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تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة
إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة (المصرف) والتي تتكون
من قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة كما في  30حزيران  2018وقائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية المختصرة
وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة وقائمة التغيرات في حساب
االستثمار المخصص المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات األخرى.
إن إدارة المصرف مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة االسالمية
حسبما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف ووفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية اإلسالمية  .إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استنادًا إلى
مراجعتنا.
نطاق المراجعة
لقـد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة " 2410مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق
الحسابات المستقل للمنشأة" .إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من
األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية واجراءات مراجعة أخرى .إن نطاق أعمال
المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من
الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق ،وعليه فإننا ال نبدي رأي
تدقيق حولها.
النتيجة
بناء على مراجعتنا ،لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها ،من
ً
كافة النواحي الجوهرية وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف ووفقاً لمعايير
المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
إرنست ويونغ – الشرق األوسط
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عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية
كما في  30حزيران 2018

إيضاح
الموجودات

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

3

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

4

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

6

5

تمويالت مباشرة

عقارات وآالت ومعدات

 30حزيران
2018
غير مدققة
دوالر أمريكي
16.462.341
35.221.377

57.495.263
2.920.098

11.929.916
693.268

موجودات غير ملموسة

7

موجودات أخرى

مجموع الموجودات

 31كانون األول
2017
مدققة
دوالر أمريكي
12.429.477
46.769.661
52.706.241
3.426.798
9.668.946

725.363

2.568.701

1.854.728

127.290.964

127.581.214

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة وحقوق الملكية
المطلوبات

8

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

9

ودائع العمالء
تأمينات نقدية

24.633.064
14.509.678
1.454.300

323.983

مخصصات متنوعة
مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات
10

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة
حقوق الملكية

1

رأس المال المدفوع

11

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

خسائر متراكمة

26.791.429
15.530.191

944.622
229.959

2.295.798

3.460.382

43.216.823

46.956.583

15.973.474

10.267.157

75.000.000

532.879

()7.432.212

75.000.000
962.179
()5.604.705

صافي حقوق الملكية

68.100.667

70.357.474

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة وحقوق
الملكية

127.290.964

127.581.214

حساب اإلستثمار المخصص

29.410.740

12.388.244

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة
1

شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2018
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
2017
2018
غير مدققة
غير مدققة
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

إيضاح
اإليرادات
إيرادات التمويل واإلستثمارات

حصة المصرف من إيرادات التمويل واإلستثمارات
عمولة المصرف كمضارب من إيرادات حساب
اإلستثمار المخصص

إيرادات أخرى

115.771

8.982

37.832

إيرادات العموالت بالصافي

أرباح موجودات مالية بالكلفة المطفأة

1.611.274

797.375

()23.993

ينزل :عائد اصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

أرباح عمالت أجنبية

1.635.267

872.510

67.010

6

إجمالي اإليرادات

48.566
1.878

1.882.331

المصروفات
نفقات الموظفين

مصاريف تشغيلية أخرى
إستهالكات واطفاءات

13
14

()1.639.607
()1.372.822
()325.920
()85.631

مخصص الخسائر اإلئتمانية للفترة

()75.135

2.676

13.515
56.661
194

879.403
()1.217.824
()756.993
()229.014
-

إجمالي المصروفات

()3.423.980

()2.203.831

خسارة الفترة

()1.541.649

()1.324.428

بنود الدخل الشامل األخرى

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

()1.541.649

-

()1.324.428

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة
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شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2018

رأس المال
المدفوع
دوالر أمريكي

 30حزيران 2018

75.000.000

الرصيد في بداية الفترة

احتياطي مخاطر
مصرفية عامة
دوالر أمريكي
962.179

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

-

الرصيد في بداية الفترة – (معدل)

75.000.000

247.021

بنود الدخل الشامل األخرى

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

75.000.000

خسارة الفترة

-

خسائر
متراكمة
دوالر أمريكي

صافي حقوق
الملكية
دوالر أمريكي

()5.604.705

70.357.474

()715.158

-

()5.604.705

69.642.316

-

-

-

()1.541.649

()715.158

()1.541.649

285.858

()1.541.649
()285.858

()1.541.649

532.879

()7.432.212

68.100.667

خسائر
متراكمة
دوالر أمريكي

صافي حقوق
الملكية
دوالر أمريكي

الرصيد في بداية الفترة

75.000.000

74.615

()2.239.406

72.835.209

بنود الدخل الشامل األخرى

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

محول الى إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

-

-

الرصيد في نهاية الفترة (غير مدققة)

75.000.000

محول الى إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
الرصيد في نهاية الفترة (غير مدققة)

رأس المال
المدفوع
دوالر أمريكي

 30حزيران 2017
خسارة الفترة

-

احتياطي مخاطر
مصرفية عامة
دوالر أمريكي

-

()1.324.428

()1.324.428

531.669

()1.324.428
()531.669

()1.324.428

606.284

()4.095.503

71.510.781
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-

-

شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2018
للستة أشهر المنتهية في 30حزيران

إيضاح

أنشطة التشغيل

2018

2017

غير مدققة

غير مدققة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

خسارة الفترة

()1.541.649

()1.324.428

مخصصات متنوعة

95.516

74.379

تعديالت:

استهالكات واطفاءات

صافي الخسائر االئتمانية للفترة

325.920

229.014

()1.034.582

()1.021.035

()169.103

()1.313.290

-

()10.250.000

-

11.937.451

85.631

التغير في الموجودات والمطلوبات:

إحتياطي إلزامي نقدي

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن
 3أشهر

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن
 3أشهر

تمويالت مباشرة

-

()5.409.329

()28.239.989

ودائع العمالء

()1.020.513

517.875

مطلوبات أخرى

()1.172.501

597.140

موجودات أخرى

()756.107

تأمينات نقدية

509.678

()1.103.773
110.226

صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل قبل المخصصات
المدفوعة

دفعات مخصصات متنوعة

()9.052.457
()1.492

()28.765.395

صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

()9.053.949

()28.765.432

()37

أنشطة اإلستثمار

شراء عقارات وآالت ومعدات

شراء موجودات غير ملموسة

()2.500.434
()54.361

()1.002.384

التغير في موجودات مالية بالكلفة المطفأة

428.349

428.350

()2.126.446

()600.070

صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

()26.036

أنشطة التمويل

حسابات اإلستثمار المطلقة

5.706.317

5.261.934

صافي النقد من أنشطة التمويل

5.706.317

5.261.934

()5.474.078

()24.103.568

النقص في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية الفترة
15

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

29.655.747

44.102.717

24.181.669

19.999.149
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شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حساب اإلستثمار المخصص المرحلية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2018
 30حزيران

 31كانون األول

غير مدققة

مدققة

2018

دوالر أمريكي

ودائع إستثمارية

حسابات اإلستثمار المخصص – عمالء
استثمارات محلية /تمويالت

24.613.854
24.613.854

حسابات االستثمار المخصص – بنوك
استثمارات لدى بنوك إسالمية

4.796.886

مجموع حساب االستثمار المخصص نهاية الفترة /السنة

حصة المصرف كمضارب من إيرادات حساب اإلستثمار المخصص
صافي دخل أصحاب اإلستثمار المخصص خالل الفترة

دوالر أمريكي

ودائع إستثمارية
9.802.037
9.802.037

2.586.207

29.410.740

12.388.244

 30حزيران

 30حزيران

غير مدققة

غير مدققة

2018

إجمالي الدخل المتحقق خالل الفترة

2017

2017

دوالر أمريكي
470.063

دوالر أمريكي
76.258

354.292

67.276

()115.771

()8.982

p
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شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية

 30حزيران 2018
.1

عــام

تأسست شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة (المصرف) ومقرها الرئيسي في مدينة رام اهلل ،بمقتضى قانون الشركات
لسنة  ،1964وسجلت في سجل مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم ( )562601427بتاريخ  24كانون الثاني  .2016باشر
المصرف نشاطه المصرفي في  22أيلول  .2016يقوم المصرف بممارسة الخدمات المصرفية والمالية وأعمال اإلستثمار وفقاً
ألحكام الشريعة اإلسالمية وذلك من خالل المركز الرئيسي وفروعه ومكاتبه والبالغ عددها ثالثة فروع ومكتب واحد.
تخضع عمليات المصرف إلشراف هيئة فتوى ورقابة شرعية يتم تعيينهم من قبل الهيئة العامة وتقوم هيئة الفتوى بتدقيق أنشطة
ومعامالت المصرف للتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية.
يعتبر المصرف شركة تابعة لشركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة (الشركة األم) حيث يمتلك البنك ما نسبته  %79من
رأسمال المصرف .يتم توحيد القوائم المالية للمصرف مع القوائم المالية للشركة األم.
بلغ رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع كما في  30حزيران  2018و 31كانون األول  2017مبلغ  75مليون دوالر
أمريكي بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم.
بلغ عدد موظفي المصرف ( )90موظفاً كما في  30حزيران .2018
تمت المصادقة على القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس إدارة المصرف بتاريخ  30آب .2018
.2
1 .2

أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة للستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2018وفقاً للمعايير الصادرة عن هيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية واستنادًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية

للمصرف ووفقاً للقوانين المحلية النافذة وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

إن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة األساس للمصرف.
ال تتضمن القوائم المالية المرحلية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية سنوية ويجب قراءتها مع

القوائم المالية السنوية كما في  31كانون األول  .2017كذلك ،فإن نتائج أعمال الستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2018ال

تمثل بالضرورة مؤش اًر على النتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  31كانون األول .2018
2.2

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للمصرف كانت متفقة مع تلك التي تم استخدامها

إلعداد القوائم المالية كما في  31كانون األول  2017باستثناء قيام المصرف بتطبيق بعض التعديالت على معايير التقارير

المالية الدولية والتي أصبحت نافذة المفعول اعتبا ًار من  1كانون الثاني :2018

قام المصرف بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية بتاريخ التطبيق اإللزامي للمعيار في  1كانون الثاني

 ،2018حيث قام المصرف في ذلك التاريخ بتقييم متطلبات نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ومحاسبة التحوط والتعديالت
المتعلقة بالتصنيف والقياس لألدوات المالية.

