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البنـــك الوطنـــي اإلســـالمي هو شـــركة نب
قانـــون  بموجـــب  تأسســـت  فلســـطينية 
الفلســـطيني لســـنة 1929م  الشـــركات 
محـــدودة  (عامـــة  كشـــركة  وتعديالتـــه 
األسهم ) وسجلت تحت رقم 563201581، 
ورخص لهـــا بالعمل بموجب قـــرار مجلس 
الوزراء الفلســـطيني الصادر في جلســـته 
رقم (88)المنعقدة بتاريخ 2008/11/25م 

للعمل في مجال العمل المصرفي.

وقد بـــدأ البنك رحلته بفتح بـــاب اإلكتتاب 
في 15 مارس 2009م ، ومن ثم فقد فتح 
أبوابـــه للجمهـــور في 21 إبريـــل 2009م ، 
ومنـــذ ذلـــك الوقت فـــإن البنك فـــي نمو 
متزايـــد ويحقق إنجازات عديـــدة فقد فاق 
إقبال الجمهور من تجار ومؤسسات وأفراد 

وموظفين كل التوقعات.

استطاع البنك الوطني اإلسالمي توسيع 
وزيادة حصته الســـوقية فـــى قطاع غزة ، 
وذلك مـــن خالل تقديم خدمـــات مصرفية 
حديثة ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ، 
وفق أحدث التقنيات التكنولوجية بما يلبي 

إحتياجات و رغبات المتعاملين.
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َبا ) َم الر� ُه اْلَبْيَع َوَحر� قال تعالى : ( َوَأَحل� الل�

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على  خاتم األنبياء والمرسلين أما بعد 

حضرات األخوة واألخوات 
حملة أسهم شركة البنك الوطني االسالمي            المحترمين           

باألصالـــة عن نفســـي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلـــس اإلدارة أرحب بكم أجمل ترحاب، 
شاكرًا لكم تلبية دعوتنا لحضور االجتماع السنوي الحادي عشر لمناقشة أعمال ونشاطات 

البنك ونتائجه المالية عن العام (2019).

حافظ البنك خـــالل العام (2019) على تقديم خدماته المصرفية لجمهور متعامليه بأفضل 
الوســـائل وأقـــل المخاطر، فقد اتبع البنك سياســـة تحفظية توســـعية فـــي عمليات منح 

التمويالت وإقرار برامج جديدة تلبي احتياجات األفراد والمجتمع.
لقد أشـــارت البيانات المالية النهائيـــة للبنك للعام (2019) إلى التوســـع في عمليات منح 
التمويالت حسب سياسة أكثر أمانًا وأقل مخاطرة، وتمثلت في توسيع قاعدة المنح بمبالغ 
أقـــل وبضمانات أكبر، فقد ارتفعت التمويالت القائمة إلى أكثر من (43) مليون دوالر مقارنة 

بمبلغ (39.8) مليون دوالر في العام (2018) أي بنسبة زيادة بلغت (%8.3) تقريبًا.

وقد ارتفع حجم موجودات البنك في العام (2019) عن العام (2018) بنسبة (%13.3)، حيث 
بلغـــت القيمة في العام (2019) (95.4) مليون دوالر مقارنة بمبلغ (84.2) مليون دوالر في 

العام (2018).

كذلك وصلت قيمة صافي حقوق الملكية في العام (2019) إلى مبلغ (23.3) مليون دوالر 
مقارنة بمبلغ (23.2) مليون دوالر في العام (2018).

على الرغم من ســـوء األوضاع االقتصادية فقد أظهرت البيانات المالية للعام (2019) قوة 
ومتانة المركز المالي للبنك، وال ســـيما فيما يتعلـــق بمبالغ االحتياطات والمخصصات التي 
تحفظ مركز البنك المالي بشـــكل جيد، حيث تم تكوينها وفقًا لمتطلبات العمل المصرفي 

السليم وحسب األصول.

اســـتطاع البنك تسجيل نمو ملحوظ في معظم نشـــاطاته خالل العام (2019) بالرغم من 
تراجع بعض المؤشرات بسبب األوضاع السائدة، إال أن السياسة المتوازنة التي اتبعها البنك 
ما بين تشغيل األموال وتقليل المخاطر وزيادة الضمانات أدت إلى الخروج بالنتائج المرضية.

كمـــا اســـتحدث البنك العديد مـــن البرامج التمويلية والتســـهيالت المصرفيـــة خالل العام 
(2019) والتي تساعد في تلبية احتياج األفراد والمجتمع.
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األخوة واألخوات المساهمين الكرام 

رئيس مجلس اإلدارة  /

إننا في البنك الوطني االسالمي نسعى جاهدين لزيادة النمو والتطور في البنك وتقديم أفضل الخدمات 
بما يتناســـب ويلبي احتياجات المجتمع، كذلك نســـعى إلى الحفاظ على االســـتقرار المالي ومتانة المركز 

المالي لمواجهة أي تحديات أو مخاطر.

نؤكد لكم التزامنا التام والمطلق بتنفيذ أحكام الشريعة االسالمية في جميع معامالتنا وااللتزام المطلق 
بقرارات هيئة الرقابة الشرعية.

كما نعدكم بتأدية األمانة التي حملناها على أكمل وجه، وسنشق طريقنا بمزيد من العزيمة واالصرار لبلوغ 
أهدافنا وتحقيق أمنياتنا.

وفـــي الختام، أتقدم لكم جميعًا بالشـــكر علـــى ثقتكم بنا، كما أتقدم لألخوة في هيئة الرقابة الشـــرعية 
ولإلخوة في اإلدارة التنفيذية بجزيل الشكر والتقدير على مجهوداتهم.



مجلس اإلدارة
يتكـــون مجلس إدارة البنك من ســـت أعضاء باإلضافـــة لرئيس المجلس،  حيث 
يقـــوم مجلـــس إدارة البنك الوطني اإلســـالمي بالمهام الملقـــاة على عاتقه 
بكفاءة ومهنيـــة, ونظرًا الحتياج بعض جوانب العمل المصرفي إلى مســـتوى 
جيـــد من الرقابة والمتابعة، وتنفيذًا للمهام بصورة ســـليمة فإن مجلس اإلدارة 
قام بتشـــكيل لجان تســـند إليها مهام محددة وذلك لضمان سير العمل حسب 

األصول حيث تم تشكيل اللجان التالية:

اللجنة التنفيذية.
لجنة شؤون الموظفين.

لجنة التسهيالت واالستثمار.

لجنة المخاطر.
لجنة المراجعة والتدقيق.

لجنة الخطة والموازنة.
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أهًال وســـهًال بكم جميعًا في اللقاء السنوي الحادي عشـــر للجمعية العامة للبنك 
الوطني اإلسالمي.

شـــهد العام (2019) مزيدًا من التقـــدم والنجاح، فقد حقق البنك المزيـــد من االنجازات تلو 
االنجازات والنجاح تلو النجاح معززًا مكانته في المجتمع وبين مســـاهميه ومودعيه بشكل 
أكبر, بالرغم من اســـتمرار حالة الضبابية االقتصادية، وعدم االســـتقرار المالي واالقتصادي 
في المجتمع، استطاع البنك بفضل من الله تعالى أن يرسم سياسة مالية تمويلية متوازنة 
ما بين عمليات جذب الودائع وتشـــغيل األموال وعمليات االســـترداد وتقليل المخاطر التي 

يتعرض لها البنك.
اســـتطاع البنك الوطني االسالمي ترسيخ اسمه ومكانته في المجتمع بشكل كبير، وذلك 
من خالل نشـــاطاته ومؤشـــراته، فقد كان العام (2019) مليئـــًا باإلنجازات بالرغم من تراجع 
بعـــض المؤشـــرات نتيجة األوضـــاع االقتصاديـــة والسياســـية التي نعيشـــها ، وقد كانت 

المؤشرات المالية لعام (2019) على النحو التالي:

َبا ) َم الر� ُه اْلَبْيَع َوَحر� قال تعالى : ( َوَأَحل� الل�

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على  خاتم األنبياء والمرسلين أما بعد

حضرات األخوة واألخوات / المساهمين          حفظهم الله   
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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أوًال : موجودات البنك:
ارتفعت موجودات البنك مـــن مبلغ (84.2) مليون دوالر إلى مبلغ (95.4) مليون دوالر، حيث 

زادت عن (11) مليون دوالر وبنسبة زيادة تجاوزت (13.3%).

