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قائمة املصطلحات

البنوك األعضاء:

ــد الفلســطينية، ســواء  ــل ســلطة النق ــة يف فلســطني، املرخصــة مــن قب ــدة العامل ــوك الواف ــروع البن ــوك الفلســطينية وف البن
ــة أم إســالمية. ــوك جتاري ــت هــذه البن أكان

املجلس : 

مجلس إدارة املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

الودائع اخلاضعة ألحكام القانون:

جميع أنواع الودائع لدى البنوك األعضاء لكل العمالت باستثناء:

ودائع احلكومة ومؤسساتها، ودائع سلطة النقد الفلسطينية، ودائع ما بني األعضاء. 	

التأمينات النقدية يف حدود رصيد التسهيالت القائمة بضمانها. 	

ودائع األطراف ذوي الصلة بالعضو وفق أحكام قانون املصارف النافذ. 	

ودائع مدققي حسابات العضو و/ أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لديه. 	

ودائع االستثمار املقّيد وفق ما يحدده املجلس. 	

ودائع شركات التأمني وشركات إعادة التأمني وشركات الوساطة املالية املرخصة من قبل هيئة سوق رأس املال،  	
وإيداعات شركات اإلقراض املتخصصة املرخصة من قبل سلطة النقد. 

الودائع اخلاضعة للتعويض الفوري: 

ــف دوالر  ــسقف 20,000 دوالر )عشــرون أل ــك الواحــد وبـ ــدى البن ــوِدع ل ــكل م ــون ل ــة ألحــكام القان ــع اخلاضع ــوع الودائ مجم
ــك العضــو. ــة البن ــض يف حــال تصفي ــي تســتحق التعوي ــرى( والت ــا بالعمــالت األُخ ــا يعادله ــي أو م أمريك

الودائع املضمونة كليًا:

ــف دوالر أمريكــي أو مــا  ــا عــن 20,000 دوالر )عشــرون أل ــي تســاوي أو تقــل قيمته ــون الت ــة ألحــكام القان ــع اخلاضع الودائ
ــرى(. ــا بالعمــالت األُخ يعادله
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الودائع املضمونة جزئيًا:

ــا  ــا يعادله ــي أو م ــف دوالر أمريك ــى 20,000 دوالر )عشــرون أل ــا عل ــد قيمته ــي تزي ــون الت ــة ألحــكام القان ــع اخلاضع الودائ
بالعمــالت األُخــرى(.

سقف التعويض:

احلــد األعلــى الــذي تقــوم املؤسســة بدفعــه كتعويــٍض فــوري للمــوِدع الواحــد لــدى أي بنــك عضــو يتقــرر تصفيتُــه ويســاوي 
ــرى(. ــا بالعمــالت األُخ ــا يعادله ــي أو م ــف دوالر أمريك 20,000 دوالر )عشــرون أل

:)IADI( الهيئة الدولية لضامني الودائع

مؤسســة غيــر ربحيــة تتمتــع بشــخصية اعتباريــة مســتقلة، مقرهــا يف بنــك التســويات الدوليــة يف بــازل )سويســرا(، هدفهــا 
املســاهمة يف اســتقرار األنظمــة املاليــة، وتشــجيع التعــاون والتنســيق الدولــي، وتبــادل اخلبــرات يف مجــال ضمــان الودائــع، 

ويبلــغ عــدد مؤسســات ضمــان الودائــع األعضــاء يف الهيئــة )86( عضــواً و)8( مؤسســات تابعــة و)15( شــريكاً. 

املبادئ األساسية ألنظمة ضمان الودائع:

مبــادئ أساســية صــادرة عــن الهيئــة الدوليــة لضامنــي الودائــع وجلنــة بــازل للرقابــة املصرفيــة وعدُدهــا )16( مبــدأً أساســياً، 
تُســتخدم كإطــار يدعــم املمارســات الفعالــة لضامنــي الودائــع.
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نشأة املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع:

أنشــأت املؤسســة مبوجــب أحــكام القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2013، والــذي مت إقــراره مــن قبــل ســيادة الرئيــس بتاريــخ 
29/5/2013، وتتمتــع املؤسســة بالشــخصية االعتباريــة واألهليــة القانونيــة واالســتقالل املالــي واالداري.

الرؤية 

االرتقاء إلى مستوى ريادي يف مجال ضمان الودائع على الصعيد اإلقليمي والدولي.

الرسالة

تعزيــز اســتقرار وســالمة النظــام املصــريف الفلســطيني وتشــجيع االدخــار، وتوفيــر احلمايــة ألمــوال املوِدعــني لــدى البنــوك 
األعضــاء.

القيم اجلوهرية

املصداقية والشفافية: االلتزام بأفضل املعايير األخالقية واملهنية للقيام باملهام بكفاءة وفعالية.                              	

ترسيخ روح االنتماء: احلس باملسؤولية والوالء واإلخالص جتاه املؤسسة والعاملني فيها واملتعاملني معها. 	

العمل مبهنية عالية ومتيُّز: تطبيق املعايير واملمارسات الدولية وتطبيق أفضل املهارات واملعرفة واخلبرات املتاحة. 	

العمل بروح الفريق: العمل كفريق واحد بروح عالية، واحملافظة على خطوط االتصال مع األطراف ذات العالقة. 	

التدريب املستمر: احلرص على االرتقاء علمياً ومهنياً ملواكبة أفضل املمارسات الدولية.           	

األهداف

تعزيز الثقة باجلهاز املصريف الفلسطيني واملساهمة يف احلفاظ على استقراره. 	

رفع مستوى توعية اجلمهور بنظام ضمان الودائع يف فلسطني.  	

بناء مستوى مالئم من االحتياطيات لتأمني حماية حقوق املوِدعني لدى البنوك األعضاء. 	

تعزيز ثقافة إدارة املخاطر لدى القطاع املصريف. 	

إدارة عمليتي التعويض والتصفية بكفاءة وفعالية. 	

بناء شبكة عالقات دولية مع مؤسسات ضمان الودائع حول العالم من أجل تعزيز العالقات وتبادل اخلبرات. 	
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مجلس اإلدارة



معالي السيد عزام الشوا

رئيس مجلس اإلدارة

ُعــنّي معالــي الســيد عــزام الشــوا، مــن قبــل ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس "حفظــه اهلل"، مبرســوٍم 

ــي مــن عــام  ــا يف 20 تشــرين الثان ــس إدارته رئاســي محافظــاً لســلطة النقــد الفلســطينية ورئيســاً ملجل

.2015

ومــا يــزال الســيد الشــوا يضيــف الــى إرثــه املهنــي املرمــوق يف مجالــي العمــل احلكومــي واملصــريف.  ففــي 

العــام 2003، ُعــنّي الســيد الشــوا وزيــراً للطاقــة يف الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، حيــث أمضــى أكثــر 

مــن ثــالث ســنوات مبنصبــه، حيــث متيــزت هــذه الســنوات بنشــاط مشــهود.  كمــا واســتهل الســيد الشــوا 

مرحلــة تأهيلــه القيــادي بتوليــه رئاســة التنظيــم الطالبــي املعــروف باالحتــاد العــام لطلبــة فلســطني يف 

اجلامعــة التــي درس فيهــا بالواليــات املتحــدة االمريكيــة.

ولــد الســيد عــزام الشــوا يف مدينــة الكويــت يف عــام 1963، ويف نفــس العــام انتقــل وعائلتــه إلــى مدينــة 

غــزة يف فلســطني.  وقــد أنهــى تعليمــه مــن كليــة ليموين-أويــن )Lemoyne-Owen College( يف 

ــوس يف  ــى شــهادة البكالوري ــث حصــل عل ــة عــام 1988، حي ــة تينيســي االمريكي ــس يف والي ــة ممفي مدين

الرياضيــات بتقديــر مّشــرف.

 ويعتبــر الســيد الشــوا مصرفّيــا بــارزاً بحكــم خبرتــه املبكــرة والرياديــة الطويلــة يف هــذا املضمــار، فقــد 

بــدأ مســيرته العمليــة فــور عودتــه لبلــده مــن دراســته باخلــارج، فانضــم الــى بنــك فلســطني يف عــام 1989، 

حيــث شــغل منصــب مديــر العالقــات الدوليــة إضافــة الــى عــدة وظائــف ومســئوليات أخــرى توالهــا 

وعمــل مــن خاللهــا علــى االرتقــاء مبكانــة املصــرف ودوره وتعزيــز شــبكة عالقاتــه يف فلســطني وخارجهــا.  

ويف عــام 1994، ُعــنّي الســيد الشــوا منســقاً فــروع غــزة بالبنــك العربــي يف فلســطني، الــذي ميثــل أكبــر 

مجموعــة مصرفيــة يف فلســطني ويعتبــر مــن أهــم أعضــاء الشــبكة املصرفيــة العربيــة واالقليميــة الواســعة 

التابعــة للبنــك العربــي )عمــان -اململكــة األردنيــة الهاشــمية( االم.

 وشــهد العــام 2007 ذروة انخــراط معالــي الســيد الشــوا يف خضــم العمــل املصــريف بتوليــه منصــب املديــر 

العــام لبنــك القــدس، فعمــل علــى تطويــر البنــك بإعــادة هيكلــة أهــم دوائــره لتتمكــن مــن مجــاراة انطالقــة 

البنــك اجلديــدة التــي اعتمــدت علــى إطــالق منتجــات وخدمــات مصرفيــة مســتحدثة ممــا عــزز مــن دور 

وصــورة البنــك يف الوســط املصــريف.  ويف عــام 2012، تــرأس معالــي الســيد الشــوا مجلــس إدارة جمعيــة 

البنــوك يف فلســطني حيــث فّعــل بشــكل ملمــوس دورهــا يف خدمــة البنــوك األعضــاء والقطــاع املصــريف 

بصــورة عامــة.
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ــة  ــذ البداي ــره العــام، فعمــل من ــى البنــك التجــاري الفلســطيني كمدي ويف آذار 2013، انضــم الســيد الشــوا إل

علــى توســيع رقعــة خدماتــه املصرفيــة وحصتــه الســوقية ممــا أثمــر يف زيــادة ملحوظــة يف قاعــدة معتمديــه. 

ويف عــام 2014، اتخــذ الســيد الشــوا خطــوة رائــدة برفــع رأس مــال املصــرف عــن طريــق إصــدار ســندات قابلــة 

للتحويــل )Convertible Bonds(، واعتبــرت هــذه اخلطــوة مبــادرة جديــرة وغيــر مســبوقة يف القطــاع 

املصــريف الفلســطيني، حيــث أســهمت بصــورة ملموســة يف تطويــر وتعميــق الســوق الرأســمالية احملليــة. 

ومنــذ تأسيســه يف عــام 2002، ظــل الســيد الشــوا عضــواً بــارزاً مبجلــس إدارة صنــدوق االســتثمار الفلســطيني، 

الــذي ميثــل صنــدوق الدولــة الســيادي وذراعهــا االســتثماري، وهــو يعمــل كمؤسســة اســتثمارية مســتقلة تهــدف 

إلــى املســاهمة الفّعالــة يف التنميــة االقتصاديــة املســتدامة بتوجيــه جــّل اســتثماراتها الــى الداخــل وجــذب 

االســتثمارات االجنبيــة، وتعظيــم العوائــد االســتثمارية طويلــة االجــل لصالــح الصنــدوق والشــعب الفلســطيني 

بصــورة عامــة.

 كمــا يشــغل الســيد الشــوا رئاســة مجلــس إدارة مؤسســة فلســطني املســتقبل لألطفــال، ورئاســة احتــاد رفــع 

األثقــال الفلســطيني، إضافــة إلــى عضويــة مجلــس أمنــاء جامعــة القــدس املفتوحــة.  كمــا وأنــه عضــواً ناشــطاً 

يف مجالــس إدارة عــدة منظمــات ومؤسســات محليــة ودوليــة، أهمهــا: جمعيــة رجــال االعمــال، مؤسســة 

القيــادات الشــابة )Young Presidents Organization YPO(، شــركة توليــد الطاقــة الفلســطينية 

محمــود  مؤسســة  التعــاون،  مؤسســة   ،)Palestine Power and Generating Company(

عبــاس، مؤسســة التعليــم مــن اجــل التوظيــف )Education for Employment(، ومؤسســة ياســر 

عرفــات، إضافــة إلــى أن الســيد الشــوا عضــواً يف احتــاد املصــارف العربيــة.  كمــا وتــرأس الســيد الشــوا ســابقاً 

مجلــس إدارة عــدة مؤسســات، أهمهــا: مؤسســة ريــف لإلقــراض، شــركة "نــات هيلــث Nat Health "، نــادي 

غــزة الرياضــي، وجمعيــة أطفالنــا للصــم.
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حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه يف القانــون اخلــاص، أســتاذ يف كليــة احلقــوق واإلدارة العامــة، دائــرة القانــون، 

وعميــد لشــؤون الطلبــة يف جامعــة بيرزيــت، عمــل مستشــاراً قانونيــاَ للعديــد مــن املؤسســات الرســمية 

واألهليــة واخلاصــة، وكان عضــواَ يف مجالــس إدارة يف عــدد مــن املؤسســات الرســمية واألهليــة واخلاصــة، 

ــة يف جامعــات  ــارات علمي ــى إعــداد مشــاريع قوانــني وأنظمــة يف مجــاالت مختلفــة، شــارك يف زي عمــل عل

ــس يف  ــام بالتدري ــة، ق ــة والدولي ــة واإلقليمي ــد املؤمتــرات احمللي ــة، وشــارك يف عدي ــة وعاملي ــة وإقليمي عربي

جامعــات عربيــة وأوروبيــة ومحليــة. 

ولــد يف نابلــس عــام 1956، وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه يف النظريــة االقتصاديــة واملاليــة العامــة مــن 

جامعــة برلــني احلــرة عــام 1994، ودرجــة املاجســتير يف االقتصــاد مــن جامعــة فاندربلــت يف الواليــات 

ــت عــام 1981.  يعمــل  ــوس يف إدارة األعمــال واالقتصــاد مــن جامعــة بيرزي املتحــدة عــام 1984، والبكالوري

أســتاذا لالقتصــاد يف جامعــة بيرزيــت، وشــغل فيهــا منصــب رئيــس دائــرة االقتصــاد، ومديــرا لبرنامــج 

ــرة -2004 ــة التجــارة واالقتصــاد يف الفت ــدا لكلي ــرة 1994-1999، وعمي املاجســتير يف االقتصــاد خــالل الفت

1999، ومديــرا للتخطيــط والتطويــر عــام 2005، ثــم نائبــا لرئيــس الشــؤون اإلداريــة واملاليــة يف الفتــرة -2016

2011، كمــا ويعمــل حاليــا علــى تأليــف كتــاب عــن االقتصــاد السياســي العاملــي.  

كان د. زاغــة باحثــاً زائــراً يف املركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، وأســتاذاً زائــراً يف معهــد الدوحــة 

للدراســات العليــا. ومــن اجلديــر بالذكــر، أن آخــر عمــل بحثــي لــه ضمــن فريــق بحثــي مــع صنــدوق األمم 

املتحــدة للســكان لوضــع تقريــر عــن الســكان يف فلســطني حتــى عــام 2050.  وربطتــه عالقــات بحثيــة مــع 

معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني( مــاس )، ومعهــد مواطــن للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، 

ومعهــد كريــس ميكلســن يف النرويــج.   

لــه العديــد مــن املنشــورات، وتشــمل اهتماماتــه البحثيــة قضايــا االقتصــاد السياســي العاملــي، والالمركزيــة 

املاليــة، والنظــام الضريبــي، واإلصالحــات الضريبيــة يف الــدول الناميــة، وقضايــا جــودة التعليــم العالــي 

العديــد مــن االستشــارات ملؤسســات مــن  الفقــر والالمســاواة، كمــا وقــدم  واألداء املؤسســي، وقضايــا 

القطاعــني العــام واخلــاص يف فلســطني. وقضايــا الفقــر والالمســاواة، كمــا وقــدم العديــد مــن االستشــارات 

ــام واخلــاص يف فلســطني. ــن القطاعــني الع ملؤسســات م

د. محمد األحمد
عضو

د. عادل زاغه
عضو
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 متتلــك شــنار أكثــر مــن عشــرون عامــاً يف قطــاع التنميــة الدوليــة، إدارة املشــاريع، تنميــة القطــاع اخلــاص، 

الريــادة وإدارة املانحــني يف القطــاع االقتصــادي.  فقــد تولــت العديــد مــن املناصــب القياديــة يف فلســطني، 

الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا والواليــات املتحــدة االمريكيــة. 

