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نبذه عن البنك
البنـــك الوطنـــي اإلســـالمي هـــو شـــركة فلســـطينية تأسســـت بموجـــب قانـــون الشـــركات 
الفلسطيني لسنة 1929م وتعديالته كشركة (عامة محدودة األسهم ) وسجلت تحت رقم 
563201581، ورخـــص لهـــا بالعمـــل بموجب قـــرار مجلس الـــوزراء الفلســـطيني الصادر في 

جلسته رقم (88)المنعقدة بتاريخ 2008/11/25م للعمل في مجال العمل المصرفي.
وقـــد بـــدأ البنك رحلته بفتح باب اإلكتتـــاب في 15 مارس 2009م ، ومن ثم فقد فتح أبوابه 
للجمهـــور فـــي 21 إبريـــل 2009م ، ومنذ ذلـــك الوقت فـــإن البنك في نمـــو متزايد ويحقق 
إنجـــازات عديـــدة فقـــد فـــاق إقبال الجمهـــور من تجـــار ومؤسســـات وأفـــراد وموظفين كل 

التوقعات.
وبعد عشـــر ســـنوات من الحصول على الترخيص اســـتطاع البنك الوطني االسالمي توسيع 
وزيـــادة حصتـــه الســـوقية فى قطاع غزة ، وذلـــك من خالل تقديم خدمـــات مصرفية حديثة 
ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ، وتلبي احتياجات المجتمع وذلك من خالل فروع البنك 

المنتشرة فى كافة أرجاء قطاع غزة .

تقديـــم كافة الخدمـــات والبرامج المصرفية 
بأفضل المواصفات وفقًا ألحكام الشـــريعة 
اإلســـالمية الســـمحاء , وتحقيـــق معدالت 
بأفضـــل  للمســـتثمرين  للعائـــد  مناســـبة 
المواصفـــات وفق أحدث التقنيات العالمية 

والطواقم البشرية المتميزة.

الرســـالـةالـرؤيـــــــــة
تقديـــم نموذج مميز فـــى العمل المصرفي 
وفقـــًا ألحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية الغراء 
والمســـاهمة فى تنميـــة األقتصاد الوطني 

وتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني.
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اســـمحوا لي في البداية، باألصالة عن نفســـي ونيابة عن اإلخوة أعضاء مجلس اإلدارة أن أرحب 
بكم جميعًا كٌل باســـمه ولقبه ومسماه، وأشـــكر لكم حضوركم وتلبيتكم دعوتنا لحضور اجتماع 

الهيئة العامة العادية العاشر لمناقشة أعمال ونشاطات البنك عن العام (2018).
بحمـــد اللـــه وتوفيقـــه واصل البنـــك تقديـــم خدماته المصرفيـــة خالل العـــام (2018) اســـتمرارًا 
لمســـيرة األداء والتميز والتي بدأها منذ نشـــأته والتي اســـتفادت منها قطاعات كبيرة من أبناء 

شعبنا في قطاع غزة.
وبالرغم من الظروف الصعبة التي عايشها قطاع غزة خالل العام الماضي على وجه الخصوص 
نتيجة اإلغالق المســـتمر وتشـــديد الحصار وشـــح الســـيولة والتي أثرت على كافة مناحي الحياة 
وعلى رأسها القطاع االقتصادي، إال أنه وبفضل الله تعالى استطاع البنك من تخطي الصعاب 

باعتماد سياسات متزنة تناسب الظروف الصعبة وتحافظ على موجودات البنك ومتعامليه .
وقـــد أظهـــرت نتائـــج العـــام (2018) نمـــوًا في رأس المـــال وكذلك فـــي األرباح نتيجًة لســـالمة 

القرارات التي انتهجها البنك في ظل هذه الظروف الصعبة.
حيث زاد رأس المال من (18.1) مليون دوالر إلى نحو (18.5) مليون دوالر بنسبة زيادة (2%).

كمـــا زاد صافـــي حقـــوق الملكية من (22.6) مليـــون دوالر إلى نحو (23.3) مليون دوالر بنســـبة 
زيادة(2.9%).

كما زاد صافي الربح قبل الضريبة من ($2,633,100) إلى ($2,789,705) أي بنسبة زيادة بلغت 
(%6) عن العام (2017).

كمـــا اســـتمر البنك في تطوير خدماتـــه المصرفية وااللكترونية لتلبي احتياجـــات المتعاملين بما 
يواكـــب الحداثـــة والمعاصـــرة إضافة إلـــى حرص البنك علـــى أن يكون بجانـــب متعامليه في ظل 
الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع التجاري إضافة إلى شرائح الموظفين واالسهام في أداء 

دوره االجتماعي بجانب الدور التنموي.
اإلخوة واألخوات...

إننـــا فـــي عامنـــا الجديد وفـــي ظل األزمـــة االقتصادية الخانقة التي يعيشـــها قطـــاع غزة والتي 
تتطلـــب المزيد من الحـــرص والتحوط وتقليص النفقات من أجل الحفاظ على االســـتقرار المالي 

للبنك. 
آمليـــن مـــن اللـــه العلـــي القديـــر أن يوفقنـــا في الحفـــاظ علـــى األمانة التـــي كلفنا بهـــا من قبل 

المساهمون والمودعون وأن نلقاكم من جديد لنضع بين أيديكم انجازات جديدة بإذن الله.

عبد الحكيم زكريا البطة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

رئيس مجلس اإلدارة 
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حيث أظهرت المؤشرات المالية لعام 2018 تحقيق البنك نتائج متميزة حيث بلغ صافي األرباح 
بعد الضريبة 2.1 مليون دوالر مقارنة مع 2.0 مليون دوالر للعام2017 بمعدل نمو %4.7،كما 
بلـــغ إجمالـــي الدخـــل لعـــام 2018 نحـــو 5.13 مليـــون دوالر مقابـــل 4.95 مليـــون دوالر للعـــام

2017،بنسة نمو %3.7 ،وعليه فقد كانت المؤشرات المالية على النحو التالي:

لقد كان عام 2018 عاما مفصليًا حيث أثبت البنك الوطني اإلسالمي قدرته على التغلب على 
التحديـــات والحفـــاظ علـــى أداء مالـــي قوي،باإلضافـــة إلـــى مواكبـــة المســـتجدات واالســـتثمار 
والمشاركة في الصناعة المصرفية ،ويأتي هذا التقرير السنوي عن العام 2018 ليكون أكثر من 
مجرد اعتزاز باألداء المالي القوي الذي حققه البنك،فهو اعتراف بجهود جميع من ساهموا في 

مسيرتنا الطويلة.
وبهـــذه المناســـبة يســـرني باألصالـــة عـــن نفســـي وبالنيابة عـــن األخـــوة واألخوات فـــي اإلدارة 

التنفيذية للبنك الوطني اإلسالمي أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للعام 2018.
حيـــث الزال البنـــك بفضل الله يحقق ويســـجل اإلنجـــازات والنجاحات المســـتمرة والتي تنعكس 

باإليجاب على األخوة المساهين والمودعين وتعزز مكانة البنك فى السوق المصرفي.

إن األداء القـــوي للبنـــك في ظل األوضاع االقتصادية الســـائدة، والتي صاحبهـــا تحديات نوعية 
مختلفة وســـلبية شـــملت كافـــة القطاعات اإلقتصاديـــة  في قطاع غزة  ومـــن ضمنها القطاع 
المصرفي،جاءت النتائج القوية لتؤكد ســـالمة استراتيجية البنك وسياساته المتبعة خالل العام 
2018،حيـــث تمكـــن البنك مـــن رفع قيمة حقوق الملكية من مبلـــغ 22.6 مليون دوالر إلى نحو 

23.3 مليون دوالر أي بنسبة نمو %2.9 عن العام 2017.

نظـــرا لألوضاع اإلقتصادية الصعبة ومحدودية الدخل لكثير من القطاعات المختلفة ، فقد اتبع 
البنك سياسة تمويل متحفظة وذلك لضمان إسترداد األموال الممنوحة للقطاعات المختلفة 
حيث اســـتطاع البنك توجيه محفظة التســـهيالت االئتمانية خالل العام 2018 بنسبة %66 من 
إجمالـــي التمويـــل الممنوح خـــالل العام الى القطاعـــات التجارية مقارنة مـــع 47 % من إجمالي 
التمويـــل الممنـــوح فـــى العـــام 2017،فضـــًال عـــن التطـــور والتحســـن النوعي الـــذي رافق هذه 
الزيادة،ممـــا يؤكد نجاح البنك في المحافظة على جودة المحفظة اإلئتمانية ويعزز قدرته على 

إدارة أصوله واإلستغالل األمثل للفرص المتاحة في توظيف األموال.

أوًال: حقوق الملكية:

ثانيًا: التسهيالت المصرفية:

تقرير اإلدارة التنفيذية
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استمر البنك فى حملة التوفير (وفر واربح بالحالل) والمحافظة على قيمة ودائع التوفير للعام 
2018،حيث بلغت 15.4 مليون دوالر، كما قام البنك بتحديث حملته وتنويع الجوائز فيها مابين 
جوائز نقدية وجوائز كبري عبارة عن (سيارة كل 6 شهور)،حيث وصل عدد الفائزين أكثر من (160) 

فائز خالل العام 2018 . 