6

استبدلت النسخة النهائية المعدلة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9نموذج الخسارة اإلئتمانية المتكبدة وفقاً لمعيار المحاسبة

الدولي رقم ( )39األدوات المالية :االعتراف والقياس ،حيث تضمنت نموذجًا شامالً آللية االعتراف وتسجيل الخسائر اإلئتمانية
المتوقعة .تضمن المعيار نموذج أعمال ألدوات الدين ،القروض ،االلتزامات المالية ،عقود الضمان المالي ،الودائع ،والذمم المدينة،

إال أنه ال ينطبق على أدوات الملكية .في حالة وجود مخاطر ائتمانية متدنية للموجودات المالية عند التطبيق األولي لمعيار التقارير

المالية الدولي رقم ( )9يتم اعتبار مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه الموجودات المالية أنها لم تتغير بشكل جوهري منذ االعتراف
األولي بها .وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة بفترات مبكرة مقارنة مع معيار
المحاسبة الدولي رقم ( )39المالية األدوات المالية :االعتراف والقياس.

تم تطبيق المعيار بأثر رجعي وبما يتماشى مع معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية ،ولم يقم المصرف بتعديل

أرقام المقارنة .تم االعتراف بأثر تطبيق المعيار في  1كانون الثاني  2018من خالل حقوق الملكية باإلضافة إلى أثر المعيار

على القوائم المالية كما في  30حزيران .2018

تتضمن النسخة المعدلة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9لعام  2014األدوات المالية آلية تصنيف الموجودات والمطلوبات
بناء على نموذج أعمال المنشأة
المالية .يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9أن يتم تصنيف جميع الموجودات المالية ً
إلدارة األصول المالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي .قام المصرف بتقييم أثر تطبيق معيار التقارير المالية
الدولي رقم ( )9على تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بتاريخ التطبيق اإلجباري للمعيار في  1كانون

الثاني  . 2018ال يوجد أي اختالف جوهري لتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية ناتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي

رقم (.)9

يصنف المصرف أدواته المالية على أساس المرحلة ( )1والمرحلة ( )2والمرحلة ( )3وفقاً لمنهجية التدني المطبقة ،كما هو موضح
أدناه:
–

المرحلة ( :)1تشمل األدوات المالية التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اثباتها المبدئي والتي لم يحدث عليها

–

المرحلة ( :)2تشمل األدوات المالية التي زادت مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي والتي لم يحدث عليها

–

المرحلة ( :)3تشمل األدوات المالية المتدنية ائتمانياً .يقوم المصرف بقيد مخصص تدني خسائر ائتمانية على مدى العمر

تدن ائتماني منذ منحها .يقوم المصرف بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شه ًار.
تدن ائتماني .يقوم المصرف بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.
المتوقع لتلك األدوات المالية.

منهجية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية :المدخالت واآلليات واالفتراضات المستخدمة في حساب

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

إن المفاهيم الرئيسية ذات األثر الجوهري والتي تتطلب قدر عالي من اجتهادات اإلدارة والتي تم أخذها بعين االعتبار من قبل

المصرف عند تطبيق المعيار تتضمن ما يلي:
تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر اإلئتمانية:

يتم تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر اإلئتمانية على أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبي .يتم تقييم فيما إذا كان هنالك زيادة جوهرية للمخاطر

اإلئتمانية منذ تاريخ نشــأتها ،حيث يقوم المصــرف بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع لألداة المالية في نهاية كل فترة مالية مع
مخاطر التعثر عند نشوء األداة المالية باستخدام المفاهيم الرئيسية لعمليات إدارة المخاطر المتوفرة لدى المصرف.
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يتم تقييم الزيادة الجوهرية للمخاطر اإلئتمانية مرة واحدة كل ثالثة أشهر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر االئتمان

وبناء على ثالثة عوامل .إذا أشار أحد هذه العوامل إلى وجود زيادة جوهرية للمخاطر اإلئتمانية فإنه يتم إعادة تصنيف األداة
ً
المالية من المرحلة  1إلى المرحلة :2

بناء على التغير في احتمالية حدوث التعثر لألداة المالية
 .1قام المصرف بتحديد حدود لقياس الجوهرية في المخاطر اإلئتمانية ً
مقارنة مع تاريخ نشأتها.

 .2استخدام عوامل نوعية لتقييم نتائج التغير في مراحل التصنيف أو إجراء التعديالت بما يعكس وضع الزيادة الجوهرية في
المخاطر اإلئتمانية بشكل أفضل.

 .3يتضمن معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9افتراضاً بوجود زيادة جوهرية في المخاطر اإلئتمانية لألدوات المالية التي
تعثرت واستحقت ألكثر من  30يوماً.

يعتمد التغير بين المرحلة  2والمرحلة  3على ما إذا كان هناك زيادة في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية كما في نهاية الفترة
المالية .إن طريقة تحديد تعثر األدوات المالية وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9هي مشابهة لطريقة تحديد حدوث التعثر

للموجودات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (.)39

عوامل االقتصاد الكلي واألحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام أكثر من سيناريو:
يجب األخذ بعين االعتبار المعلومات التاريخية واألوضــاع الحالية باإلضــافة لألحداث المســتقبلية المتوقعة وفقاً لمعلومات موثوقة

عند قياس الخس ــائر اإلئتمانية المتوقعة لكل مرحلة .إن قياس وتطبيق المعلومات المس ــتقبلية المتوقعة يتطلب من إدارة المص ــرف
القيام باجتهادات جوهرية.