فقبــل توليهــا منصبهــا احلالــي كمديــر برامــج يف مؤسســة التعــاون، عملــت روال كمديــر اقليمــي ملؤسســة 

صلتــك يف قطــر لدعــم الشــباب، حيــث غطــت مســؤولياتها أكثــر مــن 15 دولــة عربيــة ملواجهــة البطالــة مــن 

خــالل رســم السياســات وتصميــم برامــج لتشــغيل الشــباب والنهــوض باملجتمعــات واالقتصــادات العربيــة.  

عملــت كمستشــارة لتنميــة القطــاع اخلــاص ومديــر دائــرة شــئون املانحــني يف وزارة االقتصــاد الوطنــي 

– فلســطني، حيــث نظمــت عالقــة الــوزارة مــع املانحــني وســاهمت يف وضــع سياســات واســتراتيجيات 

وطنيــة لدعــم القطــاع اخلــاص، كمــا وقــادت أكثــر مــن فريــق عمــل مــع عــدة مانحــني، وعملــت علــى ملفــات 

ــة  ــة االقتصادي ــر وحتســني البيئ ــة الصغ ــرة واملتوســطة ومتناهي ــا: دعــم املؤسســات الصغي ــة منه اقتصادي

ــر دور القطــاع اخلــاص. وتطوي

وكرياديــة يف عالــم الطاقــة املتجــددة، شــاركت الشــنار يف تأســيس شــركة فلســطينية أصبحــت رائــدة يف 

مجــال الطاقــة البديلــة. 

يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، عملــت روال يف أكثــر مــن شــركة يف مجــال البتروكيماويــات، فقبــل رجوعهــا 

للوطــن يف عــام 2010 ســميت روال مديــراً ملشــروع يف شــركة داو للكيماويــات للعديــد مــن محطــات 

ــدا. ــا وميشــيغان وتكســاس وكن ــات يف كاليفورني الكيماوي

حتمــل الفاضلــة شــنار شــهادة ماجســتير يف االعمــال الدوليــة مــن جامعــة ســانت تومــاس يف هيوســن – 

تكســاس، وبكالوريــوس يف ادارة انظمــة املعلومــات مــن جامعــة هيوســن يف تكســاس.

مت دعــوة شــنار لتمثــل فلســطني كمتحدثــة يف مجــاالت االبــداع واالقتصــاد والتشــغيل يف مؤمتــرات ومحافــل 

دوليــة عديــدة يف أوروبــا وأمريــكا واخلليــج العربــي. 

ومــن اجلديــر بالذكــر، بأنهــا قــد انضمــت كعضــو يف مجلــس أمنــاء يف جامعــة النجــاح الوطنيــة، وعضــو يف 

مجلــس إدارة املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع يف عــام 2019. 

تقلــد الســيد املصــري عــدة مناصــب يف وزارة االقتصــاد الوطنــي، وهــو يشــغل حاليــا منصــب مراقــب 

ــك شــغل  ــل ذل ــر عــام تســجيل الشــركات، وقب ــرة 2014-2018 يشــغل منصــب مدي الشــركات وكان يف الفت

ــي،  ــر االقتصــاد الوطن منصــب مستشــاراً لوزي

الســيد املصــري كان عضــو لــدى أكثــر مــن مؤسســة وطنيــة مثــل: املجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام، 

ــة الفلســطينية، واملعهــد الفلســطيني للماليــة العامــة والضرائــب، وكان  ــى للخطــوط اجلوي واملجلــس األعل

مقــرراً لهيئــة الرقابــة املاليــة واالداريــة للمنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن، ويشــغل أيضــاً 

منصــب نائــب رئيــس هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية.

يحمل السيد املصري شهادة البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة النجاح عام 1995.

الفاضلة روال شنار 
عضو

السيد طارق املصري

عضو

102



ــام  ــام 2013 منصــب احملاســب الع ــذ الع ــة، يشــغل من ــاح عــدة مناصــب يف وزارة املالي شــغل الســيد الصب

للــوزارة، باإلضافــة إلــى مديــر عــام دائــرة املمتلــكات احلكوميــة، ويف الفتــرة بــني 2007 -2008 عمــل مديــر 

ــة، ويف الســنوات  ــر عــام اخلزين ــى 2007 كان مدي ــك يف عــام 2003 حت ــل ذل ــة، وقب عــام احلســابات العام

التــي ســبقتها شــغل منصــب مديــر عــام املدفوعــات يف وزارة املاليــة. 

الســيد الصبــاح عضــو مجلــس إدارة يف أكثــر مــن مؤسســة وطنيــة، فهــو عضــو مجلــس إدارة يف مؤسســة 

إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى، وعضــو مجلــس إدارة يف املجلــس األعلــى للدفــاع املدنــي، وكذلــك يف شــركة 

النقــل الوطنيــة للكهربــاء. 

يحمل شهادة ماجستير يف إدارة األعمال من جامعة بيرزيت منذ عام 2007.

شــغل د. مصلــح عــدة مناصــب، ففــي الفتــرة 1981-1989 شــغل منصــب مديــر البنــك العربــي – فــرع 

صويلــح يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية، ومــن ثــم عمــل مســاعداً للمديــر العــام لــدى بنــك االســتثمار العربــي 

ــر عــام بنــك  ــد منصــب مدي ــرة 1992-1998، كمــا وتقل ــة الهاشــمية خــالل الفت ــي يف اململكــة األردني األردن

الدوحــة يف الباكســتان يف الفتــرة 1998-1999.  إضافــة إلــى عملــه نائبــاً للمديــر العــام وقائمــاً بأعمــال 

املديــر العــام يف بنــك فلســطني الدولــي للفتــرة 1999-2002، ومــن ثــم تقلــد منصــب نائــب املديــر العــام 

ــرة 2010-2002. ــك القــدس للفت ــدى بن ــام ل ــر الع ــاً بأعمــال املدي وقائم

كمــا وشــغل د. غــازي عضويــة مجالــس إدارة لــدى العديــد مــن الشــركات اململوكــة للبنــوك يف اململكــة 

األردنيــة الهاشــمية، إضافــة إلــى أنــه قــدم عــدة دراســات وأوراق بحثيــة منهــا مــا نشــر يف مجــالت رســمية 

وأخــرى قدمــت الســتكمال متطلبــات دراســية.

يحمل د. مصلح شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة منذ عام 2013.

السيد أحمد الصباح
عضو

د. غازي مصلح
عضو
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اللجان
1. جلان منبثقة عن مجلس إدارة املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع:

أ. جلنة احلوكمة:

السيد طارق املصري - رئيساً. 	
د. محمد األحمد. 	
الفاضلة روال الشنار. 	

ب. جلنة االستثمار والتمويل:

معالي السيد عزام الشوا- رئيساً. 	
السيد احمد الصباح.  	
د. عادل الزاغة. 	

ت.جلنة التدقيق الداخلي:

د. غازي مصلح / رئيساً. 	
السيد طارق املصري. 	
د. محمد األحمد. 	

ث. جلنة إدارة املخاطر:

الفاضلة روال الشنار / رئيساً. 	
د. عادل الزاغة. 	
د. غازي مصلح 	

2. جلان شكلت بحكم القانون:

جلنة التصفية:

املدير العام، السيد زاهر الهموز- رئيساً. 	
ممثل عن مراقب الشركات يف وزارة االقتصاد الوطني، السيد طارق ربايعة. 	
ممثل عن دائرة الرقابة والتفتيش يف سلطة النقد الفلسطينية، السيد مصطفى أبو صالح. 	
مستشاران من خارج املؤسسة يختارهما املجلس بناًء على خبرتهما وكفاءتهما يف مجال احملاسبة والتدقيق والقانون: 	

- د. حنا قفه، خبير مالي.

- أ.شرحبيل الزعيم، خبير قانوني.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،     

املؤسســة  إدارة  مجلــس  أعضــاء  اإلخــوة  عــن  ونيابــة  نفســي  عــن  -باألصالــة  يســرني 
الفلســطينية لضمــان الودائــع-أن أجــدد اللقــاء بكــم مــن خــالل تقــدمي التقريــر الســنوي 
الســادس للمؤسســة للعــام 2019، معبــراً عــن اعتــزازي بهــذه املؤسســة املهنيــة الرائــدة 
وبدورهــا احليــوي باعتبارهــا ركنــاً أساســياً مــن أركان شــبكة احلمايــة املصرفيــة الفاعلــة يف 

فلســطني، وكدعامــة أساســية يف حمايــة أمــوال املودعــني.

وقــد باتــت املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع تتمتــع بحضــوٍر الفــت علــى الصعيــد احمللــي والعاملــي رغــم حداثــة نشــأتها، 
حيــث شــاركت يف عــدة مؤمتــرات عربيــة ودوليــة، ممــا مّكنهــا مــن تبــادل اخلبــرات ومواكبــة أحــدث التطــورات يف مجــال حمايــة 
أمــوال املودعــني، وهــو مــا يســهم يف تعزيــز االســتقرار املالــي والثقــة بالنظــام املصــريف يف فلســطني واملســاهمة يف احلفــاظ 

علــى اســتقراره.

أظهــرت مؤشــراُت أداء اجلهــاز املصــريف الفلســطيني يف نهايــة العــام 2019 نتائــَج إيجابيــة، فقــد ارتفــع إجمالــي ودائــع العمــالء 
لــدى البنــوك املرخصــة يف نهايــة العــام 2019 مبقــدار 1,157.4 مليــون دوالر أو مــا نســبته 9.47% عــن مســتواه املســجل يف 
نهايــة العــام 2018 ليصــل إلــى حوالــي 13,384.7 مليــون دوالر، وســّجل إجمالــي املوجــودات لــدى البنــوك املرخصــة ارتفاعــاً 
مبقــدار 1,122.5 مليــون دوالر وبنســبة منــو 6.96% عــن مســتواه املســجل يف نهايــة العــام 2018 ليبلــغ حوالــي 17,250.4 
مليــون دوالر، باإلضافــة إلــى ارتفــاع الرصيــد القائــم لصــايف التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة مــن قبــل البنــوك املرخصــة يف 
نهايــة العــام 2019 مبقــدار 546.7 مليــون دوالر أو مــا نســبتُه 6.65 %عــن مســتواه يف العــام 2018 ليصــل إلــى حوالــي 8,763.3 
ــن  ــدل احملــدد م ــن املع ــى م ــال أعل ــة رأس امل ــة لكفاي ــدالت مرتفع ــى مع ــوك باحملافظــة عل ــث اســتمرت البن ــون دوالر، حي ملي
ــة العــام 2019، باإلضافــة  ــة حيــث بلغــت النســبة  16.6%يف نهاي ــر الدولي ــى مــن املعايي قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وأعل
ــغ         ــع مســتواها البال ــة م ــام 2019 باملقارن ــة الع ــغ 1.11 %يف نهاي ــي املوجــودات لتبل ــى اجمال ــد عل ــاع يف نســبة العائ ــى ارتف إل

0.95 % واملســجل يف نهايــة العــام 2018.

ويف اخلتــام، أرحــب بكــم مجــدداً، وأتشــرف بدعوتكــم لالطــالع علــى التقريــر الســنوي الســادس للمؤسســة الفلســطينية لضمــان 
الودائــع، وكلــي أمــٌل بــأن تكــون ســنة 2020 نقطــَة حتــوُّل إلــى األمــام يف عمليــة تنميــة اقتصادنــا الوطنــي، مؤكــداً ثقتــي بســالمة 

ومتانــة اجلهــاز املصريف الفلســطيني.
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كلمة املدير العام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،                             

للمؤسســة  الســادس  الســنوي  التقريــر  مــن  اجلديــد  اإلصــدار  لكــم  أقــدم  أن  يشــرفني 
الفلســطينية لضمــان الودائــع للعــام 2019، والــذي يتضمــن أبــرز اإلجنــازات التــي حققتهــا 
واملصــريف يف  املالــي  االســتقرار  املســاهمة يف  بهــدف  املنصــرم،  العــام  املؤسســة خــالل 
فلســطني وتعزيــز ثقــة اجلمهــور يف النظــام املصــريف الفلســطيني، حيــث تعــد املؤسســة ركنــاً 

وشــريكاً أساســياً يف شــبكة األمــان املالــي الفلســطيني.

متيــز العــام 2019 بتطــور املؤشــرات ذات الصلــة بالودائــع واملودعــني، حيــث بلغــت ودائــُع 
العمــالء اخلاضعــة ألحــكام قانــون املؤسســة حوالــي 12,725.7 مليــون دوالر يف نهايــة عــام 2019 مقارنــة بـــ 11,515.6 
مليــون دوالر يف نهايــة عــام 2018 وبنســبة ارتفــاع بلغــت 10.51%، علمــاً بــأن هــذه الودائــع تعــود حلوالــي 1,723 ألــف مــوِدع، 
ومبتوســط وديعــة بلــغ 7,383 دوالر لعــام 2019 مقارنــة بـــ 1,630 ألــف مــوِدع ومتوســط وديعــة بلــغ 7,064 دوالراً يف نهايــة عــام 
2018، يف حــني تبلــغ نســبة عــدد املودعــني املضمونــة ودائعُهــم بالكامــل وبســقف تعويــض عشــرين ألــف دوالر أو مــا يعادلهــا 

ــم ألحــكام القانــون يف نهايــة عــام 2019. بالعمــالت األُخــرى  93.9%مــن إجمالــي عــدد املوِدعــني اخلاضعــة ودائعُه

علــى الصعيــد املالــي، بلغــت إيــرادات املؤسســة مــن رســوم االشــتراك للبنــوك األعضــاء والعوائــد عليهــا حوالــي 38.3 مليــون 
دوالر يف نهايــة العــام 2019، منهــا 6.2 مليــون دوالر رســوم اشــتراك املصــارف اإلســالمية.  ومبــوازاة ذلــك متكنــت املؤسســة 
مــن تعزيــز وتدعيــم احتياطياتهــا لترتفــع إلــى حوالــي 187.9 مليــون دوالر يف نهايــة العــام 2019 وبنســبة منــو مقداُرهــا %24.9 

عــن نهايــة العــام الســابق.

علــى الصعيــد الدولــي، شــاركت املؤسســة مبؤمتــرات وفعاليــات عــدة، حيــث يأتــي ذلــك تعزيــزاً الســتراتيجية واهــداف 
املؤسســة الراميــة الــى بنــاء شــبكة عالقــات دوليــة مــع مؤسســات ضمــان الودائــع حــول العالــم مــن أجــل تعزيــز العالقــات 
وتبــادل اخلبــرات مــا بــني املؤسســة ونظيراتهــا مــن املؤسســات االقليميــة والدوليــة، بحيــث يتــم خــالل هــذه املؤمتــرات مناقشــة 
أبــرز التحديــات التــي تواجــه مؤسســات ضمــان الودائــع، واالســتفادة مــن جتــارب املؤسســات األخــرى يف تعزيــز دورهــا يف 

االســتقرار املالــي ودعــم االقتصــاد، وكذلــك االطــالع علــى آخــر املســتجدات بخصــوص أنظمــة ضمــان الودائــع. 