ومن المعلوم أن البنك هو من يتحمل قيمة جميع هذه الجوائز من أموال المســـاهمين حســـب 
الفتوى الشرعية الصادرة بهذا الخصوص.

ثالًثا: ودائع التوفير:

بلغـــت صافـــي أرباح البنك بعـــد الضريبة 2.1 مليـــون دوالر مقارنة مع صافي أربـــاح بعد الضريبة 
بمقدار 2.0 مليون دوالر للفترة نفسها من العام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 4.7% .

رابعًا: صافي أرباح البنك:

تسعى إدارة البنك الوطني اإلسالمي دائمًا إلى تطوير الخدمات المصرفية اإللكترونية وتطوير 
البرامج التشغيلية بما يخدم احتياجات ورغبات المتعاملين،والتي تتمثل فيما يلي:

تطويـــر خدمـــة الصـــراف اآللـــي، حيث تـــم تركيب وتشـــغيل أجهزة الصـــراف اآللي 
وتوزيعـــه علـــى مقرات البنك المنتشـــرة في قطـــاع غزة، بحيث يعمـــل على مدار 

الساعة.
تطوير الخدمات اإللكترونية والتطبيق البنكي  بما يسهل تنفيذ العمليات البنكية 

من خالل الهواتف الذكية .
تطويـــر خدامـــات التواصل واإلتصال (ســـواء من خـــالل الرقم المباشـــر ، أو خدمة 

الواتس اب ، أو مواقع التواصل اإلجتماعي).

خامسًا: التطور التكنولوجي:
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وختامًا، نتوجه إلى الله تعالى بالحمد والثناء على ما وفقنا إليه من انجازات ونشاطات في عام 
2018 ونســـأله تعالى التوفيق والســـداد، مع تعهدنا لكم باإلستمرار بالسير على النهج القويم، 
خادمين رسالة البنك ومتفاعلين مع احتياجات السوق ورغبات المتعاملين ومساهمين في كل 
عمل خير به رفعة بلدنا ونموه وازدهاره كما نود هنا تسجيل شكرنا الجزيل لألخوة رئيس وأعضاء 

هيئة الرقابة الشرعية على جهدكم المبارك إن شاء الله في مراجعة أمور وأعمال البنك.

ونود أن نقدم جزيل شـــكرنا إلى الســـادة / مســـاهمي البنك الوطني اإلسالمي وإلى متعاملينا 
الكرام على ثقتهم الكبيرة  بالبنك وحرصهم على التعامل معنا .

كذلـــك الشـــكر موصول إلى جميع األخـــوة الموظفين علـــى مجهوداتهم الكبيـــرة التي كان لها 
الفضل بعد الله عز وجل فى النتائج المحققة خالل العام 2018.

اإلستمرار في إدخال خدمات مصرفية إلكترونية جديدة وتطويرها.  -1
التوسع في منح التمويل لألفراد سواء بالمرابحة أو باإلجارة أو اإلستصناع أو غيرها.  -2

التوسع في منح التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة   -3
تنويـــع الخدمات وتطويرها وطـــرح منتجات تمويلية جديدة تلبي رغبات واحتياجات الســـوق   -4

المصرفي، وذلك بعد أخذ الموافقة الشرعية عليها.
مواكبـــة كل جديد في مجال التقنيات المصرفية، ورفع كفاءة األنظمة اآللية المســـتخدمة   -5

لتحسين كفاءة الخدمات والعمليات المصرفية المقدمة للمتعاملين.
اإلستمرار في تطوير كفاءات ومهارات الموظفين.  -6

تركيب وتشغيل أجهزة جديدة للصرف اآللي، مع تطوير وتحسين نظام إدارة تشغيلها.  -7
اإلستمرار في تأدية الدور االجتماعي بمختلف المجاالت.  -8
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الكهربائية باستخدام الخاليا الشمسية

سادسًا: الخطة المستقبلية للبنك

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

أ. حازم وليد الحصري
المــدير العـــام
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مقدم إلى السادة/ مساهمي البنك الوطني اإلسالمي
حفظهم الله تعالى،،،

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد،،
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أوًال: قامـــت هيئة الرقابة الشـــرعية بالنظر في أعمال البنك، ودراســـة جميـــع اإلجراءات المتبعة 
فيـــه، ورفـــع المالحظـــات والتوصيـــات إلدارة البنك، والتأكد مـــن أخذ إدارة البنك بـــكل القرارات 
والفتاوى الصادرة بهذا الخصوص عن هيئة الرقابة الشرعية، والمسجلة في محاضرها الرسمية.
ثانيًا: قامت هيئة الرقابة الشرعية بمتابعة آليات تنفيذ ما تم اعتماده من برامج وصيغ تمويلية 

كانت الهيئة قد اقترحتها؛ كبرنامج تقسيط الرسوم الجامعية، وبرنامج تقسيط العمرة.
ثالثًا:عملت هيئة الرقابة الشرعية على تطوير إجراءات تنفيذ المرابحات الخارجية بما يتناسب مع 
الواقـــع الراهن لقطاع غزة، وأصدرت العديد من القرارات الشـــرعية الالزمة بهذا الخصوص؛ بعد 

عقد العديد من االجتماعات التشاورية، واللقاءات العلمية.
رابعًا: درست هيئة الرقابة الشرعية العديد من الصفقات التجارية، واقترحت ما يناسبها من صيغ 
تمويلية في ضوء الشريعة اإلسالمية،  كما ونظرت  الهيئة في العقود التي أبرَمتها إدارة البنك 

خالل السنة المنتهية 2018م.
خامســـًا: نفذت الهيئة الشرعية خطتها السنوية؛ فعقدت العديد من اللقاءات مع مجلس إدارة 
البنـــك، واإلدارة التنفيذية، حيث تم مناقشـــة العديد من القضايـــا المهمة ذات العالقة بالبنك، 

كما واستمعت الهيئة الشرعية ألسئلتهم ومالحظاتهم.
سادســـًا: التزمت الهيئة الشـــرعية بعقـــد اجتماعتها الدوريـــة، وذلك تنفيذًا لما جـــاء في خطتها 
السنوية لعام 2018م، فقامت بزيارات لبعض فروع البنك، والتقت مع العديد من المتعاملين.
ســـابعًا: اســـتمرت هيئة الرقابة الشـــرعية بفتـــح باب الفتـــوى للموظفين في البنـــك والجمهور، 
وذلـــك مـــن خالل مـــا يصل لإلدارة من تســـاؤالت، وقد أجابـــت هيئة  الرقابة الشـــرعية – بفضل 

الله-عن جميع المسائل التي ُأحيلت إليها.
ثامنـــًا: اطلعـــت الهيئـــة على التقاريـــر المالية – الميزانية العمومية، وحســـاب األرباح والخســـائر- 
ووجدت أن توزيع األرباح، وتحميل الخسارة على حسابات االستثمار يتفق مع األساس الذي تم 

اعتماده وفقًا ألحكام الشريعة.

إليكم تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك الوطني اإلسالمي لعام 2018م، والمتمثل 
في النقاط التالية:        

وفـــي ختـــام هـــذا التقرير تؤكد هيئة الرقابة الشـــرعية أن أعمال البنك لعـــام2018م، تمت وفقًا 
ألحكام الشـــريعة اإلســـالمية، كما وتشـــكر الهيئة أعضـــاء الجمعية العامة علـــى ثقتهم، وإدارة 
البنـــك على حســـن تعاونهم، ونســـأل الله لنـــا ولكم الســـداد والتوفيق، وجزى اللـــه الجميع خير 

الجزاء.  

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

والله الموفق والهادي إلى سواء السيبل ،،،
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معلومات عامة:
تأسســـت شركة البنك الوطني اإلســـالمي كشركة مســـاهمة عامة (الشركة) بقرار 
مجلـــس الـــوزراء الفلســـطيني الصادر خالل جلســـته رقـــم (88) المنعقـــدة بتاريخ 25 
تشـــرين ثانـــي 2008 م، وبمقتضـــى قانـــون الشـــركات لســـنة 1929م وتعديالتـــه 

وسجلت تحت رقم (563201581) بتاريخ 9 تشرين أول 2008م.
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به من (20,000,000) عشرون مليون دوالر أمريكي 
مقسمة إلى (20,000,000) عشرون مليون سهم والقيمة االسمية للسهم دوالر 

أمريكي واحد. 
بلغ رأس مال الشركة المدفوع في 2018/12/31  (18,457,131)  دوالر أمريكي.
تقـــوم الشـــركة بتقديـــم جميـــع األعمـــال الماليـــة والمصرفيـــة وأعمـــال االســـتثمار 
المنظمة على غير أســـاس الربا وفقا ألحكام الشـــريعة اإلسالمية من خالل فروعها 

المنتشرة في قطاع غزة والبالغ عددها 5 فروع.
تـــم إقـــرار البيانـــات الماليـــة للشـــركة مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة فـــي جلســـته رقـــم 
(2019/02) المنعقدة بتاريخ 2019/02/10 ، وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة 

للمساهمين.
قامـــت هيئة الرقابة الشـــرعية باالطالع على البيانات المالية للشـــركة وإقرار ما جاء 