إن احتمالية حدوث التعثر وخس ـ ـ ـ ـ ـ ــارة التعثر المفترض ـ ـ ـ ـ ـ ــة واألثر عند التعثر والمدخالت المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة في المرحلة  1والمرحلة 2

بناء على عوامل اقتصـ ـ ـ ـ ــادية متغيرة (أو التغير في عوامل االقتصـ ـ ـ ـ ــاد الكلي)
لمخصـ ـ ـ ـ ــص تدني التمويالت اإلئتمانية مصـ ـ ـ ـ ــممة ً
والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر اإلئتمانية المتعلقة بالمحفظة.
يتم ربط كل س ـ ــيناريو من حاالت االقتص ـ ــاد الكلي المس ـ ــتخدمة في حس ـ ــاب الخس ـ ــارة اإلئتمانية المتوقعة بعوامل االقتص ـ ــاد الكلي

المتغيرة.

تتضـ ـ ــمن تقديرات اإلدارة المسـ ـ ــتخدمة في حسـ ـ ــاب الخسـ ـ ــائر اإلئتمانية المتوقعة للمرحلة  1والمرحلة  2باسـ ـ ــتخدام السـ ـ ــيناريوهات

المرجحة المخصومة معلومات مستقبلية لالقتصاد الكلي لثالثة أعوام الحقة.

يعتمد الس ـ ــيناريو األس ـ ــاس ـ ــي على تنبؤات االقتص ـ ــاد الكلي (مثل :الناتج المحلي واإلجمالي والتض ـ ــخم ومعدالت البطالة وأس ـ ــعار
العائد) .إن تغيرات الص ــعود والهبوط في العوامل االقتص ــادية س ــيتم إعدادها على أس ــاس األوض ــاع االقتص ــادية البديلة الممكنة.

تشتمل هذه السيناريوهات على تغيرات هبوط إضافية بشكل سنوي على األقل وبما تقتضي الحاجة لذلك.

يتم قياس االحتماالت المرجحة وفقاً ألفض ـ ـ ـ ــل تقدير والمتعلق باالحتمالية التاريخية واألوض ـ ـ ـ ــاع الحالية .يتم تقييم الس ـ ـ ـ ــيناريوهات
المرجحة كل ثالثة أشهر .تطبق جميع السيناريوهات لجميع المحافظ المعرضة للخسائر اإلئتمانية المتوقعة.
تعريف التعثر:

إن تعريف التعثر المس ـ ــتخدم في قياس الخس ـ ــائر اإلئتمانية المتوقعة والمس ـ ــتخدم في تقييم التغير بين المراحل يتماش ـ ــى ويتفق مع

تعريف التعثر المس ـ ـ ـ ــتخدم من قبل إدارة المخاطر اإلئتمانية الداخلية لدى المص ـ ـ ـ ــرف .التعثر غير معرف من قبل المعيار ،ولكن

هنــاك افتراض قــابــل للنقض بــأن التعثر هو التوقف عن الــدفع لمــدة  90يوم فــأكثر ،حيــث أن هــذا االفتراض يتفق مع تعليمــات

سلطة النقد الفلسطينية بشأن تعريف التعثر.
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العمر المتوقع:

عند قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ،يقوم المصرف باألخذ بعين االعتبار أقصى مدى للتدفقات النقدية المتوقعة والتي يعتبرها

المصرف معرضة لمخاطر التدني .يتم األخذ بعين االعتبار جميع التدفقات النقدية للعمر المتوقع بما فيها خيارات الدفع المقدم،

بناء على
وخيارات التمديد .يتم قياس العمر المتوقع لبعض التمويالت اإلئتمانية المتجددة والتي ال يوجد لها تاريخ سداد محدد ً
الفترة المعرض فيها المصرف لمخاطر االئتمان التي ال يمكن له تجنبها.
نتج عن تطبيق تعديالت التغيرات في السياسات المحاسبية على القوائم المالية المرحلية المختصرة للمصرف كما في  1كانون

الثاني  2018انخفاض في حقوق الملكية بمبلغ  715.158دوالر أمريكي كما يلي:

دوالر أمريكي
أثر تطبيق نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

1.543

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

50.537

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

78.351

579.504

تمويالت مباشرة

5.223

ارتباطات والتزامات محتملة

715.158
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15االيرادات من العقود مع العمالء

يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15بدالً من المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )11عقود اإلنشاءات ومعيار المحاسبة

الدولي رقم ( )18اإليرادات والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع إيرادات عقود العمالء ،ما لم تكن هذه العقود في نطاق
نموذجا من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء .بموجب
المعايير األخرى .يحدد المعيار الجديد
ً
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15يتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل نقل

البضاعة أو تقديم الخدمات إلى العميل.

يتطلب المعيار من الشركات استخدام التقديرات ،مع األخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق خطوات

االعتراف باإليراد .كما يحدد المعيار المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المباشرة
المرتبطة بتنفيذ العقد.

قام المصرف بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي .إن أثر تطبيق معيار التقارير
المالية الدولي ( )15غير جوهري على القوائم المالية المرحلية للمصرف.