علــى الصعيــد احمللــي واصلــت املؤسســة يف بــذل جهودهــا لتحقيــق رؤيتهــا ورســالتها، فقــد أولــت املؤسســة اهتمامــاً كبيــراً 
مبوضــوع توعيــة اجلمهــور بنظــام ضمــان الودائــع يف فلســطني، حيــث أجــرت املؤسســة مســحاً ميدانيــاً يهــدف لقيــاس نســبة 
ــث بلغــت يف  ــام 2015، حي ــه يف الع ــت علي ــا كان ــى 28.6% عم ــت ال ــد ارتفع ــني أن النســبة ق ــور باملؤسســة، وتب وعــي اجلمه
ــوك والشــركات  ــن البن ــدد م ــة لع ــاءات التوعوي ــل واللق ــد سلســة مــن ورشــات العم ــا قامــت املؤسســة بعق ــه 11.8% كم حين

واجلمعيــات واملؤسســات واجلامعــات والكليــات، مت مــن خاللهــا التعريــف باملؤسســة وطبيعــة عملهــا ومهامهــا. 

ومــن اجلديــر بالذكــر أن املؤسســة اســتحدثت علــى هيكلهــا التنظيمــي وحــدة إدارة املخاطــر املؤسســية، والتــي تهــدف الــى 
تعزيــز الوعــي بثقافــة إدارة املخاطــر، وذلــك ضمــن التطويــر الداخلــي للمؤسســة.

يف اخلتــام، ال يســعني إال أن أتقــدم بجزيــل الشــكر ملعالــي رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة املؤسســة، وكافــة موظفيهــا، وألعضــاء 
شــبكة األمــان املالــي "ســلطة النقــد الفلســطينية ووزارة املاليــة"، وإلــى كافــة البنــوك األعضــاء يف املؤسســة وجمعيــة البنــوك 
الفلســطينية، مؤكديــن أننــا سنســتمر يف االرتقــاء بعملنــا محليــاً ودوليــاً مبــا ينســجم مــع أفضــل املمارســات الدوليــة احلديثــة 

يف هــذا القطــاع، ومحققــني رســالتنا وأهدافنــا يف ســبيل اســتقرار العمــل املصــريف الفلســطيني.
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الفصل األول:

 املؤشرات االقتصادية



املؤشرات االقتصادية 

تُعبــر املؤشــرات االقتصاديــة عــن احلالــة الراهنــة القتصــاد الدولــة، لذلــك تســعى الدولــة إلــى حتســني هــذه املؤشــرات مــن 
أجــل دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة يف الدولــة.

 1. مؤشرات االقتصاد الفلسطيني

ــه مختلفــاً عــن باقــي اقتصاديــات الــدول األُخــرى، ملــا يشــهده مــن أحــداث  يتســم االقتصــاد الفلســطيني بخصوصيــة جتعل
متالحقــة تؤثــر علــى أدائــه بشــكل ملحــوظ، حيــث انــه يعمــل يف ظــل بيئــة حتتــوي علــى العديــد مــن املخاطــر التــي حتــدُّ مــن 
قدرتــه علــى حتقيــق التنميــة االقتصاديــة، منهــا ممارســات االحتــالل اإلســرائيلي التــي تتمثــل يف اســتمرار احلصــار املفــروض 
عليــه وزيــادة التحكــم بحركــة املعابــر، وذلــك مــن أجــل تكريــس تبعيــة االقتصــاد احمللــي لالقتصــاد اإلســرائيلي، باإلضافــة إلــى 

اعتمــاده وبشــكل كبيــر علــى الدعــم اخلارجــي.

يف هــذا اجلــزء مــن التقريــر، ســيتم عــرض أهــم مؤشــرات االقتصــاد الكلــي للعــام 2019، بحيــث ســيتم توضيــح أداء االقتصــاد 
الفلســطيني خــالل هــذا العــام باالســتعانة بعــدة مؤشــرات كالنــاجت احمللــي اإلجمالــي، والطلــب الكلــي، ومعــدل البطالــة .1

1.1 الناجت احمللي اإلجمالي:

حافــظ النــاجت احمللــي اإلجمالــي علــى معــدل منــو مســتقر بحيــث ارتفــع حوالــي 0.9 %مقارنــة مــع العــام 2018، باألســعار 
الثابتــة حوالــي 15,764.40  مليــون دوالر ، ويأتــي ذلــك بالرغــم مــن األزمــة املاليــة التــي حلــت علــى االقتصــاد، والتــي شــهدت 

احتجــازاً ألمــوال املقاصــة ألكثــر مــن 6 أشــهر متتاليــة.

شكل )1(: إجمالي الناجت احمللي الفلسطيني للفترة )2019-2012(
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1.2 نصيب الفرد من الناجت احمللي:

يُســتخدم مؤشــر نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللــي كمقيــاس ملســتوى املعيشــة يف املجتمــع، بحيــث ينعكــس األثــر الفعلــي 
لالقتصــاد علــى دخــل الفــرد، وتراجــع نصيــب الفــرد مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي بنســبة 1.5 %عــن العــام 2018 ليصبــح 
ــا االقتصــاد  ــي منه ــي يعان ــة الت ــود هــذا التراجــع يف متوســط الدخــول بســبب األوضــاع الصعب ــي 3,364.7 دوالر، ويع حوال

الفلســطيني مــن فــرض حصــار شــديد علــى حركــة االســتيراد والتصديــر وزيــادة معــدالت البطالــة والفقــر.

شكل)2(: نصيب الفرد من الناجت احمللي الفلسطيني للفترة )2019-2012(

1.3 الطلب الكلي:

خــالل العــام 2019 شــهد حجــم الطلــب الكلــي تذبذبــاً يف معــدالت النمــو يف بنــوده الرئيســية )االســتهالك النهائــي، وحجــم 
ــل تراجــع معــدل النمــو يف  االســتثمار، وصــايف الصــادرات(، فقــد حقــق االســتهالك النهائــي منــو بنســبة 2.1 % ، يف املقاب

االســتثمار 1.4% عــن العــام 2018.

علــى صعيــد العجــز يف امليــزان التجــاري، زاد معــدل النمــو يف الصــادرات 1.7 %، وزاد حجــم الــواردات بنســبة 1.3% عــن 
معــدل النمــو يف العــام 2018.
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شكل)3(: إجمالي الطلب الكلي الفلسطيني للفترة )2019-2012(

1.4 مؤشرات سوق العمل:

ارتفــع عــدد العاملــني يف الســوق احمللــي مــن 827 ألــف عامــل عــن العــام 2018 الــى 877 ألــف عامــل يف العــام 2019، 
اذ ارتفــع العــدد يف الضفــة الغربيــة بنســبة 8% ،كمــا ارتفــع العــدد يف قطــاع غــزة بنســبة 3% لنفــس الفتــرة.  ومــن اجلديــر 
بالذكــر أن حوالــي 7 مــن كل 10 ذكــور هــم مشــاركني يف القــوى العاملــة مقابــل حوالــي 2 مــن كل 10 إنــاث.  كمــا أن هنــاك 
فــرق بزيــادة نســبة مشــاركة اإلنــاث يف القــوى العاملــة يف قطــاع غــزة عنهــا يف الضفــة الغربيــة حيــث بلغــت النســبة 19 % يف 

قطــاع غــزة مقابــل 17 % يف الضفــة الغربيــة.2

شكل)4(: معدل البطالة الفلسطيني للفترة )2019-2012(

2   تقرير القوى العاملة الصادر من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2019. 
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انخفض معدل البطالة بني املشاركني يف القوى العاملة من 26.2 % خالل عام 2018 الى 25.3 % خالل عام 2019. 

ومــا يــزال التفــاوت كبيــراً يف معــدل البطالــة بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلــغ يف قطــاع غــزة 45 % مقابــل 
ــور يف  ــل 21 % للذك ــاث 41 % مقاب ــة لإلن ــدل البطال ــغ مع ــد بل ــس فق ــى مســتوى اجلن ــا عل ــة، أم ــة الغربي 14.6% يف الضف

فلســطني. 

2. مؤشرات القطاع املصريف الفلسطيني

القطــاع املصــريف جــزءٌ ال يتجــزأ مــن االقتصــاد الفلســطيني، إذ يُعتبــر التطــور يف مؤشــرات القطــاع املصــريف مقياســاً لتحســن 
مســتوى االقتصــاد بشــكل عــام، بحيــث تســعى ســلطُة النقــد الفلســطينية إلــى احملافظــة علــى االســتقرار املالــي يف فلســطني 
مــن خــالل ضبــط هــذه املؤشــرات، ولقــد أظهــرت املؤشــرات املاليــة الرئيســية للبنــوك العاملــة يف فلســطني لعــام 2019 حتســناً 

يف مؤشــرات أدائهــا مقارنــًة مــع تلــك املؤشــرات للعــام 2018، وفيمــا يلــي ملخــٌص ألهــم تطــورات تلــك املؤشــرات:3

2.1 إجمالي الودائع

ــة عــام  ــون دوالر يف نهاي ــى مــا مقــداُره 13,384.7 ملي ــدى اجلهــاز املصــريف الفلســطيني إل ــع العمــالء ل ــي ودائ ارتفــع إجمال
2019 مقابــل 12,227.3 مليــون دوالر يف نهايــة  عــام 2018، أي بزيــادة قدُرهــا 1,157.4 مليــون دوالر ونســبتُها 9.47 %، 

ــام 2018.  ــون دوالر ونســبتُها 2.04 % خــالل الع ــا 244.8 ملي ــادة مقداُره ــل زي مقاب

شكل)5(: التطور التاريخي لودائع العمالء للفترة )2019-2009(

3  بيانات أولية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، قابلة للتعديل.
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شكل)6(: توزيع الودائع على القطاعات املختلفة للفترة )2019-2018(

زادت حصــة االفــراد والشــركات مــن إجمالــي ودائــع العمــالء خــالل العــام 2019، حيــث بلغــت 74.4 % و %19.1  	
علــى التوالــي، مقارنــة مــع 74.1 % و18.0 % علــى التوالــي يف العــام 2018، يف املقابــل قلــت حصــة قطــاع املؤسســات 

واجلمعيــات والقطــاع العــام يف إجمالــي ودائــع العمــالء.

جدول )1(: توزيع الودائع لدى اجلهاز املصريف على القطاعات املختلفة )مليون دوالر( ونسبة النمو للفترة )2019-2018(

 القطاع العاماملؤسسات واجلمعياتالشركاتاالفراد

20189,066.52,196.1360.1604.7

20199,956.02,559.8365.2503.7

%16.7-%1.4%16.6%9.8نسبة النمو

شكلت الودائع اململوكة من قبل األفراد ما نسبته 74.4 % من إجمالي ودائع العمالء لدى اجلهاز املصريف يف نهاية 
العام 2019.
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جدول )2(: توزيع ودائع العمالء لدى اجلهاز املصريف على العمالت املختلفة )مليون دوالر( ونسبة النمو للفترة )2019-2018( 

ودائع العمالت األخرىودائع الدوالرودائع الدينارودائع الشيقل

20184,458.22,814.84,597.3357.0

20194,805.92,995.75,186.6396.5

11.1 %12.8 %6.4 %7.8 %نسبة النمو

جدول )3(: تطور الودائع واملودعني يف البنوك التجارية مقارنة مع البنوك اإلسالمية لألعوام )2019-2010(

السنة
االجماليعدد املودعني )ألف دوالر(الودائع )مليون دوالر(

الودائع بنوك اسالميةبنوك جتاريةبنوك اسالميةبنوك جتارية
)باملليون(

املودعني 
)باآلف(

20116,4355371,2231936,9731,416

20126,8586261,2562087,4841,464

20137,5537511,2332038,3041,435

20148,0538821,2452228,9351,467

20158,6001,0541,2641969,6541,460

20169,3191,2851,31422310,6051,536

201710,3451,6371,34425911,9821,604

201810,3911,8361,35528112,2271,636

201911,1722,2131,38834313,3851,731

يســتحوذ حجــم الودائــع لــدى البنــوك التجاريــة علــى نســبة كبيــرة مــن إجمالــي الودائــع، فلقــد بلغــت حوالــي 83.5 % يف نهايــة 
العــام 2019 مســجلًة انخفاضــاً بنســبة 1.76 % عــن العــام الســابق، والــذي بلغــت بــه النســبة حوالــي 85 % ، يف املقابــل بلغــت 

نســبة الودائــع يف البنــوك اإلســالمية 16.5 % محققــًة ارتفاعــاً بنســبة 9.9 % عــن العــام الســابق والتــي بلغــت 15.01 %.

114



شكل)7(: مقارنة قيمة الودائع يف البنوك التجارية مع البنوك اإلسالمية

شكل)8(: مقارنة نسبة عدد املودعني يف البنوك التجارية مع البنوك اإلسالمية

بلغــت نســبة عــدد املوِدعــني يف البنــوك التجاريــة 80.2 % يف العــام 2019 مقارنــة مــع 82.8 % يف العــام 2018 محققــة 
انخفاضــاً بنســبة 3.14 %.
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2.2 محفظة التسهيالت االئتمانية:

بلــغ مقــدار صــايف التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة للجهــاز املصــريف حوالــي 8,763.3 مليــون دوالر يف نهايــة العــام  	
ــون دوالر ونســبتها %6.6، وقــد  ــادة قدرهــا 546.8 ملي ــة العــام 2018 وبزي ــون دوالر يف نهاي ــل 8,216.5 ملي 2019 مقاب
شــكلت هــذه التســهيالت مــا نســبتُه 50.8 % مــن اجمالــي املوجــودات يف العــام 2019 مقابــل 50.9 % يف نهايــة العــام 

.2018

بلــغ مقــدار االلتزامــات خــارج قائمــة املركــز املالــي )التســهيالت غيــر املباشــرة( للجهــاز املصــريف حوالــي 1,562.8  	
مليــون دوالر يف نهايــة العــام 2019 مقابــل 1,401.3 مليــون دوالر يف نهايــة العــام 2018 بزيــادة قدرهــا 161.5 مليــون 
ــي املوجــودات يف  ــا نســبتُه 9.1 % مــن اجمال ــر املباشــرة م ــد شــكلت هــذه التســهيالت غي دوالر ونســبتها 11.5 %، وق

العــام 2019 مقابــل 8.7 % يف العــام 2018.

2.3 التسهيالت االئتمانية املتعثرة:

ارتفعــت نســبة التســهيالت غيــر العاملــة منســوبًة إلــى إجمالــي التســهيالت املباشــرة يف اجلهــاز املصــريف بنســبة           	
.2018 العــام  يف   % 3.04 بـــ  مقارنــًة   2019 العــام  يف   3.96% حوالــي  بلغــت  حيــث   ،% 30.3

انخفضــت نســبة تغطيــة املخصصــات إلــى التســهيالت غيــر العاملــة لــدى اجلهــاز املصــريف لتبلــغ 76.94 % يف نهايــة  	
العــام 2019 مقابــل 86.23 % للعــام 2018، أي بانخفــاض نســبته 10.8 %.

ــاز املصــريف  	 ــي التســهيالت للجه ــى إجمال ــة إل ــة املمنوحــة لألطــراف ذات العالق ــت نســبة التســهيالت االئتماني ارتفع
بنســبة 17.7 % حيــث بلغــت يف العــام 2019 حوالــي 6.44 % مقابــل 5.47 % للعــام 2018.

 2.4 مؤشرات األداء للقطاع املصريف

2.4.1  نسبة كفاية رأس املال

ــة رأس املــال إلجمالــي اجلهــاز املصــريف حوالــي 16.6 % للعــام 2019، مقابــل 16.8 % للعــام 2018،  	 بلغــت نســبة كفاي
ــا أن  ــدار 12 % كم ــال مبق ــة رأس امل ــى لنســبة كفاي ــد الفلســطينية حتــدد احلــد األدن ــأن تعليمــات ســلطة النق ــاً ب علم

مقــررات بــازل )2( حتــدد احلــد األدنــى لنســبة كفايــة رأس املــال مبقــدار 8 %.

2.4.2  الربحية

بلــغ صــايف األربــاح بعــد الضريبــة للجهــاز املصــريف يف نهايــة العــام 2019 مــا مقــداُره 164.2 مليــون دوالر مقابــل  	
178.6 مليــون دوالر يف نهايــة العــام 2018 وبانخفــاض قــدُره 14.4 مليــون دوالر ونســبتُه 8.1 %.