ثانيًا : صافي التمويالت :
بلغـــت قيمة التمويالت القائمة في البنك مع نهاية العـــام (2019) ما قيمته (43.1) مليون 

دوالر، مقارنة بمبلغ (39.8) مليون دوالر في العام (2018) بنسبة زيادة بلغت (8.2%).

ثالثًا : الحسابات الجارية :
ارتفعت أرصدة الحســـابات الجارية مع نهاية العام (2019) إلـــى مبلغ (39.4) مليون دوالر، 

مقارنة بمبلغ (25.7) مليون دوالر بنسبة زيادة بلغت أكثر من (53%).

رابعًا : حسابات التوفير واالستثمار : 
تراجعت أرصدة حســـابات التوفير واالستثمار بنســـبة (%9) عن العام (2018)، ويمكن ارجاع 

سبب التراجع إلى األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
ولذلـــك قـــررت إدارة البنك بعد اعتمـــاد مجلس اإلدارة البـــدء بحملة توفيـــر جديدة بجوائز 
ومميزات مجزية الستقطاب أكبر مبلغ ممكن من الحسابات االستثمارية وحسابات التوفير.

خامسًا : الربح قبل الضريبة :
بالرغـــم من زيـــادة قيمة التمويـــالت في العـــام (2019)، إال أن األرباح تراجعـــت في العام 
(2019) مقارنـــَة بــــ (2018) بقيمـــة نصف مليـــون دوالر تقريبـــًا وذلك بســـبب عملية منح 

التمويالت في العام (2018)، حيث اتبع البنك سياسة تحفظية بسبب األوضاع السائدة.
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أبرز أنشطة البنك

عقد دورات تدريبية

عقد ورش العمل
عقـــد العديد مـــن ورش العمل النوعيـــة والتخصصية وبعضها بمشـــاركة مجلـــس اإلدارة والبعض اآلخر 

بمشاركة هيئة الرقابة الشرعية وبعضها خاص باإلدارة التنفيذية بالبنك وفيما يلي أبرزها:

عقد ورشـــة عمل بمشـــاركة مجلس اإلدارة بشـــأن : آليات تطبيق خطة عام 2020م وسبل تذليل 
المعيقـــات، بحضـــور رئيـــس و أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والمديـــر العام ومـــدراء الدوائـــر والفروع 

ومساعديهم.
عقد ورشـــة عمل بمشـــاركة هيئة الرقابة الشـــرعية بشـــأن : آليات العمل مع الموردين والمحاذير 

الشرعية في التطبيق، حيث تم دعوة كافة موردي مواد البناء ولوازمها و بحضور 60 مورد.
عقد ورش عمل لإلدارة التنفيذية في العديد من القضايا.

المشاركة في ورش عمل خارجية بخصوص آليات التمويل وبطاقات اإلئتمان المصرفية اإلسالمية.

دورة إدرة وبناء فرق العمل.
دورة إدارة السمعة المؤسسية.

دورة التمويل اإلسالمي ( بين النظرية والتطبيق ). 
دورة تخصصية في الشبكات وأمن المعومات.

التسهيالت المصرفية
تم فتح بـــاب التمويالت وإعالن منتجات تمويليـــة جديدة لتلبي احتياجـــات متعاملينا مثل (بطاقة 

الوطني، تقسيط رسوم العمرة، التمويل المؤجل، البيع بالتقسيط.....).

نسبة الزيادة في منح التمويالت تجاوزات 141%.
عدد المتعاملين الحاصلين على تمويالت 8,413 متعامل.

نسبة التغير في المحفظة التمويلية قاربت 9%.
عدد الصيغ التمويلية التي تم العمل بها تزيد عن 7 صيغ.

عـــدد المنتجات التمويلية التي تـــم العمل بها في العـــام 2019م 11 منتج باإلضافة 
للتصنيفات الداخلية لكل منتج حسب البضاعة أو الخدمة. 

استثمار الفرص وعقد اتفاقيات الشراكة والمضاربة مع شركات البترول.
توقيـــع العديد من اتفاقيات الشـــراكة والعمـــل مع العديد من مؤسســـات القطاع 

الخاص والبلديات والجمعيات.

تم عقد العديد من الدورات التدريبية المهمة والتي كان أبرزها:



08

اهتـــم البنك منـــذ البداية بتمويل متطلبات المشـــاريع المهنيـــة والحرفية وذلك بصيغـــة المرابحة، وبذلك 
يســـاهم البنك الوطني اإلســـالمي في توفير فرص عمل جديدة ، وتوســـعة بعض المشاريع القائمة بما 

يخدم االقتصاد الكلي لقطاع غزة وتقليل أعداد البطالة.

تمويل المشاريع الصغيرة

اســـتمر البنك الوطني اإلســـالمي في العام 2019 بتوزيـــع العديد من الجوائز التشـــجيعية المالية على 
أصحاب حسابات التوفير وذلك لتشجيعهم على ذلك فتم توزيع الجوائز التالية خالل العام.

الجوائز التشجيعية

التحصيل والمتابعة

التطور التكنولوجي

تم اعطاء قضية التحصيل والمتابعة أولوية حيث اتخذ البنك العديد من اإلجراءات في سياسة منح 
التمويل بهدف تعزيز التحصيل والمتابعة والحد من التعثر.

نسبة التعثر في  المديونيات لدينا هي األقل على مستوى البنوك ومؤسسات االقراض العاملة. 

شـــهد العام 2019م قفزة تكنولوجية مقارنة مع األعوام الســـابقة، فكان التطور التكنولوجي الملحوظ، 
وفقًا للخطة التي أعلنها البنك مسبقًا، والتي تمثلت فيما يلي:

التوسع في تقديم خدمة الصراف اآللي.
تطوير منظومة أمن وسالمة المعلومات والشبكات.

تطوير الخدمات اإللكترونية والتطبيق البنكي.
تطوير الربط اإللكتروني مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية.

تطوير عملية اإلصدار الفوري لبطاقة الصراف اآللي.
تطويـــر منظومـــة التواصل والمتابعة وتفعيل الرقم المباشـــر على مدار الســـاعة، وتفعيل مواقع 

التواصل اإلجتماعي.

سيارتين لعدد (2) فائز.
مبلغ (10.000) شيكل كجائزة ربعية لعدد (2) فائز.
مبلغ (5.000) شيكل كجائزة شهرية لعدد (8) فائز.

عدد (227) فائز مبلغ (500) شيكل كجائزة يومية.
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09

كان للبنك دورًا بارزًا في إعطاء فرص تدريب للخرجين لتأهيلهم وإكسابهم الخبرة العملية التي تساعدهم 
في ممارســـة أعمالهم الوظيفية مســـتقبًال حيث استقبل البنك العشـــرات من المتدربين ، وأتاح لهم كافة 
الموارد المادية والبشـــرية  وقدم لهم كافة التســـهيالت للعمل والتدريب في مختلف أقسام البنك وعلى 

األجهزة المستخدمة فيه .

تدريب الخرجين

الجهاز الوظيفي

إجمالي الموظفيناإلنــــاثالذكــــوراإلدارة/الفرع

18119اإلدارة العامة
18321فرع غزة الرئيسي

8210مكتب النصر
718فرع الوسطى
9110فرع خانيونس

516مكتب رفح
مكاتب الترخيص

ماجستير

المجموع

6

16

12 240 3

71
-6

80 9

الجدول التالي يوضح أعداد الموظفين موزعين على فروعه ومصنفين ذكورًا وإناثًا:

الجدول التالي يوضح تصنيفات الموظفين حسب مستوياتهم األكاديمية:

تفاصيل األنشطة والدورات التدريبية  و ورش العمل المصرفية واإلدارية:

دورة تدريبية

1 6 19
يوم دارسي

1
الندوات

11
لقاءات

53 67بكالوريس
5 680دبلوم
9 المجموعثانوية عامة فأقل 11
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أ. حازم وليد الحصري
المدير العـام   

وختــامـًا، 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

نتوجه إلى الله تعالى بالحمد والثناء على ما وفقنا إليه من انجازات ونشـــاطات في عام 2019  ونســـأله 
تعالى التوفيق والسداد.

 كما نتقدم بجزيل شـــكرنا إلى السادة/ مساهمي البنك الوطني االسالمي وإلى متعاملينا الكرام على 
ثقتهم بالبنك وحرصهم على التعامل معنا.

كذلك الشـــكر موصول إلى جميع اإلخوة الموظفين على ما قاموا به من أعمال خالل عام 2019, وتحقيق 
انجارات مرضية.

