٬٧٩٩ الشريحة األولى لرأس المال
 ٤٬٠٠٠٬٦٣٢ -     ٤٬٠٠٠٬٦٣٢ الشريحة الثانية لرأس المال

 ٢٠٤٬٧٥٨٬٣١٧ - - ٢١٥٬٥٣٥٬٠٧١   الودائع تحت الطلب أو التوفير المؤمنة بالكامل 
 ٧٬٣٧١٬١٩٣ - ١٤٢٬٦١٨ ٧٬٦١٦٬٥٣٣   الودائع ألجل المؤمنة بالكامل 

           ودائع التجزئة والمؤسسات صغيرة الحجم (ألقل استقراراً)
 ١٢٨٬٧١٩٬٩٣٢ -  - ١٤٣٬٠٢٢٬١٤٧   مليون دوالر أو ما يعادله). ١الودائع تحت الطلب أو التوفير (بحد أقصى 

 ٧٬٨٦٣٬٤٠٨   - ٩٬٨٢٩٬٢٦٠   مليون دوالر أو ما يعادله). ١الودائع تحت الطلب أو التوفير (أكثر من 
 ٧٧٬٢١٦٬٩٢٦   ١٤٬٦٢٦٬٣٦٥ ٧١٬١٧٠٬٢١٩   مليون دوالر). ١ودائع ألجل غير المؤمنة بالكامل (ال تتجاوز 

 ٨٬٦٥٣٬٥٥٤   ٦٬٦٥٩٬٠٤٤ ٤٬١٥٧٬٨٩٩   مليون دوالر). ١ودائع ألجل غير المؤمنة بالكامل (تتجاوز 
           التمويل (الودائع) المضمون وغير المضمون 

 ٢٢٬٢٠٧٬٧٩٥     ٤٤٬١٤٧٬٣٦٦   المؤسسات غير المالية. 
 ٣٬١٥٢٬٠٦٠     ٦٬٣٠٤٬١١٩   الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام ومصارف التنمية

            تمويل وودائع أخرى
 -     ٢٤٬٨١٠٬٥٩٥    المصارف المركزية 
 -     ٢٠٬٢٥٠٬٥١٠    المؤسسات المالية. 

 - - ٢٬١٤٢٬٧٧٣ ٤١٤٬٣٠٣  ٥٣٬٠٣٣٬٧٤٢ التزامات أخرى
 ٥٥٨٬٦٠٦٬٦١٦         )٨إلى  ١إجمالي التمويل المستقر المتاج (مجموع البنود من 

 -        ٧٩٬١٠٩٬٧٢٣ أوراق النقد والمسكوكات المعدنية
احتياطات المحتفظ بها لدى سلطة النقد (بما في ذلك االحتياطات المطلوبة 

 واالحتياطات الفائضة)
٥٠٬٦٣١٬٨٣١        - 

 ٤٩٬١٠٥٬٠١٦ ٤٩٬١٠٥٬٠١٦ - ١٩٬٦٨٤٬٧٧٨   المطالبات على المصارف المركزية
القروض والودائع غير المرهونة المقدمة للمؤسسات المالية في حال كانت 

 القروض مضمونة بأصول سائلة عالية الجودة من المستوى األول
   ١٧٣٬٥٧٦ ٢٣٩٬٨٧٩٬٦٥٩ - - 

للمؤسسات غير المالية، والقروض لعمالء التجزئة ومؤسسات القروض المقدمة 
 صغيرة الحجم والقروض للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام.

   ١٤٣٬١٦٤٬٥٦١ ٢٨٬٤١٣٬٤٢٥ ٦٣٬٣٠٥٬٢٤٥  - 

القروض السكنية المؤهلة غير المرهونة، والتي تخضع لوزن مخاطر 
 أو أقل.  %٣٥

      ٥٬٢٩٤٬٠٧٨ ٨٬١٤٤٬٧٣٦ 

المنتطمة األخرى غير المرهونة التي ال تخضع لوزن مخاطر  القروض
 أو أقل باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية %٣٥