ــام  	 ــة الع ــي 1.11 % يف نهاي ــاز املصــريف حوال ــدى اجله ــي املوجــودات ل ــى اجمال ــة إل ــد الضريب ــد بع ــت نســبة العائ بلغ
.2018 العــام  نهايــة  يف   % 0.95 مقابــل   2019

بلغــت نســبة العائــد بعــد الضريبــة الــى الشــريحة األولــى مــن رأس املــال لــدى اجلهــاز املصــريف حوالــي 10.08 % يف  	
.2018 العــام  نهايــة  يف   %  11.20 مقابــل   2019 العــام  نهايــة 
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شكل )9(: صايف الدخل للبنوك العاملة يف فلسطني للفترة )2019-2009(

2.5  أداء البنوك األعضاء

ســجلت املؤشــرات املصرفيــة للبنــوك األعضــاء -والبالــغ عدُدهــا 14 بنكاً-منــواً حقيقيــاً علــى مســتوى حجــم الودائــع وحجــم 
االئتمــان، وهــذا يعكــس مــدى ثقــة اجلمهــور باجلهــاز املصــريف، نظــراً إلنشــاء املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع 
ولإلجــراءات التــي تتخذهــا ســلطة النقــد الفلســطينية مــن أجــل تعزيــز االســتقرار املالــي، هــذا يأتــي يف ظــل العمــل يف بيئــة 

تتســم بعــدم االســتقرار االقتصــادي واملالــي.

وفيما يلي ملخص ألهم تطورات مؤشرات أداء البنوك األعضاء خالل العام 2019:

2.5.1. عدد الفروع واملكاتب 

ازداد عــدد الفــروع واملكاتــب يف نهايــة العــام 2019، حيــث بلــغ عــدد الفــروع واملكاتــب للمصــارف العاملــة يف فلســطني 370 يف 
نهايــة العــام 2019، مقابــل 351 يف نهايــة العــام 2018 أي بزيــادة مقداُرهــا )19( فرعــاً ومكتبــاً، وهــذا تطبيــق لسياســة 

التفــرع التــي اعتمدتهــا ســلطة النقــد الفلســطينية بهــدف زيــادة كفــاءة اخلدمــات املقدمــة للجمهــور.

2.5.2. موجودات ومطلوبات البنوك العاملة يف فلسطني

مليــون دوالر مقابــل  	  17,250.4 2019 حوالــي  العــام  نهايــة  العاملــة يف فلســطني  البنــوك  بلــغ اجمالــي موجــودات 
ــادٍة  ــل زي ــون دوالر ونســبتُها 6.96 %، مقاب ــادٍة قدُرهــا 1,122.5 ملي ــام 2018، بزي ــة الع ــون دوالر يف نهاي 16,127.9 ملي

قدُرهــا 305.9 مليــون دوالر ونســبتُها 1.9 % خــالل العــام 2018.

مقابــل  	 دوالر  مليــون   15,265.2 حوالــي   2019 العــام  نهايــة  فلســطني  العاملــة يف  البنــوك  مطلوبــات  اجمالــي  بلــغ 
ــادٍة  ــل زي ــون دوالر ونســبتها 7.37 %، مقاب ــادٍة قدُرهــا 1,048.8 ملي ــام 2018، بزي ــة الع ــون دوالر يف نهاي 14,216.4 ملي

قدُرهــا 287.3 مليــون دوالر ونســبتُها 2.1 % خــالل العــام 2018.

بلــغ إجمالــي حقــوق امللكيــة لــدى البنــوك العاملــة يف فلســطني نهايــة العــام 2019 حوالــي 1,985.2 مليــون دوالر مقابــل  	
1,911.5 مليــون دوالر يف نهايــة العــام 2018، بزيــادة قدُرهــا 73.6 مليــون دوالر ونســبتُها 3.85 %، مقابــل زيــادة قدُرهــا 

18.6 مليــون دوالر ونســبتُها 0.98 % خــالل العــام 2018.
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 عئاد?لا ناE8ل ة12343لفلا ة1س#8لا ءاFنإل ًا%;ن ،يف%+8لا زاهcلاZ ر?هc8لا ةقث Xhم odع_ اxهو ،نا8*ئالا
 1a*ت ة}3ب يف ل8علا ل∫ يف يتأ_ اxه ،يلا8لا را%ق*سالا \P\عت لجأ Bم ة12343لفلا Xق4لا ة2لس اهÑx*ت ي*لا تاءا%جإللو
ZعXدا+*قالا را%ق*سالا مv يلا8لاو. 

 :2019 ماعلا لالخ ءاEعألا ك?i4لا ءادأ تا%ش#م تار?2ت aهأل ًا+Ñلم يلی ا38فو

  yتا[$لاو عو7فلا دaع 2.5.1

 يف ةلماعلا فرا+8لل ùتا8oلاو عو%فلا دXع غلب ´3ح ،2019 ماعلا ة_اهن يف ùتا8oلاو عو%فلا دXع دادزا
 ًاع%ف )19( اهُراXقم ةداP\ب vأ 2018 ماعلا ة_اهن يف 351 لباقم ،2019 ماعلا ة_اهن يف 123B 370لف
 ةمXق8لا تامÑXلا ةءاف] ةداPز فXهب ة12343لفلا Xق4لا ة2لس اهت8X*عا ي*لا ع%ف*لا ةسا13ل 2i3wت اxهو ،ًاo*iمو
 .ر?هc8لل

 P,+'لف يف ةلماعلا كs-1لا تا1Üل+مو تاد1ج1م 2.5.2

 لباقم رالود ن?3لم 17,250.4 يلا?ح 2019 ماعلا ة_اهن 123Bلف يف ةلماعلا ك?i4لا تاد?ج?م يلا8جا غلب -
 لباقم ،%6.96 اهُ*1iنو رالود ن?3لم 1,122.5 اهُرXق ٍةداP\ب ،2018 ماعلا ة_اهن يف رالود ن?3لم 16,127.9

 .2018 ماعلا لالخ %1.9 اهُ*1iنو رالود ن?3لم 305.9 اهُرXق ٍةداPز
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شكل)10(: إجمالي املوجودات للبنوك العاملة يف فلسطني يف نهاية عام 2019 

بلــغ مقــدار مجمــوع االســتثمارات )أســهم وســندات داخــل وخــارج فلســطني( لــدى البنــوك األعضــاء حوالــي 1,401.7  	
مليــون دوالر يف نهايــة العــام 2019 مقابــل 1,373.5 مليــون دوالر يف نهايــة العــام 2018، بزيــادة قدرهــا 28.3 مليــون 
دوالر ونســبتُها 2 %، وشــّكلت هــذه االســتثمارات مــا نســبتُه 8.12 % مــن إجمالــي املوجــودات يف نهايــة العــام 2019 

ــة العــام 2018. مقابــل 8.51 % يف نهاي

شكل )11(: التغير يف صايف املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية للبنوك العاملة يف فلسطني للفترة )2019-2017(
32 

 

 لباقم رالود ن?3لم 15,265.2 يلا?ح 2019 ماعلا ة_اهن 123Bلف يف ةلماعلا ك?i4لا تاÜ?ل2م يلا8جا غلب -
 لباقم ،%7.37 اه*1iنو رالود ن?3لم 1,048.8 اهُرXق ٍةداP\ب ،2018 ماعلا ة_اهن يف رالود ن?3لم 14,216.4

 .2018 ماعلا لالخ %2.1 اهُ*1iنو رالود ن?3لم 287.3 اهُرXق ٍةداPز

 رالود ن?3لم 1,985.2 يلا?ح 2019 ماعلا ة_اهن 123Bلف يف ةلماعلا ك?i4لا Xhل ةM3ل8لا ق?قح يلا8جإ غلب -
 لباقم ،%3.85 اهُ*1iنو رالود ن?3لم 73.6 اهُرXق ةداP\ب ،2018 ماعلا ة_اهن يف رالود ن?3لم 1,911.5 لباقم
 .2018 ماعلا لالخ %0.98 اهُ*1iنو رالود ن?3لم 18.6 اهُرXق ةداPز

  2019 ماع ةhاهن يف P,+'لف يف ةلماعلا كs-1لل تاد1ج1$لا يلا$جإ :)10( ل[ش

 
 

 
 1,401.7 يلا?ح ءاEعألا ك?i4لا Xhل )123Bلف جراخو لخاد تا4Xسو aهسأ( تاراm8*سالا ع?c8م راXقم غلب -

 28.3 اهرXق ةداP\ب ،2018 ماعلا ة_اهن يف رالود ن?3لم 1,373.5 لباقم 2019 ماعلا ة_اهن يف رالود ن?3لم
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 ة_اهن يف تاد?ج?8لا يلا8جإ Bم %8.12 هُ*1iن ام تاراm8*سالا هxه úلoّشو ،%2 اهُ*1iنو رالود ن?3لم
 .2018 ماعلا ة_اهن يف %8.51 لباقم 2019 ماعلا

 ة57فلل P,+'لف يف ةلماعلا كs-1لل ة,}ل$لا ق1قحو تا1Üل+$لاو تاد1ج1$لا يلا$جا يف 7,غ5لا :)11( ل[ش
)2017-2019( 

 

 

 

 )2019-2017( ة57فلل ءا.عألا كs-1لل يلا$لا ءادألا تا7ش%م rهأ

 

 )2019-2017( يلا$لا ءادألا تا7ش%م rهأ :)4( لوaج

 2019 2018 2017 ةGسkلا

67اص ة2س0
 %50.8 %50.9 %50.0 تادوجوملا A8امجإ Aإ تال=هس;لا 8

 Aا VW7طسلف جراخو لخاد "تادنسو مهسأ" تارامث;سالا ة2س0
 %8.1 %8.5 %7.6 تادوجوملا A8امجإ

 %3.96 %3.04 %2.32 ة[\ا2ملا تال=هس;لا A8امجإ Aا ةلماعلا YWغ تال=هس;لا ة2س0
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أهم مؤشرات األداء املالي للبنوك األعضاء للفترة )2019-2017(

جدول )4(: أهم مؤشرات األداء املالي للفترة )2019-2017(

201720182019النسبة

50.8 %50.9 %50.0 %نسبة صايف التسهيالت إلى إجمالي املوجودات

الى  فلسطني  وخارج  داخل  وسندات"  "أسهم  االستثمارات  نسبة 
8.1 %8.5 %7.6 %إجمالي املوجودات

3.96 %3.04 %2.32 %نسبة التسهيالت غير العاملة الى إجمالي التسهيالت املباشرة

16.60 %16.80 %16.60 %نسبة كفاية رأس املال

1.11 %0.95 %1.09 %نسبة العائد على إجمالي املوجودات )بعد الضريبة(

جدول )5(: البنوك العاملة يف فلسطني يف نهاية العام 2019 

عدد الفروع واملكاتب يف تاريخ التأسيس البنوك العاملة يف فلسطني يف العام 2019 
نهاية عام 2019

اجمالي املوجودات يف نهاية العام 
2019 )باملليون دوالر(

البنوك احمللية 

1960734,064.6فلسطني م. ع. م

1995391,330.3القدس 

1997451,327.1اإلسالمي الفلسطيني

1996251,271.4اإلسالمي العربي

2006281,218.4البنك الوطني 

199520506.7االستثمار الفلسطيني

20169235.2الصفا

البنوك الوافدة 

1994323,968.5العربي 

1986221,026.4القاهرة عمان

199515723.9االسكان للتجارة والتمويل

199438662.5األردن

199510449.1األهلي االردني

19947261.4 التجاري االردني

19947204.9العقاري املصري العربي
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شكل)12(: عدد الفروع واملكاتب للبنوك يف نهاية العام 2019 

36 

 

 
 
  2019 ماعلا ةhاهن يف كs-1لل yتا[$لاو عو7فلا دaع :)12( ل[ش
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جدول )6(: توزيع ودائع العمالء واالئتمان جغرافيا حسب املنطقة )باملليون دوالر( 

20182019املنطقة اجلغرافية

 اجمالي االئتمان 
 اجمالي  اجمالي ودائع العمالء املباشر 

 اجمالي ودائع العمالء االئتمان املباشر 

4,1274,4924,7074,734رام اهلل والبيرة

12446894523الرام 

230431196483العيزرية

4539524681,036بيت حلم 

35684691بيت جاال

49615بيت ساحور

5031,1135371,245اخلليل 

163141166159أريحا

193540205617طولكرم 

1,0151,5891,1011,742نابلس

11013670158سلفيت 

538944101طوباس 

111222116240قلقيلية 

367819377934جنني 

7,48911,0708,13212,077الضفة الغربية 

641803617880غزة

7813075148خانيونس

61615675رفح 

52384741دير البلح 

57675593النصيرات 

61585870جباليا 

9491,1589071,308قــطـاع غــزة

8,43812,2279,03913,385املجموع الكلي 
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نطاق التغطية: 

أ. الودائع اخلاضعة ألحكام القانون:

بلغــت ودائــع العمــالء اخلاضعــة ألحــكام قانــون املؤسســة حوالــي 12,725.7 مليــون دوالر يف نهايــة عــام 2019 مقارنــة بـــ 
11,515.6 مليــون دوالر يف نهايــة عــام 2018 وبنســبة ارتفــاع بلغــت 10.51 %، علمــاً بــأن هــذه الودائــع تعــود حلوالــي 1,723 
ألــف مــوِدع، مبتوســط وديعــة بلــغ 7,383 دوالر لعــام 2019 مقارنــة بـــ 1,630 ألــف مــودع، ومتوســط وديعــة بلــغ 7,064 

دوالر لعــام 2018.

شكل)13(: ودائع العمالء اخلاضعة للقانون

شّكلت الودائع اخلاضعة ألحكام القانون ما نسبتُه 95.1 % من إجمالي ودائع العمالء لدى البنوك األعضاء يف 
نهاية العام 2019

ب. الودائع املضمونة بالكامل:

شــكلت الودائــع املضمونــة بالكامــل وفــَق أحــكام القانــون )الودائــع التــي يقــل رصيُدهــا عــن أو يســاوي عشــرين ألــف دوالر أو 
مــا يعادلهــا بالعمــالت األُخــرى( مــا نســبتُه 21.7 % مــن إجمالــي الودائــع اخلاضعــة ألحــكام القانــون يف نهايــة عــام 2019، 
حيــث بلغــت مــا مقــداُره 2,760.2 مليــون دوالر، تعــود حلوالــي 1,618 ألــف مــودع ومبتوســط وديعــة بلــغ 1,706 دوالراً 
بلــغ 1,688  ألــف مــودع مبتوســط وديعــة  بـــ 2,591.8 مليــون دوالر يف نهايــة عــام 2018 تعــود حلوالــي 1,535  مقارنــة 
دوالراً، حيــث بلغــت نســبة عــدد املوِدعــني املضمونــة ودائُعهــم بالكامــل مــن إجمالــي عــدد املوِدعــني اخلاضعــة ودائُعهــم ألحــكام 

ــي 93.9 %. ــة عــام 2019 حوال ــون يف نهاي القان

38 

 

 1,308 907 1,158 949 ةزــغ عاـطــق

 ÉÑd  8,438 12,227 9,039 13,385لا عÇمجملا

 

 

  :ة,+غ5لا قا+ن
 ن1ناقلا ما[حأل ةعضا{لا عئاد1لا .أ

 2019 ماع ة_اهن يف رالود ن?3لم 12,725.7 يلا?ح ة1س#8لا ن?ناق ماoحأل ةعضاÑلا ءال8علا عئادو úغلب
 هxه نأZ ًا8لع ،ú 10.51%غلب عافترا ةÜ41iو 2018 ماع ة_اهن يف رالود ن?3لم 11,515.6 ـب ةنراقم
 1,630 ـب ةنراقم 2019 ماعل رالود 7,383 غلب ةع_دو ªس?*Z8 ،عِد?م فلأ 1,723 يلا?Yل د?عت عئاد?لا
 .2018 ماعل رالود 7,064 غلب ةع_دو ªس?*مو ،عد?م فلأ

 ن1ناقلل ةعضا{لا ءال$علا عئادو :)13( ل[ش

 

 

 

 ,نوناقلا ماكحأل ةعضاخلا عئادولا
95.1% 

 ,نوناقلا ماكحأ نم هانثتسملا عئادولا
4.9% 

رالود نویلم 13,384.7 ءاضعالا كونبلا ىدل ءالمعلا عئادو

 Pم %95.1 هs5ُ'ن ام ن1ناقلا ما[حأل ةعضا{لا عئاد1لا †لّ[ش

2019 ماعلا ةhاهن يف ءا.عألا كs-1لا aãل ءال$علا عئادو يلا$جإ  

 

2017 

ودائع العمالء لدى البنوك االعضاء  13,384.7 مليون دوالر
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ت. الودائع املضمونة جزئيًا:

أمــا الودائــع اخلاضعــة ألحــكام القانــون التــي تزيــد علــى عشــرين الــف دوالر أو مــا يعادلهــا بالعمــالت األُخــرى – أي املضمونــة 
جزئيــاً – فقــد بلغــت حوالــي 9,965.5 مليــون دوالر يف نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بـــ 8,923.7 مليــون دوالر يف نهايــة عــام 

ــة عــام 2019. ــون يف نهاي ــة ألحــكام القان ــع اخلاضع ــي الودائ ــن إجمال ــا نســبتُه 78.3 % م 2018، لتشــكَل م

وتعــود هــذه الودائــع حلوالــي 105 ألــف مــودع يشــكلون مــا نســبتُه 6.1 % مــن إجمالــي عــدد املودعــني اخلاضعــة ودائُعهــم 
ألحــكام القانــون، مبتوســط وديعــة بلــغ 94,435 دوالراً يف نهايــة عــام 2019 مقارنــة بـــ 95 ألــف مــوِدع مبتوســط وديعــة بلــغ 

94,020 دوالراً يف نهايــة عــام 2018.