فيها في جلستها رقم (2019/02) المنعقدة بتاريخ 2019/02/10

غايات الشركة:
توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طريق تقديم الخدمات غير الربوية 
مـــع االهتمام بإدخـــال الخدمات الهادفة إلحيـــاء صور التكافـــل االجتماعي المنظم 

على أساس المنفعة المشتركة.
تطوير وســـائل اجتذاب األموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في االستثمار 

باألسلوب المصرفي اإلسالمي.
توفيـــر التمويـــل الـــالزم لســـداد احتياجـــات القطاعـــات المختلفـــة والســـيما تلـــك 

القطاعات البعيدة عن التسهيالت المصرفية المرتبطة بالفائدة التقليدية.
أن تقوم بالوكالة إلصدار حواالت أو صكوك إسالمية موحدة سواء كانت مطروحة 
لالكتتـــاب أو لـــم تكـــن وأن تضمـــن االكتتاب بأي ســـندات مالية واســـهم وأن تعمل 
بصفتها متولي أو منفذ وصية أو قيم على تركة سواء بمقابل أو بدونها وأن تتسلم 

األموال بطريقة الحفظ األمين.
التعامـــل والتعـــاون والتعاقد مع أي شـــخص أو شـــركة أو مؤسســـة تقـــوم بأعمال 

مشابهه ألعمال الشركة ولها أن تفتح فروع ألشغال الشركة بالداخل.
القيـــام بجميع األعمال والخدمات المالية والقانونية التي تســـتلزمها طبيعة أعمال 
الشركة بما يتالءم وغاياتها وبالطريقة التي تراها مناسبة وبما ال يتعارض مع أحكام 
الشـــريعة أو أي قانـــون أو تشـــريع معمـــول بـــه فـــي مناطـــق الســـلطة الوطنيـــة 

الفلسطينية.
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هيئة الرقابة الشرعية:
التزامـــا مـــن الشـــركة بتوافـــق أعمالهـــا مع أحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية فقد أنشـــأت منذ 
تأسيسها هيئة شرعية لضمان خضوع أعمال الشركة لموافقتها ورقابتها ويكون رأيها ملزما 
للشـــركة وتتولـــى الهيئـــة مراقبـــة أعمال الشـــركة وأنشـــطتها من حيـــث االلتـــزام باألحكام 
الشـــرعية وإبداء الرأي الشرعي في صيغ العقود الالزمة ألعمال الشركة وأنشطتها وإصدار 

تقرير سنوي للجمعية العمومية.

القوائم المالية:
تشـــتمل القوائـــم الماليـــة المرفقة على القوائم المالية لشـــركة البنك الوطني اإلســـالمي 
وفروعـــه فـــي محافظات غزة للســـنة المالية التـــي تبدأ من الفترة 1 ينايـــر 2018 وحتى 31 
ديسمبر 2018. بعد أن تم إجراء التقاص للحسابات الداخلية بين اإلدارة والفروع المذكورة.

السياسات المحاسبية الهامة:
أسس إعداد البيانات المالية:

يتم إعداد البيانات المالية المحاسبية وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط 
والمراجعـــة  المحاســـبة  هيئـــة  عـــن  الصـــادرة  اإلســـالمية  الماليـــة  للمؤسســـات 
للمؤسســـات الماليـــة اإلســـالمية واســـتنادًا ألحكام ومبادئ الشـــريعة اإلســـالمية 
حسب ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للشركة. ووفقا للتعليمات والقوانين السارية 
في فلســـطين، وفيما يتعلق بالقضايا التي ال تعالجها معايير المحاســـبة والمراجعة 
والضوابط للمؤسســـات المالية اإلسالمية فإن الشركة تستند إلى المعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاســـبة الدولية باإلضافة إلى 
التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس 

معايير المحاسبة الدولية ولحين صدور معايير إسالمية تحل محلها. 
يتـــم إعـــداد البيانـــات الماليـــة وفقـــا لمبـــدأ التكلفـــة التاريخيـــة ومبـــدأ االســـتحقاق 
المحاسبي وذلك في تسجيل األصول والخصوم واإليرادات والمصروفات باستثناء 
الموجـــودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والموجودات المالية 
المطلقـــة  االســـتثمار  حســـابات  أصحـــاب  حقـــوق  خـــالل  مـــن  العادلـــة  بالقيمـــة 
واالستثمارات في العقارات بغرض االستخدام حيث تظهر جميعها بالقيمة العادلة 

في تاريخ إعداد البيانات المالية.
تـــم عـــرض هـــذه البيانـــات المالية بعملـــة الـــدوالر األمريكـــي، والذي يمثـــل العملة 
الرئيســـية ألنشـــطة الشـــركة وعـــرض بياناتها الماليـــة، وتم تقريـــب البيانـــات المالية 

المعروضة ألقرب دوالر أمريكي.
يراعـــى الفصـــل بين مـــا يخص أصحـــاب حقوق الملكيـــة وما يخص أصحاب حســـابات 

االستثمارات المطلقة.
إن السياســـات المحاســـبية المتبعة في الشـــركة تتســـم بالثبات حيث أن السياسات 
المحاســـبية المتبعـــة للســـنة الحاليـــة متماثلـــة مع السياســـات المحاســـبية التي تم 

إتباعها في السنة السابقة.
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1.5 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية:
إن إعـــداد القوائـــم المالية وفقًأ للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية يتطلب اســـتخدام 
بعـــض التقديـــرات واالفتراضـــات المحاســـبية الهامـــة والتـــي يمكـــن أن تؤثـــر علـــى مبالـــغ 
الموجـــودات والمطلوبـــات المفصـــح عنهـــا كما ويتطلب ذلـــك أن تقوم اإلدارة باســـتخدام 
تقديراتها حول عملية تطبيق السياســـات المحاســـبية للشـــركة ويتم تقويم هذه التقديرات 
واالفتراضات واألحكام بصورة مستمرة ويتم احتسابها استنادًا إلى الحصول على المشورة 

من االستشاريين واألحداث المستقبلية والتي يعتقد أنها معقولة وفقًا للظروف.
إن األحكام والتقديرات المذكورة مبنية على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة 
من التقدير وعدم التأكد وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات 

الناجمة عن أوضاع وظروف تلك األحكام والتقديرات في المستقبل.
إننا نعتقد بأن تقديراتنا ضمن القوائم المالية معقولة وهي مفصلة على النحو التالي: 

يتـــم تحميـــل الســـنة الماليـــة بمـــا يخصها مـــن نفقـــة ضريبة الدخـــل وضريبـــة القيمة 
المضافـــة وفقا لألنظمـــة والقوانيـــن والمعايير المحاســـبية ويتم احتســـاب واثبات 

الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضريبة الالزم.
يتم احتســـاب مخصص تعويض نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الساري المفعول 

في مناطق السلطة الفلسطينية.
تقـــوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتـــي بالقيمة العادلة في تاريخ 

إعداد البيانات المالية.
تقـــوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموســـة بشـــكل دوري 
تلـــك  الســـنوية اعتمـــادا علـــى حالـــة  لغايـــات احتســـاب االهـــالكات واالطفـــاءات 
الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل ويتم أخذ خسارة 

التدني إن وجدت في بيان الدخل.
ال يتم رسملة الموجودات الغير ملموسة الناتجة عن أعمال الشركة ويتم تسجيلها 

في بيان الدخل في نفس الفترة.
تقـــوم اإلدارة بتقديـــر مخصـــص تدنـــي التمويالت المباشـــرة التي تشـــكل تدني في 
القيمـــة القابلـــة للتحصيـــل وفقـــا للقوانيـــن والتعميمـــات الصـــادرة ووفقـــا لمعايير 

المحاسبة الدولية. 
لقد قامت إدارة الشـــركة بتقييم مقدرة الشـــركة على االســـتمرار في العمل وفقا 
لمبدأ االســـتمرارية وإنها مقتنعة بأنه يوجد لدى الشـــركة الموارد الكافية لمواصلة 
أعمالها في المســـتقبل المنظور، كما أنه ال علم لدى اإلدارة بأية أمور هامة يمكن 
أن تثير شـــكوكا جوهرية حول قدرة الشـــركة على االســـتمرار في العمل وفقا لمبدأ 
االســـتمرارية المحاســـبي وعليـــه فقـــد تـــم إعـــداد البيانـــات الماليـــة وفقـــا لمبـــدأ 

االستمرارية.
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2.5 العمالت األجنبية:
يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى إلى العملة الوظيفية (الدوالر األمريكي) 

بأسعار التحويل السائدة حين إجراء تلك المعامالت.
 كمـــا تترجـــم أرصدة الموجـــودات والمطلوبات المتداولة المســـجلة بالعمـــالت األخرى إلى 
العملة الوظيفية (دوالر األمريكي) وفقا ألسعار التحويل السائدة بتاريخ بيان المركز المالي، 
تتـــم ترجمة الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبيـــة والتي تقاس بالقيمة العادلة إلى 
العملة الوظيفية (الدوالر األمريكي) بسعر التحويل السائد في التاريخ الذي يتم فيه تحديد 
القيمة العادلة، كما تتم ترجمة الموجودات والمطلوبات غير المالية والتي تقاس بالتكلفة 

التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة في تاريخ تلك المعامالت.
يتـــم إدراج فروقـــات أســـعار التحويـــل (الصـــرف) الناتجة عـــن التعامالت بالعمـــالت األجنبية 
وتحويلهـــا إلـــى العملة الوظيفية في بيان الدخل تحت بند أرباح (خســـائر) التعامل بالعمالت 

األجنبية.