        ٥٬٢٩٤٬٠٧٨ 

 ٨٩٢٬٥٢٠     - ٨٩٢٬٥٢٠ االستثمارات غير المدرجة بخالف ما ذكر أعاله
 ٢٦٬٢٤٩٬٦٣٦     ٨٬٧٠٧٬٧٤٧ ٢١٬٨٩٥٬٧٦٢ جميع األصول األخرى

           خارج بيان المركز الماليالتعرضات 
تسهيالت االئتمان والسيولة القابلة لإللغاء وغير المشروطة "غير  

 الملزمة"
  ٢٬٠٩٦٬١٤٣ - - ٤١٬٩٢٢٬٨٦٠ 

االلتزامات المتعلقة بعمليات تمويل التجارة (تشمل الضمانات وخطابات 
 اإلعتماد)

  ١٬٥٧٢٬٧٣٣ ١٬١١٦٬٥٣٢ ٧٬٧٠١٬٢٢٨ ٢٢٬٦٣٦٬٩٠٨ 

 ٩٠٬٥٠٤٬٢٠٥         إجمالي التمويل المستقر المطلوب 
 ٪٦١٧         )NSRFنسبة صافي التمويل المستقر (



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٨٦ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  إدارة المخاطر (تتمة) -٣٦
 

  مخاطر السيولة (تتمة)ثالثاً 
 

  على أساس الفترة المتبقية لإلستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم المالية: ٢٠١٩كانون األول  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

  سنوات ٣
 بــدون

 استحقـاق
 

 المجمـوع
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  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

  )٣٧٬٩٩٣٬٢٣٥(  ١١٨٬١٠٧٬٢٧٤ فجوة االستحقاق 
)١٥٬٨٥٩٬٧٩١
(  )٧٠٬٩٢٤٬٥٦٩  ٨٬١٤٨٬٣٤١  ٤٬١٢٩٬١٧٦  )٢٬٤٥٦٬٣٦٠(  )٣٬١٥٠٬٨٣٦ 

 -  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
 

٨٧ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون 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  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني ٢٠١٨

                المطلوبات:
أرصدة وودائع لبنوك ومؤسسات 

 ٧٫٥٣٨٫٩٨٠  -  -  -  -  -  -  ٧٫٥٣٨٫٩٨٠ مصرفية
  ٢٫٨٢٧٫١١٨  -  -  -  -  -  -   ٢٫٨٢٧٫١١٨  ودائع سلطة النقد الفلسطينية

  ٣٦٨٫٦٩٣٫٤٠٦  -  ٥٥٫٥٨٥٫١٠٧  ٥٥٫٤٩١٫٠٤٨  ٢٩٫٨١٢٫٠٣٠  ٣٦٫٧٢٥٫٦١٥  ٥٤٫٢٢٠٫٩٤٢   ١٣٦٫٨٥٨٫٦٦٤ ودائع العمالء
  ١٥٫٦٩٩٫٢٢٧   -   ٤٧١٫٠٨٢   ٥٠٠٫١٣٨   ٢٫٦٩٩٫٠٨٤   ٣٫٦٨٨٫١٩٧   ١٫٩٩١٫٧٠٧   ٦٫٣٤٩٫٠١٩ نقديةتأمينات 

  ٩٢٫٨١٩   -   -   ٩٢٫٨١٩   -   -   -   -  مخصص الضرائب
  ٥٠٤٫٦١١  ٥٠٤٫٦١١  -  -  -  -  -  -  مخصصات متنوعة

  ٤٫٥٧٠٫٩٣٧   ٤٫٥٧٠٫٩٣٧  -  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى
  ٣٩٩٫٩٢٧٫٠٩٨   ٥٫٠٧٥٫٥٤٨   ٥٦٫٠٥٦٫١٨٩   ٥٦٫٠٨٤٫٠٠٥   ٣٢٫٥١١٫١١٤   ٤٠٫٤١٣٫٨١٢   ٥٦٫٢١٢٫٦٤٩   ١٥٣٫٥٧٣٫٧٨١ مجموع المطلوبات 
 ٤٧٠٬١١٩٬٨٣١  ٩٬٠١٠٬٣٢٠  ٦٨٬٦٣٤٬٨٦٦  ٤٣٬٦٩٠٬٠٠٣  ٣٠٬٦٤٣٬٨٨٤  ٢٢٬٧٨٥٬٤٢٠  ٣٨٬٦٢٤٬٩٩٦  ٢٥٦٬٧٣٠٬٣٤٢ مجموع الموجودات