ث. التعويض الفوري:

ــز قيمــة التعويــض الفــوري لــدى أكبــر بنــك يف نهايــة عــام 2019 مــا نســبتُه 22.7 %، يف حــني بلغــت نفــس  بلغــت نســبة تركُّ
ــوك. ــة بن ــر ثالث ــدى أكب ــا نســبتُه 55.2 % ل ــا نســبتُه 44.6 %، وم ــر بنكــني م ــدى أكب النســبة ل

بلغــت نســبة عــدد املودعــني املضمونــة ودائُعهــم جزئيــاً حوالــي 6.1 % مــن إجمالــي عــدد املوِدعــني اخلاضعــة 
ودائُعهــم ألحــكام القانــون يف نهايــة العــام 2019

شــّكلت الودائــع املضمونــة جزئيــاً مــا نســبته 78.3 % مــن إجمالــي الودائــع اخلاضعــة ألحــكام القانــون يف نهايــة 
عــام 2019

بلغــت نســبة عــدد املوِدعــني املضمونــة ودائُعهــم بالكامــل حوالــي 93.9 % مــن إجمالــي عــدد املوِدعــني اخلاضعــة 
ودائُعهــم ألحــكام القانــون يف نهايــة عــام 2019.

شــكلت الودائــع املضمونــة بالكامــل مــا نســبتُه 21.7 % مــن إجمالــي الودائــع اخلاضعــة ألحــكام القانــون يف نهايــة 
عــام 2019.
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جدول )7(: أهم مؤشرات ودائع العمالء واملوِدعني يف البنوك األعضاء للفترة )2019-2012(

البند / نهاية الفترة
"كانون 
 األول 
"12

"كانون 
 األول 

"13

"كانون 
 األول 
"14

"كانون 
 األول 

"15

"كانون 
 األول 

"16

"كانون 
 األول 

"17

"كانون 
 األول 

"18

"كانون 
 األول 

"19

نسبة 
النمو

اجمالي ودائع العمالء لدى البنوك األعضاء )مليون 
9.5 %7,484.28,303.78,934.59,654.210,604.711,982.512,227.313,384.7دوالر(

إجمالي عدد املودعني لدى البنوك األعضاء )ألف 
5.8 %1,4641,4351,4671,4601,5361,6041,6361,730مودع(

متوسط الوديعة لعدد املودعني لدى البنوك األعضاء 
3.5 %5,1125,7866,0916,6126,9027,4727,4747,735)دوالر(

10.5 %6,8287,5838,1208,9369,71311,09911,51612,726اجمالي الودائع اخلاضعة ألحكام القانون )مليون دوالر(

عدد املودعني اخلاضعة ودائعهم ألحكام القانون )ألف 
5.7 %1,4601,4311,4631,4551,5311,5901,6301,724مودع(

متوسط الوديعة للعمالء اخلاضعني ألحكام القانون 
4.5 %4,6785,2975,5506,1416,3436,9807,0647,383)دوالر(

نسبة إجمالي الودائع اخلاضعة ألحكام القانون 
الى إجمالي ودائع العمالء لدى البنوك األعضاء 

)%(
91.2%91.3%90.9%92.6%91.6%92.6%94.2%95.1%% 1.0

8.5 %2,0932,2192,4092,6192,8394,4124,4904,871قيمة التعويض الفوري )مليون دوالر(

قيمة ودائع العمالء املضمونة بالكامل )الودائع التي 
يقل رصيدها أو يساوي سقف الضمان( )مليون 

دوالر(
1,0481,0931,1981,3011,3822,4592,5922,760% 6.5

عدد العمالء املضمونة ودائعهم بالكامل )ألف 
5.4 %1,3551,3191,3421,3241,3861,4931,5351,618مودع(

1.1 %7738298939839971,6481,6881,706متوسط الوديعة للعمالء املضمونة ودائعهم بالكامل )دوالر(

قيمة ودائع العمالء املضمونة جزئيا )الودائع التي 
11.7 %5,7816,4906,9227,6358,3318,6408,9249,966يزيد رصيدها عن سقف الضمان( )مليون دوالر(

10.6 %1051131211321469895105عدد العمالء املضمونة ودائعهم جزئيا )ألف مودع(

متوسط الوديعة للعمالء املضمونة ودائعهم جزئيا 
0.4 %55,30657,63157,13857,96257,17488,48294,02094,435)دوالر(

نسبة قيمة ودائع العمالء املضمونة بالكامل الى 
3.6- %21.7 %22.5 %22.2 %14.2 %14.6 %14.8 %14.4 %15.3 %اجمالي الودائع اخلاضعة ألحكام القانون )%(

نسبة قيمة ودائع العمالء املضمونة جزئيا الى اجمالي 
1.0 %78.3 %77.5 %77.8 %85.8 %85.4 %85.2 %85.6 %84.7 %الودائع اخلاضعة ألحكام القانون )%(

نسبة عدد العمالء املضمونة ودائعهم بالكامل الى عدد 
0.3- %93.9 %94.2 %93.9 %90.5 %90.9 %91.7 %92.1 %92.8 %املودعني اخلاضعة ودائعهم ألحكام القانون )%(

نسبة عدد العمالء املضمونة ودائعهم جزئيا الى عدد 
7.27.9v% 8.3% 9.1% 9.5% 6.1% 5.8% 6.1% 5.2 %املودعني اخلاضعة ودائعهم ألحكام القانون )%(

0.11- %44.59 %44.64 %45.58 %45.22 %46.40 %48.10 %  نسبة تركز قيمة التعويض الفوري لدى أكبر بنكني )%(

نسبة تركز قيمة التعويض الفوري لدى أكبر ثالثة بنوك 
)%(  % 57.30% 56.70% 53.32% 54.02% 54.49% 55.23% 1.36
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الفصل الثاني: 
املؤسسة الفلسطينية

 لضمان الودائع



1. نظام ضمان الودائع يف فلسطني

إن توفــر آليــاٍت واضحــة وســليمة حلمايــة أمــوال املوِدعــني وحلمايــة البنــوك مــن التعثــر وضمــان االســتقرار املالــي يف اجلهــاز 
املصــريف هــو أمــٌر ضــروري، نظــراً للــدور الهــام الــذي حتتلــه البنــوك يف التأثيــر علــى االقتصــاد الكلــي يف الدولــة، لذلــك جنــد 
أن قــدرة البنــوك للقيــام بدورهــا بصــورة فعالــة يف االقتصــاد يعتمــد علــى مــدى القــدرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا، األمــر الــذي 
يحفــز املوِدعــني علــى االســتمرار بالتعامــل معهــا وايــداع أموالهــم علــى هيئــة ودائــع لديهــا وعــدم التقــدم بســحب أموالهــم إال 

عنــد احلاجــة.

إن تعّثــر أحــد البنــوك وعــدم قدرتــه علــى االلتــزام مبطالبــات املوِدعــني يشــكل تهديــداً لالســتقرار املالــي ويُنــذر بحــدوث أزمــة 
ماليــة حــادة يف اجلهــاز املصــريف، وبالتالــي تراجــع ثقــة املوِدعــني بــأداء اجلهــاز املصــريف يف الدولــة، ولتفــادي حــدوث مثــل 
هــذه األزمــات فــإن الســلطات العليــا يف الــدول تُنشــئ "نظــام ضمــان الودائــع" وذلــك باعتبــاره أحــَد عناصــر شــبكة األمــان 

املالــي الفعالــة للتغلــب علــى األزمــات املســتقبلية التــي تواجــه البنــوك.

ويأتــي هــذا النظــام يف ظــل االنفتــاح االقتصــادي وعوملــة األنشــطة املصرفيــة، حيــث أصبحــت البنــوك تقبــل الودائــع وتقــدم 
اخلدمــات املصرفيــة خــارج حــدود الدولــة، وبالتالــي فــإن حــدوث أي أزمــة ماليــة ميكــن ان تنتقــل عبــر احلــدود مــن دولــة 

إلــى أُخــرى .4

يشــير "نظــام ضمــان الودائــع" إلــى أنــه آليــات تضعهــا احلكومــات مــن خــالل قوانــني وتشــريعات وتعليمــات تهــدف إلــى حمايــة 
أمــوال املوِدعــني )خاصــة الصغــار منهــم( واملســاهمة يف تعزيــز االســتقرار املالــي وتنشــيط االدخــار والنمــو االقتصــادي.

شكل)14(: شبكة األمان املالي يف فلسطني

تقوم املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بدور هام يف االستقرار املالي يف فلسطني إذ أنها عضواً فعاالً يف 
شبكة األمان املالي الفلسطيني.

43 

 

 P,+'لف يف عئاد1لا نا$ض ما_ن .1
 يلا8لا را%ق*سالا نا8ضو %mع*لا Bم ك?i4لا ة_اY8لو 3Bعِد?8لا لا?مأ ة_اY8ل ة38لسو ةYضاو ٍتا3لآ %ف?ت نإ
 يلMلا دا+*قالا ىلع %3ثأ*لا يف ك?i4لا هل*Yت xvلا ماهلا روXلل ًا%;ن ،vرو%ض ٌ%مأ ?ه يف%+8لا زاهcلا يف
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 عئادو ة}3ه ىلع aهلا?مأ عاXیاو اهعم لماع*لاZ را%8*سالا ىلع 3Bعِد?8لا \فxv _Yلا %مألا ،اهتاما\*لاZ ءاف?لا
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2. املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

2.1 نشأة املؤسسة

أُنشــئت املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع مبوجــب أحــكام القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2013 كمؤسســة تتمتــع 
بالشــخصية االعتباريــة واألهليــة القانونيــة واالســتقالل املالــي واإلداري، بهــدف حمايــة أمــوال املوِدعــني يف البنــوك األعضــاء 

ــزاً للثقــة باجلهــاز املصــريف الفلســطيني. وتشــجيعاً لالدخــار وتعزي

تتمتــع املؤسســة مبوجــب قانونهــا بصالحيــات واســعة متّكنهــا مــن القيــام مبهامهــا كضامــن للودائــع وُمصــٍف للبنــوك، باإلضافة 
إلــى الــدور الرقابــي املمنــوح لهــا قانونــاً، واملتمثــل يف تبــادل املعلومــات والبيانــات اخلاصــة بالبنــوك األعضــاء بشــكل دوري 
مــع ســلطة النقــد الفلســطينية، وذلــك وفــق آليــاٍت محــددٍة تكفــل للمؤسســة احلصــول علــى كافــة املعلومــات الالزمــة لتحقيــق 

أهدافهــا.

2.2 ادارة املؤسسة

مجلس اإلدارة: 

يتولى إدارة املؤسسة واإلشراف عليها مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء:

محافظ سلطة النقد الفلسطينية )رئيساً ملجلس اإلدارة(، وينوب عنه نائب احملافظ يف حال غيابه. 	

ممثل عن وزارة املالية، من ذوي الدرجات العليا واالختصاص يسميه وزير املالية. 	

مراقب الشركات يف وزارة االقتصاد الوطني. 	

أربعة أعضاء مستقلني يتم تعيينُهم من قبل رئيس دولة فلسطني وبتنسيب من رئيس املجلس ملدة ثالث سنوات قابلة  	
للتجديد ملرة واحدة فقط. 

مهام وصالحيات مجلس اإلدارة:

ــة الســنوية،  ــة التقديري ــرار املوازن ــا رســم السياســات ووضــع اســتراتيجيات املؤسســة، وإق ــام أهّمه ــدة مه ــس بع ــوم املجل يق
وكذلــك إقــرار خطــة وسياســة االســتثمار ألمــوال املؤسســة وحتديــد وإقــرار نســب االشــتراك الســنوية لألعضــاء، واعتمــاد 
الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة ووصــف وظائفــه، وإقــرار األنظمــة والتعليمــات الداخليــة واإلجــراءات اخلاصــة بســير العمــل، 

وحتديــد ســقف التعويــض وغيرهــا مــن املهــام. 

اجلهاز اإلداري والتنفيذي:

بلغ مجموع موظفي املؤسسة يف نهاية عام 2019 واحد وعشرون موظفاً يف مختلف التخصصات.

املدير العام  	

يقــوم املديــر العــام بكافــة املهــام والصالحيــات التــي أُســِندت إليــه مبوجــب قانــون املؤسســة، وذلــك مــن أجــل إدارة شــؤون 
املؤسســة مبــا فيهــا تنفيــذ السياســات والقــرارات التــي يتخذهــا مجلــس اإلدارة، ويقــوم كذلــك باإلشــراف علــى اجلهــاز 

ــة. ــال اليومي ــذ األعم ــة ُحســن تنفي ــذي للمؤسســة ومتابع التنفي
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الدائرة املالية 	

تقــع علــى الدائــرة مســؤولية حفــظ الســجالت والدفاتــر احملاســبية، وكذلــك مســؤولية احلفــاظ علــى املوازنــة املاليــة املتاحــة 
وتوفيــر املعلومــات املاليــة الدقيقــة وبالوقــت املناســب لصانعــي القــرار، كمــا تتولــى الدائــرة تأمــني توفيــر احتياجــات املؤسســة 
مــن األجهــزة واملعــدات واحملافظــة علــى أصــول وممتلــكات املؤسســة، وتوفيــر البرامــج الالزمــة لســير أعمــال املؤسســة 

ولتحقيــق أهدافهــا.

الدائرة االدارية: 	

أ. وحدة املوارد البشرية:

تهتــم الوحــدة االداريــة بالعنصــر البشــري، حيــث تعتبــره العنصــر األهــم يف جنــاح املؤسســة لتحقيــق أهدافهــا ورؤيتهــا 
االســتراتيجية، وتســعى الوحــدة الــى اســتقطاب الكفــاءات والتطويــر يف قــدرات ومهــارات املوظفــني مــن خــالل إحلاقهــم 

بالــدورات التدريبيــة واملشــاركة يف املؤمتــرات وورشــات العمــل املختلفــة التــي تعقــد ســنوياً.

ب. وحدة الشؤون اإلدارية:

تعمــل الوحــدة علــى توفيــر البيئــة املالئمــة للعمــل مــن خــالل توفيــر اخلدمــات اإلداريــة واملســتلزمات واألنظمــة والتعاقــد 
مــع املورديــن ومــزودي اخلدمــات، وذلــك تبعــاً ألســس علميــة ومهنيــة عاليــة املســتوى بهــدف تعزيــز قــدرة املوظفــني علــى 

اإلبــداع ورفــع االنتاجيــة وروح االنتمــاء للمؤسســة.

