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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك القاهرة عمان
لقد دققنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة بنك القاهرة عمان (مساهمة عامة أجنبية)  /فروع فلسطين(البنك) والتي

تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  2014وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل

الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المركز الرئيسي الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك

التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات اإليضاحية األخرى.
مسؤولية إدارة البنك عن القوائم المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية،
باإلضافة إلى تحديد نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية سواء

الناتجة عن احتيال أو خطأ.
مسؤولية مدققي الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا إلى تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية

للتدقيق ،وتتطلب منا هذه المعايير اإللتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد
معقول بأن القوائم المالية الموحدة خالية من األخطاء الجوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة .إن

اختيار تلك اإلج ارءات يستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية
الموحدة سواء الناتجة عن االحتيال أو الخطأ .عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في االعتبار نظام الرقابة

الداخلي للمنشأة ذي الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة
للظروف وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة .يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة

السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة ،إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم

المالية الموحدة.

في اعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسا إلبداء الرأي.

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

بب

الـــرأي

في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للبنك كما في
 31كانون األول  2014وأداءه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية

الدولية.

إرنست ويونغ – الشرق األوسط
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 25آذار 2015
رام اهلل  -فلسطين

بنك القاهرة عمان -فلسطين
قائمة المركز المالي الموحدة
 31كانون األول 2014

إيضاح

2014

دينـار أردنـي

2013

دينـار أردنـي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

4

81.382.679

79.640.058

ودائع لدى المركز الرئيسي
تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة

6
7
8
9

97.144.436

87.843.533

موجودات أخرى

12

5

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

10
11

عقارات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
مجموع الموجودات

56.029.065

54.632.720

210.508.791
6.450.321
123.353.889

190.429.374
6.561.946
125.650.251

9.333.172

9.829.469

9.281.867
396.202

593.880.422

9.363.310
500.141

564.450.802

المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي

المطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء

13
14

59.389.656
421.581.801

32.622.568
423.234.435

مطلوبات أخرى

19

16.045.568

14.351.563

15
16
17
18

تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب
مجموع المطلوبات

حقوق المركز الرئيسي:

1
20
20
20

رأس المال المدفوع
إحتياطي إجباري
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
إحتياطي التقلبات الدورية

8

إحتياطي القيمة العادلة
األرباح المدورة

مجموع حقوق المركز الرئيسي

مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي

17.723.386
1.074.224
10.149.057
6.557.737

532.521.429

17.362.819
1.074.224
9.583.069
8.584.013

506.812.691

35.450.000
7.334.117
4.370.000
5.079.998

35,450,000
6.632.384
3.920.000
4.032.498

61.358.993

57.638.111

2.679.693
6.445.185

593.880.422

2.778.532
4.824.697

564.450.802

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتق أر معها
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بنك القاهرة عمان – فلسطين
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014

إيضاح
21
22

الفوائد الدائنة
الفوائد المدينة

صافي إيرادات الفوائد
إيرادات العموالت

23

صافي إيرادات الفوائد والعموالت

أرباح عمالت أجنبية

أرباح موجودات مالية
إيرادات أخرى
إجمالي الدخل
المصروفات
نفقات الموظفين
مصاريف تشغيلية أخرى
إستهالكات واطفاءات
مخصص قضايا
إجمالي المصروفات

24
25

26
27
 10و11
17

الربح قبل الضرائب
مصروف الضرائب

18

ربح السنة

2014

2013

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

26.407.949
()3.948.154

25.232.182
()3.422.097

22.459.795
4.664.667
27.124.462

1.030.002
430.934
439.143

29.024.541

21.810.085
3.996.468
25.806.553

1.091.826
384,941
629.848

27.913.168

11.819.000
6.736.119
1.520.524
9.755

11.174.249
6.068.675
1.602.245
217,225

8.939.143
()1.921.806

8.850.774
)(3,540,861

20.085.398

7.017.337

19.062.394

5.309.913

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتق أر معها
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بنك القاهرة عمان  -فلسطين
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014

إيضاح
ربح السنة

2014

دينـار أردنـي

7.017.337

2013

دينـار أردنـي

5.309.913

بنود الدخل الشامل األخرى:

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل

ضرائب مؤجلة

8
8

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

()126.397
29.942

808.618

()841.706

()96.455

()33.088

6.920.882

5.276.825

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتق أر معها
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بنك القاهرة عمان  -فلسطين
قائمة التغيرات في حقوق المركز الرئيسي الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014
إحتياطيات
رأس المال

مجموع حقوق المركز

مخاطر

المدفوع

إجباري

مصرفية عامة

التقلبات الدورية

القيمة العادلة

األرباح المدورة

الرئيسي

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

 31كانون االول 2014
الرصيد في بداية السنة
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
صافي الدخل الشامل للسنة
بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المدورة
(إيضاح )8

35.450.000

6.632.384

3,920,000

4.032.498

2.778.532

-

-

-

-

-

-

-

-

()96.455

-

-

-

-

()96.455

7.017.337

6.920.882

-

-

-

-

()2.384

2.384

-

701.733

450.000

1.047.500

-

أرباح محولة إلى المركز الرئيسي

-

-

-

-

-

الرصيد في نهاية السنة

المحول إلى اإلحتياطيات

7.017.337

7.017.337

-

-

-

4.824.697

57.638.111

()2.199.233

()96.455

-

()3.200.000

()3.200.000

35.450.000

7.334.117

4.370.000

5.079.998

2.679.693

6.445.185

61.358.993

الرصيد في بداية السنة

35.450.000

6.092.306

3.200.000

3.222.382

2.811.620

5.484.978

56.261.286

ربح السنة

-

-

-

-

-

5.309.913

5.309.913

 31كانون االول 2013

بنود الدخل الشامل األخرى
صافي الدخل الشامل للسنة
المحول إلى اإلحتياطيات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

540.078

720,000

810.116

-

أرباح محولة إلى المركز الرئيسي

-

الرصيد في نهاية السنة

35.450.000

6.632.384

-

3,920,000

-

4.032.498

()33.088

-

()33.088

5.309.913

2.778.532

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتق أر معها
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()2.070.194
()3.900.000
4.824.697

()33.088

5.276.825
-

()3.900.000
57.638.111

بنك القاهرة عمان  -فلسطين
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014
إيضاح

أنشطة التشغيل
الربح قبل الضرائب

تعديالت:
إستهالكات واطفاءات

أرباح استبعاد عقارات وآالت ومعدات

استرداد مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها

مخصصات متنوعة

التغير في الموجودات والمطلوبات
التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
اإلحتياطي اإللزامي النقدي

الموجودات األخرى

ودائع العمالء

التأمينات النقدية

المطلوبات األخرى
صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصات المتنوعة
المدفوعة

ضرائب مدفوعة

مخصصات متنوعة مدفوعة

صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التشغيل
أنشطة اإلستثمار
إستحقاق موجودات مالية بالكلفة المطفأة
شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

شراء عقارات وآالت ومعدات

بيع عقارات وآالت ومعدات

شراء موجودات غير ملموسة

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل

ودائع لدى المركز الرئيسي تستحق لفترة تزيد عن ثالثة أشهر

أرباح محولة للمركز الرئيسي

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

النقص في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية السنة

28

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

2013
دينـار أردنـي

2014
دينـار أردنـي

8.939.143

8.850.774

1.520.524
()1.797
1.086.274
11.544.144

1.602.245
()133.197
()2.070
1.160.717
11.478.469

()20.079.417
()46.453
496.297
()1.652.634
360.567
1.725.745

()2.042.163
()1.860.614
()1.152.332
18.205.438
836.862
78.704

()7.651.751
()3.948.082
()520.286
()12.120.119

25.544.364
()6.116.160
()551.779
18.876.425

41.429.356
()39.132.994
6.498
()21.270
()1.296.396
4.127
()42.873

24.994.997
()40.639.309
()70.900
()1.138.734
137.992
()190.135

946.448

()16.906.089

()30.197.901
()3.200.000
()33.397.901
()44.571.572
86.809.734
42.238.162

()8.916.562
()3.900.000
()12.816.562
()10.846.226
97.655.960
86.809.734

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  40جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتق أر معها
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بنك القاهرة عمان  -فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2014
.1

عــام

تأسس بنك القاهرة عمان (المركز الرئيسي) خـالل عام  ،1960وهو مسجـل كشركة مساهمة عامة أردنية مركزها
الرئيسي في األردن .يبلغ رأس مال البنك  125مليون دينار أردني مقسم إلى  125مليون سهم بقيمة إسمية دينار
أردني للسهم الواحد .تم خالل سنة  1986تسجيل بنك القاهرة عمان في فلسطين وفقا لنفس عقد التأسيس والنظام
األساسـي الداخلي الخاص بالمركز الرئيسي تحت اسم شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة (مساهمة
عامة أجنبية)  -عمان (البنك) ،وهو مسجل في سجل الشركات المساهمة العامة األجنبية في فلسطين تحت سجل
تجاري رقم (.)562800078
ُيعتبر البنك مملوكا بالكامل من المركز الرئيسي ويشرف عليه نفس مجلس إدارة المركز الرئيسي ،ويعمل المركز
الرئيسي على توحيد القوائم المالية المرفقة للبنك مع القوائم المالية للمركز الرئيسي إلعداد قوائم مالية موحدة كاملة
للمركز الرئيسي والبنك كوحدة قانونية واحدة .يبلغ رأس المال المدفوع للبنك  50مليون دوالر أمريكي أي ما يعادل
 35.450.000دينار أردني.
بلغت إجمالي موجودات وودائع عمالء المركز الرئيسي كما في  31كانون األول  2014مبلغ 1.885.217.663
دينار أردني ومبلغ  1.165.690.324دينار أردني ،على التوالي .كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للمركز الرئيسي
.%16.42
من أهم غايات البنك القيام بجميع أعمال البنوك وتشمل هذه األعمال فتح الحسابات الجارية واإلعتمادات وقبول
الودائع واألمانات واقراض األموال من خالل فروعه المنتشرة في األردن وفلسطين وعددها  104فرعا منها  19فرعا
ومكتبين في فلسطين.
بلغ عدد موظفي المركز الرئيسي وفروع فلسطين كما في  31كانون األول  )1.580( 2014و ( )557موظفا على
التوالي.
تم إقرار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ  12شباط .2015
.2

القوائم المالية الموحدة

تشمل القوائم المالية الموحدة المرفقة موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال البنك (إدارة وفروع فلسطين) والشركة الوطنية
لألوراق المالية المساهمة الخصوصية المحـدودة (الشركة التابعة) ،المملوكة بنسبة  %100من قبل البنك .تأسست
الشركة التابعة بمقتضى قانون الشركات لسنة  1964كشركة مساهمة خصوصية محدودة المسؤولية ،يبلغ رأسمالها
كما في  31كانون األول  2013مبلغ  1.500.000دينار أردني.
.3

ملخص ألهـم السياسات المحاسبية

 3.1أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية ووفقا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة.
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.
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 3.2أسس توحيد القوائم المالية الموحدة
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك وشركته التابعة كما في  31كانون األول  .2014تتحقق السيطرة
عند امتالك البنك للحق ،أويكون معرضا ،لعوائد متغيرة ناتجة عن استثماره بالشركة المستثمر بها وأن يكون للبنك
أيضا القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذه في هذه الشركة.
يقوم البنك بإعادة تقييم قدرته على السيطرة في الشركة المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير
في احد العناصر الثالث إلثبات السيطرة .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول البنك على السيطرة
وينتهي التوحيد عند فقدانه للسيطرة على شركته التابعة .يتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف
للشركة التابعة ال تي تم االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في قائمة الدخل الشامل من تاريخ
الحصول على السيطرة وحتى تاريخ فقدانها .يتم تسجيل أثر التغير في نسبة الملكية في الشركة التابعة (دون فقدان
السيطرة عليها) كمعامالت بين المالكين.
تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين شركة البنك التابعة
وتوزيعات األرباح بالكامل.
 3.3التغييرات في السياسات المحاسبية
إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد الق ـوائم الماليــة الموحــدة للبنــك كانــت متفقــة مــع تلــك التــي تــم اســتخدامها إلعــداد
القـوائم الماليــة كمــا فــي  31كــانون األول  2013باســتثناء قيــام البنـك بتطبيــق التعــديالت التاليــة علــى معــايير التقــارير الماليــة
الدولية إبتداء من أول كانون الثاني  .2014لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على المركز أو األداء المالي للبنك.

تقاص الموجودات والمطلوبات المالية – تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ()32

توضح هذه التعديالت ما ورد في المعيار والمتعلقة بوجود حق قانوني ملزم بإجراء التقاص ،توضح التعـديالت أيضـا تطبيـق
آلية التقاص ألنظمة التسوية حسب معيار المحاسـبة الـدولي رقـم ( 32علـى سـبيل المثـال  -أنظمـة التسـوية المركزيـة) والتـي

تطبق آليات التسوية اإلجمالية التي ال تحدث جميعا بنفس الوقت.