 ٧٠٬١٩٢٬٧٣٣  ٣٬٩٣٤٬٧٧٢  ١٢٬٥٧٨٬٦٧٧  (١٢٬٣٩٤٬٠٠٢)  (١٬٨٦٧٬٢٣٠)  (١٧٬٦٢٨٬٣٩٢)  (١٧٬٥٨٧٬٦٥٣)  ١٠٣٬١٥٦٬٥٦١ فجوة االستحقاق 
 -  ٧٠٬١٩٢٬٧٣٣  ٦٦٬٢٥٧٬٩٦١  ٥٣٬٦٧٩٬٢٨٤  ٦٦٬٠٧٣٬٢٨٦  ٦٧٬٩٤٠٬٥١٦  ٨٥٬٥٦٨٬٩٠٨  ١٠٣٬١٥٦٬٥٦١  فجوة االستحقاق المتراكمة



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
  

٨٨ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  إدارة المخاطر (تتمة) -٣٦ 

 
  مخاطر التشغيل رابعاً : 

  
مباشرة أو غير مباشرة نتيجة فشل معين ناتج عن التطبيقات التكنولوجية أو العمليات أو أخطاء تمثل مخاطر التشغيل مخاطر حدوث خسائر 

ات واإلجراءات لتقييم ومراقبة وإدارة هذه  ياس الموظفين. يعمل البنك على التقليل من حدوث هذه المخاطر ما أمكن من خالل إطار من الس
مل مراقبة هذه المخاطر العمل على الف افة الى زيادة وعي المخاطر. تش الحيات وإجراءات المطابقة، باإلض ل الفعال للواجبات والص ص

 الموظفين بهذه المخاطر وطرق تقييمها.

 
  مخاطر أخرى خامساً : 

  
يطرة على مخاطر عدم الوفاء  معة. يتم الس مل المخاطر األخرى مخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرقابية والمخاطر القانونية ومخاطر الس تش

معة من خالل فحص ب باط والمتابعة. يتم إدارة مخاطر الس ات واإلجراءات المتعلقة باإلنض ياس المتطلبات الرقابية من خالل إطار من الس
  منتظم للعوامل المتعلقة بسمعة البنك باالضافة الى إصدار تعليمات وسياسات خاصة حيثما كان ذلك مالئماً.

 

  مخاطر رأس المالسادساً : 
  

طينية رقم تتطلب  لطة النقد الفلس ادرة بتاريخ  ٧/٢٠٠٩تعليمات س رين ثاني   ٥الص ص للبنك الوافد  ٢٠٠٩تش أن ال يقل رأس المال المخص
مال ال تقل بأي حال من األحوال عن (٥٠عن ( ) مليون دوالر أمريكي أو ما ٥٠) مليون دوالر أمريكي وأن يحافظ البنك على قاعدة رأس

كل فوري، كما تتطلب التعليمات يعادلها، وفي حال إنخفا رف األم تغطية العجز بش ض قاعدة رأس المال عن المبلغ المذكور فإن على المص
ائدة في  عار الفائدة الس ب أس مالية بفائدة حس اب وديعة رأس لطة النقد في حس ة من قيمة رأس المال لدى س بأن يقوم البنك الوافد بإيداع حص

) ٦/٢٠١٥تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( ٢٠١٥هذا، وقد صدرت خالل عام باأللف. ٢٥واقع السوق بعد خصم عمولة إدارة حساب ب
مال البنوك العاملة في فلسطين الى ١٠٠/٢٠١٥والتعميم رقم ( أن رفع رأس ب  مليون دوالر أمريكي. ٧٥) بش يحظر على البنوك الوافدة حس