استخدام التقديرات

مخصص تدني التمويالت اإلئتمانية المباشرة:

يتطلب تحديد مخصص تدني التمويالت اإلئتمانية المباشرة من إدارة المصرف إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات
النقدية المستقبلية وأوقاتها ،باإلضافة إلى تقدير أي زيادة جوهرية في المخاطر اإلئتمانية لألصول المالية بعد االعتراف المبدئي

بها ،باإلضافة إلى األخذ بعين االعتبار معلومات القياس المستقبلية للخسائر اإلئتمانية المتوقعة.

قام المصرف باحتساب قيمة مخصص تدني الموجودات المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ومقارنتها بتعليمات سلطة النقد
الفلسطينية ،واستخدام التعليمات األكثر صرامة المتفقة مع معايير التقارير المالية الدولية.
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نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

يشمل هذا البند ما يلي:

 30حزيران
2018
دوالر أمريكي

7.699.020

نقد في الخزينة

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:

1.622.570

حسابات جارية وتحت الطلب

4.283.639

ودائع تبادلية

2.868.985

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

16.474.214
()11.873

مخصص الخسائر اإلئتمانية

16.462.341

 31كانون األول
2017
دوالر أمريكي

4.595.078
1.129.228
4.005.289
2.699.882

12.429.477

-

12.429.477



يتعين على المصرف وفقًا لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2010/67اإلحتفاظ لدى سلطة النقد الفلسطينية بإحتياطي



ال تعمل سلطة النقد الفلسطينية على دفع عوائد على هذه اإلحتياطيات اإللزامية والحسابات الجارية وتحت الطلب.



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

إلزامي نقدي بنسبة  %9من كافة ودائع العمالء .يتم احتساب اإلحتياطيات اإللزامية في نهاية كل شهر.

إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية هي كما يلي:
 30حزيران 2018

كما في  1كانون الثاني 2018
تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار
التقارير المالية الدولي رقم ()9
كما في  1كانون الثاني ( 2018معدلة)
صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للفترة
رصيد نهاية الفترة

-

المرحلة 1
دوالر أمريكي

1.543
1.543
10.330
11.873
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المرحلة 2
دوالر أمريكي
-

المرحلة 3
دوالر أمريكي
-

المجموع
دوالر أمريكي
-

-

-

1.543
1.543
10.330
11.873

.4

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

يشمل هذا البند ما يلي:

 30حزيران
2018
دوالر أمريكي

بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فلسطين:

5.766.375

حسابات جارية وتحت الطلب

28.625.000

ودائع تبادلية

34.391.375
بنوك ومؤسسات مصرفية خارج فلسطين:

709.229

حسابات جارية وتحت الطلب

203.114

ودائع إستثمارية تستحق خالل فترة  3أشهر

912.343
35.303.718

()82.341

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

35.221.377

 31كانون األول
2017
دوالر أمريكي
5.118.626

30.620.000
35.738.626
3.617.242
7.413.793
11.031.035
46.769.661

-

46.769.661

 بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى عوائد كما في  30حزيران  2018و 31كانون األول 2017مبلغ  35.100.604دوالر أمريكي ومبلغ  39.355.868دوالر أمريكي ،على التوالي.

 تتضمن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية ودائع استثمارية لدى بنوك إسالمية. ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما في  30حزيران .2018 تستحق الودائع التبادلية لدى البنوك والمؤسسات المصرفية خالل فترة ال تتجاوز الثالثة أشهر.إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية هي كما يلي:
 30حزيران 2018

كما في  1كانون الثاني 2018
تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار
التقارير المالية الدولي رقم ()9
كما في  1كانون الثاني ( 2018معدلة)
صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للفترة
رصيد نهاية الفترة

-

المرحلة 1
دوالر أمريكي

50.386
50.386
9.815
60.201
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المرحلة 2
دوالر أمريكي
-

المرحلة 3
دوالر أمريكي
-

المجموع
دوالر أمريكي
-

151
151
21.989
22.140

-

50.537
50.537
31.804
82.341

.5

تمويالت مباشرة

يشمل هذا البند ما يلي:

 30حزيران
2018

دوالر أمريكي

53.444.484

ذمم بيوع المرابحة لآلمر بالشراء

3.287.994

إجارة منتهية بالتمليك

1.045.710

تمويل استصناع

حسابات جارية مكشوفة

أرباح معلقة

3.630.501

262.621

3.291

58.122.031

52.714.112

-

()1.795

مخصص الخسائر اإلئتمانية

48.871.713

9.097

72.884

أخرى

دوالر أمريكي

199.510

8.338

تمويل بيع المنفعة

 31كانون األول
2017

()624.973

()3.205
()4.666

57.495.263

52.706.241

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التمويالت اإلئتمانية المباشرة خالل  30حزيران  2018و 31كانون األول

:2017

 30حزيران
2018

رصيد بداية الفترة /السنة
تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق
معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9
رصيد بداية الفترة /السنة (معدلة)
صافي الخسائر اإلئتمانية للفترة /السنة
رصيد نهاية الفترة /السنة

 31كانون األول
2017

المرحلة 1
دوالر أمريكي
-

المرحلة 2
دوالر أمريكي
-

المرحلة 3
دوالر أمريكي
4.666

المجموع
دوالر أمريكي
4.666

-

494.511
494.511
494.511

84.993
84.993
84.993

-

579.504
584.170
40.803
624.973

4.666
4.666
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4.666
40.803

45.469

المجموع
دوالر أمريكي

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

.6

 30حزيران
2018
دوالر أمريكي
2.998.449
()78.351
2.920.098

أوراق مالية مدرجة في أسواق مالية أجنبية *
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 31كانون األول
2017
دوالر أمريكي
3.426.798
3.426.798

* يمثل هذا البند إستثمار المصرف في صكوك إسالمية بعائد متوقع بنسبة  %2.759تبدأ من  17تشرين األول  2016ولمدة
خمس سنوات .توزع أرباح اإلستثمار بشكل نصف سنوي مع جزء من قيمة االستثمار .بلغت األرباح المقيدة في قائمة الدخل

والدخل الشامل المرحلية كما في  30حزيران  2018مبلغ  48.566دوالر أمريكي.

إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للموجودات المالية بالكلفة المطفأة هي كما يلي:
 30حزيران 2018

كما في  1كانون الثاني 2018
تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار
التقارير المالية الدولي رقم ()9
كما في  1كانون الثاني ( 2018معدلة)
صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للفترة
رصيد نهاية الفترة
.7

-

المرحلة 1
دوالر أمريكي

78.351
78.351
78.351

المرحلة 2
دوالر أمريكي
-

المرحلة 3
دوالر أمريكي
-

المجموع
دوالر أمريكي
-

-

-

78.351
78.351
78.351

موجودات أخرى

يشمل هذا البند ما يلي:
 30حزيران
2018
دوالر أمريكي

2.144.497

شيكات المقاصة

312.930

مصاريف مدفوعة مقدمًا

38.562

قرطاسية ومطبوعات

20.672

إيرادات وعموالت مستحقة غير مقبوضة

أخرى
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 31كانون األول
2017
دوالر أمريكي

1.511.302

229.232
50.452
60.545

52.040

3.197

2.568.701

1.854.728

.8

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

يشمل هذا البند ما يلي:

 30حزيران

 31كانون األول

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2018

بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فلسطين:

3.179.650

ودائع تبادلية مع سلطة النقد الفلسطينية
ودائع تبادلية مع بنوك محلية

.9

2017

2.873.563

21.453.414

23.917.866

24.633.064

26.791.429

ودائع العمالء

يشمل هذا البند حسابات جارية وتحت الطلب والبالغة  14.509.678دوالر أمريكي كما  30حزيران  2018مقابل 15.530.191

دوالر أمريكي كما  31كانون األول .2017
.10

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

يشمل هذا البند ما يلي:

 30حزيران

 31كانون األول

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2018

ودائع توفير
ودائع ألجل

.11

2017

15.855.665

8.543.242

15.973.474

10.267.157

117.809

1.723.915

اإلحتياطيات

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

يمثل هذا البند قيمة إحتياطي المخاطر الذي تم اقتطاعه وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2015/6بنسبة  %1.5من
التمويالت االئتمانية المباشرة بعد طرح مخصص تدني التمويالت االئتمانية واألرباح المعلقة و %0.5من التمويالت االئتمانية

غير المباشرة .وفقًا لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم ( ،)2013/53ال يتم تكوين إحتياطي مخاطر مصرفية عامة مقابل التمويالت
االئتمانية المباشرة الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حال انطبقت عليها الشروط الواردة في التعميم .قام المصرف

خالل عام  2018بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9وتسجيل أثر المعيار من حساب هذا االحتياطي بما يتعلق
بالخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة بالمرحلتين األولى والثانية وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( .)2018/2ال يجوز
التصرف بهذا االحتياطي أو توزيعه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.
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.12

إرتباطات والتزامات محتملة

على المصرف بتاريخ القوائم المالية المرحلية إرتباطات والتزامات محتملة مقابل ما يلي:

 30حزيران
2018

دوالر أمريكي

سقوف التمويالت المباشرة غير المستغلة

10.111.730

عقود شراء عقارات وآالت ومعدات

584.521

كفاالت مصرفية

290.637

10.986.888

 31كانون األول
2017
دوالر أمريكي

4.612.761

298.146

1.028.534
5.939.441

إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لإلرتباطات وااللتزامات المحتملة والتي تم قيدها ضمن

المطلوبات األخرى كما يلي:

كما في  1كانون الثاني 2018
تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار
التقارير المالية الدولي رقم ()9
كما في  1كانون الثاني ( 2018معدلة)
صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للفترة
رصيد نهاية الفترة
.13

 30حزيران 2018

-

المرحلة 1
دوالر أمريكي

1.379
1.379
3.299
4.678

المرحلة 2
دوالر أمريكي
-

المرحلة 3
دوالر أمريكي
-

المجموع
دوالر أمريكي
-

3.844
3.844
()605
3.239

-

5.223
5.223
2.694
7.917

نفقات الموظفين

يتألف هذا البند مما يلي:

 30حزيران
2018

دوالر أمريكي

1.240.197
160.407
92.745
74.270
33.502
33.300
4.404
782

رواتب ومنافع الموظفين
ضريبة القيمة المضافة على الرواتب
تعويض نهاية الخدمة
تأمين صحي
نفقات سفر واقامة
دورات تدريبية
مالبس
أخرى

1.639.607
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 30حزيران
2017

دوالر أمريكي

910.203
143.634
74.379
42.447
18.437
19.998
8.179
547

1.217.824

 .14مصاريف تشغيلية أخرى
يتألف هذا البند مما يلي:

 30حزيران
2018

دوالر أمريكي
392.250
316.101
172.269
131.680
84.860
65.000
52.767
37.014
35.603
28.779
28.221
13.250
9.975
2.771
2.282
1.372.822

دعاية واعالن
رسوم ورخص واشتراكات
صيانة وتنظيفات
أتعاب مهنية واستشارية
إيجارات
مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
رسوم اشتراك المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
كهرباء ومياه ومحروقات
بريد ونقل وفاكس وهاتف
قرطاسية ومطبوعات ولوازم
تأمينات
أجور حراسة
ضيافة
مسؤولية إجتماعية
مصروف قضايا
أخرى
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 30حزيران
2017

دوالر أمريكي
225.000
191.471
97.089
102.475
40.671
24.123
24.173
19.127
11.652
11.481
6.613
1.488
1.630
756.993

النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية المرحلية من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي المرحلية كما
يلي:
 30حزيران

 30حزيران

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2018

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

2017

يضاف :أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

16.462.341
35.221.377

4.551.180

ُينزل :ودائع سلطة النقد الفلسطينية تستحق خالل فترة  3أشهر
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة  3أشهر

()3.179.650

-

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن  3أشهر

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي
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61.590.160

()21.453.414

()14.099.196

-

()30.250.000

()2.868.985

()1.792.995

24.181.669

19.999.149

.16

مخصصات الضرائب

لم يقم المصرف بتكوين مخصص لضريبتي الدخل والقيمة المضافة للفترة لتجاوز المصاريف المقبولة ضريبياً الدخل الخاضع
للضريبة.
.17

مصادر تمويل موجودات واستثمارات المصرف

فيما يلي تفاصيل مصادر تمويل موجودات واستثمارات المصرف:
تمويل مشترك

دوالر أمريكي

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تمويالت مباشرة
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
عقارات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى

16.462.341
35.221.377
57.495.263
-

 30حزيران 2018
تمويل ذاتي
دوالر أمريكي

-

693.268

2.114.497

454.204

111.293.478

15.997.486

تمويل مشترك

 31كانون األول 2017
تمويل ذاتي

دوالر أمريكي

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تمويالت مباشرة
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
عقارات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى

12.429.477
46.769.661
52.706.241

-

دوالر أمريكي
-

3.426.798
9.668.946

-

725.363

1.511.302

343.426

113.416.681

14.164.533
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16.462.341
57.495.263

11.929.916

-

دوالر أمريكي

35.221.377

2.920.098

-

اإلجمالي

2.920.098

11.929.916

693.268

2.568.701

127.290.964

اإلجمالي

دوالر أمريكي

12.429.477
46.769.661
52.706.241
3.426.798
9.668.946

725.363

1.854.728
127.581.214

معامالت مع جهات ذات عالقة

.18

يعتبر المصرف المساهمين الرئيسيين واإلدارة العليا وشركات لهم فيها نصيب رئيسي من الملكية كجهات ذات عالقة .تمت خالل
الفترة  /السنة معامالت مع هذه الجهات تمثلت في ودائع وتمويالت ائتمانية ممنوحة كما يلي:

بنود داخل قائمة المركز المالي:

طبيعة العالقة

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

الشركات الشقيقة

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

الشركة األم

 30حزيران
2018
دوالر أمريكي

 31كانون األول
2017
دوالر أمريكي

33.210.471

34.674.094

576.206

3.442.466

الشركات الشقيقة

21.453.414

23.917.866

تمويالت مباشرة

اإلدارة التنفيذية العليا

1.036.727

591.652

ودائع

اإلدارة التنفيذية العليا

722.512

640.512

بنود قائمة الدخل:
عوائد وأجور مقبوضة
عوائد وأجور مدفوعة
عموالت مدفوعة

اإلدارة التنفيذية العليا
اإلدارة التنفيذية العليا
اإلدارة التنفيذية العليا

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 30حزيران
2018
دوالر أمريكي
19.374
3.878
4.755

 30حزيران
2017
دوالر أمريكي
8.541
-



تشكل التمويالت المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  30حزيران  2018و 31كانون األول  2017ما نسبته



تشكل التمويالت المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  30حزيران  2018و 31كانون األول  2017ما نسبته



يتراوح معدل االرباح على التمويالت المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة خالل الفترة بين  %4.5إلى .%6.98

 %1.8و %1.12على التوالي من صافي التمويالت الممنوحة.
 %1.37و %0.85على التوالي من قاعدة رأسمال المصرف.

فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة العليا:
 30حزيران
2018
دوالر أمريكي

65.000

مصاريف سفر وتنقل أعضاء مجلس اإلدارة

129.920

حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها

9.333

حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة
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 30حزيران
2017
دوالر أمريكي

40.671

129.920
9.334

.19

القيمة العادلة لألدوات المالية

يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في  30حزيران  2018و 31كانون األول :2017
القيمة الدفترية
 30حزيران

 31كانون األول

 30حزيران

 31كانون األول

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2018

موجودات مالية

القيمة العادلة
2018

2017

2017

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

16.462.341

12.429.477

16.462.341

12.429.477

تمويالت مباشرة

57.495.263

52.706.241

57.495.263

52.706.241

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

35.221.377

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

2.920.098

مجموع الموجودات

114.316.288

موجودات مالية أخرى

مطلوبات مالية

46.769.661
3.426.798
1.571.847

2.217.209

116.904.024

35.221.377
2.920.098
2.217.209
114.316.288

46.769.661
3.426.798
1.571.847
116.904.024

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

24.633.064

26.791.429

24.633.064

26.791.429

تأمينات نقدية

1.454.300

944.622

1.454.300

944.622

ودائع العمالء

15.530.191

14.509.678

مطلوبات مالية أخرى

2.295.798

مجموع المطلوبات

42.892.840

46.726.624

حسابات اإلستثمار المطلقة

15.973.474

10.267.157

.20

التحليل القطاعي

أ.