دائرة حتليل املخاطر والتأمني  	

تــؤدي هــذه الدائــرة العديــد مــن األدوار واملهمــات واملســؤوليات التــي تُســهم يف تنفيــذ وتطويــر سياســات ضمــان الودائــع يف 
املؤسســة، كمــا تعمــل علــى تعزيــز إدارة املخاطــر بهــدف تعزيــز الثقــة يف النظــام املصــريف الفلســطيني.

أ. وحدة املخاطر والتأمني:

تتولــى الوحــدة متابعــة اســتيفاء الرســوم مــن البنــوك األعضــاء، والتجهيــزات لتطبيــق نظــام اســتيفاء الرســوم مــن البنــوك 
األعضــاء املبنــي علــى املخاطــر، وذلــك بالتنســيق مــع ســلطة النقــد الفلســطينية وجمعيــة البنــوك، بهــدف تخفيــض 
املخاطــر الســلوكية وحتقيــق مبــدأ االنصــاف يف آليــة اســتيفاء الرســوم، وحتفيــز البنــوك األعضــاء لتحســني أدوات 
مراقبــة املخاطــر، ووضــع اإلجــراءات الالزمــة لتخفيــض مســتوى املخاطــر التــي ميكــن أن تتعــرض لهــا، إضافــًة إلــى قيامها 

باختبــارات التحمــل كأداة لدعــم وتعزيــز ضبــط املخاطــر.

ب. وحدة التصفية:

 تتولــى الوحــدة القيــام باملهــام املناطــة باملؤسســة كُمصــفٍّ ألي بنــك تقــرر تصفيتـُـه وفــَق أحــكام قانونهــا وأيــة أنظمــة أو 
تعليمــات أو قــرارات تصــدر مبوجبــه، كمــا وتعمــل علــى وضــع وتطويــر السياســات املختلفــة لعمليــات التصفيــة، وذلــك 
بهــدف تنفيــذ إجراءاتهــا بكفــاءة وفعاليــة. كمــا وتتولــى وضــَع وتطويــر وإدارة إجــراءات تعويــض املوِدعــني مبوجــب أحــكام 

قانونهــا وأيــة أنظمــة أو تعليمــات أو قــرارات تصــدر مبوجبــه.

ت. الوحدة القانونية:

 تتولــى الوحــدة القيــام بكافــة املعامــالت القانونيــة للمؤسســة ومتابعــة إجنازهــا مــع جهــات االختصــاص ورفــع التقاريــر 
الدوريــة عــن عمــل الوحــدة، وصياغــة العقــود واالتفاقيــات للمؤسســة. 
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وحدة التدقيق الداخلي 	

يرتبــط نشــاط وحــدة التدقيــق الداخلــي بلجنــة التدقيــق الداخلــي املنبثقــة عــن مجلــس إدارة املؤسســة، وتتولــى الوحــدة مهمــة 
التحقــق مــن صالحيــة وســالمة نشــاطات املؤسســة املختلفــة، ورفــع التوصيــات بنتائــج الفحــص والتقييــم والتحليــل إلدارات 

املؤسســة املختلفــة، بهــدف النهــوض مبســؤولياتها بكفــاءة وفعاليــة.

وحدة إدارة املخاطر املؤسسية: 	

ــى  ــة والتشــغيلية واالســتراتيجية عل ــٍؤ إلدارة املخاطــر املالي ــٍل وكف ــر إطــاٍر متكام ــة املســؤولة عــن تطوي ــر الوحــدة اجله تعتب
مســتوى املؤسســة، وتعمــل علــى اإلشــراف علــى كفايــة مهــام وعمليــات إدارة املخاطــر، وذلــك مــن خــالل تقييمهــا والتحــوط لهــا 
والتقليــل مــن احتماليــة التبايــن والشــك يف حتقيــق األهــداف واألداء يف مهــام وعمليــات الدوائــر املختلفــة.  وتهــدف الوحــدة 
إلــى تعزيــز الوعــي وثقافــة إدارة املخاطــر لــدى املؤسســة، ومســاندة اإلدارة العليــا، وتقــدمي املشــورة لهــا يف تخطــي التحديــات 

وتطويــر السياســات واألنظمــة والضوابــط الداخليــة، مبــا يتماشــى مــع املعاييــر واملمارســات الفضلــى يف هــذا املجــال.

دائرة االستثمار: 	

تتولــى الدائــرة توفيــر البيانــات واملعلومــات الالزمــة لدعــم عمليــة التخطيــط والتطويــر يف املؤسســة، إضافــًة إلــى إدارة 
اســتثمارات أمــوال املؤسســة، وذلــك وفــق سياســة االســتثمار املعتمــدة مــن مجلــس إدارة املؤسســة ووفــق أحــكام قانــون 

املؤسســة.

أ. وحدة االستثمار:

تقــوم وحــدة االســتثمار بتوظيــف مــوارد املؤسســة ضمــن سياســة واســتراتيجية اســتثمار مدروســة ومقــّرة مــن قبــل مجلــس 
إدارة املؤسســة، تهــدف بشــكل رئيســي إلــى احلفــاظ علــى رأس املــال، إضافــة إلــى تنميــة احتياطيــات املؤسســة املخصصــة 
لضمــان أمــوال املودعــني.  وكذلــك تعمــل علــى توفيــر عائــٍد مناســٍب، ضمــن مســتوى متدنــي مــن املخاطــر، متاشــياً مــع 
ــار أن تكــون اســتثمارات املؤسســة ذات  أهــداف املؤسســة ودورهــا يف تعزيــز االســتقرار املالــي، مــع األخــذ بعــني االعتب

ســيولة عاليــة متكــن املؤسســة مــن االســتجابة ألي طــارئ.

ب. وحدة األبحاث:

ــاً بالــدور الكبيــر الــذي  ــة عمــل املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع، وذلــك اميان تشــكلت وحــدة األبحــاث منــذ بداي
يلعبــه البحــث العلمــي عامليــاً يف تطويــر ســبل التقــدم والنمــو االقتصــادي.  وتتضــح مهــام ومســؤوليات الوحــدة ضمــن عــدة 
مجــاالت أهمهــا: املســاهمة يف تزويــد املؤسســة باإلطــار املنهجــي التحليلــي واملعلوماتــي املناســب والــالزم لعمــل املؤسســة، 
ــة  ــي تتســم باملهني ــة الت ــن خــالل إصــدار املنشــورات الدوري ــك م ــة للمؤسســة، وذل ــدأ الشــفافية واملصداقي ــق مب وحتقي

واملتوافقــة مــع املعاييــر الدوليــة.

قسم تكنولوجيا املعلومات 	

يســعى قســم تكنولوجيــا املعلومــات ليكــون مســاهماً فاعــاًل يف دفــع عجلــة التطــور يف املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع 
ــق أحــدث  ــك مــن خــالل تطبي ــا املؤسســة، وذل ــي تقدمه ــد اخلدمــات الت ــى صعي ــن التنظيمــي واإلداري، وعل ــى الصعيدي عل
ــول املبتكــرة  ــة العمــل.  إضافــة لتوفيــر احلل ــم والتــي تخــدم بيئ ــا املعلومــات يف العال التقنيــات التــي وصلــت إليهــا تكنولوجي
وإعــداد اخلطــط االحتياطيــة للحفــاظ علــى أمــن املعلومــات وتقليــل املخاطــر للحــدود الدنيــا وحمايــة موجــودات املؤسســة.  

كمــا يعمــل قســم تكنولوجيــا املعلومــات علــى تلبيــة االحتياجــات التقنيــة لكافــة الدوائــر واالقســام. 
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قسم العالقات العامة 	

يعتبــر قســم العالقــات العامــة مــن أقســام الدعــم االساســية يف املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع، فهــي نافــذة املؤسســة 
علــى املجتمــع احمللــي والدولــي، ويهــدف القســم إلــى تعزيــز التواصــل والتعــاون الداخلــي واخلارجــي مــع فئــات املجتمــع 
املســتهدفة لنشــر رؤيــة ورســالة املؤسســة بأفضــل الطــرق ووســائل االتصــال، والعمــل علــى خلــق قائمــة بيانــات جلميــع 
الفئــات املســتهدفة لتســهيل الوصــول إليهــا، ونقــل الرســائل بشــكل ايجابــي ومهنــي مــع مراعــاة خصوصيــة كل فئــة علــى حــدا، 
ــل املوقــع االلكترونــي، املنشــورات،  ــر املــواد والرســائل التــي يجــب نشــرها مــن خــالل وســائل االتصــال املتعــددة مث وحتضي

اإلعــالم واإلعــالن.

مكتب غزة 	

يقــوم مكتــب غــزة بتنفيــذ سياســات املؤسســة وتطبيقهــا يف قطــاع غــزة، حيــث انــه اجلهــة الوحيــدة التــي متثــل املؤسســة يف 
قطــاع غــزة امــام جميــع اجلهــات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة بعمــل املؤسســة بشــكل مباشــر.  كمــا 
يشــرف علــى توعيــة املواطنــني ضمــن احملافظــات اجلنوبيــة بنظــام ضمــان الودائــع الفلســطيني ونشــأة املؤسســة وأهدافهــا، 

وذلــك مــن خــالل عقــد ورش العمــل املختلفــة ومتثيــل املؤسســة يف الفعاليــات املصرفيــة.  

2.3 حقوق امللكية ومصادر متويل املؤسسة

تتمثــل حقــوق امللكيــة للمؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع مــن مســاهمة احلكومــة مببلــغ 20 مليــون دوالر، وكذلــك 
مــن 100 ألــف دوالر -أو مــا يعادلهــا بالعمــالت األخرى-رســوم تأســيس غيــر مســتردة يدفعهــا العضــو خــالل 15 يومــاً 
مــن تاريــخ االنضمــام إلــى املؤسســة، باإلضافــة إلــى االحتياطيــات التــي تكونهــا املؤسســة مــن االشــتراكات الســنوية للبنــوك 

األعضــاء.

شكل)15(: مصادر متويل نظام ضمان الودائع يف فلسطني

تتكــون مصــادر متويــل املؤسســة مــن رســوم االشــتراك الســنوية التــي تدفعهــا البنــوك األعضــاء، ومــن عوائــد اســتثمار أمــوال 
نظــام ضمــان الودائــع.  كمــا يجــوز للمؤسســة احلصــول علــى امِلنــح املاليــة مــن أيــة جهــة يوافــق عليهــا املجلــس، إضافــًة إلــى 

إمكانيــة االقتــراض، وذلــك لتتمكــن مــن تســديد االلتزامــات املترتبــة عليهــا قانونيــاً.

 2.4 العضوية

إن العضويــة يف املؤسســة إجباريــة لكافــة البنــوك املرخصــة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية، ســواء أكانــت بنــوكاً جتاريــة 
أم إســالمية. ولقــد بلــغ عــدد البنــوك األعضــاء واخلاضعــة ألحــكام القانــون 14 بنــكاً يف العــام 2019، منهــا 7 بنــوك محليــة 

وافــدة. بنــوك  و7 

مصادر متويل نظام ضمان
الودائع يف فلسطني

رسوم اشتراك البنوك
االعضاء

املنحالقروضعوائد االستثمار
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 2.5 رسوم االشتراك

ــة  ــع ســنوي، وتكــون نســبة رســوم االشــتراك )0.3 %( ثالث ــك العضــو تســديد رســوم االشــتراك بشــكل رب ــى البن ــب عل يترت
باأللــف مــن مجمــوع الودائــع اخلاضعــة ألحــكام القانــون لديــه، ويجــوز ملجلــس إدارة املؤسســة حتديــد نســبة اشــتراك تتماشــى 
مــع درجــة املخاطــر لــكل عضــو، وفــق معاييــر يتــم االتفــاق عليهــا مــع ســلطة النقــد الفلســطينية وجمعيــة البنــوك الفلســطينية، 
وذلــك مبوجــب تعليمــات تصــدر لهــذه الغايــة، كمــا يجــوز للمجلــس مراجعــة نســب االشــتراك الســنوي وتعديلهــا وحتديــد آليــة 

االحتساب. 

2.6 تعويض املودعني

تعتبــر املؤسســة مســؤولة قانونــاً عــن تعويــض املوِدعــني لــدى البنــوك األعضــاء بعــد نشــر قــرار التصفيــة الصــادر عــن ســلطة 
النقــد الفلســطينية يف الصحــف الرســمية، وتلتــزم املؤسســة بتعويــض املوِدعــني حســَب ســقف التعويــض احملــدد، ويتــم 
ــد أو  ــك الفوائ ــدى العضــو، مبــا يف ذل ــة ل ــه املؤّمن ــع ودائع ــد جمي ــى أســاس توحي ــكل مــوِدع عل احتســاب ســقف التعويــض ل

ــه حتــى تاريــخ نشــر قــرار تصفيــة هــذا العضــو يف اجلريــدة الرســمية. العوائــد املســتحقة ل

2.7 التصفية: 

تعتبــر املؤسســة مبوجــب القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2013 املصّفــي الوحيــد ألي بنــك تقــرر ســلطُة النقــد الفلســطينية 
ــه.   تصفيتَ

ومتتلــك املؤسســة صالحيــَة اتخــاذ جميــع اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة للحفــاظ علــى حقــوق املصــرف وإمتــام عمليــة 
التصفيــة، وحتــل محــل املوِدعــني بالقــدر الــذي ســتدفعه مــن ودائعهــم، ويتوجــب عليهــا توثيــق مــا تدفعــه للمودعــني كَديــن 

ــن.  ــني اآلخري ــوق املســاهمني والدائن ــى ســائر حق ــاز عل ــن حــق االمتي ــذا الدي ــون له ــة املصــرف، ويك ــا يف ذم ــب له مترت

كمــا للمؤسســة احلــق باتخــاذ جميــع اإلجــراءات الضروريــة إلنهــاء عمليــات البنــك ودفــع مــا عليــه مــن ديــون وحتصيــل مــا لــه 
مــن ذمم، والقيــام باإلجــراءات التــي تهــدف إلــى احملافظــة علــى موجوداتــه وحقوقــه وجــرد حســاباته، وبالتالــي بيــع موجــودات 
املصــرف املنقولــة وغيــر املنقولــة أو أي جــزء منهــا، والقيــام بــأي عمــل أو إجــراء آخــر تتطلبــه عمليــة التصفيــة لتتمكــن مــن 

دفــع التعويضــات للمودعــني وإيفــاء الديــون ملســتحقيها.

2.8 إدارة االحتياطي

ــة حقــوق املودعــني  ــى تتمكــن مــن حماي ــة حت ــا املالي ــز احتياطياته ــى تعزي ــة إل ــى تكثيــف جهودهــا الرامي تعمــل املؤسســة عل
لــدى البنــوك األعضــاء يف فلســطني، لذلــك يتوجــب عليهــا تكويــن احتياطيــات بنســبة قانونيــة محــددة ال تقــل عــن 3% مــن 
مجمــوع الودائــع اخلاضعــة ألحــكام قانونهــا، كمــا وتتشــكل هــذه االحتياطيــات مــن رســوم االشــتراكات الربــع ســنوية التــي يتــم 

حتصيلهــا مــن البنــوك األعضــاء ومــن عوائــد االســتثمارات وأي عوائــد أُخــرى بعــد طــرح كافــة املصاريــف منهــا. 

يف حــال صــدور قــرار التصفيــة يصبــح مبلــغ الضمــان مســتحق األداء، حيــث تعمــل املؤسســة علــى 
تســديده خــالل ثالثــني يومــاً مــن تاريــخ تقــدمي املــودع ملطالبتــه.

131



الفصل الثالث: 
إجنازات وأنشطة املؤسسة 

الفلسطينية لضمان الودائع 
خالل العام 2019



إجنازات وأنشطة املؤسسة
قامت املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بسلسلة من اإلجنازات واألنشطة خالل العام 2019.