3.5 إثبات اإليراد:
يتـــم إثبـــات اإليـــرادات من عمليـــات المتاجـــرة، والمرابحة بعـــد بيع الحصـــص، والبيع 
بالتقســـيط باســـتخدام العائـــد الفعلـــي علـــى األرصـــدة القائمـــة وال تحســـب عوائد 

إضافية على المبالغ متأخرة السداد.
يتـــم إثبـــات أتعاب الخدمات المصرفية عند تقديم هذه الخدمات على أســـاس مبدأ 

االستحقاق المحاسبي.
يتـــم االعتـــراف بأربـــاح االســـتثمارات عنـــد تحققهـــا (إقرارهـــا مـــن الهيئـــة العامـــة 

للمساهمين). 
يتم توزيع اإليرادات الناتجة عن عمليات التمويل على فترة التمويل.

4.5 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية:
تتـــم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبـــات المالية ويدرج الصافي في بيان المركز 
المالي عند وجود حق قانوني ملزم وعندما يكون لدى الشركة نية لتسوية الموجودات مع 
المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في نفس الوقت. 

5.5 االستثمارات المالية:
تشمل االستثمارات المالية على استثمارات في أدوات ذات طبيعة الدين واستثمارات في 
أدوات حقـــوق ملكية، حيث تقوم الشـــركة بإظهار االســـتثمارات المالية في الشـــركات غير 

المدرج أسهمها في األسواق المالية بالتكلفة.
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6.5 االستثمارات في األراضي والعقارات:
تظهـــر االســـتثمارات في األراضـــي والعقـــارات بالتكلفة التاريخيـــة في تاريخ المركـــز المالي 

وليس بالقيمة العادلة كما هي في تاريخ القوائم المالية.

7.5 التمويالت المباشرة:
تظهـــر الشـــركة التمويـــالت المباشـــرة بالتكلفـــة مطروحـــًا منهـــا مخصـــص تدنـــي 
التمويالت المباشـــرة واألربـــاح المعلقة ويتم تكوين مخصص التمويالت المباشـــرة 

حسب القوانين والتعليمات والتعميمات السارية.
يتم تعليق األرباح على التمويالت المتعثرة الممنوحة للمتعاملين (إن وجدت) وفقا 

للتعليمات السارية. 

8.5 العقارات واآلالت والمعدات:
تظهـــر الموجودات مـــن العقارات واآلالت والمعـــدات بالتكلفة بعد خصم اإلهالك 
واإلطفاء المتراكم ويتم احتســـاب اإلهالك الســـنوي بطريقة القســـط الثابت وفقًا 

للعمر اإلنتاجي المتوقع لها.
عندمـــا يقـــل المبلغ الممكن اســـترداده من أي مـــن الموجودات الثابتـــة عن صافي 
قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن اســـتردادها وتسجل 

قيمة التدني في بيان الدخل.
يتـــم مراجعـــة العمـــر اإلنتاجـــي للموجـــودات الثابتة في نهايـــة كل عام. فـــإذا كانت 
توقعات العمر اإلنتاجي تختلف عن التقديرات المعدة سابقًا يتم تسجيل التغير في 

التقديرات للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.
يتـــم اســـتبعاد الموجودات الثابتـــة عند التخلص منهـــا أو عندما ال يعـــود أي منافع 

مستقبلية متوقعة من استخدامها أو التخلص منها
تم احتساب اإلهالك السنوي بطريقة القسط الثابت وفقا للعمر اإلنتاجي المتوقع 

لها ووفقا للنسب التالية:

األثاث والتجهيزات
أجهزة الحاسوب ومستلزماتها

السيارات
اآلالت والمعدات

%10
%20
%15
%7
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9.5 الموجودات غير الملموسة:
تظهـــر الموجـــودات غيـــر الملموســـة بالتكلفـــة بعـــد تنزيل اإلطفـــاء المتراكـــم ويتم 
احتســـاب إطفـــاء لهـــا حســـب العمـــر اإلنتاجـــي ويتـــم تصنيـــف الموجـــودات الغيـــر 
الملموســـة على أســـاس تقديـــر عمرها الزمني لفتـــرة محددة أو لفتـــرة غير محددة 
ويتم إطفاء الموجودات الغير ملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر. 
ويتـــم قيـــد اإلطفاء في بيـــان الدخل أمـــا الموجـــودات الغير ملموســـة التي عمرها 
الزمنـــي غيـــر محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية ويتم 

تسجيل أي تدني في قيمتها في بيان الدخل.
يتـــم مراجعة أي مؤشـــرات على تدنـــي قيمة الموجودات الغير ملموســـة في تاريخ 
البيانـــات المالية وكما يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم إجراء 

أي تعديالت على الفترة الالحقة. 
تشـــمل الموجـــودات الغير ملموســـة أنظمـــة وبرامج الحاســـب اآللي وتقـــوم إدارة 
الشركة بتقدير العمر الزمني بحيث يتم إطفاء أنظمة وبرامج الحاسب اآللي بطريقة 

القسط الثابت بنسبة (20 %).

11.5 المخصصات:
يتم تكوين المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني حالي أو التزام قائم 
نتيجة أحداث سابقة ومن المتوقع أن يتطلب استخدام الموارد المتدفقة بما فيها 
المنافع االقتصادية لسداد هذا االلتزام في المستقبل، ويمكن عمل تقدير للمبلغ 

يمكن االعتماد عليه.
يتم احتســـاب مخصص مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين حســـب قانون العمل 

الفلسطيني وبواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة من متوسط الدخل الشهري.
يتـــم تكوين مخصص ادخار الموظفين وذلك باســـتقطاع ما نســـبته (%4)من رواتب 
الموظفين الشـــهرية ويقوم البنك بالمساهمة بالضعف بحيث يكون المخصص من 

مساهمة البنك(8%).

10.5 الحسابات الجارية المدينة:
يتـــم قياس الحســـابات الجاريـــة المدينة للمتعامليـــن والتي ال تحمل أي عمـــوالت بالتكلفة 
المطفأة ناقصًا أي مبالغ مشكوك في تحصيلها ومخصص االنخفاض في القيمة إن وجد.

12.5 الحسابات الجارية للمتعاملين:
يتم إثبات الحســـابات الجارية للمتعاملين والتي ال تحمل أي عموالت بالتكلفة والتي تمثل 

القيمة العادلة للمبلغ المستلم.
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13.5 السياسات المتعلقة باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية:

يتـــم بتاريـــخ المركز المالي إجراء تقويـــم للتأكد من وجود أي دليـــل موضوعي على انخفاض 
قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل 
يتـــم تحديـــد القيمـــة المقدرة القابلة لالســـترداد لذلـــك األصل وأيه خســـارة ناجمة عن ذلك 
االنخفـــاض على أســـاس صافي القيمـــة الحالية للتدفقـــات النقدية المســـتقبلية المتوقعة 
والتـــي يتـــم إثباتها باحتســـاب التغيرات في القيمـــة الدفترية ويتم تســـوية القيمة الدفترية 
للموجودات المالية المثبتة من خالل اســـتخدام حســـاب مخصص ويدرج مبلغ التسوية في 

قائمة الدخل.

وفـــي حالـــة عدم إمكانية تحصيل مبلغ االســـتثمار فإنه يتم شـــطبه من مخصص االنخفاض 
فـــي القيمـــة الخاص به، تشـــطب هـــذه االســـتثمارات بعد اتخـــاذ كافة اإلجـــراءات الضرورية 
وتحديـــد مبلغ الخســـارة. وإذا مـــا تبين الحقًا وقوع انخفاض في خســـائر االنخفاض وان هذا 
االنخفـــاض يعـــود إلـــى أحـــداث وقعت بعد إثبات خســـائر االنخفاض (مثل تحســـن مســـتوى 
التصنيـــف االئتمانـــي للعميل) فانه يتم عكس قيد خســـارة االنخفاض المثبتة ســـابقًا وذلك 
بتســـوية حســـاب المخصص ويتم إثبات عكس القيد في قائمـــة الدخل تحت بند " مخصص 
انخفـــاض قيمـــة االســـتثمارات". ال يتم شـــطب الموجـــودات المالية إال بعد اســـتنفاذ كافة 

الوسائل الممكنة لتحصيلها.