اإلفصاح عن القيمة المتوقع استردادها للموجودات غير المالية – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()36

تقــوم هــذه التعــديالت بإ ازلــة األثــر غيــر المقصــود لمعيــار التقــارير الماليــة الــدولي رقــم ( – )13قيــاس القيمــة العادلــة ،علــى
اإلفصــاحات المطلوبــة مــن قبــل معيــار المحاســبة الــدولي رقــم ( – )36تــدني الموجــودات .باإلضــافة الــى ذلــك تتطلــب هــذه

التعديالت اإلفصاح عن القيمة المتوقع استردادها للموجودات أو الوحدات المنتجة للنقد والتي تم االعتراف بخسارة تـدني (أو

استرداد خسارة التدني) لها خالل الفترة.
التفسير رقم ( )21الرسوم الحكومية

يوض ــح ه ــذا التفس ــير آلي ــة االعتـ ـراف بالمطلوب ــات الناتج ــة ع ــن الرس ــوم الحكومي ــة عن ــدما تت ــوفر الش ــروط ذات العالق ــة وفق ــا
للتشريعات سارية المفعول .كذلك يوضح التفسير فيما يتعلق بالرسوم الحكومية التي تخضع لحد ادنى أنه ال يجب االعتـراف

بأي مطلوبات قبل الوصول إلى الحد األدنى المعتمد.
المعايير الصادرة والغير مطبقة

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير التالية والتي ال تـزال غيـر نافـذة المفعـول ولـم يـتم تبنيهـا بعـد مـن قبـل البنـك.

إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة البنك بأن يكون لتطبيقها ،عند سريان مفعولها ،أثر على المركز أو األداء المـالي أو

حول إفصاحات القوائم المالية للبنك .سيتم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافدة المفعول.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9االدوات المالية

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )9االدوات المالية" بكامل مراحله خالل

تموز  ، 2014ويبين هذا المعيار المعالجة المحاسبية لتصنيف وقياس الموجودات المالية وااللتزامات المالية وبعض العقود
لبيع أو شراء االدوات غير المالية .وقد تم إصدار هذا المعيار الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم (" )39تصنيف وقياس

االدوات المالية" .قام البنك بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما صدرت خالل العام

 ،2009وكان التطبيق األولي للمرحلة األولى في  1كانون الثاني  2012وسيقوم البنك بتطبيق معيار التقارير المالية

الدولي رقم ( )9الجديد بتاريخ التطبيق االلزامي في  1كانون الثاني  2018والذي سيكون له أثر على تصنيف وقياس

الموجودات المالية.

معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )15إيرادات العقود مع العمالء

ُينشئ هذا المعيار نموذج من خمس خطـوات يـتم تطبيقهـا لايـرادات مـن العقـود مـع العمـالء .وفقـا لهـذا المعيـار ،فـإن اإليـراد
يعكس المقابل المالي الذي تتوقعه المنشأة وذلك نتيجة تقديمها للعمالء أية سلع أو خدمات .تُزود مبادئ هذا المعيـار طريقـة
منظمة أكثر للقياس واالعتراف باإليرادات .سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التـي تبـدأ فـي  1كـانون الثـاني

 2017مع السماح بالتطبيق المبكر .يعمل البنك حاليا على تحديد أثر تطبيق هـذا المعيـار علـى قوائمهـا الماليـة وتتوقـع بـأن
ويلغ ــي جمي ــع متطلب ــات اإلعتـ ـراف
تقــوم تطبيق ــه عن ــدما يص ــبح ناف ــذ المفع ــول .ينطب ــق ه ــذا المعي ــار عل ــى جمي ــع المنش ــوت ُ
باإليرادات الحالية في معايير التقارير المالية الدولية.

 3.4ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
يتم تحقق إيرادات الفوائد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية بإستثناء فوائد وعموالت التسهيالت اإلئتمانية المتعثرة والمصنفة

التي يتم تسجيلها لحساب فوائد وعموالت معلقة وال يتم االعتراف بها كإيرادات.

يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بها ،ويتم االعتراف بأرباح توزيعات األسهم من الشركات

المستثمر بها عند وجود حق الستالمها.

يتم االعتراف بالمصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.
التسهيالت اال ئتمانية
يتم إدراج التسهيالت االئتمانية بالكلفة بعد تنزيل مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية والفوائد المعلقة.

يتم تكوين مخصص تدني للتسهيالت االئتمانية المباشرة إذا تبين عدم إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة للبنك وعنـدما يتـوفر

دليل موضوعي على ان حدثا ما قـد أثـر سـلبا علـى التـدفقات النقديـة المسـتقبلية للتسـهيالت االئتمانيـة المباشـرة وعنـدما يمكـن

تقدير هذا التدني ،وتسجل قيمة المخصص في قائمة الدخل الموحدة.

يــتم تعليــق الفوائــد والعم ـوالت علــى التســهيالت اإلئتمانيــة المتعث ـرة والمصــنفة الممنوحــة للعمــالء وفقــا لتعليمــات ســلطة النقــد

الفلسطينية.

يــتم شــطب التســهيالت اإلئتمانيــة المعــد لهــا مخصصــات فــي حــال عــدم جــدوى اإلج ـراءات المتخــذة لتحصــيلها بتنزيلهــا مــن

المخصص وفقا لتعليمات سلطة النقـد الفلسـطينية ويتــم تحــويل أي فـائض فـي المخصـص ،إن وجـد ،لقائمـة الـدخل الموحـدة.
يضاف المحصل من الديون السابق شطبها إلى اإليرادات.

يتم استبعاد التسهيالت التـي مضـى علـى تعثرهـا اكثـر مـن  6سـنوات والفوائـد المعلقـة والمخصصـات المتعلقـة بهـا مـن القـوائم

المالية الموحدة وفقا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
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استثمارات في موجودات مالية
يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا إليها مصاريف االقتناء المباشرة ،في حال عدم كونها موجودات
مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .الحقا لاعتراف المبـدئي ،يـتم قيـد جميـع الموجـودات الماليـة إمـا بالقيمـة العادلـة

أو بالكلفة المطفأة ،كما يلي:

موجودات مالية بالقيمة العادلة
هي أدوات الملكية والمشتقات المالية والتي يتم االعتراف بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الـدخل ،ويحـق للمنشـأة تصـنيف
أدوات الملكية غير المحتفظ بها ألغراض المتاجرة ،بإختيار ال يمكن التراجع عنه ،من خالل قائمة الدخل الشامل.

فــي حــال تــم اختيــار تصــنيف أدوات الملكيــة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الــدخل الشــامل ،فإنــه يــتم قيــد

التغير في القيمة العادلة في حساب خاص ضمن حقـوق المركـز الرئيسـي ،وعنـد الـتخلص منهـا يـتم قيـد األربـاح أو الخسـائر
فــي حســاب األربــاح المــدورة مباشـرة ،وال يــتم قيــدها فــي قائمــة الــدخل .ال تخضــع هــذه الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن

خالل الدخل الشامل الختبار خسائر تدني في الموجودات المالية.

يتم قيد أرباح توزيعات األسهم من االستثمار في األوراق المالية في قائمة الدخل عند نشوء الحق في استالمها.

موجودات مالية بالكلفة المطفأة
هي أدوات الدين التي يتوافر بها الشرطين التاليين:


أن تكون أداة الدين متضمنة في نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بأدوات الدين لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية.



أن تتضمن الشروط التعاقدية ألداة الدين تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تمثل فقط دفعات رأس المال

والفوائد عليها.

وفي حال عدم توفر أحد الشرطين ،أو كليهما ،يتم تصنيف األداة المالية كموجودات ماليه بالقيمة العادلة من خالل

قائمة الدخل .كما يتوفر للبنك الخيار باعتماد تصنيف األداة المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل حتى لو توفرت الشروط المذكورة في حال أن يقلل هذا التصنيف أي إعتراف غير ثابت أو غير مالءم.

الحقا لاعتراف المبدئي ،يتم قيد أدوات الدين بالكلفة المطفأة ،بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،بعد تنزيل خسائر
التدني ،إن وجدت .يقوم البنك بدراسة وجود أدلة على تدني القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية ،وفي حال وجود
هذه األدلة يتم إحتساب وقيد مبلغ التدني في قائمة الدخل .يتم قيد إيرادات الفوائد من الموجودات المالية بالكلفة
المطفأة في قائمة الدخل.
إستبعاد الموجودات المالية
يتم استبعاد الموجودات المالية عند انتهاء الحق التعاقدي لانتفاع من التدفقات النقدية لهذه الموجودات ،أو عند
تحويل الموجودات المالية وجميع المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى .في حال لم يقم البنك بتحويل أو إبقاء كل
المخاطر والعوائد األساسية وأبقت السيطرة على األصول المحولة ،يسجل البنك حصته المتبقية في الموجودات ويسجل
المطلوبات بقيمة المبالغ المتوقع دفعها .إذا أبقى البنك كل المخاطر وعوائد الملكية لملكية الموجودات المالية المحولة،
يستمر البنك في تسجيل الموجودات المالية.
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع أصل أو سداد التزام وذلك من خالل عملية منظمة بين المشاركين في السوق
في تاريخ القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية بيع الموجودات او سداد المطلوبات إما في:
 سوق رئيسي لألصل أو االلتزام. أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر مالئمة للموجودات والمطلوبات.9

يجب أن يكون للبنك القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.
يتم قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام الفرضيات التي سيستخدمها المشاركين عند تسعير
الموجودات والمطلوبات ،على فرض ان المشاركين في السوق هدفهم تحقيق منافع اقتصادية.

يستخدم البنك أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك من خالل
زيادة استخدام معطيات ذات صلة يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتها.

جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة المصرح عنها في القوائم المالية الموحدة تصنف ضمن هرم

القيمة العادلة ،كما هو موضح أدناه:

المستوى االول :باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تماما في أسواق مالية نشطة.
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
في نهاية كل فترة ماليه يحدد البنك فيما إذا كانت هنالك عمليات نقل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل

إعادة تقييم التصنيف (استنادا إلى أقل مستوى معطيات له اثر جوهري على قياس القيمة العادلة ككل) للموجودات

والمطلوبات التي يتم االعتراف بها في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر.

لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قام البنك بتحديد شرائح من الموجودات وفقا لطبيعة وخصائص ومخاطر ومستوى
القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات.
العقارات واآلالت والمعدات
تظهر العقارات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ،إن وجدت .تشمل

كلفة العقارات واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات العقارات واآلالت والمعدات ومصاريف
التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل اذا تحققت شروط االعتراف .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة

الدخل الموحدة عند تحققها .ال يتم استهالك األراضي .يتم احتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقا
للعمر االنتاجي المتوقع كما يلي:

العمر اإلنتاجي
(سنوات)
عقارات

أثاث ومعدات وتحسينات مأجور

وسائط نقل
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أجهزة الحاسب اآللي

يتم شطب أي بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود
منفعة إقتصادية متوقعة من استخدام األصل أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح او خسارة ناتجة عن شطب البند،
والذي يمثل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية للبند ،في قائمة الدخل الموحدة.

تتم مراجعة القيم المتبقية للبنود واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقا إن لزم

األمر.
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الموجودات غير الملموسة
الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ الحصول عليها.

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

يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة .ويتم إطفاء

الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء في قائمة الدخل الموحدة .أما
الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية

الموحدة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل الموحدة.

ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة في نفس

الفترة.

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

تشمل الموجودات غير الملموسة أنظمة وبرامج الحاسب اآللي وتقوم إدارة البنك بتقدير العمر الزمني لكل بند حيث

يتم إطفاء أنظمة وبرامج الحاسب اآللي بطريقة القسط الثابت على فترة بين  5-3سنوات.
وفاء لديون مستحقة
الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك ً

تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن بند "موجودات أخرى" وذلك بالقيمة
التي آلت بها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل ،ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل

إنفرادي ،ويتم تسجيل أي ٍ
تدن في قيمتها كخسارة في قائمة الدخل الموحدة وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد .يتم تسجيل
الزيادة الالحقة في قائمة الدخل الموحدة إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقا.

المخصصات
يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على البنك إلتزامات في تاريخ القوائم المالية الموحدة ناشئة عن أحداث سابقة

وأن تسديد اإللتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل ُيعتمد عليه.
مخصص الضرائب

يقوم البنك باقتطاع مخصصات الضريبة بموجب النسب الضريبية المقررة وفقا للقوانين واألنظمة والتعليمات السارية
المفعول في فلسطين والمعيار المحاسبي الدولي رقم ( )12والذي يقتضي االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة ،كما

بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ،كضرائب مؤجلة.

تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن
األرباح المعلنة في القوائم المالية الموحدة ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير

قابلة للتنزيل في السنة المالية وانما في سنوات الحقة أو خسائر متراكمة مقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة أو

مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات

أو المطلوبات في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب

المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي الموحدة وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقا للنسب الضريبية التي
يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.
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التقــاص
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة

فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات

وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ،وتشمل النقد واألرصدة لدى
سلطة النقد الفلسطينية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية والودائع لدى المركز الرئيسي بعد تنزيل ودائع

البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر واألرصدة مقيدة السحب
معلومات القطاعات

قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة
لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن

تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
العمالت األجنبية

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت.
يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية السائدة في تاريخ قائمة

المركز المالي الموحدة.

يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد

قيمتها العادلة.

يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.
استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر

في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة .كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر
في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في بنود الدخل الشامل األخرى .وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك

إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة
على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات

وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.

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


مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية :يتم مراجعة مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية ضمن األسس

الموضوعة من قبل سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي األردني ووفقا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم

(.)39
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يتم إثبات خسارة تدني قيمة العقارات المستملكة اعتمادا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مخمنين



مخصصات الضرائب :يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروف الضرائب وفقا لألنظمة والقوانين



تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب

معتمدين لغايات إثبات خسارة التدني .ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري.

والمعايير المحاسبية.

االستهالكات واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية
المتوقعة في المستقبل ،ويتم تسجيل خسارة التدني (إن وجدت) في قائمة الدخل الموحدة.



تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية بالكلفة المطفأة لتقدير أي ٍ
تدن في قيمتها ويتم أخذ التدني في
قائمة الدخل للسنة.



يتم التخصيص للقضايا المرفوعة على البنك لمواجهة أية إلتزامات قضائية إستنادا لرأي المستشار القانوني

.4

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

للبنك.

يشمل هذا البند ما يلي:

نقد في الخزينة
أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:
حسابات جارية وتحت الطلب

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

وديعة رأسمالية

2014

2013

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

31.714.903

31.388.939

1.600.574

230,369

40.622.702

40,576,250

81.382.679

79.640.058

7.444.500

7,444,500



يتعين على البنك وفقا لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2010/67االحتفاظ لدى سلطة النقد الفلسطينية
بإحتياطي إلزامي نقدي بنسبة  %9من كافة ودائع العمالء .ال تعمل سلطة النقد الفلسطينية على دفع فوائد
على هذه اإلحتياطيات اإللزامية النقدية .بموجب التعليمات رقم ( )2012/2يتم تخفيض قيمة الرصيد القائم
للتسهيالت الممنوحة في مدينة القدس لبعض القطاعات قبل احتساب اإلحتياطي اإللزامي النقدي.



بلغت األرصدة مقيدة السحب باستثناء اإلحتياطي اإللزامي النقدي مبلغ  7.444.500دينار أردني كما في
 31كانون األول  2014و.2013



تدفع سلطة النقد الفلسطينية فوائد على الودائع ألجل والوديعة الرأسمالية وفقا ألسعار الفائدة السائدة في السوق
وذلك بعد خصم عمولة بنسبة  25باأللف.
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.5

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

يشمل هذا البند ما يلي:

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:
حسابات جارية وتحت الطلب

ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

2014

2013

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

210.401

207.983

210.401

12.641.940

-

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:

2.452.699

حسابات جارية وتحت الطلب

ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

12,433,957

6,186,536

53.365.965

35,804,244

55.818.664

41,990,780

56.029.065

54.632.720



بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد كما في  31كانون األول 2014



ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما في  31كانون األول  2014و.2013

و 2013مبلغ  2.663.100دينار أردني ومبلغ  6.394.519دينار أردني ،على التوالي.

.6

ودائع لدى المركز الرئيسي

تظهر ودائع البنك لدى المركز الرئيسي بالصافي بعد تنزيل ودائع المركز الرئيسي لدى البنك .يتم احتساب فوائد
بنسب محددة على أرصدة البنك لدى المركز الرئيسي وأرصدة المركز الرئيسي لدى البنك .يمكن تحويل صافي أرباح
أو خسائر البنك السنوية إلى حساب المركز الرئيسي بعد موافقة سلطة النقد الفلسطينية المسبقة على ذلك .فيما يلي
ملخص ألرصدة المعامالت مع المركز الرئيسي والفوائد المقبوضة والمدفوعة للمركز الرئيسي:
2014

ودائع لدى المركز الرئيسي
ودائع تستحق خالل ثالثة أشهر فأقل
ودائع تستحق لفترة تزيد عن ثالثة أشهر

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

12.283.276
84.861.160

33.868.774
54.663.259

97.144.436

ودائع المركز الرئيسي لدى البنك
ودائع تستحق خالل ثالثة أشهر فأقل
صافي الودائع لدى المركز الرئيسي

-

97.144.436
4.488.188

فوائد مقبوضة من المركز الرئيسي

4.470

فوائد مدفوعة للمركز الرئيسي

حصة البنك من نفقات المركز الرئيسي

82.270

14

2013

88.532.033

)(688,500

87.843.533
3.708.690

7,924

82,000

.7

تسهيالت ائتمانية مباشرة

ما يلي تفاصيل التسهيالت اإلئتمانية المباشرة:

2014
دينار أردني

األفراد
قروض وكمبياالت *
حسابات جارية مدينة
الشركات والمؤسسات
الشركات الكبرى:
قروض وكمبياالت*
حسابات جارية مدينة
مؤسسات صغيرة ومتوسطة:
قروض وكمبياالت *
حسابات جارية مدينة
القروض العقارية
القطاع العام
فوائد وعموالت معلقة
مخصص تدني تسهيالت إئتمانية مباشرة

2013
دينار أردني

68.212.970
2.652.431

59,735,937
3,015,439

38.564.883
28.747.910

34,407,630
14,311,611

3.946.879
6.623.978
17.812.458
49.092.423
215.653.932
()877.494
()4.267.647
210.508.791

3,986,723
7,937,555
17,080,514
55,117,710
195,593,119
()813.281
()4.350.464
190.429.374



تظهــر القــروض والكمبيــاالت بالصــافي بعــد تنزيــل الفوائــد والعمـوالت المقبوضــة مقــدما بمبلــغ  2.695.581دينــار



بلغت إجمالي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المصنفة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة وفقا لتعليمات سلطة

أردني كما في  31كانون األول 2014مقابل  2.212.918دينار أردني كما في  31كانون األول .2013

النقد الفلسطينية  7.258.814دينار أردني أي ما نسبته ) (%3.38من رصيد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة كما في  31كانون األول  2014مقابل  7.813.951دينار أردني أي ما

نسبته ) (%4.01من رصيد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة.



بلغت إجمالي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المتعثرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة  6.313.974دينار

أردني أي ما نسبته ) (% 2.94من رصيد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة كما

في  31كانون األول  2014مقابل  7.148.873دينار أردني أي ما نسبته )  (%3.67من رصيد التسهيالت
اإلئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة.



بناء على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2008/1تم استبعاد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة المتعثرة
والتي مضى على تعثرها اكثر من  6سنوات من القوائم المالية للبنك .بلغت التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

المستبعدة من القوائم المالية كما في  31كانون األول  2014مبلغ  11.857.653دينار أردني كما بلغ رصيد
المخصص والفوائد والعموالت المعلقة للحسابات المتعثرة مبلغ  5.137.432دينار أردني و 6.650.668دينار

أردني على التوالي.


بلغت التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية وبكفالتها  49.092.423دينار أردني أي ما

نسبته ) (%23من صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة كما في  31كانون األول  2014مقابل 55.117.710
دينار أردني أي ما نسبته ( )%29كما في  31كانون األول .2013



بلغت القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت االئتمانية مبلغ  102.035.709دينار أردني كما في



بلغت التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة لغير المقيمين كما في  31كانون األول  2014و 2013مبلغ

 31كانون األول  2014مقابل  99.236.917دينار أردني للسنة السابقة.
 9.494.629دينار أردني و 11.721.145دينار أردني على التوالي.
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فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة:
الشركات والمؤسسات
الصغيرة
والمتوسطة
الكبرى
األفراد
2014
دينار أردني
دينار أردني
دينار أردني
2,434,412

الرصيد في بداية السنة
المسترد من التسهيالت اإلئتمانية
91.517
المستبعدة
استبعاد مخصص تسهيالت إئتمانية مضى
()45.818
على تعثرها اكثر من  6سنوات
المشطوب مقابل تسهيالت ائتمانية معدومة -

فروقات عملة

1,324,799

591,253

237.476

13.031

342.024

-

-

()45.818

()122.329

()120.220

()136.474

-

الرصيد في نهاية السنة

2.359.891

1.303.472

2013

األفراد
دينار أردني
2.297.701

الشركات والمؤسسات
الصغيرة
والمتوسطة
الكبرى
دينار أردني
دينار أردني
451.843
1.291.073

الرصيد في نهاية السنة

2,434,412

الرصيد في بداية السنة
المسترد من التسهيالت اإلئتمانية
439,388
المستبعدة
استبعاد مخصص تسهيالت إئتمانية مضى
)(273,625
على تعثرها اكثر من  6سنوات
)(29,052
فروقات عملة

االجمالي
دينار أردني

604.284

4,350,464

()122.329
()256.694

4.267.647

اإلجمالي
دينار أردني
4.040.617

41,683

194,001

675,072

)(7,957
-

)(54,591
-

)(336,173
)(29,052

1,324,799

591,253

4,350,464

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة التي مضى على تعثرها أكثر من
 6سنوات:
2013
2014
دينار أردني
دينار أردني
5,889,172
5.514.296
الرصيد في بداية السنة
336,173
45.818
االضافات
()675.072
()342.024
االستبعادات
()36.424
()79.315
مخصصات تم شطبها مقابل تسهيالت ائتمانية معدومة
447
()1.343
فروقات عملة
5.514.296
5.137.432
الرصيد في نهاية السنة
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فيما يلي ملخص الحركة على الفوائد والعموالت المعلقة:

2014
الرصيد في بداية السنة
فوائد معلقة خالل السنة
فوائد معلقة حولت لايرادات
فوائد معلقة تم شطبها
استبعاد فوائد معلقة على تسهيالت ائتمانية
مضى على تعثرها أكثر من ست سنوات

الرصيد في نهاية السنة

الشركات والمؤسسات

األفراد

دينار أردني

454,587
173.184
()70.074
()27.216
()9.983

520.498

الكبرى

الصغيرة
والمتوسطة

اإلجمالي

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

-

-

()9.983

331,937
-

331.937

26,757
()1.698

25.059

813,281
173.184
()70.074
()28.914

877.494

الشركات والمؤسسات
2013
الرصيد في بداية السنة
فوائد معلقة خالل السنة
فوائد معلقة حولت لايرادات
فوائد معلقة تم شطبها
استبعاد فوائد معلقة على تسهيالت ائتمانية
مضى على تعثرها أكثر من ست سنوات
الرصيد في نهاية السنة

األفراد

دينار أردني

الكبرى

دينار أردني

الصغيرة
والمتوسطة

دينار أردني

اإلجمالي

دينار أردني

607,938

264.623
329.720
)(75,038
()22.070

313.271
18,666
-

30.044
53,130
)(19,278
)(1,220

401.516
)(94,316
()23.290

)(42,648
454,587

331,937

)(35,919
26,757

)(78,567
813,281
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فيما يلي توزيع التسهيالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة حسب النشاط االقتصادي للعمالء:
2014
دينـار أردني

الصناعة
قطاع التصنيع

11.373.841
11.373.841

قطاع الخدمات
اتصاالت
مرافق عامة
أخرى

2013
دينـار أردني
11,935,830
11,935,830

15.665.482
8.612.132
9.395.787
33.673.401

2,836,000
8,721,145
9,605,774
21,162,919

23.571.259
691.025
24.262.284

24,345,848
3,546,327
27,892,175

17.812.458
8.102.597
25.915.055

17,080,514
3,471,517
20,552,031

5.991.992
335.906
60.711.934
67.039.832

5,699,776
348,126
51,041,180
57.089.082

قطاع النقل والمواصالت

107.265
107.265

-

قطاع السياحة والمطاعم والفنادق

3.312.337
3.312.337

1,030,091
1,030,091

49.068.070
24.353
49.092.423

55,053,208
64,502
55,117,710

214.776.438

194,779,838

تجارة بالجملة والمفرق
تجارة داخلية
تجارة خارجية
العقارات واإلنشاءات
سكن لاقامة الدائمة وتحسين ظروف المسكن
اإلنشاءات
قروض استهالكية
قروض السيارات
سلع استهالكية
قروض أخرى شخصية في القطاع الخاص والعام

قطاع عام
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطات المحلية الفلسطينية
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ما يلي:

أوراق مالية مدرجة في األسواق المالية

أوراق مالية غير مدرجة في األسواق المالية

2014

محلي

أجنبي

دينار أردني

دينار أردني

2013

المجموع

محلي

أجنبي

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

المجموع
دينار أردني

5.931.051

65.175

5.996.226

6.070.997

50.955

6.121.952

454.095

-

454.095

439.994

-

439.994

6.385.146

65.175

6.450.321

6.510.991

50.955

6.561.946

تتضمن محفظة األوراق المالية كما في  31كانون األول  2014و 2013استثمارات بمبلغ  339.424دينار أردني
ومبلغ  342.465دينار أردني على التوالي محجوزة مقابل عضوية البنك في مجالس إدارة الشركات المستثمر بها.
فيما يلي الحركة على حساب إحتياطي القيمة العادلة للسنة:
2014

دينار أردني

2.778.532
()126.397
29.942
()2.384

الرصيد في بداية السنة
التغير في القيمة العادلة
ضرائب مؤجلة
بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المدورة
الرصيد في نهاية السنة

.9

2.679.693

2013

دينار أردني

2.811.620
808.618
()841.706
2.778.532

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

تشمل الموجودات المالية بالكلفة المطفأة ما يلي:
2014

2013

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

سندات مالية أجنبية مدرجة في أسواق مالية

13.111.829

سندات مالية أجنبية غير مدرجة في أسواق مالية *

15.586,153

99.004.410

98.826.448

123.353.889

125,650,251

سندات مالية محلية غير مدرجة في أسواق مالية **

*

11.237.650

11.237.650

يمثل هذا البند استثمار البنك في سندات مالية صادرة عن البنك المركزي األردني.