أواًل: املؤمترات واالجتماعات الدولية

شــاركت املؤسســة مبؤمتــرات وفعاليــات عــدة، منهــا املؤمتــر الســنوي الدولــي للهيئــة الدوليــة لضامنــي الودائــع، والــذي انعقــد 
يف تشــرين أول مــن العــام 2019 يف تركيــا، حيــث تأتــي هــذه املشــاركات تعزيــزاً الســتراتيجية وأهــداف املؤسســة الراميــة إلــى 
بنــاء شــبكة عالقــات دوليــة مــع مؤسســات ضمــان الودائــع حــول العالــم، وذلــك مــن أجــل تعزيــز العالقــات وتبــادل اخلبــرات 
مــا بــني املؤسســة ونظيراتهــا مــن املؤسســات االقليميــة والدوليــة، بحيــث يتــم خــالل هــذه املؤمتــرات مناقشــة أبــرز التحديــات 
التــي تواجــه مؤسســات ضمــان الودائــع، واالســتفادة مــن جتــارب املؤسســات األخــرى يف تعزيــز دورهــا يف االســتقرار املالــي 

ودعــم االقتصــاد، وكذلــك االطــالع علــى آخــر املســتجدات بخصــوص أنظمــة ضمــان الودائــع. 

ثانيا: زيادة الوعي العام بنظام ضمان الودائع الفلسطيني

يف إطــار الســعي لالمتثــال للمبــادئ األساســية ألنظمــة ضمــان الودائــع وحتقيقــاً ألحــد أهــداف املؤسســة واملتمثلــة يف رفــع 
مســتوى توعيــة اجلمهــور بنظــام ضمــان الودائــع يف فلســطني، فقــد قامــت املؤسســة بعمــل مســح ميدانــي لقيــاس نســبة الوعــي 
لــدى اجلمهــور بنظــام ضمــان الودائــع، وتبــني ان نســبة الوعــي ارتفعــت الــى 28.6 % مقارنــة مــع العــام 2015، حيــث كانــت 

النســبة 11.8 %.

عقــدت املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع خــالل العــام 2019 العديــد مــن ورش العمــل واللقــاءات التوعويــة يف الضفــة 
ــور بالقطــاع املصــريف الفلســطيني،  ــة اجلمه ــز ثق ــع ودوره يف تعزي ــة نظــام ضمــان الودائ ــة وقطــاع غــزة، حــول أهمي الغربي
وذلــك لعــدد مــن البنــوك األعضــاء والشــركات واملؤسســات واجلمعيــات واجلامعــات الفلســطينية، كمــا شــاركت املؤسســة يف 
مؤمتــرات وفعاليــات محليــة عــدة أهمهــا: املؤمتــر املصــريف الســنوي، باإلضافــة الــى املشــاركة يف فعاليــات األســبوع املصــريف 

لألطفــال والشــباب، الــذي يعقــد خــالل شــهر آذار مــن كل عــام.

ثالثا: التطوير الداخلي يف املؤسسة 

اســتحدثت املؤسســة علــى هيكلهــا التنظيمــي وحــدة إدارة املخاطــر املؤسســية، والتــي تهــدف إلــى تعزيــز الوعــي بثقافــة إدارة 
املخاطــر لــدى املؤسســة، ومســاندة اإلدارة العليــا، وتقــدمي املشــورة لهــا يف تخطــي التحديــات وتطويــر السياســات واألنظمــة 

والضوابــط الداخليــة، مبــا يتماشــى مــع املعاييــر واملمارســات الفضلــى يف هــذا املجــال.

رابعًا: اخلطة االستراتيجية للمؤسسة

تضــع املؤسســة نصــب اعينهــا خطــة اســتراتيجية تهــدف الــى رفــع مســتوى توعيــة اجلمهــور بنظــام ضمــان الودائــع يف 
فلســطني، وستســعى الــى مــد اجلســور داخــل وخــارج الوطــن مــن خــالل بنــاء شــبكة عالقــات متينــة مــع املؤسســات الداعمــة 

لتطويــر طريقــة عملنــا نحــو االفضــل دائمــا.

تطمــح االدارة التنفيذيــة الــى حتقيــق رســالة املؤسســة الراميــة الــى تعزيــز اســتقرار وســالمة اجلهــاز املصــريف الفلســطيني، 
ــوك  ــدى البن ــوال املودعــني ل ــة ألم ــر احلماي ــاز املصــريف الفلســطيني، وتوفي ــد املواطــن الفلســطيني باجله ــة عن ــادة الثق وزي

االعضــاء.

مت التركيــز يف اعــداد اخلطــة االســتراتيجية الــى مزيــد مــن االعتمــاد واالســتثمار يف عنصــر التكنولوجيــا مــن خــالل تطبيــق 
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انظمــة جديــدة ســتعزز تطويــر طريقــة عملنــا واليــة حصولنــا علــى البيانــات واملعلومــات مــن املصــارف وســلطة النقــد 
ــة املســتخرجة. ــر الدوري ــات والتقاري ــى البيان ــك عل وســينعكس ذل

تولــي إدارة املؤسســة اهتمامــا كبيــرا يف تطويــر العنصــر البشــري، فهــو اللبنــة االساســية التــي ســيتم االعتمــاد عليــه يف 
حتقيــق االهــداف االســتراتيجية يف اخلطــة، حيــث اعتمــدت االدارة خطــة تدريــب وتأهيــل طموحــة لكافــة العاملــني ويف شــتى 

املجــاالت االداريــة والفنيــة واملاليــة والتكنولوجيــا.

اســتطاعت املؤسســة حتقيــق الكثيــر مــن اهدافهــا خــالل الســنوات الســابقة، ممــا اعطاهــا الدافــع لالســتمرار يف تقــدمي مــا 
هــو أفضــل خــالل الســنوات القادمــة بجهــود كافــة العاملــني باملؤسســة ومبســاندة مجلــس ادارتهــا املوقــر.

تقــوم املؤسســة دوريــاً بوضــع مؤشــرات لقيــاس مــدى اجنــاز اهدافهــا، وتتــم عمليــات املراجعــة والتقييــم ملســتوى اإلجنــاز مــن 
خــالل تشــكيل جلــان علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس إدارة املؤسســة، بهــدف معاجلــة أيــة انحرافــات قــد حتــدث 

وذلــك ضمــن منهجيــة املتابعــة والتقييــم واجــراء التعديــالت الالزمــة.

ــى درجــة املخاطــر  ــاًء عل ــوك األعضــاء بن ــز اســتيفاء الرســوم مــن البن ــذي يجي ــون اخلــاص باملؤسســة وال متاشــياً مــع القان
ولغايــات االمتثــال للمبــادئ األساســية ألنظمــة ضمــان الودائــع، ســتقوم املؤسســة يف مطلــع العــام 2020 وبالتعــاون مــع ســلطة 
النقــد الفلســطينية وجمعيــة البنــوك الفلســطينية والبنــوك األعضــاء مبباشــرة العمــل علــى وضــع املالمــح الرئيســية لنظــام 
اســتيفاء الرســوم مــن البنــوك األعضــاء بنــاًء علــى املخاطــر، ومبــا يتوافــق مــع تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية واألســس 

واملعاييــر املعمــول بهــا دوليــاً واملُقــّرة مــن قبــل جلنــة بــازل.  

املؤشرات الرئيسية متوسطة األجل:

جدول )8(: املؤشرات الرئيسية متوسطة األجل

متوقعفعليالبند
201820192020202120222023

قانون  ألحكام  اخلاضعة  الودائع  اجمالي 
11,515.612,725.713,699.214,747.215,875.417,089.9املؤسسة )مليون دوالر(

4,490.14,870.85,217.95,581.55,962.16,360.7قيمة التعويض الفوري )مليون دوالر(

150.41187.91220.37255.81294.49336.67احتياطيات املؤسسة )مليون دوالر(

احتياطيات املؤسسة الى إجمالي الودائع اخلاضعة 
1.970 %1.855 %1.735 %1.609 %1.477 %1.306 %ألحكام قانونها )%(

التعويض  قيمة  الى  املؤسسة  احتياطيات 
5.3 %4.9 %4.6 %4.2 %3.9 %3.3 %الفوري )%(

االحتياطي  الى  املؤسسة  احتياطيات 
65.7 %61.8 %57.8 %53.6 %49.2 %43.5 %املستهدف )%(

اجمالي  الى  الفوري  التعويض  قيمة 
37.2 %37.6 %37.8 %38.1 %38.3 %39.0 %الودائع اخلاضعة ألحكام القانون )%(

تشــير النتائــج األوليــة للخطــة االســتراتيجية إلــى إمكانيــة حتقيــق مســتوى االحتياطــي املســتهدف بواقــع 3 % مــن 
إجمالــي الودائــع اخلاضعــة ألحــكام القانــون بحلــول العــام 2028 نتيجــة تخفيــض رســوم االشــتراك منــذ مطلــع العــام 

2020 لتصبــح 0.2 % بــدالً مــن 0.3 %.
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الفصل الرابع: 
القوائم املالية



 

 

 
  

  تقرير مدقق الحسابات المستقل
  

  رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة المحترمين /السادة
 المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

  فلسطين – رام هللا
 
  

  تقرير حول تدقيق القوائم المالية
 

  الـــرأي
  

كانون األول   ٣١" والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في المؤسسة" الفلسطينية لضمان الودائع لمؤسسةلقمنا بتدقيق القوائم المالية 
، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ كل من قائمة الدخل والدخل الشامل، و٢٠١٩

  يضاحية أخرى.إاسات المحاسبية الهامة ومعلومات لسيوملخص ل
  

كانون األول  ٣١كما في  مؤسسة، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للفي رأينا
  الدولية للتقارير المالية.أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير و ٢٠١٩

  
 أساس الـــــرأي

  

ً للمعايي الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤوليات مدقق الحسابات حول ر لقد قمنا بتدقيقنا وفقا
وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين "قواعد السلوك  مؤسسةمن تقريرنا هذا. كما أننا مستقلون عن ال "تدقيق القوائم المالية

في فلسطين. هذا، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية  مؤسسةللمحاسبين المهنيين" وقواعد السلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية لل
  تي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.األخرى وفقا لهذه المتطلبات. ونعتقد بأن بيّنات التدقيق الثبوتية ال

  
  فقرة توكيدية

عدم تسديد المبلغ المتبقي من مساهمة  فيما يخص) حول القوائم المالية المرفقة ، ١بدون التحفظ في رأينا ، نلفت اإلنتباه الى اإليضاح رقم (
مليون دوالر أمريكي، حيث تنص المادة  ٢٠أصل  أمريكي مندوالر  ٧٬٦١٥٬١٨٦الفلسطينية في رأس مال المؤسسة والبالغ  الحكومة

أن يتم تسديد مساهمة الحكومة خالل ثالثين يوماً من تاريخ سريان من قرار بقانون تأسيس المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع ب) ١٤رقم (
  القانون.

  
  أمر آخر

  

من قبل مدقق حسابات آخر والذي أصدر تقريره غير المتحفظ حول  ٢٠١٨كانون األول  ٣١تم تدقيق القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  .٢٠١٩أيار  ٢٩بتاريخ  ٢٠١٨تدقيق القوائم المالية لسنة 

  

  مؤسسةالمدراء في إعداد القوائم المالية لل/على الحوكمة والقائمينمسؤوليات اإلدارة 
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية  والقائمينإن اإلدارة  على الحوكمة مسؤولين عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا

لية النافذة في فلسطين، وتشمل هذه المسؤولية اإلحتفاظ بالرقابة التي تجدها اإلدارة مناسبة لتمكنها من إعداد وعرض حووفقاَ للقوانين الم
  ورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.القوائم المالية بص

  
على اإلستمرار كمنشأة مستمرة واالفصاح متى كان مناسباً عن  مؤسسةعند إعداد القوائم المالية ، فإن االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة ال

، أو ال المسائل المتعلقة باإلستمراريـــة واعتماد مبــــدأ اإلستمراريـــــة المحاسبي، ما لم تنوي اإلدارة تصفية المنشأة أو وقف عملياتها
  يوجد لديها أي بديل واقعي إال القيام بذلك.

  
  .مؤسسةعلى الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على مسار إعداد التقارير المالية لل نوالقائميوتعتبر اإلدارة 

 ديلويت آند توش (الشرق األوسط) 
 عمارة المشرق للتأمين     

 حي النهضة، الماصيون
  ٤٤٧رام هللا، صندوق بريد 

 فلسطين
 

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

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

  مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية
 

أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية خالية بصورة عامة من 
عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية 

خطاء عن اإلحتيال التدقيق التي تّمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائماً عن أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ األ
أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات اإلقتصادية المتخذة من المستخدمين 

 بناءاً على هذه القوائم المالية.
  

 ً ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق. كما  فإننا نمارس التقدير المهني الدولية للتدقيق،  للمعاييركجزء من عملية التدقيق وفقا
  نقوم أيضا:

 
  بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، والتصميم والقيام بإجراءات

التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري 
تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل اإلحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام ناتج عن اإلحتيال 

 الرقابة الداخلي. 
  
  باإلطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس

 الرقابة الداخلية.  بغرض إبداء رأي حول فعالية
  
 .بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة 
 
  يق التي التدقالمدراء لمبدأ االستمرارية المحاسبي، إستناداً على أدلة /على الحوكمة والقائمينباستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة

ً حول قدرة ال يماتم الحصول عليها، ف على  مؤسسةإذا كان هنالك حاالت من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكا
اإلستمرار. وفي حال وجود مثل هذه الحاالت ، يتوجب علينا لفت اإلنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في القوائم 
 المالية، أوفي حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا تبعاً لذلك. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق

على أساس  مؤسسةتم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية إلى توقف أعمال ال التي
 مبدأ االستمرارية.