يتم تقويم المخصصات الخاصة لكافة االستثمارات بصورة فردية، ويتطلب ذلك من اإلدارة 
أن تقوم بممارسة اجتهاد أثناء تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية الخاصة 
بذلـــك االســـتثمار ، ولتحديـــد حجـــم المخصص المطلوب لـــه تعتمد هذه التقديرات بشـــكل 
أساسي على افتراضات تتعلق بعديد من العوامل التي تتطلب بدورها درجات مختلفة من 
االجتهاد وعدم التأكد ، كما أن النتائج الفعلية ممكن أن تختلف ، مما يتطلب إجراء تغيرات 
في هذه المخصصات مســـتقبال ، إضافة إلى المخصصات الســـابقة، تقوم الشـــركة بتجنيب 
مخصصات بشـــكل شـــمولي لقاء االنخفاض في قيمة كل نوع من أنواع االســـتثمارات يتم 
تجنيب هذه المخصصات لقاء الخســـائر  عند وجود دليل موضوعي يشـــير إلى وجود مخاطر 
حالية جوهرية مقارنة بتلك المخاطر التي كانت سائدة عند الدخول في تلك االستثمارات ، 
يتم تقدير مبالغ تلك المخصصات على أساس التصنيفات االئتمانية لتلك الجهات مع األخذ 

بعين االعتبار الظروف االقتصادية السائدة.
تشـــتمل األســـس والمعايير المتبعة من قبل الشـــركة للتأكد من وجود دليل موضوعي 

على وقوع خسائر االنخفاض في القيمة على ما يلي:

التأخر في سداد أصل المبلغ أو الربح المتعاقد عليه.
الصعوبات التي يواجهها العميل في توفير التدفقات النقدية.

عدم االلتزام بتعهدات أو شروط السداد.
الشروع في اتخاذ إجراءات التصفية ضد العميل.

انخفاض مستوى الموقف التنافسي للعميل.
انخفاض قيمة الضمانات.
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14.5 التوقف عن إثبات الموجودات والمطلوبات المالية:
يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات 
النقديـــة الخاصـــة بهـــذه الموجـــودات الماليـــة أو عند قيـــام الشـــركة بنقل غالبيـــة المخاطر 

والمكاسب المصاحبة لملكية تلك الموجودات.
يتـــم التوقف عـــن إثبات المطلوبات المالية عند اســـتنفاذها، أي عند تنفيذ االلتزام المحدد 

بالعقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته.

15.5 االحتياطيات:
يتـــم تكوين االحتياطيات (احتياطـــي قانوني واحتياطي مخاطـــر مصرفية عامة) بناًء 

على القوانين والتعليمات السارية.
االحتياطـــي القانوني: وفقا لقانون الشـــركات وقانون المصارف يقتطع ما نســـبته 
(%10) مـــن األربـــاح الصافيـــة بعـــد الضرائـــب ســـنويا يخصـــص لحســـاب االحتياطـــي 
القانوني وال يجوز وقف هذا االقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا 

الحساب ما يعادل رأس المال.
احتياطـــي مخاطر مصرفية عامة: يمثل هذا البند قيمـــة احتياطي مخاطر مصرفية 
عامـــة يتـــم اقتطاعـــه وفقـــا للتعليمـــات الخاصة بســـلطة النقد بنســـبة (%1.5) من 
التمويـــالت المباشـــرة بعـــد طرح تدنـــي التمويـــالت و  (0.5 %) مـــن التمويالت غير 
المباشـــرة بعـــد طرح الشـــيكات تحـــت التحصيل والكفـــاالت المقبولة والســـحوبات 

المقبولة المكفولة. 
احتياطـــي تقلبـــات دوريـــة: يمثـــل هـــذا البنـــد قيمـــة احتياطـــي المخاطر الـــذي يتم 
اقتطاعـــه ســـنويا وفقا لتعليمات ســـلطة النقد مـــن األرباح الصافية بعـــد الضرائب 

لتدعيم رأس المال ولمواجهة المخاطر المحيطة بالعمل.
يتم تصنيف هذه االحتياطيات ضمن حقوق الملكية.

16.5 أسس توزيع أرباح االستثمار المطلقة فيما بين أصحاب حقوق 
الملكية وأصحاب حسابات االستثمارات المطلقة:

يتم توزيع األرباح على أصحاب حســـابات االســـتثمار المطلقة حسب سياسة التوزيع 
المعتمـــدة من إدارة الشـــركة وهيئة الرقابة الشـــرعية وذلك بعـــد تنزيل حصة البنك 

كمضارب وبالنسب المحددة في سياسة التوزيع.
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نوع الوديعة

توفير عام

ودائع ألجل (3 شهور)

ودائع ألجل (6 شهور)

ودائع ألجل (سنة)

200

1000

1000

1000

%35

%60

%65

%70

%40

%30

%30

%30

%60

%70

%70

%70

حصة حصة البنك
المتعامل

الحـــد األدنى للمشـــاركة حســـب 
تصنيفات الودائع بالدوالر

نسبة المشاركة 
في االستثمار

تشارك حسابات االستثمار المطلقة باالستثمار بناًء على األسس التالية:

يتحمل البنك كافة المصروفات اإلدارية وال يتم تحميل حســـابات االســـتثمار المطلقة بأي 
جزء منها، وال تشـــارك حسابات االســـتثمار المطلقة في أي إيرادات أخرى (إيرادات عمليات 
مصرفية إيرادات ناتجة عن استثمار الحسابات الجارية وتحت الطلب وأموال البنك الذاتية).

17.5 مخصصات الضرائب:
تخضع الشـــركة لضريبة الدخل على األرباح الخاضعة للضريبة بنسبة (%15) ولضريبة 

القيمة المضافة بنسبة (16%) .
يتـــم تكويـــن مخصص لضريبة الدخـــل وضريبة القيمة المضافة علـــى األرباح المعلنة 
في تاريخ البيانات المالية هذا وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة 
فـــي البيانات المالية وذلك ألن األرباح المعلنة تشـــمل إيرادات غير خاضعة للضريبة 

أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية. 

 18.5 تعريف بمنتجات الشركة:
 تقـــدم الشـــركة لعمالئهـــا منتجات مصرفية قائمـــة على مبدأ تجنـــب الفوائد طبقًا 
ألحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية وفيمـــا يلـــي وصـــف لبعـــض المنتجـــات المصرفيـــة 

التمويلية:

يتـــم إثبـــات ذمم المرابحـــة عند حدوثها بقيمتها االســـمية ويتم قياســـها في نهاية 
السنة المالية على أساس صافي القيمة النقدية المتوقع تحقيقها.

يتم إثبات األرباح عند التعاقد في عقود المرابحة نقدًا أو إلى أجل ال يتجاوز الســـنة 
المالية.

يتم إثبات إيرادات البيوع المؤجلة ألجل يتجاوز السنة المالية بتوزيعها على السنوات 
المالية المســـتقبلية لفترة األجل بحيث يخصص لكل ســـنة مالية نصيبها من األرباح 

ا إذا تم التسليم نقدا ً أو حكما. بغض النظر عمَّ

تمويل المرابحة: يمثل عقدا تمويليا تقوم الشـــركة بموجبه بشـــراء ســـلعة أو أصل 
معيـــن وبيعـــه للمتعامل بمثـــل الثمن األول مع زيـــادة ربح معلوم متفـــق عليه مع 

العميل أي معلومة الربح والثمن كال على حدة للمتعامل.
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ف المضاِرب من خالل  يتم تســـجيل تمويل المضاربة عند وضع رأس المال تحت تصرُّ
التســـليم المباشـــر أو أي وســـيلة أخـــرى، ويقاس رأس المـــال المقـــدم إذا كان نقدًا 
بالمبلـــغ المدفـــوع في حينه، أو بالقيمة العادلـــة إذا كان عينًا بحيث يتم تقيم العين 
ف المضاِرب بقيمتها العادلة بغرض تسجيل التمويل وأي فرق  الموضوعة تحت تصرُّ
ينتـــج عـــن التقييم ُيعَتَرف به ربحًا (خســـارة) في قائمة الدخل وفي نهاية الســـنة يتم 

خصم ما استرده الشركة من رأس مال المضاربة.
يتم إثبات نصيب الشـــركة من األرباح (الخســـائر) التي تنشأ وتنتهي خالل سنة مالية 
بعـــد تصفية عمليـــة المضاربة؛ أما في الحاالت التي تســـتمر فيهـــا عملية المضاربة 
ألكثـــر من ســـنة مالية فإنه يتـــم إثبات نصيب الشـــركة من األرباح عنـــد تحققها في 
ا الخسائر فيتم  السنة المالية التي حدثت فيها في حدود ما يتم توزيعه من أرباح، أمَّ

إثباتها لتلك السنة في حدود الخسائر التي يخفض بها رأس مال الُمضاِرب.
يتحمل المضاِرب الخســـائر الناجمة عن التقصير أو التعدي من ِقَبله، وتقوم الشـــركة 

بإثباتها ذمة على الُمضاِرب.

المضاربـــة: هـــي تنعقـــد بيـــن أصحاب حســـابات االســـتثمار (أربـــاب المال) والشـــركة 
(المضارب) الذي يعلن القبول العام لتلك األموال للقيام باستثمارها واقتسام الربح 
حســـب االتفـــاق، وتنعقد أيضا بين الشـــركة بصفته صاحب رأس المـــال باألصالة عن 

نفسه أو بالنيابة عن أصحاب حسابات االستثمار وبين أصحاب األعمال.  

تمويل البيع بالتقســـيط: ويمثل عقدا تمويليا تقوم الشركة بموجبه بشراء السلعة 
أو األصـــل وبيعـــه للعميـــل بثمن مؤجـــل يزيد عن ثمنهـــا نقدا ويصبـــح العميل مدينا 
للشركة بثمن البيع ويقوم العميل بسداد قيمة البيع على أقساط متفق عليها في 

العقد.