و كذلك ال  ننســـى تقديم كل الشـــكر والتقدير لألخـــوة في هيئة الرقابة الشـــرعية على كافة 
مجهوداتهم خالل العام 2019 , فجزاهم الله خيرًا.
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أرقام
وإحصائيات



العددالبيان

عدد الموظفين

عدد المتعاملين/الحسابات

عدد المتعاملين الجدد خالل العام 2019

عدد حملة بطاقات الصراف اآللي

عدد حملة بطاقات الصراف اآللي الجدد خالل العام 2019

عدد المقرات والفروع

عدد الصرافات اآللية

عدد الحاصلين على معامالت خالل العام 2019

عدد األنشطة التدريبية وورش العمل

عدد الساعات التدريبة وورش العمل

عدد المشاركين في الدورات التدريبية وورش العمل

الزيـادة في
منح التمـويالت

80

75,830

3,503

16,299

3,716

6

10

8,413

30

277

416

أرقام وإحصائيات

141
الزيادة في
المحفظـــة
التمويلـــــة

9
استرداد

رأس المال
من العائد

110
الزيادة في 
تســديدات

األقساط 

الزيادة في عدد
حسابات التوفير

5.7

25.4

نسب التغيير



السمات التي تميز بها العمل اإلداري
والمصرفي خالل العام 2019م

اســـتمرار البنك وقدرته في تطوير خدماته المصرفية وااللكترونية لتلبي احتياجات المتعاملين بما 
يواكب الحداثة والمعاصرة.

حـــرص البنـــك على أن يكون بجانـــب متعامليه في ظل الظـــروف الصعبة التي يعيشـــها القطاع 
التجاري إضافة إلى شرائح الموظفين واالسهام في أداء دوره االجتماعي بجانب الدور التنموي.

المزيد من الحرص والتحوط وتقليص النفقات من أجل الحفاظ على االســـتقرار المالي للبنك، في 
ظل األزمة االقتصادية الخانقة التي يعيشها قطاع غزة.

تحقيـــق أعلى درجات الرضا لمتعاملينا عن طريق تلبية حاجاتهم ورغباتهم وزيادة وتحســـين كفاءة 
العمليات وزيادة الطاقات االنتاجية عن طريق االســـتمرار في عملية التطور والتحديث وترشـــيدها 

في كافة قطاعات العمل في البنك.
تعزيز تواجد وانتشـــار البنـــك عن طريق تقديم أفضـــل منافذ التوزيع لتلبي الطلـــب المتزايد على 

الخدمات والمنتجات المالية اإلسالمية وتنويع األدوات االستثمارية ضمن حدود مخاطر مقبولة.
تطوير العالقة مع القطاع التجاري وتلبية جميع احتياجاتهم االستثمارية والتجارية من خالل تقديم          

صيغ تمويلة تتناسب مع طبيعة وحاجة الشركات، وبناء عالقات جيدة معهم.
تطوير العالقة مع أصحاب المشاريع الصغيرة وتلبية جميع احتياجاتهم االستثمارية والتجارية.



الخطة المستقبلية للبنك
اإلستمرار في إدخال خدمات مصرفية إلكترونية جديدة وتطويرها.

التوسع في منح التمويل لألفراد سواء بالمرابحة أو باإلجارة أو اإلستصناع أو غيرها.
التوسع في منح التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

التوسع في منح تمويل المشاريع الصغيرة.
تنويع الخدمات وتطويرها وطرح منتجات تمويلية جديدة متوافقة مع أحكام الشـــريعة اإلسالمية 

الغراء لتلبي رغبات واحتياجات السوق المصرفي
مواكبة كل جديد في مجال التقنيات المصرفية، ورفع كفاءة األنظمة اآللية المستخدمة لتحسين 

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

اإلستمرار في تأدية الدور االجتماعي بمختلف المجاالت.
تعزيز الشمول المالي بتوسيع مظلة المستفيدين من الخدمات المالية بجودة عالية.

تطوير عمل إدارة المخاطر في البنك والعمل على تحسين نوعية الموجودات.
االستمرار في تطبيق مبادئ الحوكمة.

اســـتمرار توفيـــر الطاقة المتجددة في مقـــرات البنك واإلســـتفادة من توليد الطاقـــة الكهربائية 
باستخدام الخاليا الشمسية. 
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تقرير
هيئة الرقابة 

الشرعية
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د. صادق عطية قنديل
رئيس هيئة الرقابة الشرعية والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،                                                                          

 إليكم تقرير هيئة الرقابة الشـــرعية عن أعمال البنك الوطني اإلسالمي لعام 2019م، والمتمثل 
في النقاط التالية:  

      
أوًال: اطلعت الهيئة على الصيغ والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي طرحتها إدارة البنك خالل 
العـــام2019م، وقـــد قامـــت الهيئة بإبـــداء الرأي عمـــا إذا كانت إدارة البنـــك قد التزمت بأحكام الشـــريعة 
اإلســـالمية من خالل الفتـــاوى والقرارات والتوجيهـــات التي تم إصدارها من قبل الهيئة، والمســـجلة في 

محاضرها الرسمية في حدود مسؤوليتنا بإبداء الرأي المستقل بناء على ما اطلعت عليه الهيئة.
ثانيًا: اســـتمرت الهيئة بمتابعة ما تم اعتماده ســـابقًا من برامج وصيغ تمويلية، وكذلك ما تم اعتماده خالل 

العام 2019 كبرنامج بطاقة الوطنى ، والرسوم الجامعية. 

ثالثًا: نفذت الهيئة الشـــرعية خطتها السنوية؛ فعقدت العديد من اللقاءات مع مجلس إدارة البنك، واإلدارة 
التنفيذيـــة، واللجنـــة التنفيذيـــة، حيث تم مناقشـــة العديد من القضايـــا المهمة ذات العالقـــة بالبنك، كما 
استمعت الهيئة الشرعية ألســـئلتهم ومالحظاتهم، باإلضافة لعقد دورة تدريبية عن الصيغ التمويلية في 

الشريعة اإلسالمية للعاملين في البنك.

رابعًا: التزمت الهيئة الشرعية بعقد اجتماعها الدوري، وذلك تنفيذًا لما جاء في خطتها السنوية لعام 2019
فقامت بزيارات لبعض فروع البنك.

خامسًا: بناء على ما ســـبق وبعد أن قامت الهيئة بفحص الملفات واإلجراءات المتبعة؛ فقد قررت الهيئة ما 
يلي:

إن العقود والمعامالت التي أبرمها البنك خالل العام 2019 تمت وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.  -1
إن توزيع األرباح وتحمل الخســـائر على حســـاب االستثمار يتفق مع األســـاس الذي اعتمدته الهيئة وال   -2

يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
يتحمل كل مساهم مسؤولية إخراج الزكاة الواجبة عليه وفقًا ألحكام الشريعة  اإلسالمية.   -3

 وفي ختام هذا التقرير تشكر الهيئة أعضاء الجمعية العامة على ثقتهم، وإدارة البنك على حسن تعاونهم، 
ونسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق، وجزى الله الجميع خير الجزاء.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية
عن أعمال البنك 2019
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شركة البنك الوطني االسالمي المساهمة العامة
فلسطين

هذه القائمة
ن 

ت المرفقة تعتبر جزءًا ال يتجزأ م
ضاحا

إن اإلي

 قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019                              بيان "أ"
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شركة البنك الوطني االسالمي المساهمة العامة
فلسطين

مة
قائ
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ه
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جزأ

يت
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ءًا 
جز

بر 
عت

ة ت
فق

مر
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ت
حا

ضا
إلي

ن ا
إ

قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019                       بيان "ب" 
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همة العامة
سا

ي الم
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س
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20                                      بيان "ج"
سمبر 19

ى31 دي
سنة المالية المنتهية ف

ق الملكية لل
ي حقو

ت ف
 قائمة التغيرا

هذه القائمة
ن 

ت المرفقة تعتبر جزءًا ال يتجزأ م
ضاحا

إن اإلي
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مة
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ك ا
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ة ا
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ش
ن

طي
س

فل
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019          بيان "د"



01

إيضاحات حــول
القوائم المالية
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تأسست شـــركة البنك الوطني اإلسالمي كشركة مســـاهمة عامة (الشركة) بقرار مجلس الوزراء 
الفلسطيني الصادر خالل جلسته رقم (88) المنعقدة بتاريخ 25 تشرين ثاني 2008 م، وبمقتضى 
قانون الشركات لســـنة 1929م وتعديالته 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 2019/12/31 (18,825,603) دوالر أمريكي.