** يمثل هذا البنك استثمار البنك في سندات شركة فلسطين للتنمية واالستثمار والشركة العربية الفلسطينية
لالستثمار.
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عقارات وآالت ومعدات

يشمل هذا البند ما يلي:

أثاث ومعدات
أراضي وعقارات وتحسينات مأجور
دينار أردني
دينار أردني

وسائط نقل
دينار أردني

أجهزة
الحاسب اآللي
دينار أردني

المجموع
دينار أردني

654.075
-

12.196.891
148.105
()96.228

283.137
-

7.137.040
155.449
()18.925

20.271.143
303.554
()115.153

27.648
10.571
-

7.564.059
779.464
()93.045

257.115
8.150
-

5.571.654
575.527
()17.981

13.420.476
1.373.712
()111.026

615.856
-

3.998.290
-

17.872
-

1.144.364
3.505.485

5.776.382
3.505.485

صافي القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات كما
615.856
في  31كانون األول 2014

3.998.290

 31كانون األول 2014

الكلفة:
الرصيد في بداية السنة
اإلضافات
االستبعادات

الرصيد في نهاية السنة

االستهالك المتراكم:
االستهالك المتراكم في بداية السنة
استهالك السنة
االستبعادات

االستهالك المتراكم في نهاية السنة

القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات
مشاريع تحت التنفيذ 

654.075

38.219

12.248.768

8.250.478

283.137

265.265

6.129.200

14.683.162

4.649.849

9.281.867

 31كانون األول 2013
الكلفة:
الرصيد في بداية السنة
اإلضافات
االستبعادات
الرصيد في نهاية السنة

أثاث ومعدات
أراضي وعقارات وتحسينات مأجور
دينار أردني
دينار أردني

وسائط نقل
دينار أردني

أجهزة
الحاسب اآللي
دينار أردني

المجموع
دينار أردني

654.075
654.075

12.169.104
109.951
()82.164
12.196.891

520.617
()237.480
283.137

6.844.971
479.173
()187.104
7.137.040

20.188.767
589.124
()506.748
20.271.143

االستهالك المتراكم:
االستهالك المتراكم في بداية السنة
استهالك السنة
االستبعادات

17.078
10.570
-

6.845.113
798.979
()80.033

486.439
8.150
()237.474

5.133.241
622.859
()184.446

12.481.871
1.440.558
()501.953

القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات
مشاريع تحت التنفيذ 

626.427
-

4.632.832
-

26.022
-

1.565.386
2.512.643

6.850.667
2.512.643

صافي القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات كما
في  31كانون األول 2013

626.427

4.632.832

االستهالك المتراكم في نهاية السنة



27.648

7.564.059

17.872

7.273.564

20.459.544

257.115

26.022

5.571.654

4.078.029

13.420.476

9.363.310

يمثل الرصيد كما في  31كانون األول  2014قيمة النظام البنكي الجديد وأجهزة الحاسب اآللي .إن الكلفة
المتوقعة الستكمال المشاريع تحت التنفيذ تقدر بمبلغ  816.231دينار أردني.
تتضمن العقارات واآلالت والمعدات كما في  31كانون األول  2014و 2013عقارات وآالت ومعدات مستهلكة
بالكامل بمبلغ  9.618.770دينار أردني ومبلغ  8.920.920دينار أردني على التوالي ما زالت تستخدم في
عمليات البنك.
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موجودات غير ملموسة

يمثل هذا البند برامج الحاسب اآللي ،فيما يلي الحركة على الموجودات غير الملموسة خالل السنة:
2014
دينار أردني
500.141
42.873
()146.812

رصيد بداية السنة
إضافات
إطفاءات
رصيد نهاية السنة
.12

396.202

500.141

2014
دينار أردني
2.902.517
4.186.731
1.144.585
781.633
173.931
93.257
50.518

شيكات المقاصة
فوائد وعموالت مستحقة غير مقبوضة
ذمم مدينة
مصاريف مدفوعة مقدما وسلف ومصاريف مؤقتة
قرطاسية ومطبوعات
أراضي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون*
أخرى

2013
دينار أردني
3.532.636
3.370.153
1.825.561
788.387
187.475
93.257
32.000
9.829.469

9.333.172

يمثل هذا البند أراضي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة ،فيما يلي تفاصيل هذه األراضي:

قطعة رقم  6من حوض رقم  20073وقطعة
رقم  9من حوض رقم  20096من أراضي
جنين

.13

471.693
190.135
()161.687

موجودات أخرى

يشمل هذا البند ما يلي:

*

2013
دينار أردني

تاريخ

تاريخ آخر

التملك

تخمين

 28آب
2007

 3شباط
2015

القيمة السوقية
2014

دينار أردني

94.399
94.399

القيمة الدفترية

2014

دينار أردني

93.257
93.257

2013

دينار أردني

93.257
93.257

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

يشمل هذا البند ما يلي:
داخل فلسطين
دينار أردني

338.963
حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل 57.696.000
58.034.963

2014

خارج فلسطين
دينار أردني

المجموع
دينار أردني

1.354.693

59.389.656

1.354.693
-
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1.693.656
57.696.000

داخل فلسطين
دينار أردني

248.008
32.100.000
32.348.008

2013

خارج فلسطين
دينار أردني

274.560
274.560

المجموع
دينار أردني

522,568
32.100.000
32.622.568

.14

ودائع العمالء

فيما يلي تفاصيل ودائع العمالء:

 31كانون األول 2014

الشركات والمؤسسات

األفراد

الكبرى

5.510.097

10.296.720

127.595.618

24.888.866

-

-

216.424.664

6.334.679

18.724.871

77.561.519

52.957.835

11.844.776

29.021.591

421.581.801

الصغيرة
والمتوسطة

القطاع العام

دينار أردني

حسابات جارية وتحت الطلب

83.719.832

ودائع التوفير

216.424.664

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

27.613.103
327.757.599

الصغيرة
والمتوسطة

القطاع العام

المجموع

دينار أردني

دينار أردني
28.068.969
-

دينار أردني

دينار أردني

الشركات والمؤسسات

 31كانون األول 2013
حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع التوفير
ودائع ألجل وخاضعة الشعار

الكبرى

األفراد

دينار أردني
82,137,618

دينار أردني
28.437.429

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

8,306,602

9,368,668

-

-

202,599,030

14,118,434

92.385.088

23,487,102

423.234.435

202,599,030

-

46,309,923

24.850.198

7,106,533

331,046,571

53.287.627

15,413,135

دينار أردني
128.250.317



بلغت ودائع القطاع العام كما في  31كانون األول  2014و 2013مبلغ  29.021.591دينار أردني



بلغت قيمة الودائع التي ال تتقاضى فوائد كما في  31كانون األول  2014و 2013مبلغ 347.680.448

و 23.487.102دينار أردني أي ما نسبته ( )%6.9و( )%5.5من إجمالي الودائع على التوالي.

دينار أردني ومبلغ  333.965.391دينار أردني ،أي ما نسبته ( )%82.5و( )%78.9من إجمالي الودائع

على التوالي.


بلغت قيمة الودائع الجامدة مبلغ  28.487.655دينار أردني ومبلغ  28.973.905دينار أردني كما في
 31كانون األول  2014و 2013أي ما نسبته ( )%6.8و( )%6.8من إجمالي الودائع على التوالي.

.15

تأمينات نقدية

يشمل هذا البند تأمينات نقدية مقابل:

2014

دينار أردني

13.500.852
3.630.274
592.260

تسهيالت ائتمانية مباشرة
تسهيالت ائتمانية غير مباشرة
تأمينات نقدية أخرى

17.723.386
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2013

دينار أردني

14.616.506
2.485.605
260.708
17.362.819

.16

أموال مقترضة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

المبلغ
بالدينار األردني

 31كانون األول 2014
شركة األسواق المالية العالمية ()FMI

1.074.224

 31كانون األول 2013
شركة األسواق المالية العالمية ()FMI

1.074.224

.17

الضمانات

شهري

ال يوجد

ال يوجد

شهري

ال يوجد

ال يوجد

مخصصات متنوعة

يشمل هذا البند المخصصات التالية:

 31كانون األول 2014
تعويض نهاية الخدمة

مخصص قضايا
التزامات أخرى

 31كانون األول 2013
تعويض نهاية الخدمة

مخصص قضايا
التزامات أخرى

.18

دورية استحقاق
األقساط

سعر فائدة
اإلقتراض

رصيد
بداية السنة
دينار أردني
6.393.201

3,126,825
63,043

المكون
خالل السنة
دينار أردني
1.076.519

9.755
-

المحول من التزامات
المستخدم خالل أخرى إلى مخصص
قضايا
السنة
دينار أردني
دينار أردني
()510.061
()10.225
-

-

63.043
()63.043

رصيد
نهاية السنة
دينار أردني
6.959.659

3.189.398
-

9.583.069

1.086.274

()520.286

-

5.960.303

943.492

)(510,594

-

6.393.201

2.950.785
63.043
8.974.131

217,225
1.160.717

-

3,126,825
63,043
9.583.069

)(41,185

)(551,779

10.149.057

مخصصات الضرائب

لقد كانت الحركة على حساب مخصصات الضرائب خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  2014والسنة المنتهية
في  31كانون األول  2013كما يلي:
2014
دينار أردني
8.584.013
3.421.806
()3.948.082
()1.500.000
-

رصيد بداية السنة
التخصيص للسنة الحالية
التسديد خالل السنة
استرداد وفر سنوات سابقة
استرداد خالل السنة

6.557.737
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2013
دينار أردني
11.159.412
3.540.861
()6.116.160
()100
8.584.013

فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:



2014

2013

دينار أردني

دينار أردني

الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة

9.064.234

8.062.855

الربح الخاضع لضريبة الدخل

6.675.728

8.939.143

الربح المحاسبي للبنك

ضريبة القيمة المضافة القانونية
ضريبة القيمة المضافة على الرواتب
ضريبة الدخل القانونية

مجموع الضرائب المستحقة

()1.250.239
()1.138.267

)(1.102.115
-

1.334.009

1.390.870

2.584.248

مخصص الضرائب المكون من قبل البنك
وفر سنوات سابقة

3.421.806
()1.500.000

الضرائب المخصص لها خالل السنة

1.921.806

نسبة الضريبة الفعلية

8.941.637

%22

6.960.740
2.492.985

3.540.861
3.540.861
%40

توصل البنك الى مخالصات ضريبية نهائية عن نتائح أعماله لالعوام من  2009وحتى  .2012هذا ولم يتوصل
البنك إلى مخالصة نهائية بخصوص عام  2013باإلضافة إلى ذلك لم يتوصل البنك إلى مخالصة نهائية بخصوص
عام  ،2008حيث ما زالت القضية منظورة أمام محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ويتابع البنك مع و ازرة المالية
إلجراء مصالحة للتوصل الى تسوية نهائية.
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مطلوبات أخرى

يشمل هذا البند ما يلي:

2014
دينار أردني
6.959.583
3.116.232
2.187.275
811.764
1.225.169
360.078
560.868
802.262
22.337
16.045.568

صندوق ادخار الموظفين 
أمانات مؤقتة وحسابات وسيطة
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
مطلوبات ضريبية مؤجلة 
شيكات بنكية مصدقة
ذمم دائنة
حواالت واردة
فوائد مستحقة وغير مدفوعة
أخرى


2013
دينار أردني
6.097.759
2.453.015
2.167.560
841.706
772.483
1.168.932
84.838
742.229
23.041
14.351.563

يمثل هذا البند إلتزام البنك لصندوق إدخار الموظفين وفقا لنظام صندوق اإلدخار ،حيث يقوم البنك باقتطاع

 %5شهريا من الراتب لكل موظف ويساهم البنك بنسبة  %10من راتب الموظف.