لطة النقد رقم  مال البنك "إدارة وفروع  ٦/٢٠١٥تعليمات س لطة النقد، بلغ رأس بقة من س تحويل أية أرباح لإلدارة العامة إالّ بموافقة مس
  .٢٠١٩كانون األول  ٣١مليون دوالر أمريكي كما في  ٧٥فلسطين" 

  
  

  تحقيق أهداف إدارة رأس المال
  

نك في فلسطين وتحقيق فائض في األرباح التشغيلية، ـل البية أعماـمال من خالل تنمـنك الى تحقيق أهداف إدارة رأس الـهدف إدارة البـت
ي من خالل النمو في االحتياطي القانوني  تهدف في حقوق المركز الرئيس ادر األموال المتاحة بما يحقق النمو المس غيل األمثل لمص والتش

  .من األرباح المتحققة والنمو في األرباح المدورة %١٠بواقع 
  

ا هذا، ويمارس البنك    ة البنك نش ادي في المنطقة قد يزيد من خطر ممارس ي واإلقتص ياس ع الس تقرار الوض طين، وإن عدم إس طه في فلس
  ألنشطته وقد يؤثر سلباً على أدائه.

  
  



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
  

٨٩ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  التحليل القطاعي -٣٧

 معلومات عن أنشطة البنك:  .أ

سابات التوفير هما، قطاع األعمال البنكية لألفراد والمؤسسات وقطاع أعمال الخزينة. تتكون األعمال البنكية لألفراد من الحسابات الجارية الشخصية وح ةرئيسي ثالث قطاعاتتنقسم أعمال البنك الى 
ات بما  س ات فتتعلق بالمعامالت المبرمة مع المؤس س ات والهيئات الحكومية وتتكون من معامالت والودائع وبطاقات األئتمان والقروض والرهونات، أما األعمال البنكية للمؤس س في ذلك المؤس

ة لدى البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك سلطة النقد القروض والسلفيات والتمويل التجاري والودائع. تضم أعمال الخزينة أنشطة غرفة التداول والسوق المالي ومعامالت تحويل العمالت األجنبي
  .الفلسطينية

 ات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:فيما يلي معلوم
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  المجموع    المجموع    أخرى    الخزينة    شركات و مؤسسات    األفراد  
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني 

 ٢٣٬٠٠٠٬١٨٩   ٢٣٬٩٧٤٬٨٩١   -   ١٠٬٤٨١٬٠٣٧   ٩٬١٩٠٬٥٥٥   ٤٬٣٠٣٬٢٩٩  إجمالي اإليرادات
  )١٬٦٨٧٬٦٣٦(   )١٬٦٤٩٬٤١٥(   -   -  (٩٢٤٬٤١٢)    )٧٢٥٬٠٠٣(  مخصص تدني تسهيالت إئتمانية مباشرة، صافي

  ٢١٬٣١٢٬٥٥٣   ٢٢٬٣٢٥٬٤٧٦   -   ١٠٬٤٨١٬٠٣٧   ٨٬٢٦٦٬١٤٣    ٣٬٥٧٨٬٢٩٦  نتائج أعمال القطاع
  (١٥٬٦٧٣٬٤٧٦)   )١٦٬٢٩٣٬٦٤٠(           مصاريف غير موزعة

  ٥٬٦٣٩٬٠٧٧   ٦٬٠٣١٬٨٣٦           قبل الضرائب الربح
  )٧٠٠٫٠٠٠(   )١٬٨٠٠٬٠٠٠(           ضريبة الدخل

  ٤٫٩٣٩٫٠٧٧   ٤٬٢٣١٬٨٣٦           ربح السنة

                معلومات أخرى
  ٤٧٠٫١١٩٫٨٣١   ٣٧٧٬٩٣٤٬٣٧٣   ٣١٩٬٨٠٩٬٥١٣   -   ٢٦٬٨٠٠٬٧١٠   ٣١٬٣٢٤٬١٥٠  إجمالي موجودات القطاع

  ٣٩٩٫٩٢٧٫٠٩٨   ٤١١٬٠٠٣٬٥٩٠   ٣١٬٨١٣٬١٠٤   -   ٣٦٬٥٢٥٬٣٣٥    ٣٤٢٬٦٦٥٬١٥١  القطاعإجمالي مطلوبات 
  ١٬٨١٢٬٥٢٧   ١٬٠٦٢٬١٠٠           مصاريف رأسمالية

  ١٫٠٧٧٫٨٨٢   ١٬١٤٣٬٠٣٢           واطفاءاتاإلستهالكات 

 
 
 
 
 



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
  

٩٠ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  (تتمة) القطاعيالتحليل  -٣٧
  
  معلومات التوزيع الجغرافي ب.
  

  فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي:
  

  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  المجموع    خارج فلسطين    داخل فلسطين  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩    ٢٠١٨    ٢٠١٩    ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  
 ٢٣٬٠٠٠٬١٨٩   ٢٣٬٩٩٣٬٧٣٥   ٩٬٥٢٣٬٥٥٦   ٩٬١٦٦٬٢٣٥   ١٣٬٤٧٦٬٦٣٣   ١٤٬٨٢٧٬٥٠٠  إجمالي اإليرادات

 ٤٧٠٬١١٩٬٨٣١  ٥٠٩٫٥٥٦٫٣٣٤   ٢١٤٬٤١١٬١٨٥   ٢١٢٫٦٦٤٫٤٣٤   ٢٥٥٬٧٠٨٬٦٤٦  ٢٩٦٫٨٩١٫٩٠٠  مجموع الموجودات
  ١٬٨١٢٬٥٢٧   ١٬٠٦٢٬١٠٠    -    -    ١٬٨١٢٬٥٢٧    ١٬٠٦٢٬١٠٠  مصاريف رأسمالية



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٩١ 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 والمطلوبات الموجودات إستحقاق تحليل - ٣٨

 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في   
  المجموع    بدون استحقاق    أكثر من سنة   لغاية سنة  
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

               الموجودات:
  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       -  قائمة الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  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      -       -   غير ملموسةموجودات 
 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 مجموع الموجودات

                
                المطلوبات:

  ٣١٬٧٩٩٬٨٧٨        -         -      ٣١٬٧٩٩٬٨٧٨     بنوك ومؤسسات مصرفيةأرصدة وودائع 
  ٣٧٩٬٧٢٧٬٤٠٤        -      ١١٣٬٦٣٦٬٥٧٩     ٢٦٦٬٠٩٠٬٨٢٥  ودائع العمالء
  ١٧٬٧٣٤٬٠٥١        -      ١٬٩٠١٬١٤٣     ١٥٬٨٣٢٬٩٠٨   تأمينات نقدية

  ٣٬٨٠٨٬٨١٥    -    ٣٬٦٢٥٬١٧٠    ١٨٣٬٦٤٥  
  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   مجموع المطلوبات

  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    ٦١٬٠٠٣٬٧٧١   فجوة االستحقاق
    -      -    ٦٢٬٧٤٥٬٦٠٦    ٦١٬٠٠٣٬٧٧١  الفجوة التراكمية



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٩٢ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 تحليل إستحقاق الموجودات والمطلوبات ( تتمة)  - ٣٨
  ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في   
  المجموع    بدون استحقاق    أكثر من سنة   لغاية سنة  
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

               الموجودات:
 ٨٧٫٨٣٢٫٦٩٣   -   ١٠٫٢١٤٫٠٨٠   ٧٧٫٦١٨٫٦١٣ نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

 ١٩٠٫٥٦٣٫٥٦٥   -   -   ١٩٠٫٥٦٣٫٥٦٥ مصرفية أرصدة وودائع لدى بنوك ومؤسسات
 ٦٣٢٫٧٩٧   ٦٣٢٫٧٩٧   -   -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ٣٧٫٨١٥٫٦٤٣   -   ٣٤٫٨١٥٫٦٤٣   ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  بالكلفة المطفأةموجودات مالية 
 ١٤٠٫٣١٩٫٩٠٠   -   ٦٧٬٢٩٥٬١٤٦   ٧٣٬٠٢٤٬٧٥٤ تسهيالت ائتمانية مباشرة
 ٧٬١٠٠٬٩٩٤   ٧٬١٠٠٬٩٩٤   -   - ممتلكات وآالت ومعدات
 ٦٧٢٬٨٦٢   ٦٧٢٬٨٦٢   -   -  موجودات غير ملموسة