تقوم الشـــركة بتقديم جميـــع األعمال الماليـــة والمصرفية وأعمال االســـتثمار المنظمة على غير 
أســـاس الربا وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية من خالل مركزها الرئيسي في مدينة غزة وفروعها 

المنتشرة في قطاع غزة والبالغ عددها 5 فروع.

تم إقرار القوائم المالية للشـــركة من قبل مجلس اإلدارة في جلســـته رقم (2020/02) المنعقدة 
بتاريخ 2020/01/19، وهي خاضعة لموافق الهيئة العامة للمساهمين.

قامت هيئة الرقابة الشرعية باالطالع على القوائم المالية للشركة وإقرار ما جاء فيها في جلستها 
رقم (2020/01) المنعقدة بتاريخ 2020/01/26.

توســـيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عـــن طريق تقديم الخدمات غير الربوية مع االهتمام 
بإدخال الخدمات الهادفة إلحياء صور التكافل االجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة.

تطوير وســـائل اجتذاب األموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشـــاركة في االســـتثمار باألســـلوب 
المصرفي اإلسالمي.

توفير التمويل الالزم لســـداد احتياجات القطاعات المختلفة والســـيما تلك القطاعات البعيدة عن 
التسهيالت المصرفية المرتبطة بالفائدة التقليدية.

أن تقوم بالوكالة إلصدار حواالت أو صكوك إســـالمية موحدة سواء كانت مطروحة لالكتتاب أو لم 
تكن وأن تضمن 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.

معلومات عامة

غايات الشركة
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التزاما من الشـــركة بتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة اإلسالمية فقد أنشأت منذ تأسيسها هيئة شرعية 
لضمان خضوع أعمال الشـــركة لموافقتها ورقابتها ويكون رأيها ملزما للشركة وتتولى الهيئة مراقبة أعمال 
الشـــركة وأنشـــطتها من حيث االلتزام باألحكام الشرعية وإبداء الرأي الشـــرعي في صيغ العقود الالزمة 

ألعمال الشركة وأنشطتها وإصدار تقرير سنوي للجمعية العمومية.

تشـــتمل القوائـــم المالية المرفقـــة على القوائم المالية لشـــركة البنك الوطني اإلســـالمي وفروعه في 
محافظات غزة للســـنة المالية التي تبدأ من الفترة 1 يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019. بعد أن تم إجراء 

التقاص للحسابات الداخلية بين اإلدارة والفروع المذكورة.

يتم إعداد القوائم المالية المحاســـبية وفقًا لمعايير المحاســـبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات 
المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية واستنادًا 
ألحكام ومبادئ الشـــريعة اإلســـالمية حســـب ما تقـــرره هيئة الرقابة الشـــرعية للشـــركة. ووفقا 
للتعليمـــات والقوانيـــن الســـارية في فلســـطين، وفيما يتعلـــق بالقضايا التـــي ال تعالجها معايير 
المحاســـبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلســـالمية فإن الشركة تستند إلى المعايير 
الدوليـــة إلعـــداد التقاريـــر المالية الصادرة عـــن مجلس معايير المحاســـبة الدوليـــة باإلضافة إلى 
التفســـيرات الصـــادرة عن لجنة تفســـيرات التقاريـــر المالية الدوليـــة المنبثقة عـــن مجلس معايير 

المحاسبة الدولية ولحين صدور معايير إسالمية تحل محلها. 

التعامل والتعاون والتعاقد مع أي شـــخص أو شـــركة أو مؤسســـة تقوم بأعمال مشابهه ألعمال 
الشركة ولها أن تفتح فروع ألشغال الشركة بالداخل.

القيـــام بجميع األعمـــال والخدمات المالية والقانونية التي تســـتلزمها طبيعة أعمال الشـــركة بما 
يتالءم وغاياتها وبالطريقة التي تراها مناسبة وبما ال يتعارض مع أحكام الشريعة أو أي قانون أو 

تشريع معمول به في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

هيئة الرقابة الشرعية

القوائم المالية

السياسات المحاسبية الهامة

أسس إعداد القوائم المالية
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يتم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ االســـتحقاق المحاســـبي وذلك في 
تســـجيل األصول والخصوم واإليرادات والمصروفات باســـتثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
مـــن خالل حقوق الملكية والموجـــودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حســـابات 
االســـتثمار المطلقة واالســـتثمارات في العقارات بغرض االســـتخدام حيث تظهر جميعها بالقيمة 

العادلة في تاريخ إعداد القوائم المالية.

تـــم عرض هذه القوائم المالية بعملة الدوالر األمريكي، والذي يمثل العملة الرئيســـية ألنشـــطة 
الشركة وعرض بياناتها المالية، وتم تقريب القوائم المالية المعروضة ألقرب دوالر أمريكي.

يراعـــى الفصل بيـــن ما يخص أصحاب حقـــوق الملكية وما يخص أصحاب حســـابات االســـتثمارات 
المطلقة.

إن السياســـات المحاســـبية المتبعة في الشـــركة تتســـم بالثبات حيث أن السياســـات المحاسبية 
المتبعة للسنة الحالية متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعها في السنة السابقة.

إن إعداد القوائم المالية وفقًأ للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية يتطلب اســـتخدام بعض التقديرات 
واالفتراضات المحاسبية الهامة والتي يمكن أن تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنها كما 
ويتطلب ذلك أن تقوم اإلدارة باستخدام تقديراتها حول عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ويتم 
تقويم هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام بصورة مســـتمرة ويتم احتسابها استنادًا إلى الحصول على 

المشورة من االستشاريين واألحداث المستقبلية والتي يعتقد أنها معقولة وفقًا للظروف.

إن األحـــكام والتقديرات المذكـــورة مبنية على فرضيات وعوامل متعددة لها درجـــات متفاوتة من التقدير 
وعـــدم التأكـــد وأن النتائج الفعلية قد تختلـــف عن التقديرات وذلـــك نتيجة التغيـــرات الناجمة عن أوضاع 

وظروف تلك األحكام والتقديرات في المستقبل.

1.5 األحكام والتقديرات واالفتراضات
المحاسبية الجوهرية:



29

يتـــم تحميل الســـنة الماليـــة بما يخصها مـــن نفقة ضريبة الدخـــل وضريبة القيمـــة المضافة وفقا 
لألنظمة والقوانين والمعايير المحاســـبية ويتم احتساب واثبات الموجودات والمطلوبات الضريبية 

المؤجلة ومخصص الضريبة الالزم.
يتم احتســـاب مخصص تعويض نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الســـاري المفعول في مناطق 

السلطة الفلسطينية.
تقوم اإلدارة بمراجعـــة دورية للموجودات المالية والتي بالقيمة العادلـــة في تاريخ إعداد القوائم 

المالية.
تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموســـة بشـــكل دوري لغايات احتساب 
االهـــالكات واالطفاءات الســـنوية اعتمادا على حالة تلك الموجودات وتقديـــرات 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.
تقوم اإلدارة بتقدير مخصص تدني التمويالت المباشـــرة التي تشـــكل تدنـــي في القيمة القابلة 

للتحصيل وفقا للقوانين والتعميمات الصادرة ووفقا لمعايير المحاسبة الدولية.
لقد قامت إدارة الشـــركة بتقييم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية 
وإنها مقتنعة بأنه يوجد لدى الشركة الموارد الكافية لمواصلة أعمالها في المستقبل المنظور، كما 
أنـــه ال علم لـــدى اإلدارة بأية أمور هامة يمكن أن تثير شـــكوكا جوهرية حول قدرة الشـــركة على 
االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية المحاسبي وعليه فقد تم إعداد القوائم المالية وفقا 

لمبدأ االستمرارية.

يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى إلى العملة الوظيفية (الدوالر األمريكي) بأسعار التحويل 
السائدة حين إجراء تلك المعامالت.

 كما تترجم أرصدة الموجودات والمطلوبات المتداولة المســـجلة بالعمـــالت األخرى إلى العملة الوظيفية 
(دوالر األمريكـــي) وفقا ألســـعار التحويل الســـائدة بتاريـــخ بيان المركـــز المالي، تتم ترجمـــة الموجودات 
والمطلوبات بالعمـــالت األجنبية والتي تقاس بالقيمة العادلة إلى العملـــة الوظيفية (الدوالر األمريكي) 
بســـعر التحويل الســـائد في التاريخ الذي يتـــم فيه تحديد القيمـــة العادلة، كما تتم ترجمـــة الموجودات 
والمطلوبـــات غير المالية والتي تقـــاس بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باســـتخدام أســـعار التحويل 

السائدة في تاريخ تلك المعامالت.