 يمثل رصيد المطلوبات الضريبية المؤجلة ما نتج عن تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل والذي يظهر ضمن بند إحتياطي القيمة العادلة في حقوق المركز الرئيسي.
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اإلحتياطيات
إحتياطي إجباري
وفقا لقانون الشركات وقانون المصارف تقتطع نسبة  %10من األرباح الصافية بعد الضرائب سنويا تخصص

لحساب اإلحتياطي اإلجباري وال يجوز وقف هـذا االقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب

ما يعادل رأسمال البنك .ال يجوز توزيع اإلحتياطي اإلجباري على المساهمين أو تحويل هذا اإلحتياطي إلى

الخارج إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.


إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
يمثل هذا البند لعام  2013قيمة إحتياطي المخاطر الذي تم اقتطاعه وفقا لتعليمات سـلطة النقـد الفلسـطينية رقـم
( )2013/3بنس ــبة  %2م ــن التسـ ـهيالت اإلئتماني ــة المباشـ ـرة بع ــد ط ــرح مخص ــص ت ــدني التس ــهيالت االئتماني ــة

واألرباح المعلقة و %0.5من التسهيالت اإلئتمانية غير المباشرة بعـد طـرح الشـيكات تحـت التحصـيل والكفـاالت
المقبولة والسحوبات المقبولـة المكفولـة المتعلقـة باالعتمـادات الـواردة والمشـتقات الماليـة .تـم وفقـا لتعليمـات سـلطة

النقــد الفلســطينية رقــم ( )2014/8تعــديل نســبة إحتيــاطي المخــاطر المصــرفية العامــة علــى التســهيالت اإلئتمانيــة

المباشـرة لتصــبح  %1.5لعــام  2014مــع بقــاء النســبة كمــا هــي علــى التســهيالت اإلئتمانيــة غيــر المباشـرة .وفقــا
لتعميم سلطة النقد رقم ( ،)2013/53ال يتم تكوين احتياطي مخاطر مصـرفية عامـة مقابـل التسـهيالت المباشـرة

الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حال انطبقت عليها الشروط الواردة في التعمـيم .ال يجـوز اسـتخدام
أي جزء من هذا اإلحتياطي أو تخفيضه على أي وجه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.



إحتياطي التقلبات الدورية
يهدف هذا البند للتحوط لألنواع المختلفة من المخاطر والذي تـم اقتطاعـه وفقـا لتعليمـات سـلطة النقـد الفلسـطينية

رقــم ( )2011/1بنســبة  %15مــن األربــاح الصــافية بعــد الض ـرائب لتــدعيم أرســمال البنــك ولمواجهــة المخــاطر
المحيطة بالعمل المصرفي .ال يجوز استخدام أي جزء من إحتياطي التقلبات الدورية أو تخفيضـه علـى أي وجـه

إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.
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الفوائد الدائنة

يشمل هذا البند الفوائد الدائنة على الحسابات التالية:

2014
دينار أردني

األفراد
قروض وكمبياالت
حسابات جارية مدينة
الشركات
الشركات الكبرى
قروض وكمبياالت
حسابات جارية مدينة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قروض وكمبياالت
حسابات جارية مدينة
الحكومة والقطاع العام
القروض العقارية

.22

4.612.273
110.549

4,525,696
195,648

2.224.753
1.461.873

1.993.781
606.910

111.538
215.893
3.399.468
887.989

112.978
220.541
3.904.318
776.942

13.024.336
8.358.783
4.488.188
536.202
440

موجودات مالية
أرصدة لدى المركز الرئيسي
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

2013
دينار أردني

26.407.949

12.336.814
8.444.072
3.708.690
728.375
14.231

25.232.182

الفوائد المدينة

يشمل هذا البند ما يلي:

2014
دينار أردني

فوائد على ودائع العمالء:
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
ودائع التوفير
حسابات جارية وتحت الطلب

2.310.693
492.837
269
2.803.799
1.139.885
4.470

فوائد على ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية
فوائد مدفوعة للمركز الرئيسي

3.948.154
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2013
دينار أردني
2.298.478
253.208
20.614
2.572.300
841.873
7.924
3.422.097

.23

إيرادات العموالت

يشمل هذا البند عموالت مقابل ما يلي:

2014
دينار أردني
1.303.909
362.483
1.211.012
540.203
380.843
96.603
204.713
39.054
104.868
356.147
64.832

تسهيالت إئتمانية مباشرة
تسهيالت إئتمانية غير مباشرة
إدارة حسابات
حواالت
شيكات
خدمة صراف آلي
بريد ومراسالت
رواتب محولة
حسابات جامدة
عموالت تداول أوراق مالية *
خدمات بنكية أخرى
*

.24

4.664.667

3.996.468

يمثـل هـذا البنـد صــافي عمـوالت تـداول وتمويـل األســهم التـي تتقاضـاها الشـركة التابعــة عـن وسـاطة بيـع وشـراء
األوراق المالية.
أرباح موجودات مالية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

عوائد توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
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2013
دينار أردني
792,186
127,868
1.265.186
663,902
427,642
110.126
249.104
44,727
57,915
198.239
59.573

2014
دينار أردني
430.934
430.934

2013
دينار أردني
384.941
384.941

إيرادات أخرى

يشمل هذا البند ما يلي:

2014
دينار أردني
145.633
141.572
94.474
39.191
1.797
16.476

فوائد معلقة مستردة
عموالت ورسوم إصدار في از
عمولة شيكات مباعة
إيجارات الصناديق الحديدية
استرداد مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
أرباح استبعاد آالت ومعدات
أرباح بيع أراضي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون
متفرقة

439.143
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2013
دينار أردني
142.046
135.177
99.260
35.092
2.070
132.956
63.790
19.457
629.848

.26

نفقات الموظفين

يشمل هذا البند ما يلي:

2014
دينار أردني

8.130.394
1.076.519
1.138.266
463.023
441.458
440.513
79.870
48.957

رواتب ومنافع وعالوات الموظفين
تعويض نهاية الخدمة
ضريبة القيمة المضافة على الرواتب
بدل مكافوت
نفقات طبية
مساهمة البنك في صندوق اإلدخار
بدل إنتداب موظفين
تدريب

.27

11.819.000

2013
دينار أردني

7.775.373
943،492
1.075.451
446.350
415.577
423.180
57.996
36.830

11.174.249

مصاريف تشغيلية أخرى

يشمل هذا البند ما يلي:

2014

دينار أردني

مصاريف أجهزة الحاسوب واألنظمة اآللية

1.229.111

رسوم رخص واشتراكات
أتعاب مهنية
مياه وكهرباء وتدفئة
صيانة وتنظيف
بريد وفاكس وهاتف
مصاريف نقل النقود
رسوم ومصاريف التأمين
مصاريف مالبس موحدة
قرطاسية ومطبوعات
مصاريف سيارات
سفر وانتقال
حصة البنك من نفقات المركز الرئيسي
تبرعات**
ضيافة
حراسة
متفرقة

483.125
510.273
429.401
345.698
281.726
218.605
209.364
137.436
129.842
105.881
82.270
21.646
53.643
6.816

رسوم اشتراك مؤسسة ضمان الودائع*
إيجارات
دعاية واعالن

2013

دينار أردني

1.291.211

70.900

1.198.639
961.339
331.304

956.166
549.005

6.736.119

6.068.675

493.010
483.992
419.279
307.423
305,239
255,380
208.734
192,000
153.394
133,793
95.110
82.000
18.116
44.028
600
9.295

* تم انشاء مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية بموجب قرار بقانون رقم ( )7لسنة  2013حيث يتوجب على البنوك
احتساب رسوم اشتراك سنوية ابتداء من عام  2014لحساب المؤسسة بنسبة  %0.3من إجمالي رصيد الودائع
المحددة بموجب هذا القانون.
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** يقوم البنك بتقديم التبرعات في المجاالت االجتماعية والرياضية وغيرها من المجاالت وذلك ضمن سياسة البنك
لبناء أواصر الثقة بين لبنات المجتمع المختلفة .بلغت نسبة التبرعات من صافي ربح السنة  %0.3كما في 31

كانون األول  2014و .2013
.28

النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:
2013
2014
النقد واألرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
يضاف :أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية التي تستحق خالل  3أشهر
ودائع لدى المركز الرئيسي التي تستحق خالل  3أشهر
ُينزل :ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية التي تستحق خالل  3أشهر
ودائع المركز الرئيسي التي تستحق خالل  3أشهر
وديعة رأسمالية مقيدة السحب لدى سلطة النقد الفلسطينية
متطلبات اإلحتياطي اإللزامي

.29

دينار أردني
81.382.679
56.029.065
12.283.276
()59.389.656
()7.444.500
()40.622.702
42.238.162

دينار أردني
79.640.058
54.632.720
33.868.774
()32.622.568
)(688,500
()7.444.500
()40.576.250
86.809.734

معامالت مع جهات ذات عالقة

يعتبر البنك المساهمين الرئيسيين والمركز الرئيسي واإلدارة العليا والشركات التي لها نصيب رئيسي من الملكية
كجهات ذات عالقة .تمت خالل السنة معامالت مع هذه الجهات تمثلت في ودائع وتسهيالت إئتمانية ممنوحة كما
يلي:

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة:
ودائع لدى المركز الرئيسي
تسهيالت ائتمانية مباشرة

ودائع عمالء

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة:
اعتمادات
كفاالت

بنود قائمة الدخل الموحدة:
فوائد مقبوضة
فوائد مدفوعة

حصة البنك من نفقات المركز الرئيسي


2014

2013

طبيعة العالقة

دينار أردني

دينار أردني

المركز الرئيسي

97.144.436

شركات شقيقة وادارة عليا

38.962.555

87.843.533

8.764.358

8.750.928

شركات شقيقة وادارة عليا
شركات شقيقة وادارة عليا
شركات شقيقة وادارة عليا
مركز رئيسي وشركات شقيقة
وادارة عليا
مركز رئيسي وشركات شقيقة
وادارة عليا
مركز رئيسي

266.980
461.133

20.210.495

119.805
418.410

5.923.008

4.785.836

37.634

24.841

82.270

82.000

يشكل صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  31كانون األول 2014

و 2013ما نسبته  %18.5و %10.6على التوالي من صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة.

29



يشكل صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  31كانون األول 2014



تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت بالدينار األردني بين  %4إلى .%8.75



تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت بالدوالر األمريكي بين  %1.98إلى .%6



تبلغ أسعار الفائدة على الودائع بالدينار األردني بين  %2.25إلى .%4.25

و 2013ما نسبته  %83.9و %45.6على التوالي من قاعدة رأسمال البنك.

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

2013

2014

دينار أردني

حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها

دينار أردني

863.055

حصة اإلدارة العليا من مصروف تعويض نهاية الخدمة

883.858
69.183

63.288

 .30قياس القيمة العادلة
يستخدم البنك التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواته المالية:
 المستوى األول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تماما في أسواق مالية نشطة
لألدوات المالية.

 المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
 المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
لم يقم البنك بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين  2014و.2013
يمثل الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات البنك .فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة
والتسلسل الهرمي للموجودات كما في  31كانون األول  2014و :2013
قياس القيمة العادلة بإستخدام
أسعار التداول في

اسواق مالية نشطة

2014
موجودات مالية بالقيمة العادلة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

تاريخ القياس

قائمة الدخل الشامل (ايضاح :)8
مدرجة
غير مدرجة

 31كانون األول 2014
 31كانون األول 2014

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل (ايضاح :)8
مدرجة

 31كانون األول 2013

2013

المجموع

(المستوى األول)

دينار أردني

دينار أردني

5.996.226

454.095

5.996.226

-

معطيات جوهرية

معطيات جوهرية

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دينار أردني

دينار أردني

يمكن مالحظتها

-

ال يمكن مالحظتها

-

454.095

موجودات مالية بالقيمة العادلة:

غير مدرجة

 31كانون األول 2013

6.121.952
439.994

30

6.121.952

-

-

439.994

 .31القيمة العادلة لألدوات المالية
يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في  31كانون األول  2014و:2013
2014

القيمة الدفترية

2013

2014

القيمة العادلة

2013

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع لدى المركز الرئيسي
تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل:
أسهم مدرجة
أسهم غير مدرجة

81.382.679
56.029.065
97.144.436
210.508.791

79.640.058
54.632.720
87.843.533
190,429,374

81.382.679
56.029.065
97.144.436
210.508.791

79.640.058
54.632.720
87.843.533
190,429,374

5.996.226
454.095

6.121.952
439.994

5.996.226
454.095

6.121.952
439.994

موجودات مالية بالكلفة المطفأة
موجودات مالية أخرى

123.353.889
9.233.833

125.650.251
8.728.350

123.353.889
9.233.833

125.759.820
8.728.350

موجودات مالية

مجموع الموجودات
مطلوبات مالية

553.486.232

584.103.014

584.103.014

553.595.801

59.389.656

32.622.568

59.389.656

32.622.568

421.581.801

423.234.435

421.581.801

423.234.435

17.723.386

17.362.819

17.723.386

17.362.819

1.074.224

1.074.224

1.074.224

1.074.224

مطلوبات مالية أخرى

8.274.221

7.412.098

8.274.221

7.412.098

مجموع المطلوبات

508.043.288

481.706.144

508.043.288

481.706.144

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة

تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقا للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية

بذلك ،باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.