التمويـــل بالمشـــاركة: وهو عقـــد تمويل تقوم الشـــركة والمتعامـــل بتقديم المال 
بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل أنشاء مشروع جديد أو مساهمة في مشروع 
قائمـــة بحيـــث يصبـــح كل واحـــد منهما مالـــكا حصة فـــي رأس المال بصفـــة ثابتة أو 
متناقصة ومســـتحقا لنصيبه من األرباح وتقســـم الخسارة على قدر حصة كل شريك 

في رأس المال وال يصح اشتراط خالف ذلك.

يتم إثبات الموجودات المتاحة للبيع بالتقســـيط عند التعاقد بالتكلفة ويتم قياسها 
على أساس التكلفة (ثمن الشراء وأي مصروفات مباشرة متعلقة بالحيازة).

يتـــم تقييـــم المجودات المتاحة للبيع بالتقســـيط فـــي نهاية الفتـــرة المالية بقيمتها 
العادلة ويقاس مبدأ التغير الناتج عن التقييم إن وجد على أساس الفرق بين القيمة 

الدفترية مقارنة بالقيمة العادلة.
يتـــم إثبات األربـــاح المحققة في عمليات البيع بالتقســـيط وفقا لمبدأ االســـتحقاق 

موزعة على الفترات المالية لمدة العقد.
يتم تسجيل ذمم البيع بالتقسيط عند التعاقد بالقيمة المتعاقد عليها.
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يتم تسجيل حصة الشركة في رأس مال المشاركة عند تسليمها للشريك أو وضعها 
في حساب المشاركة ويتم قياسها بقيمة المبلغ المدفوع نقدا.

يتـــم قياس حصة الشـــركة في رأس مال المشـــاركة الثابتة في نهايـــة الفترة المالية 
بالقيمة التاريخية.

يتم تســـجيل نصيب الشـــركة فـــي أرباح أو خســـائر عمليات التمويل بالمشـــاركة عند 
تحققهـــا بالتحاســـب التـــام عليهـــا عنـــد تحققهـــا أو على أي جـــزء منها بين الشـــركة 
والشـــريك في الفترة المالية التي حدثت فيها. أما نصيب الشـــركة في الخســـائر إن 
وجـــدت فيتـــم إثباتهـــا فـــي الدفاتر في الفتـــرة التي حدثـــت فيها وذلـــك في حدود 

الخسائر التي يخفض بها نصيب الشركة في رأس مال المشاركة.
في حالة وقوع خســـائر بســـبب تعدي المشـــارك أو تقصيره يتحملها المشارك وتم 

إثباتها ذمما عليه. 

اإليرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر المخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية:
تقـــوم الشـــركة بتســـجيلها في حســـاب خـــاص يظهر في بيـــان المركـــز المالي ضمن 
المخصصـــات األخرى يســـمى (الصندوق الخيري) ويتـــم الصرف منه على أوجه الخير 

وفق ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية.

19.5 الزكاة:
مسؤولية الزكاة: 

إن مســـؤولية إخراج الزكاة تقع على عاتق المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار 
المطلقة في حال توفر شروط الوجوب حيث لم تقم الشركة بإنشاء صندوق للزكاة.

يتألف هذا البند مما يلي:

6.النقد في الخزينة ولدى البنوك:

البيان
31 ديسمبر، 2018

16,483,9509,743,876

16,530,71310,172,023

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

النقد في الخزينة

النقد لدى البنوك

اجمالي النقد في الخزينة ولدى البنوك    

46,763428,147
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يتـــم إثبـــات قيمة األراضـــي المملوكة ألغراض االســـتثمار بالتكلفـــة التاريخية وليس 
بالقيمة العادلة كما في 2018/12/31 

7.التمويالت المباشرة بالصافي:

البيان
31 ديسمبر، 2018

42,314,69055,354,706

(379,160)(379,160)

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

التمويالت 

قروض حسنة للغير مقابل تأمينات نقدية
يطرح مخصص تدني التمويالت المباشرة

يطرح مخصص أرباح معلقة

إجمالي التمويالت المباشرة بالصافي  

2,138,4262,386,776

يتألف هذا البند مما يلي:

(4,220,226)(4,220,226)
39,853,73053,142,097

9.االستثمارات المالية:

البيان
31 ديسمبر، 2018

2,555,4992,463,760

100,000100,000

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

أسهم في شركة الملتزم للتامين واالستثمار

أسهم في بنك اإلنتاج
أسهم في شركة ضامن للتأمين

اجمالي االستثمارات المالية    

1,051,008770,200

يتألف هذا البند مما يلي:

3,706,5073,333,960

8.االستثمارات في األراضي والعقارات:

البيان
31 ديسمبر، 2018

18,565,21414,741,368

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

أصول مملوكة ألغراض االستثمار

18,565,21414,741,368اجمالي االستثمارات في االراضي والعقارات   

يتألف هذا البند مما يلي:
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10.االستثمارات بالمشاركة:

البيان
31 ديسمبر، 2018

09,400

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

مشاركة مع شركة جنان فلسطين 

09,400اجمالي االستثمارات بالمشاركة  

يتألف هذا البند مما يلي:

11.الذمم المدينة:

البيان
31 ديسمبر، 2018

423,195370,115

475,279423,609

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

أمانات التمويل التجاري

مدينين متنوعون
اجمالي الذمم المدينة             

52,08453,495

يتألف هذا البند مما يلي:

12. الموجودات األخرى:

البيان
31 ديسمبر، 2018

52,94186,423

1,196,619564,310

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

المصروفات المدفوعة مقدمًا 

إيرادات مستحقة
مصاريف التأسيس مشاريع استثمارية

دفعات تحت الحساب

شيكات برسم التحصيل

مخزون القرطاسية واللوازم

إجمالي الموجودات األخرى

256,989300,290

2,94470,446

7,234

753,032
33,924

1,886,016 2,296,449

857,313

يتألف هذا البند مما يلي:
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14. الموجودات غير الملموسة بالصافي:

البيان
31 ديسمبر، 2018

145,001145,001

--

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

الرصيد في بداية الفترة

إضافات
استبعادات

الرصيد في نهاية الفترة

اإلطفاء المتراكم

الرصيد في بداية الفترة
إضافات

إستبعادات

الرصيد في نهاية الفترة

صافي الموجودات غير الملموسة - بيان (أ)

241,640-

386,641145,001

29,000

91,833
32,673

- -

262,134 262,134

91,833 124,507

62,833

يتألف هذا البند مما يلي:

15. حسابات العمالء الجارية:

البيان
31 ديسمبر، 2018

23,182,53026,153,556

25,708,32129,011,600

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

حسابات جارية تحت الطلب

حسابات جارية رواتب

اجمالي حسابات العمالء الجارية  

2,525,7902,858,044

يتألف هذا البند مما يلي:
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16. التأمينات النقدية:

البيان
31 ديسمبر، 2018

128,213235,259

2,138,4262,386,776

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

تأمينات مقابل مورد معتمد

تأمينات اصدار دفاتر شيكات
تأمينات نقدية مقابل قرض حسن

تأمينات نقدية اخرى

تأمينات نقدية مقابل كفاالت وتسهيالت مصرفية

اجمالي التأمينات النقدية   

552,449569,201

1,6642,043

3,903,8954,174,023

1,083,143980,743

يتألف هذا البند مما يلي:

17. المخصصات األخرى:

البيان
31 ديسمبر، 2018

690,599545,592

-8,367

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

مخصص أرباح المودعين
مخصص ضريبة الدخل على الرواتب

مخصص ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

مخصصات أخرى

مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
الصندوق الخيري

إجمالي المخصصات األخرى

124,017169,788

386,64169,629

-

109,661
260

914,123 1,275,372

104,744

350,83416,003

يتألف هذا البند مما يلي:
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18. المطلوبات األخرى:

البيان
31 ديسمبر، 2018

66,1205,000

239,280286,067

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

مصروفات مستحقة

الزيادة والنقص في الصناديق
الحسابات الوسيطة

الشيكات البنكية

دائنون

إجمالي المطلوبات األخرى          

25,63024,134

132,448239,383

486,456575,920

22,97721,337

يتألف هذا البند مما يلي:

19. حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة:

البيان
31 ديسمبر، 2018

15,441,35916,097,699

28,892,35328,097,755

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

حسابات التوفير العام

حسابات الودائع ألجل

اجمالي حقوق أصحاب حسابات 
االستثمارات المطلقة  

13,450,99412,000,057

يتألف هذا البند مما يلي:

20. رأس المال المدفوع:

البيان
31 ديسمبر، 2018

18,095,84517,741,794

18,457,13118,095,845

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

رأس المال في بداية الفترة

االضافات 

رأس المال المدفوع في نهاية الفترة

361,286354,051

يتألف هذا البند مما يلي:
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21. إيرادات التمويالت:

البيان
31 ديسمبر، 2018

2,702,1683,651,535

2,736,1663,693,022

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

إيرادات مرابحات 

ايرادات البيع بالتقسيط

اجمالي ايرادات التمويالت 

33,99841,487

يتألف هذا البند مما يلي:

22. إيرادات البنك من الخدمات المصرفية: 

البيان
31 ديسمبر، 2018

47,43865,925

1,283,7101,454,754

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

ايراد إصدار كفاالت 

إيراد عمولة خدمات مصرفية

إجمالي إيرادات البنك من الخدمات المصرفية

1,236,2721,388,829

يتألف هذا البند مما يلي:

23. أرباح (خسائر) التعامل بالعمالت األجنبية:
يتم تســـجيل جميع المعامـــالت المالية بالدوالر األمريكي أمـــا المعامالت التي تتم 
بعمـــالت أخـــري فيتـــم تحويلها إلى الـــدوالر األمريكي بســـعر الصرف الجـــاري بتاريخ 

المعاملة.
تتعامل الشركة بشكل رئيسي بالدوالر األمريكي والدينار األردني واليورو والشيكل 
اإلسرائيلي ويحتفظ بسجالت مستقلة لكل نوع من العمالت المتداولة وفي نهاية 
السنة المالية تتم ترجمة الموجودات والمطلوبات المتداولة بالعمالت األخرى إلى 

الدوالر األمريكي وفقًا ألسعار الصرف المعلنة بتاريخ المركز المالي.
يتـــم إدراج األربـــاح والخســـائر الناتجـــة عـــن تحويـــل العمـــالت األجنبيـــة إلـــى الدوالر 

األمريكي في قائمة الدخل.