يتم إدراج فروقات أســـعار التحويل (الصرف) الناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبية وتحويلها إلى العملة 
الوظيفية في بيان الدخل تحت بند أرباح (خسائر) التعامل بالعمالت األجنبية.

2.5 العمالت األجنبية:

إننا نعتقد بأن تقديراتنا ضمن القوائم المالية معقولة
وهي مفصلة على النحو التالي:
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يتم إثبات اإليرادات من عمليات المتاجرة، والمرابحة بعد بيع الحصص، والبيع بالتقســـيط باستخدام 
العائد الفعلي على األرصدة القائمة وال تحسب عوائد إضافية على المبالغ متأخرة السداد.

يتـــم إثبات أتعـــاب الخدمات المصرفية عند تقديم هذه الخدمات على أســـاس مبدأ االســـتحقاق 
المحاسبي.

يتم االعتراف بأرباح االستثمارات عند تحققها (إقرارها من الهيئة العامة للمساهمين). 
يتم توزيع اإليرادات الناتجة عن عمليات التمويل على فترة التمويل.

تظهر الشـــركة التمويالت المباشـــرة بالتكلفة مطروحًا منها مخصص تدني التمويالت المباشـــرة 
واألربـــاح المعلقـــة ويتـــم تكويـــن مخصص التمويـــالت المباشـــرة حســـب القوانيـــن والتعليمات 

والتعميمات السارية.
يتـــم تعليق األرباح علـــى التمويالت المتعثرة الممنوحـــة للمتعاملين (إن وجـــدت) وفقا للتعليمات 

السارية. 

تتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات 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. 

تظهر االســـتثمارات في األراضي والعقـــارات بالتكلفة التاريخية في تاريخ المركـــز المالي وليس بالقيمة 
العادلة كما هي في تاريخ القوائم المالية.

3.5 إثبات اإليراد:

4.5 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية:

5.5 االستثمارات المالية:

7.5 التمويالت المباشرة:
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تظهـــر الموجودات من العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلهالك واإلطفاء المتراكم 
ويتم احتساب اإلهالك السنوي بطريقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع لها.

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الموجودات الثابتة عن صافي قيمتها الدفترية فإنه 
يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل.

يتـــم مراجعة العمـــر اإلنتاجي للموجـــودات الثابتة في نهايـــة كل عام. فإذا كانـــت توقعات العمر 
اإلنتاجي تختلف عن التقديرات المعدة ســـابقًا يتم تسجيل التغير في التقديرات للسنوات الالحقة 

باعتباره تغير في التقديرات.
يتم اســـتبعاد الموجودات الثابتة عند التخلص منها أو عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة 

من استخدامها أو التخلص منها

تظهـــر الموجودات غير الملموســـة بالتكلفة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم ويتم احتســـاب إطفاء لها 
حســـب العمر اإلنتاجي ويتم تصنيف الموجودات الغير الملموسة على أساس تقدير عمرها الزمني 
لفترة محددة أو لفترة غير محددة ويتم إطفاء الموجودات الغير ملموسة التي لها عمر زمني محدد 
خـــالل هذا العمر. ويتم قيد اإلطفاء فـــي بيان الدخل أما الموجودات الغير ملموســـة التي عمرها 
الزمنـــي غير محدد فيتـــم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم تســـجيل أي 

تدني في قيمتها في بيان الدخل.

يتم مراجعة أي مؤشـــرات على تدني قيمة الموجودات الغير ملموســـة في تاريخ القوائم المالية 
وكمـــا يتم مراجعـــة تقدير العمر الزمنـــي لتلك الموجودات ويتـــم إجراء أي تعديـــالت على الفترة 

الالحقة. 

تشـــمل الموجودات الغير ملموسة أنظمة وبرامج الحاسب اآللي وتقوم إدارة الشركة بتقدير العمر 
الزمني بحيث يتم إطفاء أنظمة وبرامج الحاسب اآللي بطريقة القسط الثابت بنسبة (20 %).

8.5 العقارات واآلالت والمعدات:

9.5 الموجودات غير الملموسة:

األثاث والتجهيزات
المباني

أجهزة الحاسوب ومستلزماتها
السيارات

اآلالت والمعدات
الصرافات اآللية

تحسينات المأجور

10 %
3 %
20 %
15 %
7 %
10 %
20 %

تم احتســـاب اإلهـــالك الســـنوي بطريقة 
القســـط الثابـــت وفقـــا للعمـــر اإلنتاجـــي 

المتوقع لها ووفقا للنسب التالية: -
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يتم تكوين المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني حالي أو التزام قائم نتيجة أحداث 
ســـابقة ومن المتوقع أن يتطلب اســـتخدام 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 الفلســـطيني 

وبواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة من متوسط الدخل الشهري.
يتـــم تكوين مخصص ادخار الموظفين وذلك باســـتقطاع ما نســـبته (%4) مـــن رواتب الموظفين 

الشهرية ويقوم البنك بالمساهمة بالضعف بحيث يكون المخصص من مساهمة البنك (8 %).

يتم إثبات الحســـابات الجارية للمتعاملين والتي ال تحمل أي عموالت بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة 
للمبلغ المستلم.

يتـــم بتاريخ المركز المالي إجراء تقويم للتأكد من وجـــود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل 
مالـــي أو مجموعة من الموجـــودات المالية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليـــل يتم تحديد القيمة المقدرة 
القابلة لالســـترداد لذلك األصل وأيه خســـارة ناجمة عن ذلك االنخفاض على أساس صافي القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المســـتقبلية المتوقعة والتي يتم إثباتها باحتساب التغيرات في القيمة الدفترية ويتم 
تســـوية القيمـــة الدفترية للموجودات المالية المثبتة من خالل اســـتخدام حســـاب مخصـــص ويدرج مبلغ 

التسوية في قائمة الدخل.

يتم قياس الحسابات الجارية المدينة للمتعاملين والتي ال تحمل أي عموالت بالتكلفة المطفأة ناقصًا أي 
مبالغ مشكوك في تحصيلها ومخصص االنخفاض في القيمة إن وجد.

10.5 الحسابات الجارية المدينة:

11.5 المخصصات:

12.5 الحسابات الجارية للمتعاملين:

13.5 السياسات المتعلقة باالنخفاض في
قيمة الموجودات المالية:
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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.

يتـــم تقويـــم المخصصات الخاصة لكافة االســـتثمارات بصـــورة فردية، ويتطلب ذلك مـــن اإلدارة أن تقوم 
بممارســـة اجتهـــاد أثناء تقديـــر حجم وتوقيت التدفقـــات النقدية المســـتقبلية الخاصة بذلك االســـتثمار ، 
ولتحديد حجم المخصص المطلوب له تعتمد هذه التقديرات بشكل 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 الشركة بتجنيب مخصصات بشكل شمولي لقاء االنخفاض في قيمة كل نوع من أنواع االستثمارات 
يتـــم تجنيب هذه المخصصات لقاء الخســـائر  عند وجود دليل موضوعي يشـــير إلى وجـــود مخاطر حالية 
جوهرية مقارنة بتلك المخاطر التي كانت ســـائدة عند الدخول في تلك االستثمارات ، يتم تقدير مبالغ تلك 
المخصصات على أســـاس التصنيفات االئتمانية لتلك الجهات مع األخذ بعين االعتبار الظروف االقتصادية 

السائدة.

وفـــي حالة عدم إمكانية تحصيل مبلغ االســـتثمار فإنه يتم شـــطبه من مخصـــص االنخفاض في القيمة 
الخاص به، تشطب هذه االستثمارات بعد اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية وتحديد مبلغ الخسارة.

وإذا ما تبين الحقًا وقوع انخفاض في خســـائر االنخفاض وان هذا االنخفاض يعود إلى أحداث وقعت بعد 
إثبات خســـائر االنخفاض (مثل تحســـن مســـتوى التصنيف االئتماني للعميل) فانه يتم عكس قيد خسارة 
االنخفاض المثبتة سابقًا وذلك بتسوية حساب المخصص ويتم إثبات عكس القيد في قائمة الدخل تحت 

بند " مخصص انخفاض قيمة االستثمارات".
ال يتم شطب الموجودات المالية إال بعد استنفاذ كافة الوسائل الممكنة لتحصيلها.