إن القيم العادلة للنقد واألرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية والودائع لدى

المركز الرئيسي والتسهيالت االئتمانية المباشرة والموجودات المالية األخرى وودائع البنوك والمؤسسات المصرفية وودائع
العمالء والتأمينات النقدية والمطلوبات المالية األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات

فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل المدرجة في األسواق المالية وفقا ألسعار

تداولها في تاريخ القوائم المالية.

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل غير المدرجة في األسواق

المالية باستخدام طرق تقييم مناسبة.

تم إظهار الموجودات المالية بالكلفة المطفأة واألموال المقترضة بطريقة خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام أسعار

الفوائد السائدة في األسواق المالية.

31
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التركز في الموجودات والمطلوبات

توزيع الموجودات والمطلوبات وبنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة طبقا للتوزيع الجغرافي كما يلي:
2014

موجودات

دينار أردني
حسب المناطق الجغرافية
داخل فلسطين
األردن

أوروبا

أمريكا

مطلوبات وحقوق
المركز الرئيسي
دينار أردني

بنود خارج قائمة
المركز المالي
الموحدة
دينار أردني

2013

موجودات

دينار أردني

مطلوبات وحقوق
المركز الرئيسي
دينار أردني

311.756.602

593.606.064

17.130.289

308.431.788

564.176.291

156.801

274.309

11.096.115

109.417

274,511

9.224.466

226.305.156
968.272

-

38.203
-

210.836.663
4.880.981

-

دول أخرى

54.693.591

49

630.352

40.191.953

المجموع

593.880.422

593.880.422

28.894.959

564.450.802

564.450.802

الشركات والمؤسسات

األفراد

خزينة
أخرى

المجموع

دينار أردني

21.735.897

-

حسب القطاع

بنود خارج قائمة
المركز المالي
الموحدة

123.990.256

93.977.678

327.757.599

2.888.730

365.719.035

59.389.656

-

85.797.470
18.373.661

593.880.422

-

1.277.626
32.269.075

26.006.229

113.486.483

110.624.907

30.091.829

354.328.508

32.622.568

1.205.229

112.755.489

-

593.880.422

28.894.959

32

31.086

76.942.891
19.692.920

564.450.802

331.046.571
90.156.756
564.450.802

972.017
-

32.269.075

.33

إدارة المخاطر

أوالً :مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته
تجاه البنك مما يؤدي إلى حدوث خسائر .يعمل البنك على إدارة مخاطر االئتمان من خالل وضع سقوف لمبالغ
التسهيالت اإلئتمانية المباشرة (فرد أو مؤسسة) ومجموع القروض والديون الممنوحة لكل قطاع وكل منطقة جغرافية.
كذلك يعمل البنك على مراقبة مخاطر االئتمان ويعمل بإستمرار على تقييم الوضع االئتماني للعمالء .إضافة إلى
حصول البنك على ضمانات مناسبة من العمالء.
)1

التعرضات لمخاطر االئتمان
2014

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة
أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

دينار أردني

دينار أردني

49.667.776
56.029.065

48.251.119
54.632.720

68.519.063
65.677.384
9.941.514
17.278.407
49.092.423

60.395.136
47,062,505
11,306,268
16.547.755
55,117,710

97.144.436

ودائع لدى المركز الرئيسي
تسهيالت إئتمانية مباشرة:
أفراد
شركات الكبرى
مؤسسات صغيرة ومتوسطة
القروض العقارية
القطاع العام

123.353.889
5.331.316
542.035.273

موجودات مالية بالكلفة المطفأة
الموجودات األخرى

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة
إعتمادات مستندية
قبوالت
كفاالت
سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

9.425.423
336.782
8.675.860
10.456.894
28.894.959
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2013

87.843.533

125,650,251
5.195.714
512.002.711

8.465.356
451.338
6.138.880
17.213.501
32.269.075

التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر

)2

تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:
 31كانون األول 2014

الكبرى

األفراد

دينار أردني
متدنية المخاطر

مقبولة المخاطر
منها مستحقة:

لغاية  30يوم

987.944

83.101.463

الشركات والمؤسسات

دينار أردني
8.520.614

56.359.537

القطاع العام

الصغيرة لمتوسطة
دينار أردني

1.768.965
8.564.172

دينار أردني

49.092.423

-

المجموع

دينار أردني
60.369.946

148.025.172

564.460

2.252.049

-

188.691

-

-

753.151

56.563

-

10.783

-

67.346

دون المستوى

20.551

-

93.710

-

114.261

مشكوك فيها

142.195

4.369.143

-

2.432.642

18.736

114.491

-

160.931

88.677.859

67.312.793

10.570.857

49.092.423

215.653.932

()2.359.891

()1.303.472

85.797.470

65.677.384

من  31لغاية  60يوم
تحت المراقبة

غير عاملة:

هالكة
المجموع

فوائد وعموالت معلقة

مخصص تدني التسهيالت

86.279

()520.498

 31كانون األول 2013

()331.937

الكبرى

األفراد

دينار أردني
متدنية المخاطر

مقبولة المخاطر
منها مستحقة:

لغاية  30يوم

تحت المراقبة
غير عاملة:

879,871

74.764.661

476.704
14.445

()25.059

()604.284
9.941.514

6.916.276

-

دينار أردني

49.092.423

6,135,598

39.792.562

-

101.064

القطاع العام

دينار أردني

1,272,637
9.002.848

144.696
549.569

24.559

-

هالكة

4,148،354

954.293

1.099.224

فوائد وعموالت معلقة

79,831,890

)(454,587

48,719,241

11,924,278

مخصص تدني التسهيالت

)(2,434,412

)(1,324,799

76,942,891

47,062,505

()877.494

()4.267.647

الشركات والمؤسسات

دون المستوى

المجموع

-

الصغيرة والمتوسطة

-

مشكوك فيها

2.338.328

دينار أردني

55,117,710
-

210.508.791

المجموع

دينار أردني
63,405,816

123.560.071

621.400
665.078

1.735.724

-

-

1.735.724

-

6.201.871

55,117,710

195,593,119

)(331,937

34

-

)(26,757

)(591,253
11,306,268

-

-

55,117,710

24.559

)(813,281

()4.350.464
190,429,374

 )3فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت:
 31كانون األول 2014

الضمانات مقابل:
متدنية المخاطر
مقبولة المخاطر

تحت المراقبة

األفراد
دينار أردني

الكبرى
دينار أردني

987.944
31.087.936
-

6.689.366
46.560.220
-

غير عاملة:
دون المستوى
هالكة

967.425

منها:
تأمينات نقدية

المجموع

-

33.043.305

53.249.586

987.944

6.689.366

1.786.965

5.455.245

14.919.520

-

-

أسهم متداولة
سيارات وآليات

70.900

2.317.130

2.172.273

26.457.154

25.746.934

5.149.389

5.598.207

4.500.000

799.241

33.043.305

13.925.256
53.249.586

379.705

10.287.573

الشركات و المؤسسات

األفراد
دينار أردني

الكبرى
دينار أردني

880,580
25,869,910
-

6,135,598
44,236,728
101.064

1,272,637
10,068,305
427.797

1.735.724

-

غير عاملة:
دون المستوى
هالكة

1.375.332

منها:
تأمينات نقدية

المجموع

-

10.287.573

مؤسسات ضمان القروض
عقارية

تحت المراقبة

-

233.892

-

-

-

1.201.317

5.455.245

كفاالت بنكية مقبولة

الضمانات مقابل:
متدنية المخاطر
مقبولة المخاطر

-

1.768.965
8.284.716
-

5.455.245
-

14.901.520
85.932.872
-

102.035.709

-

 31كانون األول 2013

الشركات و المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة
دينار أردني

القطاع العام
دينار أردني

المجموع
دينار أردني

-

543.308

70.900

4.489.403

-

57.353.477

-

10.897.448

5.455.245

14.304.961
102.035.709

الصغيرة والمتوسطة
دينار أردني

القطاع العام
دينار أردني

المجموع
دينار أردني

6,293,155
-

14,581,970
80.174.943
528.861

296.779

-

-

1.735.724

2.215.419

28,125,822

52,752,422

12,065,518

6,293,155

99,236,917

880,580

6,135,598

1,272,637

6,293,155

14,581,970

-

-

كفاالت بنكية مقبولة

-

70,900

1,723,424

2,347,479

مؤسسات ضمان القروض
عقارية

22,047,628

26,500,000

4,316,678

أسهم متداولة
سيارات وآليات

5,197,614

5,890,000

2,148,439

28,125,822

12,432,500
52,752,422

35

1,980,285
12,065,518

70,900

4,070,903

-

52,864,306

-

13,236,053

6,293,155

14,412,785
99,236,917

 )4تتوزع التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي كما يلي:
داخل فلسطين

دول عربية

دينار أردني

إسرائيل

دينار أردني

أوروبا

دينار أردني

أمريكا

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

68.519.063

-

-

-

-

-

68.519.063

56.182.755
9.941.514
17.278.407
49.092.423
11.237.650

9.494.629
112.116.239

المجموع كما في  31كانون األول
2014

-

-

-

-

65.677.384
9.941.514
17.278.407
49.092.423
123.353.889
5.331.316

267.250.904

236.704.992

36.954.304

156.801

968.272

-

542.035.273

المجموع كما في  31كانون األول
2013

256.034.652

225.321.279

25،656،382

109،417

4،880،981

-

512.002.711

بنود خارج قائمة المركز المالي:
كما في  31كانون األول 2014

16.222.963

38.204

907.326

11.096.115

-

630.351

28.894.959

5.331.316

-

968.272
-

دينار أردني

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع لدى المركز الرئيسي
تسهيالت إئتمانية مباشرة:
لألفراد
للشركات والمؤسسات:
الكبرى
الصغيرة والمتوسطة
القروض العقارية
القطاع العام
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
الموجودات األخرى

49.667.776
-

17.949.688
97.144.436

36.954.304
-

156.801
-

دول أخرى

-

إجمالي

49.667.776
56.029.065
97.144.436

 )5تتوزع التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي كما يلي:
مالي

دينار أردني

صناعة

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

49.667.776
56.029.065

-

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

دينار أردني

عقارات
وانشاءات

تجارة

-

دينار أردني

-

دينار أردني

أوراق مالية

-

دينار أردني

قطاع عام

-

دينار أردني

أخرى

-

دينار أردني

ودائع لدى المركز الرئيسي

97.144.436

تسهيالت إئتمانية مباشرة

-

11.373.841
-

22.714.034
-

25.233.431
-

5.331.316

-

-

-

المجموع كما في  31كانون األول 208.172.593 2014

11.373.841

22.714.034

25.233.431

123.353.889

49.092.423

المجموع كما في  31كانون األول 195.923.086 2013

11.000.950

26.466.120

20.019.272

125.650.251

55.117.710

77.825.322

722.040

8.459.764

9.551

-

7.944.352

-

موجودات مالية بالكلفة المطفأة
الموجودات األخرى

-

إجمالي

دينار أردني

49.667.776
56.029.065
97.144.436
210.508.791

123.353.889
-

49.092.423
-

102.095.062
-

-

-

5.331.316

102.095.062

542.035.273
512.002.711
28.894.959

123.353.889

بنود خارج قائمة المركز المالي:
كما في  31كانون األول 2014

11.759.252
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ثانياً :مخاطر السوق
تنشأ مخاطر السوق عن التقلبات في أسعار الفوائد وأسعار صرف العمالت وأسعار األسهم .تقوم اإلدارة بوضع حدود
لقيمة المخاطر المقبولة ويتم مراقبة ذلك من قبل إدارة البنك بشكل دوري.
 .1مخاطر أسعار الفائدة
تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية ،يتعرض البنك
لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية
الم تعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد في فترة زمنية معينة ويقوم البنك بإدارة هذه المخاطر عن طريق مراجعة
أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات من خالل استراتيجية إدارة المخاطر.
يتم مراجعة أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات بشكل دوري كما يتم متابعة كلفة األموال الفعلية واتخاذ الق اررات
المناسبة بخصوص التسعير استنادا لألسعار السائدة.
ٍ
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة
2014

العملة
دينار أردني
دوالر أمريكي
شيقل إسرائيلي
عمالت اخرى

الزيادة في سعر
الفائدة
(نقطة مئوية)
10 +
10 +
10 +
10 +

2013

األثر على
قائمة الدخل

الزيادة في سعر
الفائدة
(نقطة مئوية)

دينار أردني

128.985

10 +

83.582

10 +

126.035

10 +

4.106

10 +
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األثر على
قائمة الدخل
دينار أردني