24. نفقات الموظفين:

البيان
31 ديسمبر، 2018

1,015,8141,039,678

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

رواتب وأجور الموظفين

1,015,8141,039,678اجمالي نفقات الموظفين   

يتألف هذا البند مما يلي:
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25. المصاريف التشغيلية األخرى:

البيان
31 ديسمبر، 2018

11,56614,987

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

ضيافة واستقبال

دعاية واعالن واشتراك صحف
ايجارات 

قرطاسية ومطبوعات

محروقات 

صيانة 

اتصاالت ورسائل وفاكس

كهرباء ومياه  

مصاريف الجمعية العمومية

تأمينات سيارات 

اتعاب قانونية ومهنية 

مكافأة نهاية الخدمة

تدريب الموظفين 

بدل مالبس 

اجور ورواتب التشغيل المؤقت

اجور ورواتب موظفي الترخيص 

مكافئات وحوافز ومشاركات وهدايا

بدل تامين صحي

مساهمة البنك في ادخار الموظفين

2,2457,719

92,85084,631

123,22359,022
82,16474,813

38,61334,282

54,12044,927

26,14923,079

8,54810,277

1,2481,261
13,47231,730

145,00799,850
480-

13,04816,023

-1,016

33,24040,927

11,94811,011
27,61527,685

53,92752,008

يتألف هذا البند مما يلي:

ضريبة مضافة على الرواتب

هدايا وتبرعات

حملة وفر واربح

خسائر استثمارات

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

مصاريف أخرى متنوعة

اجمالي المصاريف التشغيلية االخرى   

124,799130,342
1,7172,855

89,50275,557

52,275-

109,661104,744

34,11138,528

1,151,527987,274
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26. مصروف مخصص التمويالت المشكوك فيها:

البيان
31 ديسمبر، 2018

--

-121,518

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

مخصص التمويالت

مخصص األرباح المعلقة

إجمالي مصروف مخصص التمويالت 
المشكوك فيها

-121,518

يتألف هذا البند مما يلي:

27. مصروف الضرائب:

البيان
31 ديسمبر، 2018

2,789,7052,633,100

31 ديسمبر، 2017

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

صافي الربح قبل الضريبة 

يطرح اإليراد الغير خاضع للضريبة
الربح الخاضع للضريبة

ضريبة القيمة المضافة ( 16 % )

صافي الربح بعد ضريبة القيمة المضافة

ضريبة الدخل ( 15 % )

الربح بعد ضريبة الدخل

اجمالي مصروف الضرائب

(256,989)(331,879)

2,532,7162,301,221

349,340317,410
2,183,3761,983,812

327,506297,572

1,855,8701,686,240
676,847614,982

يتألف هذا البند مما يلي:
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28. العائد على السهم من األرباح:

البيان
31 ديسمبر، 312017 ديسمبر، 2018

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

صافي الربح بعد الضرائب

صافي الربح 
عدد األسهم

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

يطرح االحتياطيات المكونة:

احتياطي قانوني
صافي الربح بعد خصم االحتياطيات المكونة

عدد األسهم

2,112,8592,112,859

2,112,8592,018,119

18,457,13118,095,845
11.45%11.15%

211,286201,812

1,901,5731,816,307

%10.04%10.30العائد على السهم من األرباح

18,457,13118,095,845

يتألف هذا البند مما يلي:
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29. إدارة المخاطر:
تتعـــرض نشـــاطات الشـــركة للعديد من المخاطـــر، وتتطلب هذه النشـــاطات تحليل وتقويم 
وقبـــول وإدارة أكثـــر مـــن نـــوع مـــن المخاطر حيـــث أن االطـــالع بالمخاطر يعتبر أمـــر جوهري 
بالنســـبة لمجلـــس اإلدارة وهدف الشـــركة هو تحقيق تـــوازن مالئم بيـــن المخاطر والعوائد 

وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة.
يتم تصميم السياسات واإلجراءات واألنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر لتحديد وتحليل هذه 
المخاطـــر ووضـــع اإلجراءات الرقابية للتقليـــل منها حيث يتم مراجعة السياســـات واألنظمة 

المتعلقة بإدارة المخاطر بصورة مستمرة.
ومن أهم المخاطر التي تم تحديدها من قبل إدارة االئتمان والمخاطر هي مخاطر االئتمان 
ومخاطر الســـيولة ومخاطر الســـوق والمخاطر التشـــغيلية األخرى. وتتضمن مخاطر السوق 
علـــى مخاطر أســـعار الصـــرف ومخاطر العمـــالت ومخاطر أســـهم حقوق الملكيـــة ومخاطر 

معدل الربح.

29.1 مخاطر االئتمان:
تعتبر مخاطر االئتمان من أكثر المخاطر أهمية حيث تتعرض الشـــركة لمخاطر االئتمان التي 
تمثـــل عـــدم مقدرة الطرف اآلخـــر على الوفاء بالتزاماتـــه مما يؤدي إلى تكبد خســـائر مالية 
كبيـــرة، وتنشـــأ مخاطر االئتمان بصورة أساســـية على االســـتثمارات والنقديـــة وتتم متابعة 
ومراقبة مخاطر االئتمان من قبل إدارة الشـــركة والتي تقوم بوضع معايير بشـــأن األنشطة 
االســـتثمارية حيث تقوم بدراسة المالءة االئتمانية الكلية للمتعامل بإتباع منهجية مالئمة 
بشأن المخاطر وتقوم كذلك بتقويم أرصدة المتعاملين والمتأخرات الواجبة السداد لتجنيب 
المخصصـــات المالئمـــة لالســـتثمارات وتعتمد عمليـــة إدارة مخاطر االئتمان علـــى المعايير 

التالية:
وضـــع حدود معتمـــدة لالئتمان تقوم بإدارة تلك الحـــدود ومراقبة تركزات المخاطر 

االئتمانية عند تحديدها وخاصة تلك المتعلقة باألفراد والقطاعات األخرى.
تنويـــع االســـتثمارات وذلك بتجنب التركيز فـــي المخاطر الخاصـــة باألفراد ومجموع 

المتعاملين في أماكن جغرافية أو قطاعات اقتصادية معينة.
المجموعـــات  أو  باألفـــراد  الخاصـــة  المقبولـــة  المخاطـــر  لمســـتوى  حـــدود  وضـــع 

والقطاعات االقتصادية.
التحليـــل المنتظـــم لمقـــدرة العمـــالء علـــى الوفـــاء بتعهداتهـــم التعاقدية وســـداد 

التزاماتهم المالية وتعديل الحدود المالية حسب ما هو مالئم.
صالحيـــات الموافقـــة على االئتمـــان تتفاوت من مســـتوى إداري آلخر وتعتمد على 

حجم التمويل ودرجة المخاطرة.
التركيز على الضمانات حسب قابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان الممنوح.

يتم تصنيف التمويالت حســـب القدرة على الوفاء بها حســـب األنظمة والتعليمات 
والتعميمات السارية.
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29.2 مخاطر السيولة:
تتمثل مخاطر الســـيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها 
المالية عند استحقاقها ضمن الظروف االعتيادية والمضغوطة وعدم القدرة على الحصول 
على األموال، وبالتالي عدم مقدرة الشركة على سداد أموال المودعين والوفاء بالتزاماتها 

المتعلقة باالستثمارات.
إن تنـــوع مصـــادر التمويـــل المتاحة يســـاعد على تقليل هـــذه المخاطر حيث تـــدار موجودات 
الشـــركة بعد األخذ باالعتبار سيولتها والحفاظ على رصيد مالئم من النقدية وشبه النقدية 

وتشمل عملية إدارة السيولة على ما يلي:

29.3 مخاطر السوق:
تنتـــج مخاطـــر الســـوق من تقلبـــات في معدالت الربح وأســـعار األســـهم ومعـــدالت صرف 
العمـــالت. وفقـــا لسياســـات مخاطر الســـوق المطبقة حالًيـــا. وضعت إدارة الشـــركة حدودا 

لمستويات المخاطر الممكن تقبلها.