 ٥٫١٨١٫٣٧٧   ٦٠٣٫٦٨٨   -   ٤٫٥٧٧٫٦٨٩  موجودات أخرى
 ٤٧٠٫١١٩٫٨٣١   ٩٬٠١٠٬٣٤١   ١١٢٬٣٢٤٬٨٦٩   ٣٤٨٬٧٨٤٬٦٢١ مجموع الموجودات

                
                المطلوبات:

 ١٠٫٣٦٦٫٠٩٨   -      ١٠٫٣٦٦٫٠٩٨ أرصدة وودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
 ٣٦٨٫٦٩٣٫٤٠٦   -   ١١١٫٠٧٦٫١٥٢   ٢٥٧٫٦١٧٫٢٥٤ ودائع العمالء
 ١٥٫٦٩٩٫٢٢٧   -   ٩٧١٫٢٢٠   ١٤٫٧٢٨٫٠٠٧  تأمينات نقدية

 ٩٢٫٨١٩   -   ٩٢٫٨١٩    مخصصات الضرائب
 ٥٠٤٫٦١١   ٥٠٤٫٦١١   -   -  مخصصات متنوعة

 ٤٫٥٧٠٫٩٣٧   ٤٫٥٧٠٫٩٣٧   -   -  مطلوبات أخرى
 ٣٩٩٫٩٢٧٫٠٩٨   ٥٫٠٧٥٫٥٤٨   ١١٢٫١٤٠٫١٩١   ٢٨٢٫٧١١٫٣٥٩  مجموع المطلوبات

 ٧٠٫١٩٢٫٧٣٣  ٧٠٫١٩٢٫٧٣٣  -  -  مجموع حقوق المركز الرئيسي
 ٤٧٠٫١١٩٫٨٣١  ٧٥٫٢٦٨٫٢٨١  ١١٢٫١٤٠٫١٩١  ٢٨٢٫٧١١٫٣٥٩  المطلوبات وحقوق المركز الرئيسيمجموع 

    -   (٦٦٫٢٥٧٫٩٤٠)  ١٨٤٬٦٧٨    ٦٦٬٠٧٣٬٢٦٢  فجوة االستحقاق
    -      -    ٦٦٫٢٥٧٫٩٤٠   ٦٦٬٠٧٣٬٢٦٢ الفجوة التراكمية



  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

 إدارة وفروع فلسطين
 

٩٣ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  الالحقة  األحداث  - ٣٩
والذي انتشر الحقاً إلى العديد  ٢٠٢٠) خالل شهر كانون الثاني ١٩-الحقاً لتاريخ القوائم المالية ، تم تأكيد وجود فايروس كورونا ( كوفيد 

د البلدان حول العالم. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن هذا الحدث على أنه وباء عالمي (جائحة). ومن المتوقع أن يكون لهذا الوباء العديمن 
وذلك على جميع القطاعات االقتصادية ، بما في ذلك قطاع البنوك والمؤسسات المالية. تعتقد اإلدارة  ٢٠٢٠من اآلثار االقتصادية خالل عام 

يالت هذا الحدث يعتبر من األحداث الالحقة والتي ال تتطلب تعديالت على القوائم المالية المشمولة بالتقرير وبالتالي لم تقم بإجراء أي تعد ان
 على القوائم المالية.

  
ر هذه القوائم المالية، هذا إن نتيجة هذا الحدث غير معروفة ، وبالتالي ال يمكن لإلدارة تحديد األثر على البنك بشكل معقول في تاريخ إصدا

وسيتم دمج أثر هذا الحدث ضمن تحديد تقديرات البنك للزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان ، والمدخالت المستخدمة إلحتساب الخسائر 
المستخدمة  اإلئتمانية المتوقعة للموجودات الخاضعة لإلحتساب بما في ذلك عوامل اإلقتصاد الكلي وكذلك تعديالت القروض والمدخالت

  .٢٠٢٠لتحديد القيم العادلة في عام 

 