تشتمل األسس والمعايير المتبعة من قبل الشركة للتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع 
خسائر االنخفاض في القيمة على ما يلي: -

يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق المتعلقة باســـتالم التدفقات النقدية الخاصة 
بهـــذه الموجودات المالية أو عند قيام الشـــركة بنقـــل غالبية المخاطر والمكاســـب المصاحبة لملكية تلك 

الموجودات.

يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند اســـتنفاذها، أي عند تنفيذ االلتزام المحدد بالعقد أو إلغاؤه 
أو انتهاء مدته.

14.5 التوقف عن إثبات
الموجودات والمطلوبات المالية:
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يتم تكوين االحتياطيات (احتياطـــي قانوني واحتياطي مخاطر مصرفية عامة) بناًء على القوانين 
والتعليمات السارية.

االحتياطي القانوني: وفقا لقانون الشركات وقانون المصارف يقتطع ما نسبته (10 %) من األرباح 
الصافية بعد الضرائب ســـنويا يخصص لحساب االحتياطي القانوني وال يجوز وقف هذا االقتطاع 

قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل رأس المال.
احتياطـــي مخاطـــر مصرفية عامة: يمثل هـــذا البند قيمـــة احتياطي مخاطر مصرفيـــة عامة يتم 
اقتطاعه وفقا للتعليمات الخاصة بســـلطة النقد بنسبة (1.5 %) من التمويالت المباشرة بعد طرح 
تدنـــي التمويـــالت و (0.5 %) مـــن التمويالت غير المباشـــرة بعد طرح الشـــيكات تحـــت التحصيل 

والكفاالت المقبولة والسحوبات المقبولة المكفولة. 
احتياطي تقلبات دورية: يمثل هذا البند قيمة احتياطي المخاطر الذي يتم اقتطاعه ســـنويا وفقا 
لتعليمات ســـلطة النقد مـــن األرباح الصافية بعد الضرائب لتدعيـــم رأس المال ولمواجهة المخاطر 

المحيطة بالعمل.
يتم تصنيف هذه االحتياطيات ضمن حقوق الملكية.

15.5 االحتياطيات

يتم توزيع األرباح على أصحاب حســـابات االســـتثمار المطلقة حســـب سياســـة التوزيع المعتمدة من إدارة 
الشـــركة وهيئة الرقابة الشـــرعية وذلك بعد تنزيل حصة البنك كمضارب وبالنســـب المحددة في سياسة 

التوزيع.

يتحمـــل البنك كافة المصروفات اإلدارية وال يتم تحميل حســـابات االســـتثمار المطلقـــة بأي جزء منها، وال 
تشـــارك حســـابات االســـتثمار المطلقة في أي إيرادات أخرى (إيرادات عمليات مصرفية إيرادات ناتجة عن 

استثمار الحسابات الجارية وتحت الطلب وأموال البنك الذاتية).

تشارك حسابات االستثمار المطلقة باالستثمار بناًء على األسس التالية:

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

نوع الوديعة

% 60% 40% 20035نوع الوديعة

% 70% 30% 100060ودائع ألجل (3 شهور)

% 70% 30% 100065ودائع ألجل (6 شهور)

% 70% 30% 100070ودائع ألجل (6 شهور)

الحد األدنى
للمشاركة حسب

تصنيفات الودائع
بالدوالر

نسبة
المشاركة

في االستثمار

حصة
البنك

حصة
المتعامل
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تخضع الشـــركة لضريبـــة الدخل على األربـــاح الخاضعة للضريبـــة بنســـبة (%15) ولضريبة القيمة 
المضافة بنسبة (16%).

يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة على األرباح المعلنة في تاريخ القوائم 
المالية هـــذا وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة فـــي القوائم المالية وذلك ألن 
األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية 

كما هو وراد في إيضاح رقم (26) الخاص بمصروف الضرائب.

17.5 مخصصات الضرائب:
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تقدم الشـــركة لعمالئها منتجات مصرفية قائمة على مبدأ تجنب الفوائد طبقًا ألحكام الشـــريعة 
اإلسالمية وفيما يلي وصف لبعض المنتجات المصرفية التمويلية:

تمويل المرابحة: 
يمثل عقدا تمويليا تقوم الشـــركة بموجبه بشراء سلعة أو أصل معين وبيعه للمتعامل بمثل الثمن 
األول مع زيادة ربح معلوم متفق عليه مع العميل أي معلومة الربح والثمن كال على حدة للمتعامل.
يتم إثبات ذمم المرابحة عند حدوثها بقيمتها االســـمية ويتم قياسها 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 السنة المالية.

يتم إثبـــات إيرادات البيوع المؤجلـــة ألجلل يتجاوز الســـنة المالية بتوزيعها على الســـنوات المالية 
ا إذا تم  المســـتقبلية لفترة األجل بحيث يخصص لكل ســـنة مالية نصيبها من األرباح بغض النظر عم�

التسليم نقدا ً أو حكما.
المرابحة لآلمر بالشراء: 

هي بيع الشركة إلى عميلها (اآلمر بالشراء) سلعة بزيادة محددة على ثمنها بعد تحديد تلك الزيادة 
(ربح المرابحة في الوعد).

المضاربة:
هي تنعقد بين أصحاب حســـابات االستثمار (أرباب المال) والشـــركة (المضارب) الذي يعلن القبول 
العام لتلك األموال للقيام باســـتثمارها واقتســـام الربح حســـب االتفاق، وتنعقد أيضا بين الشركة 
بصفته صاحب رأس المال باألصالة عن نفسه أو بالنيابة عن أصحاب حسابات االستثمار وبين أصحاب 

األعمال.  
ف المضاِرب من خالل التسليم المباشر  يتم تسجيل تمويل المضاربة عند وضع رأس المال تحت تصر�
أو أي وسيلة أخرى، ويقاس رأس المال المقدم إذا كان نقدًا بالمبلغ المدفوع في حينه، بحيث يتم 
ف المضاِرب بقيمتها العادلة بغرض تســـجيل التمويل وأي فرق  تقيم العيـــن الموضوعة تحت تصر�
ينتج عن التقييم ُيعَتَرف به في قائمة الدخل وفي نهاية الســـنة يتم خصم ما اســـترده الشركة من 

رأس مال المضاربة.
يتم إثبات نصيب الشـــركة من األرباح (الخســـائر) التي تنشـــأ وتنتهي خالل سنة مالية بعد تصفية 
عملية المضاربة؛ أما في الحاالت التي تســـتمر فيها عملية المضاربة ألكثر من سنة مالية فإنه يتم 
إثبات نصيب الشركة من األرباح عند تحققها في السنة المالية التي حدثت فيها في حدود ما يتم 
ا الخســـائر فيتم إثباتها لتلك الســـنة في حدود الخسائر التي يخفض بها رأس  توزيعه من أرباح، أم�

مال الُمضاِرب.
يتحمـــل المضاِرب الخســـائر الناجمة عن التقصير أو التعدي من ِقَبله، وتقوم الشـــركة بإثباتها ذمة 

على الُمضاِرب.

18.5 تعريف بمنتجات الشركة:
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تمويل البيع بالتقسيط: ويمثل عقدا تمويليا تقوم الشركة بموجبه بشراء السلعة أو األصل وبيعه 
للعميـــل بثمن مؤجل يزيد عن ثمنها نقدا ويصبح العميل مدينا للشـــركة بثمن البيع ويقوم العميل 

بسداد قيمة البيع على أقساط متفق عليها في العقد.
يتم إثبات الموجودات المتاحة للبيع بالتقســـيط عند التعاقد بالتكلفة ويتم قياســـها على أساس 

التكلفة (ثمن الشراء وأي مصروفات مباشرة متعلقة بالحيازة).
يتم إثبات األرباح المحققة في عمليات البيع بالتقسيط موزعة على الفترات المالية لمدة العقد.