معلومات قطاعات األعمال

14.509.678

15.530.191
3.460.382

3.460.382

2.295.798
42.892.840

46.726.624

15.973.474

10.267.157

ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة المصرف إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:
حسابات األفراد :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التمويالت وخدمات أخرى.
حســابات الشــركات والمؤس ـســات :يشــمل متابعة الودائع والتمويالت االئتمانية والخدمات المصــرفية األخرى الخاصــة بالعمالء من
الشركات.
الخزينة :يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وادارة أموال المصرف واإلستثمارات.
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فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:

األفراد
دوالر أمريكي

الشركات
والمؤسسات
دوالر أمريكي

أخرى
دوالر أمريكي

الخزينة
دوالر أمريكي

المجموع
 30حزيران
2017
دوالر أمريكي

المجموع
 30حزيران
2018
دوالر أمريكي

991.186

759.851

188.290

1.878

1.941.205

980.564

مخصص الخسائر اإلئتمانية
المتوقعة للفترة

()19.855

()23.642

()42.134

-

()85.631

-

نتائج أعمال القطاع

971.331

736.209

146.156

1.878

1.855.574

980.564

مصاريف غير موزعة

()3.397.223

()2.304.992

خسارة الفترة

()1.541.649

()1.324.428

مصاريف رأسمالية

2.554.795

1.028.420

استهالكات واطفاءات

325.920

229.014

إجمالي اإليرادات

معلومات أخرى
إجمالي موجودات القطاع

33.898.188

إجمالي مطلوبات القطاع وحقوق
أصحاب حسابات اإلستثمار
23.178.630
المطلقة

ب.

23.597.075

54.603.816

8.758.822

15.191.885

2.619.781

24.633.064

 30حزيران
2018

 31كانون
األول 2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

127.290.964

59.190.297

127.581.214

57.223.740

معلومات التوزيع الجغرافي

يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال المصرف .يمارس المصرف نشاطاته بشكل رئيسي في فلسطين والتي تمثل األعمال
المحلية وكذلك يمارس المصرف نشاطات دولية والتي تمثل األعمال الدولية.
فيما يلي توزيع اإليرادات والموجودات والمصاريف الرأسمالية للمصرف حسب القطاع الجغرافي:
 30حزيران
2018
دوالر أمريكي
مجموع الموجودات

محلي

 31كانون األول
2017
دوالر أمريكي

123.458.523

113.062.836

 30حزيران
2018

 30حزيران
2017

إجمالي اإليرادات

1.817.261

مصاريف رأسمالية

2.554.795

548.458

1.028.420

 30حزيران
2018
دوالر أمريكي
3.832.441
 30حزيران
2018

123.944
-

دولي

 31كانون األول
2017
دوالر أمريكي

14.518.378
 30حزيران
2017

432.106
-
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المجموع

 30حزيران
2018
دوالر أمريكي

 31كانون األول
2017
دوالر أمريكي

127.290.964

127.581.214

 30حزيران
2018

1.941.205
2.554.795

 30حزيران
2017

980.564

1.028.420
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إدارة رأس المال

ويعظم حقوق
إن الهدف الرئيسي من إدارة رأسمال المصرف هو الحفاظ على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المصرف ُ
المساهمين .يقوم المصرف بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف اإلقتصادية وطبيعة

العمل.

يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2015/6و( )2016/7المستندة لمقررات بازل،

وفيما يلي نسبة كفاية رأس المال:

رأس المال التنظيمي
رأس المال األساسي
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 31كانون األول 2017

 30حزيران 2018

المبلغ
دوالر أمريكي

نسبته إلى
الموجودات
%

نسبته
إلى الموجودات
المرجحة بالمخاطر
%

المبلغ
دوالر أمريكي

نسبته إلى
الموجودات
%

نسبته
إلى الموجودات
المرجحة بالمخاطر
%

68.097.255

53.50

69.12

69.632.111

54.58

80.05

66.874.520

52.54

68.37

68.669.932

53.82

78.94

القضايا المقامة على المصرف

بلغ عدد القضايا المقامة على المصرف قضية واحدة كما في  30حزيران  2018وذلك ضمن النشاط الطبيعي للمصرف .كما
بلغت قيمة القضية المقامة على المصرف ما يعادل مبلغ  2.770دوالر أمريكي كما في 30حزيران  .2018وفي تقدير إدارة
ومحامي المصرف فإنه لن يترتب على المصرف أية التزامات لقاء هذه القضية باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهة هذه القضية.
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تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

يمارس المصرف أنشطته في فلسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة المصرف
ألنشطته وقد يؤثر سلباً على أدائه.
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