95.141

133.846
86.102
5.735

.2

فجوة إعادة تسعير الفائدة
 31كانون األول 2014

فجوة اعادة تسعير الفائ ـ ــدة

أقل من شهر

من شهر
الى  3شهور

من  3شهور
الى  6شهور

من  6شهور
حتى سنة

موجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع لدى المركز الرئيسي
تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
عقارات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى

7.444.771
53.576.366
5.211.769
10.914.328

7.090.000
13.030.150

4.944.507
54.832.051

17.000.000
16.979.623

25.000.000
-

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

مطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب
مطلوبات اخرى

102.147.234

14.078.521
34.198.671

30.092.372
-

31.629.504
26.574.749
1.206.104
-

26.066.496
17.483.346
1.523.569
-

18.311.063
2.494.997
-

حقوق المركز الرئيسي
رأس المال المدفوع
إحتياطي إجباري
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
احتياطي التقلبات الدورية
إحتياطي القيمة العادلة
األرباح المدورة

-

مجموع الموجودات

مجموع المطلوبات

44.513.368
-

73.937.908
2.452.699
6.450.321
9.281.867
396.202
9.333.172

81.382.679
56.029.065
97.144.436
210.508.791
6.450.321
123.353.889
9.281.867
396.202
9.333.172

43.649.251

222.164.167

101.852.169

593.880.422

8.135.530
3.726.597
-

3.396.665
8.772.119
-

1.693.656
347.680.448
1.074.224
10.149.057
6.557.737
16.045.568

59.389.656
421.581.801
17.723.386
1.074.224
10.149.057
6.557.737
16.045.568

11.862.127

-

-

-

-

35.450.000
7.334.117
4.370.000
5.079.998
2.679.693
6.445.185

35.450.000
7.334.117
4.370.000
5.079.998
2.679.693
6.445.185

مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي 59.410.357

45.073.411

20.806.060

11.862.127

12.168.784

444.559.683

593.880.422

42.736.877

()10.874.740

69.062.870

209.995.383

()342.707.514

فجوة اعادة تسعير الفائدة

الفجوة التراكمية

42.736.877

45.073.411

62.898.160
114.752.639

دينار أردني

12.168.784

-

20.806.060

دينار أردني

المجمـوع

دينار أردني

383.200.690

مجموع حقوق المركز الرئيسي

59.410.357

89.868.930

أكثر من سنة

دينار أردني

9.669.628
-

عناصر
بدون فـائدة

-

-

31.862.137
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100.925.007

-

31.787.124

132.712.131

-

342.707.514

61.358.993

-

532.521.429

61.358.993

-

 31كانون األول 2013
أقل من شهر

من شهر
إلى  3شهور

من  3شهور
إلى  6شهور

من  6شهور
حتى سنة

7.444.500
36.894.201
33.180.274
13,080,886

11.344.000
7,184,984

54,439,827

14,948,634

-

-

-

-

-

-

موجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع لدى المركز الرئيسي
تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة

-

موجودات غير ملموسة

-

عقارات وآالت ومعدات

موجودات أخرى

مجموع الموجودات

دينار أردني

-

دينار أردني

-

دينار أردني

34,127,659

-

-

-

دينار أردني

9,283,381

فجوة إعادة تسعير الفائ ـ ــدة
أكثر من سنة
دينار أردني

54.663.259
100,775,043
-

82,239,211

عناصر
بدون فـائدة

المجمـوع

دينار أردني

دينار أردني

72.195.558
6.394.519
-

79.640.058
54.632.720
87.843.533
190,429,374

6,561,946
-

6.561.946

125.650.251

-

-

9.363.310

9.363.310

-

-

9.829.469

9.829.469

-

-

500,141

500.141

90.599.861

52.656.643

54.439.827

24.232.015

237.677.513

104.844.943

564.450.802

31,150,004
40.205.574
700.613
-

1.000.000
19.918.453
770.594
-

13.329.282
3.865.954
-

12.062.152
1.932.524
-

3.753.583
10.093.134
-

472.564
333.965.391
1.074.224
9.583.069
8.584.013
14.351.563

32.622.568
423.234.435
17.362.819
1.074.224
9.583.069
8.584.013
14.351.563

72.056.191

21.689.047

17.195.236

13.994.676

13.846.717

368.030.824

506.812.691

مجموع المطلوبات وحقوق المركز
الرئيسي

-

-

-

-

-

35.450.000
6.632.384
3.920.000
4.032.498
2.778.532
4.824.697
57.638.111

35.450.000
6.632.384
3.920.000
4.032.498
2.778.532
4.824.697
57.638.111

72.056.191

21.689.047

17.195.236

13.994.676

13.846.717

425.668.935

564.450.802

فجوة اعادة تسعير الفائدة

18.543.670

30.967.596

37.244.591

10.237.339

)320.823.992( 223.830.796

مطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب
مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

حقوق المركز الرئيسي
رأس المال المدفوع
إحتياطي إجباري
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
احتياطي التقلبات الدورية
إحتياطي القيمة العادلة
األرباح المدورة
مجموع حقوق المركز الرئيسي

الفجوة التراكمية

18.543.670

49.511.266

86.755.857
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96.993.196

320.823.992

-

-

 .3مخاطر العمالت
مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار العمالت األجنبية .يعتبر
الدينار األردني عملة األساس للبنك .تقوم اإلدارة بتحديد العمالت المقبول أخذ مراكز بها ووضع حدود للمركز المالي
لكل عملة لدى البنك سنويا .يتم مراقبة مركز العمالت األجنبية بشكل يومي بحيث يتم التحقق من عدم وجود أية
تجاوزات في هذه المراكز قد تؤدي إلى تحمل البنك لمخاطر أعلى من المستوى المقبول ،كما يتم إتباع استراتيجيات
للتحوط وللتأكد من االحتفاظ بمركز العمالت األجنبية ضمن الحدود المعتمدة.
إن سعر صرف الدينار األردني مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي وبالتالي فإن أثر مخاطر التغير في سعر
الدوالر األمريكي غير جوهري على القوائم المالية الموحدة للبنك.

ٍ
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
إن أثر النقص المتوقع في أسعار العمالت
2014

العملة
يورو
شيقل إسرائيلي
عمالت اخرى

الزيادة في سعر
صرف العملة
()%

2013

األثر على
قائمة الدخل

الزيادة في سعر
صرف العملة
()%

دينار أردني

10 +

2.835

10 +

112.524

10 +

()13.120

10 +
10 +
10 +
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األثر على
قائمة الدخل
دينار أردني

)(45,551
410,890
)(13,120

فيما يلي صافي مراكز العمالت األجنبية لدى البنك:
 31كانون األول 2014
الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع لدى المركز الرئيسي
تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
عقارات وآالت ومعدات
موجودات أخرى

دوالر أمريكي

يورو

شيقل إسرائيلي

أخرى

إجمالي

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

24.653.333
18.010.916

6.497.670

73.871.458

349

-

-

-

1.361.640

-

-

-

382.512

-

1.361.640

24.349.478

-

382.512

المطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
مخصصات الضرائب
مطلوبات اخرى

5.667.278

2.353

94.359

12.261.660

155.169

109.562.287

مجموع الموجودات

1.164.119

32.677.876

3.608

58.498.936

36.918.840

660

-

-

1.152.399

44.693

2.666.792

-

185.970.235

7.031.259

146.137.319

784

32.830.627

111.509.470

457.043

6.239.588

-

-

183.434.094

24.349.478

98.976

6.340.385

55.085.585

50.354

1.281

137.887.986

-

()1.569.082

2.282.773

204.694

32.883.046

228.899

7.169.829
1.472.989

3.863.884
339.237.789

-

255.966.740

13.866.460

()1.569.082
3.960.456

-

مجموع المطلوبات

152.862.458

7.002.906

145.012.076

230.180

305.107.620

رأس المال المدفوع
إحتياطي القيمة العادلة

35.450.000

-

-

-

35.450.000

153.340

35.603.340

-

-

-

35.603.340

188.465.798

7.002.906

145.012.076

230.180

28.353

1.125.243

382.906

11.399.267

مجموع حقوق المركز الرئيسي

مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي
صافي التركز داخل المركز المالي

()2.495.563

إلتزامات محتملة خارج المركز المالي

13.788.572

 31كانون األول 2013
مجموع الموجودات

مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي
صافي التركز داخل المركز المالي

()131.204

340.710.960
()1.473.171
25.570.745

-

دوالر أمريكي

يورو

شيقل إسرائيلي

أخرى

إجمالي

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

164.480.979

8,111,646

138,644,088

124,045

311.360.758

164.324.825

8,567,160

134.535.185

255,249

307.682.419

156.154

إلتزامات محتملة خارج المركز المالي

.4

-

153.340

-

17,225,060

()455.514

4.108.903

382,906

11,674,960

()131.204
-

مخاطر التغير بأسعار األسهم

تنــتج مخــاطر أســعار األســهم عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي األســهم .معظــم اســتثمارات األســهم التــي
يملكهـا البنــك مدرجـة فــي بورصــة فلسـطين وبورصــة عمــان .إن أثـر الــنقص المتوقـع فــي أســعار األسـهم مسـ ٍ
ـاو ومعــاكس
ألثر الزيادة المبينة أدناه:
2014

المؤشر

بورصة فلسطين
بورصة عمان

الزيادة في
المؤشر ()%
10+
10+

2013

األثر على حقوق
المركز الرئيسي
593.105
6.518
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الزيادة في
المؤشر ()%
10+
10+

األثر على حقوق المركز
الرئيسي
607.100
5.096

3.678.339
29,282,926

ثالثاً :مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها ،ولتجنب
هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وادارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد
كاف من النقد وما في حكمه واألوراق المالية القابلة للتداول.
تهدف سياسة إدارة السيولة في البنك إلى تعظيم إمكانية الحصول على السيولة بأقل التكاليف الممكنة .ومن خالل
إدارة السيولة يسعى البنك إلى الحفاظ على مصادر تمويل مستقرة يمكن االعتماد عليها وبمعدل تكلفة مناسب.
يتم قياس ورقابة وادارة السيولة على أساس الظروف الطبيعية والطارئة .ويشمل ذلك استخدام تحليل آجال االستحقاق
للموجودات والمطلوبات والنسب المالية المختلفة.
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فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات البنك غير المخصومة بناء على الفترات المتبقية على استحقاقاتها وأرصدتها
كما في  31كانون األول  2014و:2013

 31كانون األول 2014

أقل من شهر
دينار أردني

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

من شهر الى
 3شهور
دينار أردني

من  6شهور
حتى سنة
دينار أردني

من  3شهور
الى  6شهور
دينار أردني

أكثـر من 3
مـن سنة
سنوات
حتى  3سنوات
دينار أردني
دينار أردني

بــدون
استحقـاق
دينار أردني

المجمـوع
دينار أردني

الموجودات:
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

74.030.330

-

-

-

-

-

7.556.168

81.586.498

56.240.259

-

-

-

-

ودائع لدى المركز الرئيسي

-

-

56.240.259

5.211.769

7.107.725

4.975.408

17.085.000

65.602.781

-

-

99.982.683

10.968.900

13.225.602

56.477.013

17.998.400

32.390.787

89.247.011

-

220.307.713

-

-

-

-

-

-

6.450.321

6.450.321

عقارات وآالت ومعدات

25.020.833

14.113.717

30.844.681

10.153.109

38.336.611

8.402.426

-

126.871.377

-

-

-

-

-

موجودات غير ملموسة

-

9.281.867

9.281.867

-

-

-

-

-

-

396.202

396.202

موجودات أخرى

92.545

855.214

752.425

1.823.475

4.730.190

-

1.078.323

9.332.172

مجموع الموجودات

171.564.636

35.302.258

93.049.527

47.059.984

141.060.369

97.649.437

24.762.881

610.449.092

تسهيالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

المطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع العمالء

33.362.037

26.131.662

161.604.054

77.236.230

1.916.314

1.523.950

-

-

15
-

-

-

-

-

59.493.699

-

-

425.833.107

-

19.157.774

1.074.224

1.074.224
10.149.057

16
67.007.530

46.675.496

73.309.797

17
2.496.244

4.440.374

2.304.877

6.476.015

مخصصات متنوعة

-

-

-

178.897

110.875

171.575

255.874

6.125.476

3.306.360

-

مخصصات ضرائب

-

-

1.945.847

3.074.593

1.537.297

-

-

6.557.737

مطلوبات أخرى

1.791.340

1.443.390

2.653.974

1.850.286

3.506.842

3.950.422

849.314

16.045.568

مجموع المطلوبات

198.852.642

106.446.107

74.275.170

56.296.623

86.784.289

13.732.797

1.923.538

538.311.166

تأمينات نقدية

أموال مقترضة

18
-

حقوق المركز الرئيسي:

رأس المال المدفوع

-

-

-

-

-

-

35.450.000

35.450.000

احتياطي إجباري

-

-

-

-

-

-

7.334.117

7.334.117

احتياطي التقلبات الدورية

-

-

-

-

-

-

4.370.000

4.370.000

-

-

-

-

-

-

5.079.998

5.079.998

إحتياطي القيمة العادلة

-

-

-

-

-

-

2.679.693

2.679.693

-

-

-

-

-

-

6.445.185

6.445.185

احتياطي مخاطر مصرفية عامة

األرباح المدورة

مجموع حقوق المركز الرئيسي

-

-

-

-

-

-

61.358.993

61.358.993

مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي

198.852.642

106.446.107

74.275.170

56.296.623

86.784.289

13.732.797

63.282.531

599.670.159

فجوة االستحقاق

()27.288.006

()71.143.849

18.774.357

()9.236.639

54.276.080

83.916.640

()38.519.650

10.778.933

الفجوة التراكمية

()27.288.006

()98.431.855

()79.657.498

()88.894.137

()34.618.057

49.298.583

10.778.933

21.557.866
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أقل من شهر

 31كانون األول 2013

الموجودات:
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

من شهر إلى
 3شهور
دينار أردني

دينار أردني

من  3شهور إلى
 6شهور

من  6شهور
حتى سنة

دينار أردني

مـن سنة
حتى  3سنوات
دينار أردني

دينار أردني

أكثـر من
 3سنوات

دينار أردني

بــدون استحقـاق
دينار أردني

المجمـوع

دينار أردني

72.285.802

-

-

-

-

-

7,556,168

79.841.970

43.342.831

ودائع لدى المركز الرئيسي
تسهيالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل

33.299.170

11.386.540

13,146,290

7,292,759

-

-

-

-

-

54.729.371

-

-

عقارات وآالت ومعدات

-

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

-

موجودات غير ملموسة

-

موجودات أخرى

1.132.726

56,073,022

15,845,552

57,013,779
21,054,937

-

9,747,550

-

81,996,139

4,355,033

-

-

-

-

-

849,588

1,010,605

1,716,587

4,636,769

-

34,212,978
-

-

-

-

85,766,609

-

-

-

90.312.949

-

199,179,169

6,561,946

6,561,946

-

130,311,700

9.363.310 -

9.363.310

483,194

9.829.469

500.141 -

500.141

مجموع الموجودات

163.206.819

53.741.865

57,083,627

27,309,689

164,701,624

90,121,642

24.464.759

580.630.025

المطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء

31,659,461
170.441.660

1,002,500
76,069,391

15
16
59,768,206

48,898,567

70,456,279

-

-

32,661,961
425.634.103

تأمينات نقدية
أموال مقترضة

مخصصات متنوعة

70.0671
-

25.947

مخصصات الضرائب

-

مجموع المطلوبات

205.661.005

مطلوبات أخرى

2.833.266

770,787
-

17
3,867,887
18
-

1,934,457
-

2,304,845
-

76.487

85.241

199.413

9.195.981

709,000

2,831,361

5,043,652

850,784

2,865,862

1,365,975

-

79.478.949

69.418.557

57.442.064

1.989.658

83.946.763

7,798,383
-

1,074,224

17.377.030

1,074,224

-

-

9.583.069

-

3,962,824

11.761.207

-

483,194

1.557.418

8,584,013

14.351.563

509.265.963

حقوق المركز الرئيسي:
رأس المال المدفوع

-

-

-

-

-

-

35.450.000

35.450.000

احتياطي إجباري

-

-

-

-

-

-

6.632.384

6.632.384

احتياطي مخاطر مصرفية عامة

-

-

-

-

-

-

3.920.000

3.920.000

إحتياطي التقلبات الدورية

-

-

-

-

-

-

4.032.498

4.032.498

إحتياطي القيمة العادلة

-

-

-

-

-

-

2.778.532

2.778.532

األرباح المدورة

-

-

-

-

-

-

4.824.697

4.824.697

-

-

-

-

-

-

57.638.111

57.638.111

مجموع حقوق المركز الرئيسي
مجموع المطلوبات وحقوق المركز
الرئيسي

205.661.005

79.478.949

69.418.557

57.442.064

83.946.763

11.761.207

59.195.529

566.904.074

فجوة االستحقاق

()42.454.186

()25.737.084

()12.334.930

()30.132.375

80.754.861

78.360.435

()34.730.770

13.725.951

الفجوة التراكمية

()42.454.186

()68.191.270

()80.526.200

()110.658.575

()29.903.714

48.456.721

13.725.951

27.451.902
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.34

التحليل القطاعي

أ.

معلومات عن قطاعات األعمال

ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة البنك إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:
الشركات واألفراد :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.
الشركات والمؤسسات :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت اإلئتمانية والخدمات المصرفية األخـرى الخاصـة بـالعمالء مـن
المؤسسات.
الخزينة :يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وادارة أموال البنك واإلستثمارات.
فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:
الشركات
والمؤسسات

األفراد

إجمالي اإليرادات

دينار أردني

7.096.288

دينار أردني

نتائج أعمال القطاع

4.313.790

مصاريف غير موزعة

أخرى

الخزينة

دينار أردني

دينار أردني

11.025.052

14.851.352

-

10.719.302

13.991.449

-

الربح قبل الضرائب
مصروف الضرائب

المجموع

2014

دينار أردني

32.972.692

31.335.265

29.024.541

27.913.168

()20.085.398

()19.062.394

7.017.337

5.309.913

8.939.143
()1.921.806

ربح السنة

2013

دينار أردني

8.850.774
()3.540.861

معلومات أخرى
إجمالي موجودات القطاع

85.797.470

123.990.256

365.719.035

18.373.661

593.880.422

564.450.802

إجمالي مطلوبات القطاع

327.757.599

93.671.452

59.389.656

51.702.722

532.521.429

506.812.691

مصاريف رأسمالية

1.339.269

1.328.869

استهالكات واطفاءات

1.520.524

1.602.245

ب .

معلومات التوزيع الجغرافي

يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال البنك .يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في فلسطين والتي تمثل
األعمال المحلية وكذلك يمارس البنك نشاطات دولية والتي تمثل األعمال الدولية.
فيما يلي توزيع اإليرادات والموجودات والمصاريف الرأسمالية للبنك حسب القطاع الجغرافي:
2014

محلي

دينار أردني

2014

2013

دينار أردني

دولي

دينار أردني

إجمالي اإليرادات

19.358.658

مجموع الموجودات

311.756.602

308.482.743

مصاريف رأسمالية

1.339.269

1.328.869

2013

دينار أردني

2014

المجموع

دينار أردني

2013

دينار أردني

18.427.154

13.614.034

12.908.111

32.972.692

282.123.820

255.968.059

564.450.802 593.880.422

-

-
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1.339.269

31.335.265
1.328.869

.35

تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:
 31كانون األول 2014

لغاية سنة

أكثر من سنة

بدون استحقاق

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع لدى المركز الرئيسي
تسهيالت إئتمانية مباشرة

73.938.179
56.029.065
34.246.276
95.756.152

62.898.160
114.752.639

7.444.500
-

81.382.679
56.029.065
97.144.436
210.508.791

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
عقارات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى

78.840.521
4.140.020

44.513.368
4.730.190

6.450.321
9.281.867
396.202
462.962

6.450.321
123.353.889
9.281.867
396.202
9.333.172

342.950.213

226.894.357

24.035.852

593.880.422

59.389.656
349.284.171
8.951.267
888.169
5.020.440
8.125.342

72.297.630
8.772.119
9.260.888
1.537.297
7.457.264

1.074.224
462.962

59.389.656
421.581.801
17.723.386
1.074.224
10.149.057
6.557.737
16.045.568

431.659.045

99.325.198

1.537.186

532.521.429

حقوق المركز الرئيسي
رأس المال المدفوع
إحتياطي إجباري
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
احتياطي التقلبات الدورية
إحتياطي القيمة العادلة
األرباح المدورة

-

-

35.450.000
7.334.117
4.370.000
5.079.998
2.679.693
6.445.185

35.450.000
7.334.117
4.370.000
5.079.998
2.679.693
6.445.185

مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي

431.659.045

99.325.198

62.896.179

593.880.422

مجموع الموجودات

المطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

مجموع حقوق المركز الرئيسي

فجوة االستحقاق
الفجوة التراكمية

-

()88.708.832
()88.708.832
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-

127.569.159

38.860.327

61.358.993

()38.860.327
-

61.358.993
-

 31كانون األول 2013

لغاية سنة

أكثر من سنة

بدون استحقاق

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

الموجودات

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع لدى المركز الرئيسي
تسهيالت إئتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
عقارات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة

72.195.558

-

7,444,500

79.640.058

54.632.720

-

-

54.632.720

33.180.274

54,663,259

-

87.843.533

89,654,331

100,775,043

-

190.429.374

-

-

6,561,946

43.411.040

82,239,211

6.561.946

-

125.650.251

-

-

9.363.310

9.363.310

-

-

500,141

موجودات أخرى

500.141

4.709.506

4,636,769

483,194

9.829.469

مجموع الموجودات

297.783.429

242,314,282

24.353.091

564.450.802

المطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب

353.750.925

69,483,510

-

32.622.568

32,622,568

-

423.234.435

7.269.685

10,093,134

-

17.362.819

-

-

387.088

9.195.981

1.074.224

1.074.224

-

9.583.069

8.584.013

-

-

8.584.013

مطلوبات أخرى

7.915.887

مجموع المطلوبات

410.530.166

-

5.952.482

483.194

14.351.563

94.725.107

1.557.418

506.812.691

حقوق المركز الرئيسي
رأس المال المدفوع

-

-

-

-

-

-

-

-

األرباح المدورة

-

-

-

-

مجموع حقوق المركز الرئيسي

-

-

إحتياطي إجباري
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
إحتياطي التقلبات الدورية

35.450.000

35.450.000

6.632.384

6.632.384

3.920.000

3.920.000

4.032.498

4.032.498

2.778.532

2.778.532

4.824.697

4.824.697

57.638.111

57.638.111

مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي

410.530.166

94.725.107

59.195.529

564.450.802

فجوة االستحقاق

()112.746.737

147.589.175

()34.842.438

-

الفجوة التراكمية

()112.746.737

34.842.438

إحتياطي القيمة العادلة
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-

-

.36

إدارة رأس المال

ويعظـم
إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال البنـك هـو الحفـاظ علـى نسـب رأس مـال مالئمـة بشـكل يـدعم نشـاط البنـك ُ
حقوق المركز الرئيسي.
يقوم البنك بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف اإلقتصادية وطبيعة
العمل .لم يقم البنك بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل الفترة
الحالية.
يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية المستندة لمقررات بازل ،وفيما يلي نسبة كفاية
رأس المال مقارنة بالسنة السابقة:
2013

2014

دينار أردني

نسبته
إلى الموجودات
المرجحة بالمخاطر
%

نسبته
إلى الموجودات

المبلغ

دينار أردني

%

رأس المال التنظيمي

46.458.990

15.52

7.82

44,331,332

16.08

7.85

رأس المال األساسي

47.277.586

15.79

7.96

45,427,814

16.47

8.05

المبلغ

%

نسبته
إلى الموجودات
المرجحة بالمخاطر

نسبته
إلى الموجودات

 .37إرتباطات والتزامات محتملة


على البنك بتاريخ القوائم المالية الموحدة التزامات محتمل أن تط أر مقابل ما يلي:
2014

إعتمادات مستندية
قبوالت
كفاالت:
حسن تنفيذ
صيانة
دفع
دخول عطاء
أخرى
سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

دينار أردني

دينار أردني

1.628.907
708.266
4.830.526
417.919
1.090.242
10.456.894

1.422.251
829.493
2.309.509
613.067
964.560
17.213.501

9.425.423
336.782

28.894.959

باإلضافة إلى ذلك على البنك التزامات تعاقدية ناجمة عن عقود شراء ما يلي:

عقود شراء عقارات وآالت ومعدات

48

2013

2014
دينـار أردنـي
304.212

8.465.356
451.338

32.269.075

2013
دينـار أردنـي
78.301

%

 .38القضايا المقامة على البنك
بلغ عدد القضايا المقامة على البنك  51قضية كما في  31كانون األول  2014وذلك ضمن النشاط الطبيعي للبنك.

بلغت قيمة القضايا مبلغ  30.724.836دينار أردني ومبلغ  30،610،052دينار أردني كما في  31كانون األول

 2014و 2013على التوالي .بلغ رصيد المخصصات لمواجهة القضايا المقامة على البنك مبلغ 3.189.398
و 3.126.825دينار أردني كما في  31كانون األول  2014و 2013على التوالي.

وفي تقدير إدارة ومحامي البنك فإنه لن يترتب على البنك أية التزامات لقاء هذه القضايا باستثناء ما تم تخصيصه

لمواجهة تلك القضايا.

 .39تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
يمارس البنك أنشطته في فلسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة
البنك ألنشطته وقد يؤثر سلبا على أدائه.
 .40أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة  2013لتتناسب مع عرض القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية ،إن هذه التبويبات ال
تؤثر على أرباح السنوات السابقة أو حقوق المركز الرئيسي.
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