يتم تسجيل ذمم البيع بالتقسيط عند التعاقد بالقيمة المتعاقد عليها.
التمويل بالمشـــاركة: وهو عقد تمويل تقوم الشركة والمتعامل بتقديم المال بنسب متساوية أو 
متفاوتة من أجل أنشاء مشروع جديد أو مساهمة في مشروع قائمة بحيث يصبح كل واحد منهما 
مالكا حصة في رأس المال بصفة ثابتة أو متناقصة ومستحقا لنصيبه من األرباح وتقسم الخسارة 

على قدر حصة كل شريك في رأس المال وال يصح اشتراط خالف ذلك.
يتم تســـجيل حصة الشركة في رأس مال المشـــاركة عند تسليمها للشريك أو وضعها في حساب 

المشاركة ويتم قياسها بقيمة المبلغ المدفوع نقدا.
يتم قياس حصة الشركة في رأس مال المشاركة الثابتة في نهاية الفترة المالية بالقيمة التاريخية.
يتم تسجيل نصيب الشركة في أرباح أو خسائر عمليات التمويل بالمشاركة عند تحققها بالتحاسب 
التام عليها عند تحققها أو على أي جزء منها بين الشركة والشريك في الفترة المالية التي حدثت 
فيها، أما نصيب الشـــركة في الخســـائر إن وجدت فيتم إثباتها في الدفاتر في الفترة التي حدثت 

فيها وذلك في حدود الخسائر التي يخفض بها نصيب الشركة في رأس مال المشاركة.
في حالة وقوع خسائر بسبب تعدي المشارك أو تقصيره يتحملها المشارك وتم إثباتها ذمما عليه.
اإلجارة الموصوفة بالذمة: تعتبر اإلجارة الموصوفة بالذمة من الصيغ االســـتثمارية االسالمية التي 
تتصـــف بالمرونة و تلبـــي  حاجات المتعاملين المختلفة.. و من أهم برامـــج التمويل  المعتمدة في 
البنك الوطني اإلســـالمي وفق صيغة اإلجارة الموصوفة بالذمة و هي برامج معتمدة و مجازة من 
هيئة الرقابة الشـــرعية ( برنامج تقسيط الرسوم الدراسية، برنامج الخدمات الطبية، برنامج تقسيط 

العمر، تقسيط رسوم تعليم قيادة المركبات "الحصول على رخصة قيادة ) .

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

19.5 الزكـــاة
مسؤولية الزكاة

تقوم الشركة بتسجيلها في حساب خاص يظهر في بيان المركز المالي ضمن المخصصات األخرى يسمى 
(الصندوق الخيري) ويتم الصرف منه على أوجه الخير وفق ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية.

اإليرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر المخالفة
ألحكام الشريعة اإلسالمية:
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يتـــم إثبات قيمة األراضي المملوكة ألغراض االســـتثمار بالتكلفة التاريخية في وقت 
شرائها وليس بالقيمة العادلة كما في 2019/12/31 

يتألف هذا البند مما يلي:

6.النقد في الخزينة ولدى البنوك:

يتألف هذا البند مما يلي:

7.التمويالت المباشرة بالصافي:

يتألف هذا البند مما يلي:

8.االستثمارات في األراضي والعقارات :
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يتألف هذا البند مما يلي:

9.االستثمارات المالية:

يتألف هذا البند مما يلي:

8.الذمم المدينة:

يتألف هذا البند مما يلي:

11.الموجودات األخرى:
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يتألف هذا البند مما يلي:

13.الموجودات غير الملموسة بالصافي:

يتألف هذا البند مما يلي:

14.حسابا ت العمالء الجارية:
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يتألف هذا البند مما يلي:

15. التأمينات النقدية:

يتألف هذا البند مما يلي:

16. المخصصات األخرى:

يتألف هذا البند مما يلي:

17. المطلوبات األخرى:
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يتألف هذا البند مما يلي:

18. حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

يتألف هذا البند مما يلي:

19. رأس المال المدفوع

يتألف هذا البند مما يلي:

20. إيرادات التمويالت:

يتألف هذا البند مما يلي:

21. إيرادات الخدمات المصرفية
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يتم تســـجيل جميع المعامالت الماليـــة بالدوالر األمريكي أما المعامـــالت التي تتم بعمالت أخري 
فيتم تحويلها إلى الدوالر األمريكي بسعر الصرف الجاري بتاريخ المعاملة.

تتعامل الشركة بشكل رئيســـي بالدوالر األمريكي والدينار األردني واليورو والشيكل اإلسرائيلي 
ويحتفظ بسجالت مســـتقلة لكل نوع من العمالت المتداولة وفي نهاية السنة المالية تتم ترجمة 
الموجـــودات والمطلوبات المتداولة بالعمالت األخرى إلى الدوالر األمريكي وفقًا ألســـعار الصرف 

المعلنة بتاريخ المركز المالي.

يتم إدراج األرباح والخســـائر الناتجة عن تحويل العمـــالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي في قائمة 
الدخل.

22. أرباح (خسائر) التعامل بالعمالت األجنبية

يتألف هذا البند مما يلي:

23. نفقات الموظفين:
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يتألف هذا البند مما يلي:

24. المصاريف التشغيلية األخرى
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يتألف هذا البند مما يلي:

25. مصروف مخصص الديون المشكوك فيها:

يتألف هذا البند مما يلي:

26. مصروف الضرائب:
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تتعرض نشاطات الشركة للعديد من المخاطر، وتتطلب هذه النشاطات تحليل وتقويم وقبول وإدارة أكثر 
من نوع من المخاطر حيث أن االطالع بالمخاطر يعتبر أمر جوهري بالنســـبة لمجلس اإلدارة وهدف الشركة 
هو تحقيق توازن مالئم بين المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة.
يتم تصميم السياســـات واإلجـــراءات واألنظمة المتعلقة بـــإدارة المخاطر لتحديد وتحليـــل هذه المخاطر 
ووضـــع اإلجراءات الرقابية للتقليل منها حيث يتم مراجعة السياســـات واألنظمـــة المتعلقة بإدارة المخاطر 

بصورة مستمرة.

ومـــن أهم المخاطر التي تـــم تحديدها من قبـــل إدارة االئتمان والمخاطر هي مخاطـــر االئتمان ومخاطر 
السيولة ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية األخرى. وتتضمن مخاطر السوق على مخاطر أسعار الصرف 

ومخاطر العمالت ومخاطر أسهم حقوق الملكية ومخاطر معدل الربح.

28. إدارة المخاطر

يتألف هذا البند مما يلي:

27. العائد على السهم من األرباح
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وضع حـــدود معتمدة لالئتمان تقوم بـــإدارة تلك الحدود ومراقبة تركـــزات المخاطر االئتمانية عند 
تحديدها وخاصة تلك المتعلقة باألفراد والقطاعات األخرى.

تنويع االســـتثمارات وذلك بتجنـــب التركيز في المخاطر الخاصة باألفـــراد ومجموع المتعاملين في 
أماكن جغرافية أو قطاعات اقتصادية معينة.

وضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة الخاصة باألفراد أو المجموعات والقطاعات االقتصادية.
التحليـــل المنتظم لمقدرة العمالء على الوفـــاء بتعهداتهم التعاقدية وســـداد التزاماتهم المالية 

وتعديل الحدود المالية حسب ما هو مالئم.
صالحيـــات الموافقة على االئتمان تتفاوت من مســـتوى إداري آلخر وتعتمـــد على حجم التمويل 

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

يتـــم تصنيف التمويالت حســـب القدرة على الوفاء بها حســـب األنظمة والتعليمـــات والتعميمات 
السارية.

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 أســـاس الظروف الطبيعية والطارئة بما في ذلك تحليل آجال 
االستحقاق للموجودات والنسب المالية المختلفة.

تعتبـــر مخاطـــر االئتمان من أكثر المخاطر أهمية حيث تتعرض الشـــركة لمخاطر االئتمـــان التي تمثل عدم 
مقدرة الطرف اآلخر على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد خسائر مالية كبيرة، وتنشأ مخاطر االئتمان 
بصورة أساســـية على االســـتثمارات والنقدية وتتم متابعة ومراقبة مخاطر االئتمان من قبل إدارة الشركة 
والتي تقوم بوضع معايير بشـــأن األنشـــطة االســـتثمارية حيث تقوم بدراســـة المـــالءة االئتمانية الكلية 
للمتعامـــل بإتبـــاع منهجية مالئمة بشـــأن المخاطر وتقوم كذلـــك بتقويم أرصدة المتعامليـــن والمتأخرات 
الواجبة الســـداد لتجنيـــب المخصصات المالئمة لالســـتثمارات وتعتمد عملية إدارة مخاطـــر االئتمان على 

المعايير التالية:

28.1 مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر الســـيولة في عدم قدرة الشـــركة على الوفاء بالتعهدات المتعلقـــة بالتزاماتها المالية عند 
اســـتحقاقها ضمن الظروف االعتيادية والمضغوطة وعدم القدرة على الحصـــول على األموال، وبالتالي 

عدم مقدرة الشركة على سداد أموال المودعين والوفاء بالتزاماتها المتعلقة باالستثمارات.
إن تنوع مصادر التمويل المتاحة يســـاعد على تقليل هذه المخاطر حيث تدار موجودات الشركة بعد األخذ 
باالعتبار سيولتها والحفاظ على رصيد مالئم من النقدية وشبه النقدية وتشمل عملية إدارة السيولة على 

ما يلي:

28.2 مخاطر السيولة:
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تنتـــج مخاطر الســـوق من تقلبـــات في معدالت الربح وأســـعار األســـهم ومعدالت صـــرف العمالت. وفقا 
لسياسات مخاطر السوق المطبقة حالًيا. وضعت إدارة الشركة حدودا لمستويات المخاطر الممكن تقبلها.