التمويل اليومي يدار من قبل الخزينة لضمان الوفاء بااللتزامات.
االحتفاظ بنسبة سيولة معقولة لمواجهة التدفقات النقدية الصادرة.

مراقبة مؤشرات السيولة لبنود قائمة المركز المالي.
تنويع مصادر التمويل.

قياس ورقابة إدارة الســـيولة على أساس الظروف الطبيعية والطارئة بما في ذلك 
تحليل آجال االستحقاق للموجودات والنسب المالية المختلفة.

مخاطـــر معدل الربح هي مخاطر تكبد الشـــركة لخســـارة ماليـــة نتيجة لعدم التطابق 
في حصة الربح على موجودات الشـــركة وحقوق حاملي حســـابات االستثمار، ونظرًا 
لكون توزيع الربح يقوم على أســـاس اتفاقيات بين الشركة وحقوق حاملي حسابات 

االستثمار فإن الشركة ال تخضع ألي مخاطر معدل ربح جوهرية.
ومع ذلك، فإن اتفاقيات تقاسم األرباح سوف ينتج عنها مخاطر تجارية نتيجة لعدم 

مقدرة نتائج أعمال الشركة على التماشي مع معدالت السوق.

مخاطر معدل الربح:

مخاطر أســـعار األســـهم هي مخاطر االنخفاض في القيمة العادلة ألســـهم حقوق 
الملكية نتيجة للتغيرات في مســـتويات مؤشـــرات األســـهم وقيمة كل ســـهم على 
حده، وتقوم الشركة بمواجهة هذا النوع من المخاطر من خالل تنويع استثماراتها.

مخاطر أسعار األسهم:
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تتعـــرض الشـــركة لمخاطـــر آثار التقلبات بأســـعار الصرف الســـائدة في الســـوق على 
مركزهـــا المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية حيث يقوم مجلس اإلدارة بوضع 
حدود لمســـتوى مركز العملة المقبول لكل عملة وبشـــكل إجمالي لمراكز العمالت 
ويتم مراقبة مركز العمالت األجنبية بشكل يومي ويتم إتباع استراتيجيات مخططة 

للتأكد من االحتفاظ بمركز العمالت األجنبية ضمن الحدود المعتمدة.

مخاطر العمالت األجنبية:

تنشـــأ مخاطر األســـعار نتيجة التغيـــرات في األســـعار المتداولة والخاصـــة باألدوات 
المالية الشرعية وتمتلك الشركة بعض االستثمارات غير المدرجة في أسواق المال 
وهـــذه االســـتثمارات تتضمن مخاطر متدنيـــة أو معدومة وال يعتبر لها أي تأثير هام 

على المحفظة االستثمارية.

مخاطر األسعار:

29.4 مخاطر التركز:
تنتج عندما تدخل مجموعة من األطراف متعاملة في أنشـــطة تجارية متشـــابهة أو أنشطة 
في نفس المنطقة الجغرافية، أو عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على 
مقدراتهـــا الوفـــاء بالتزاماتهـــا التعاقدية في حالـــة بروز تغيرات اقتصادية أو سياســـية أو أي 

تغيرات أخرى.
وتواجـــه الشـــركة هذا النوع من المخاطر بوضع حـــدود لدرجة التركز المقبولة، ويتم هذا من 
خالل التأكد من تنويع مصادر التمويل حســـب المصدر والهيكل الزمني، على ســـبيل المثال: 
التحـــوط ضـــد التركـــز من قبـــل األفـــراد أو مجموعة مـــن المودعيـــن وأنـــواع أدوات الودائع 
والمصـــادر الســـوقية للودائـــع والمصـــادر الجغرافية وفترة االســـتحقاق وعمـــالت الودائع، 
وأيضا من خالل وضع إجراءات نظامية الستعادة مركز السيولة في حالة خسارة التمويل إذا 

لم تتمكن من تجنب مثل هذه التركيزات.

29.5 مخاطر التشغيل:
تنشـــأ هذه المخاطر نتيجة فشـــل أو عدم مالئمة في واحد أو أكثر من اإلجراءات الداخلية، 
العنصـــر البشـــري، واألنظمـــة أو الفشـــل أو عـــدم المالئمة نتيجـــة أحداث خارجيـــة بما فيها 
المخاطر القانونية ومخاطر عدم االلتزام بالمعايير الشـــرعية، وتعمل اإلدارة على إدارة هذه 

المخاطر من خالل: 
وجود تعليمات تطبيقية وإجراءات عمل موثقة يتم االلتزام بها من قبل الموظفين 

بحيث تعمل على تقليل احتمالية حدوث أية مخاطر تشغيلية.
تقوم دائرة تكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق والتعاون مع دائرة التدقيق الداخلي 
والشـــرعي بوضـــع السياســـات واإلجـــراءات الالزمـــة للمحافظـــة علـــى أمن وســـرية 

المعلومات وصالحيات الدخول على البرامج واألنظمة العملة.
قيام المستشـــار القانوني للشركة بالتأكد من ســـالمة العقود والمستندات وقيام 
دائرة المتابعة والتحصيل بمتابعة الحسابات غير العاملة (إن وجدت) واتخاذ إجراءات 

التنفيذ لتحصيل الديون. 
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29.6 مخاطر الموظفين:
إن المخاطـــر الرئيســـية التي قد تنشـــأ من مخاطـــر الموظفين هي مخاطر تنتج عن الســـرقة 
واالحتيال والفســـاد والجريمة، وغيرها. من أجل تجنب وقوع هذه المخاطر، قامت الشـــركة 
بصياغة سياسات وميثاق سلوكيات الموظفين والتي تضمن وسائل بناءة في التعامل مع 
األخطـــاء واالحتيـــال، كما قامت الشـــركة بتصميم خطـــوات رقابية معتمدة فـــي العمليات 
وإنشـــاء عمليات رقابة مســـتقلة، راعت الفصل بين الوظائف، وتدريب الموظفين للحد من 

األخطاء البشرية. 

للتحـــوط مـــن هـــذه المخاطـــر قامت الشـــركة باعتماد سياســـات توثيـــق ســـليمة للعمليات 
التجارية كمطلب أساسي لحسن سير العمليات. إن وصف هذه العملية حديث وواضح وهو 

في متناول الموظفين بطريقة بسيطة ووممكنة.    

29.8 مخاطر السمعة:
وتنشـــأ هذه المخاطر نتيجة  وجود انطباع ســـلبي عن الشـــركة والذي قد يؤدي إلى حدوث 
خســـائر في مصادر التمويل أو تحول العمالء إلى شـــركات منافسة وقد ينشأ هذا االنطباع 
نتيجـــة تصرفـــات يقوم بها مدراء أو موظفو الشـــركة أو نتيجة عدم جودة وكفاءة الخدمات 
المصرفيـــة المقدمـــة للمتعامليـــن أو بســـبب ضعف أنظمة الســـرية والتي مـــن الممكن أن 
تـــؤدي إلـــى فقـــدان أو زعزعة ثقة المتعاملين في الشـــركة وتعمـــل اإلدارة على إدارة هذه 
المخاطـــر من خالل مجموعـــة من اإلجراءات التي عمل على تعزيز ثقـــة المتعاملين وتقديم 

خدمات مصرفية جيدة والمحافظة على السرية المصرفية .

29.7 مخاطر األعمال:
قد تتخذ هذه المخاطر األشكال التالية:

عمليـــات غيـــر محـــددة: تخصيص وقـــت غير كافي فـــي توثيق أو تحديـــث العمليات 
الموثقة مسبقا.

هيكلـــة عمليـــات وإجراءات غيـــر محدثة بحيث تكـــون اإلجراءات والعمليـــات القائمة 
مختلفة عما هو مبين في الهيكلة.

في الحالة القصوى التي لم يتم عمل التوثيق تماما. 
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30. المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
تتمثـــل األطـــراف ذات العالقة فـــي المعامالت مع المســـاهمين الرئيســـين واإلدارة العليا 
والشـــركات التي يكون للشـــركة نصيب رئيســـي بهـــا وتتمثل المعامالت مـــع األطراف ذات 

العالقة في منحهم تمويالت ائتمانية حسب اآلتي: 

البيان

454،400451،453اإلدارة التنفيذيةتمويالت مباشرة
سلف لمجلس اإلدارة

ودائع

بنود داخل المركز المالي

بنود خارج المركز المالي

طبيعة العالقة
31 ديسمبر، 312018 ديسمبر، 2018

دوالر أمريكي دوالر أمريكي

--
--

-- تمويالت غير مباشرة

31. القضايا المقامة على الشركة:
حســـب مـــا أفادتنا إدارة الشـــركة والمستشـــار القانوني الخـــاص بها بعدم وجـــود أي قضايا 
بتاريـــخ  الخصـــوص  بهـــذا  إلينـــا  الـــوارد  كتابهـــا  حســـب  الشـــركة  علـــى  مرفوعـــة  قانونيـــة 

.2019/02/06

32. أرقام المقارنة:
تـــم إعـــادة تبويب بعض حســـابات ســـنة 2017 لتتناســـب مع عـــرض البيانات المالية للســـنة 

الحالية مع العلم أن هذه التبويبات ال تؤثر على أرباح السنة السابقة أو حقوق الملكية.
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نحو إستثمار األموال