مخاطر معدل الربح هي مخاطر تكبد الشـــركة لخســـارة مالية نتيجة لعـــدم التطابق في حصة الربح على 
موجودات الشركة وحقوق حاملي حسابات االستثمار، ونظرًا لكون توزيع الربح يقوم على أساس اتفاقيات 

بين الشركة وحقوق حاملي حسابات االستثمار فإن الشركة ال تخضع ألي مخاطر معدل ربح جوهرية.
ومع ذلك، فإن اتفاقيات تقاســـم األرباح ســـوف ينتج عنها مخاطر تجارية نتيجة لعـــدم مقدرة نتائج أعمال 

الشركة على التماشي مع معدالت السوق.

تنتـــج عندما تدخل مجموعة من األطراف متعاملة في أنشـــطة تجارية متشـــابهة أو أنشـــطة في نفس 
المنطقـــة الجغرافيـــة، أو عندما تكـــون لها نفس الســـمات االقتصادية ممـــا يؤثر علـــى مقدراتها الوفاء 

بالتزاماتها التعاقدية في حالة بروز تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى.
وتواجه الشـــركة هذا النوع من المخاطر بوضع حدود لدرجة التركز المقبولة، ويتم هذا من خالل التأكد من 
تنويـــع مصادر التمويل حســـب المصدر والهيكل الزمني، على ســـبيل المثال: التحوط ضـــد التركز من قبل 
األفراد أو مجموعة مـــن المودعين وأنواع أدوات الودائع والمصادر الســـوقية للودائع والمصادر الجغرافية 
وفترة االســـتحقاق وعمالت الودائع، وأيضا من خالل وضع إجراءات نظامية الســـتعادة مركز السيولة في 

حالة خسارة التمويل إذا لم تتمكن من تجنب مثل هذه التركيزات.

28.3 مخاطر السوق

مخاطر معدل الربح

مخاطر أســـعار األســـهم هي مخاطر االنخفاض في القيمة العادلة ألسهم حقوق الملكية نتيجة للتغيرات 
في مســـتويات مؤشرات األســـهم وقيمة كل ســـهم على حده، وتقوم الشـــركة بمواجهة هذا النوع من 

المخاطر من خالل تنويع استثماراتها.

مخاطر أسعار األسهم

تتعرض الشـــركة لمخاطر آثار التقلبات بأســـعار الصرف السائدة في الســـوق على مركزها المالي ونتائج 
أعمالهـــا وتدفقاتها النقدية حيث يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمســـتوى مركـــز العملة المقبول لكل 
عملة وبشـــكل إجمالـــي لمراكز العمالت ويتـــم مراقبة مركز العمالت األجنبية بشـــكل يومـــي ويتم إتباع 

استراتيجيات مخططة للتأكد من االحتفاظ بمركز العمالت األجنبية ضمن الحدود المعتمدة.

مخاطر العمالت األجنبية

تنشـــأ مخاطر األسعار نتيجة التغيرات في األســـعار المتداولة والخاصة باألدوات المالية الشرعية وتمتلك 
الشـــركة بعض االستثمارات غير المدرجة في أسواق المال وهذه االســـتثمارات تتضمن مخاطر متدنية أو 

معدومة وال يعتبر لها أي تأثير هام على المحفظة االستثمارية.

مخاطر األسعار

28.4 مخاطر التركز
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وجود تعليمـــات تطبيقية وإجراءات عمل موثقة يتم االلتزام بها مـــن قبل الموظفين بحيث تعمل 
على تقليل احتمالية حدوث أية مخاطر تشغيلية.

تقـــوم دائرة تكنولوجيـــا المعلومات وبالتنســـيق والتعاون مع دائرة التدقيق الداخلي والشـــرعي 
بوضع السياســـات واإلجراءات الالزمة للمحافظة على 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. 

تنشـــأ هذه المخاطر نتيجة فشل أو عدم مالئمة في واحد أو أكثر من اإلجراءات الداخلية، العنصر البشري، 
واألنظمة أو الفشل أو عدم المالئمة نتيجة أحداث خارجية بما فيها المخاطر القانونية ومخاطر عدم االلتزام 

بالمعايير الشرعية، وتعمل اإلدارة على إدارة هذه المخاطر من خالل:

إن المخاطر الرئيسية التي قد تنشأ من مخاطر الموظفين هي مخاطر تنتج عن السرقة واالحتيال والفساد 
والجريمة، وغيرها. من أجل تجنب وقوع هذه المخاطر، قامت الشـــركة بصياغة سياسات وميثاق سلوكيات 
الموظفيـــن والتي تضمن وســـائل بناءة في التعامل مع األخطاء واالحتيال، كما قامت الشـــركة بتصميم 
خطوات رقابية معتمدة في العمليات وإنشـــاء عمليات رقابة مستقلة، راعت الفصل بين الوظائف، وتدريب 

الموظفين للحد من األخطاء البشرية. 

28.5 مخاطر التشغيل:

28.6 مخاطر الموظفين:

عمليات غير محددة: تخصيص وقت غير كافي في توثيق أو تحديث العمليات الموثقة مسبقا.
هيكلـــة عمليات وإجراءات غيـــر محدثة بحيث تكون اإلجراءات والعمليـــات القائمة مختلفة عما هو 

مبين في الهيكلة.
في الحالة القصوى التي لم يتم عمل التوثيق تماما. 

للتحـــوط من هذه المخاطر قامت الشـــركة باعتماد سياســـات توثيق ســـليمة للعمليـــات التجارية 
كمطلب أساســـي لحسن ســـير العمليات. إن وصف هذه العملية حديث وواضح وهو في متناول 

الموظفين بطريقة بسيطة وممكنة.    

28.7 مخاطر األعمال
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البيان

بنود داخل المركز المالي

تمويالت مباشرة

سلف لمجلس اإلدارة

ودائع

بنود خارج المركز المالي

تمويالت غير مباشرة

618,555454,400اإلدارة التنفيذية العليا

31 ديسمبر,طبيعة العالقة
2019 بالدوالر

31 ديسمبر,
2018 بالدوالر

وتنشـــأ هذه المخاطر نتيجة  وجود انطباع ســـلبي عن الشـــركة والذي قد يؤدي إلى حدوث خسائر في 
مصادر التمويل أو تحول العمالء إلى شـــركات منافسة وقد ينشـــأ هذا االنطباع نتيجة تصرفات يقوم بها 
مدراء أو موظفو الشـــركة أو نتيجة عدم جودة وكفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للمتعاملين أو بسبب 
ضعـــف أنظمة الســـرية والتي من الممكن أن تؤدي إلـــى فقدان أو زعزعة ثقة المتعاملين في الشـــركة 
وتعمـــل اإلدارة علـــى إدارة هذه المخاطر مـــن خالل مجموعة مـــن اإلجراءات التي عمل علـــى تعزيز ثقة 

المتعاملين وتقديم خدمات مصرفية جيدة والمحافظة على السرية المصرفية .

حســـب ما أفادتنا إدارة الشـــركة والمستشـــار القانوني الخاص بها بعدم وجود أي قضايا قانونية مرفوعة 
على الشركة حسب كتابها الوارد إلينا بهذا الخصوص بتاريخ .2020/01/20.

28.8 مخاطر السمعة

تتمثل األطراف ذات العالقة في المعامالت مع المساهمين الرئيسين واإلدارة التنفيذية العليا والشركات 
التي يكون للشـــركة نصيب رئيسي بها وتتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في منحهم تمويالت 

ائتمانية حسب اآلتي:

29. المعامالت مع األطراف ذات العالقة

30. القضايا المقامة على الشركة

تم إعادة تبويب بعض حســـابات سنة 2018 لتتناسب مع عرض القوائم المالية للسنة الحالية مع العلم أن 
هذه التبويبات ال تؤثر على أرباح السنة السابقة أو حقوق الملكية.

31. أرقام المقارنة
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