 
 ر ، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهتقييم العرض الشامل للقوائم المالية وهيكلها والقوائم المتضمنة فيها

  العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
  

المدراء فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق /على الحوكمة والقائميننقوم بالتواصل مع اإلدارة 
  قنا.الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقي

  
المدراء ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باإلستقاللية، والتواصل /على الحوكمة والقائمينكما نقوم بإطالع اإلدارة 

ً معقوالً على استقالليتنا وإجراءات الحماية ذات  معهم بخصوص جميع األمور وغيرها من المسائل التي يحتمل أنها قد تؤثر تأثيرا
  متى كان مناسباً.  الصلة

 
  

   ديلويت آند توش (الشرق األوسط)                فلسطين  –رام هللا 
)٢٠٨رخصة رقم (                                                                  ٢٠٢٠تموز  ١٦في 

   
  
  

   
  الشريك المسؤول / منذر البندك                                                                                                                     
  )١١٤/٢٠١٥رخصة رقم (                                                                                                                    
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 قائمة المركز المالي 

٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  ويجب أن تقرأ معها.المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من القوائم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠١٨    ٢٠١٩ إيضاحات 
 دوالر أمريكي     دوالر أمريكي     
    

 
 

    الموجودات
  

  ٢٬٧٤٢٬٨٤٣    ٢٬٩٤٥٬٨٥٧  ٥ نقد في الصندوق ولدى البنك
 ٦٬٢٢٦٬٦٦٢    ٦٬٣٠٠٬٨٧٥  ٦  لدى سلطة النقد الفلسطينيةنقد وأرصدة 

  ٨٬٠٦١٬٠٩٩    ٨٬٩٦٣٬٢١٧  ٧  رسوم اشتراكات مستحقة
  ١٣٢٬٤١٦٬٠٧٢    ١٦٧٬٣٦٠٬٨٢٦  ٨  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ١١٦٬٦٠٨    ٧٧٬٨٠٦  ٩  ، بالصافيومعداتممتلكات 
  ١٦٬٣٤٩    ٣٣٬٧١٨  ١٠  موجودات غير ملموسة

    -    ١٧٨٬٥٣٠  ٢  األصولحق استخدام 
    -    ١٬١١٣٬٢٧٢  ١١  أراضي

  ١٬٠١١٬٥١٩    ١٬٣٥٧٬٩٢١  ١٢  موجودات أخرى
  ١٥٠٬٥٩١٬١٥٢    ١٨٨٬٣٣٢٬٠٢٢    مجموع الموجودات

     المطلوبات وحقوق الملكية
 

 

    المطلوبات
 

 

   -    ١٩٠٬٤٥٤  ٢ عقود االيجار  مطلوبات
  ١١٥٬٦٦٠    ١٦٨٬٥٤٥  ١٣ مخصص تعويض نهاية الخدمة

  ٦١٬٩٢٩    ٦٣٬٢٦٥  ١٤  مطلوبات أخرى
  ١٧٧٬٥٨٩    ٤٢٢٬٢٦٤    مجموع المطلوبات

    حقوق الملكية
  

 

  ١٤٬١٨٤٬٨١٤    ١٤٬١٨٤٬٨١٤  ١ رأس المال المدفوع
  ١٧٬٢٥٨٬٥٠٩   ٢٣٬٤٢٧٬٨٧٦  ١٥  احتياطي بنوك اسالمية
  ١١٨٬٩٧٠٬٢٤٠   ١٥٠٬٢٩٧٬٠٦٨  ١٥  احتياطي بنوك تجارية

  ١٥٠٬٤١٣٬٥٦٣    ١٨٧٬٩٠٩٬٧٥٨    حقوق الملكية مجموع
  ١٥٠٬٥٩١٬١٥٢    ١٨٨٬٣٣٢٬٠٢٢    مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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  قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 ٢٠١٨    ٢٠١٩ إيضاحات 
 دوالر أمريكي     دوالر أمريكي     
      

      اإليرادات

  ٣١٬٧٩١٬١٢٥    ٣٤٬٣٠٩٬٥٧٥  ١٦ شتراكاتايرادات رسوم اإل
   ٢٬٨٤٣٬٥٣٢    ٤٬٠٠٠٬٧٥٦ ١٧  صافيبالأرباح وفوائد، 

     -     ١١١٬٩٣٣ ٨  مخصصات مستردة
  -     ١٧١٬٠١١   فروقات العملة  أرباح

  -     ١٣١٬٥٩٠    ايرادات أخرى
  ٣٤٬٦٣٤٬٦٥٧    ٣٨٬٧٢٤٬٨٦٥    اإليرادات مجموع

           
 )٦٢٢٬٢٥٨(   )٦٩٧٬٣٨٨(  ١٨  نفقات الموظفين

 )٤٢٩٬٢٢٢(   )٤١٠٬٥٧٤(  ١٩  دارية وعامةإمصاريف 
 )٦٤٬٠٧٦(   )٦١٬٤٢٣(  ١٠،٩  استهالكات وإطفاءات

    -   )٦٨٬٩٤٧(    فاء موجودات حق إستخدام اإليجارطإ
    -   )١٣٬٩٣٥(    مصروف فوائد مطلوبات عقود االيجار

 )١٬٣٥٦(   (٣٠٩)  ٥  خسائر إئتمانية متوقعة مخصص
 )٤٩٬٠١٣(   -    خسائر فروقات العملة 

  )(١٬١٦٥٬٩٢٥   (١٬٢٥٢٬٥٧٦)    مجموع المصاريف
        

  ٣٣٬٤٦٨٬٧٣٢    ٣٧٬٤٧٢٬٢٨٩    فائض السنة
    -      -    بنود الدخل الشامل األخرى

  ٣٣٬٤٦٨٬٧٣٢    ٣٧٬٤٧٢٬٢٨٩    للسنة جمالي الدخل الشاملإ
  

  ويجب أن تقرأ معها.المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من القوائم 
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دوالر أمريكي

 
  

دوالر أمريكي
 

  
دوالر أمريكي

 
  

دوالر أمريكي
 

  
دوالر أمريكي

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صيد كما في 

الر
٣١

 
كانون األ

ول 
٢٠١٨

  
١٤٬١٨٤٬٨١٤

   
  

١٧٬٢٥٨٬٥٠٩
  

  
١١٨٬٩٧٠٬٢٤٠

  
  

-
   

 
  

١٥٠٬٤١٣٬٥٦٣
  

ت سنة 
تعديل على إحتياطيا

٢٠١٨
  

-  
 

١١٬٠٧١
 

 
١٢٬٨٣٥

 
  

- 
 

٢٣٬٩٠٦
  

إجمالي الدخل الشامل
 

اآلخر
 

للسنة
 

-
   

  
  

-
   

 
  

-
   

 
  

٣٧٬٤٧٢٬٢٨٩
 

  
٣٧٬٤٧٢٬٢٨٩

 
ت

محول الى احتياطيا
  

-
   

  
  

٦٬١٥٨٬٢٩٦
  

  
٣١٬٣١٣٬٩٩٣

  
  

)
٣٧٬٤٧٢٬٢٨٩

( 
  

-
   

 
صي

الر
د كما في 

٣١
 

كانون األول 
٢٠١٩

 
١٤٬١٨٤٬٨١٤

   
  

٢٣٬٤٢٧٬٨٧٦
 

  
١٥٠٬٢٩٧٬٠٦٨

 
  

-
   

 
  

١٨٧٬٩٠٩٬٧٥٨
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
س المال المدفوع

رأ
 

  
احتياطي بنوك 
إ

سالمية
 

  
احتياطي بنوك تجارية

 
  

أرباح مدورة
 

  
مجموع حقوق الملكية

 
  

دوالر أمريكي
 

  
دوالر أمريكي

 
  

دوالر أمريكي
 

  
دوالر أمريكي

 
  

دوالر أمريكي
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد 
الر

كما في 
٣١

 
كانون األول 

٢٠١٧
  

١٤٬١٨٤٬٨١٤
   

  
١٢٬٣٢٥٬٧١٠  

 
٩٠٬٧٤٢٬٣٠٧  

 
-   

 
١١٧٬٢٥٢٬٨٣١

  
أثر تطبيق 

ال
معيار الدولي 

للتقارير المالية 
رقم (

٩(
  

 -  
 

 -  
 

(٣٠٨٬٠٠٠) 
 

 -  
 

)
٣٠٨٬٠٠٠

( 
صيد في بداية 

الر
السنة

 –
 

(معدل)
  

١٤٬١٨٤٬٨١٤  
 

١٢٬٣٢٥٬٧١٠  
 

٩٠٬٤٣٤٬٣٠٧  
 

-   
 

١١٦٬٩٤٤٬٨٣١  
إجمالي الدخل الشامل 

اآلخر للسنة
 

-   
 

-   
 

-   
 

٣٣٬٤٦٨٬٧٣٢  
 

٣٣٬٤٦٨٬٧٣٢
  

ال
محول الى 

اال
ت

حتياطيا
  

-   
 

٤٬٩٣٢٬٧٩٩  
 

٢٨٬٥٣٥٬٩٣٣  
 

(٣٣٬٤٦٨٬٧٣٢) 
 

-
   

 
صيد

الر
 

كما
 

في 
٣١

 
كانون األول 

٢٠١٨
  

١٤٬١٨٤٬٨١٤  
 

١٧٬٢٥٨٬٥٠٩  
 

١١٨٬٩٧٠٬٢٤٠  
 

-   
 

١٥٠٬٤١٣٬٥٦٣  
   

ت المرفقة تشكل جزءاً من القوائم 
ضاحا

إن اإلي
المالية 

ب أن تقرأ معها.
ويج
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٤ 
 

  
  

  قائمة التدفقات النقدية
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  ٢٠١٨   ٢٠١٩ 

 دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  إيضاحات  
         

      األنشطة التشغيلية:
  ٣٣٬٤٦٨٬٧٣٢    ٣٧٬٤٧٢٬٢٨٩   السنةفائض 

       تعديالت:
  ٦٤٬٠٧٦    ٦١٬٤٢٣   استهالكات وإطفاءات

    -    ٦٨٬٩٤٧    يجاراستخدام اإل طفاء موجودات حقإ
      ١٣٬٩٣٥    مصروف فوائد مطلوبات عقود االيجار

  ٢٠٠    ١٤٤    استبعاد موجودات غير ملموسةخسائر
  ٣٣٬٨٥١    ٥٤٬٧٠٢    مخصص تعويض نهاية الخدمة

  ١٬٣٥٦   )١١١٬٦٢٤(    ةخسائر إئتمانية متوقع(إسترداد) مخصص 
 )٢٬٨٤٣٬٥٣٢(   )٤٬١٣٠٬٤٤٣(    فوائدورباح أ

التدفقات النقدية  قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
 التشغيلية

 ٣٠٬٧٢٤٬٦٨٣   ٣٣٬٤٢٩٬٣٧٣  

  ٦١٣٬٣٤٣   )٩٠٢٬١١٨(   رسوم اشتراكات مستحقة(الزيادة) النقص في 
  ١٩٬٠٧٦   )١٧٬٨٥٤(    موجودات أخرى(الزيادة) النقص في 

  ١٣٬١٩٠    ١٬٣٣٦    مطلوبات أخرىالزيادة في 
  ٣١٬٣٧٠٬٢٩٢    ٣٢٬٥١٠٬٧٣٧    النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

 )٨٬٤٢٢(   )١٬٨١٧(    دفعات تعويض نهاية الخدمة
  ٣١٬٣٦١٬٨٧٠    ٣٢٬٥٠٨٬٩٢٠    يةنشطة التشغيلاأل الناتج منصافي النقد 

      
      األنشطة االستثمارية:

 )٨٬٨٥١(   )٤٠٬١٣٤(   وموجودات غير ملموسة ومعدات ممتلكات إضافات
    -   )١٬١١٣٬٢٧٢(    شراء أراضي

 )٢٨٬٤٦٧٬٧٦٢(   )٣٤٬٨٣٢٬٨٢٢(    التغير في موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  ٢٬٦٢٨٬٢١٣    ٣٬٨١٥٬٧١٩    فوائد مقبوضةأرباح و

 )٢٥٬٨٤٨٬٤٠٠(   )٣٢٬١٧٠٬٥٠٩(    يةنشطة اإلستثماراألصافي النقد المستخدم في 
       

       األنشطة التمويلية:
    -   )٦٠٬٨٧٥(    من مطلوبات عقود االيجار المسدد

    -   )٦٠٬٨٧٥(    يةالتمويل المستخدم في األنشطةصافي النقد 
      

  ٥٬٥١٣٬٤٧٠    ٢٧٧٬٥٣٦   في النقد وما في حكمه الزيادة
  ٣٬٤٩٢٬٣٥٩    ٩٬٠٠٥٬٨٢٩    السنةالنقد وما في حكمه في بداية 

  ٩٬٠٠٥٬٨٢٩    ٩٬٢٨٣٬٣٦٥  ٢٠   السنةالنقد وما في حكمه في نهاية 
 

  ويجب أن تقرأ معها.القوائم المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من 
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    المالية القوائمإيضاحات حول 

  ٢٠١٩ول كانون األ ٣١للسنة المنتهية في 
  
 مةامعلومات ع - ١

 
(القانون)  ٢٠١٣أيار  ٢٩الصادر بتاريخ  ٢٠١٣) لسنة ٧تأسست المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع (المؤسسة) بموجب قرار بقانون رقم (

  .٢٠١٣تشرين الثاني  ٧فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمعمول به بتاريخ من قبل رئيس دولة 

  حقوق ملكية نظام ضمان الودائع 
  تتكون حقوق ملكية نظام ضمان الودائع مما يلي: 

ن تاريخ سريان القانون. قامت الحكومة دوالر أمريكي أو ما يعادلها، وتسدد خالل ثالثين يوماً م ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠مساهمة الحكومة بمبلغ  •
دوالر أمريكي من مساهمة  ١٠٫٣٨٤٫٨١٤تسديد مبلغ  ٢٠١٧مليون دوالر أمريكي من أصل هذا المبلغ. تم خالل عام  ٢بتسديد 

 ر أمريكي.دوال ٧٫٦١٥٫١٨٦وزارة المالية في رأس مال المؤسسة من قبل بنك التنمية األلماني نيابة عن وزارة المالية، ويتبقى مبلغ 

دوالر أمريكي أو ما يعادلها، تدفع من قبل العضو خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوماً  ١٠٠٫٠٠٠رسوم تأسيس غير مستردة مقدارها  •
  من التاريخ الذي يصبح فيه عضواً في نظام ضمان الودائع.

نص على تكوين احتياطيات تستخدم في تحقيق ) من القانون والتي ت٢٠اإلحتياطيات التي تكونها المؤسسة بموجب أحكام المادة رقم ( •
 حكام القانون.من مجموع الودائع الخاضعة أل %٣ن أهداف المؤسسة ليبلغ حدها ما ال يقل ع

  مصادر تمويل نظام ضمان الودائع 
  تتكون مصادر تمويل نظام ضمان الودائع مما يلي:

  سنوي وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.رسوم اإلشتراك السنوية التي يدفعها األعضاء للمؤسسة بشكل ربع  •

  عوائد إستثمار أموال نظام ضمان الودائع. •

  القروض التي تحصل عليها المؤسسة بموجب القانون.  •

  المنح المالية المقدمة للمؤسسة من أية جهة يوافق عليها مجلس اإلدارة. •
ً إتهدف المؤسسة  لمصرفي لسقف التعويضات، وتعزيز ثقة المتعاملين مع الجهاز الى حماية حقوق مودعي األموال لدى األعضاء وفقا

  ستقراره ورفع مستوى توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع.إوالمساهمة في الحفاظ على 
  .٢٠١٩كانون األول  ٣١) موظفاً كما فــــــي ٢١بلغ عدد موظفي المؤسسة (

 حزيران ٢٩) بتاريخ ٣من قبل مجلس إدارة المؤسسة في الجلسة رقم ( ٢٠١٩ كانون األول ٣١تم إقرار القوائم المالية للمؤسسة كما في 
٢٠٢٠. 
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    إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة  - ٢
  
والتي لها تأثير جوهري على القوائم المالية  ٢٠١٩ الثانيكانون  ١المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المعمول بها في  ١-٢
 مؤسسةلل
  

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

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

) ٢٧الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات السابقة رقم ( -التشغيلية ) "عقود اإليجار ١٥على عقد إيجار" وتفسير لجنة التفسيرات السابقة رقم (
  "تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".

  
وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  ٢٠١٦) في كانون الثاني ١٦صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

) على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات ١٦. ينص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (٢٠١٩ن كانون الثاني األول م
شهراً أو أقل أو عقد إيجار  ١٢، ما لم تكن المدة مؤسسةالتعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم االعتراف بها عموماً في قائمة المركز المالي لل

) "اإليجارات" في عقود ١٧منخفضة القيمة. وبالتالي ، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (وجودات مألصول 
لمتكبدة في ، يعترف المستأجر بإلتزام مقابل إلتزامات اإليجار النسبة للمستأجرين. لكل عقد إيجارلغائه باإلتأجير التشغيلي أو التمويلي تم ا

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

 
) عند تطبيق المعيار الدولي ١٦( رقم الدولي إلعداد التقارير الماليةاستخدام المنهج المبسط والمسموح به بموجب المعيار  مؤسسةال تاختار

، تم قياس الحق في استخدام يجار على حده)إإفرادي (لكل عقد  ) ألول مرة على عقود التأجير التشغيلي بشكل١٦( رقم للتقارير المالية
  لتطبيق ألول مرة .األصول المؤجرة عموماً بمبلغ التزام التأجير باستخدام سعر الفائدة عند ا

  
مستحقة تتعلق بعقد  مدفوعة مسبقاً أو تم تعديله بأي مدفوعات تأجيرين أبعد  لتزامات اإليجارتم قياس موجودات حق االستخدام بمبلغ مساو ال
كما في األول من ية تعديالت على األرباح المدورة أولم ينتج  ٢٠١٨كانون األول  ٣١ي إيجار معترف به في قائمة المركز المالي كما ف

إجراء تعديل على موجودات حق االستخدام في تاريخ  تتطلب. لم يكن هناك عقود إيجار متدنية بموجب هذه الطريقة ٢٠١٩ن الثاني كانو
 التطبيق األولي .

  
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١مستأجرة كما في ال المؤسسة في غزة ومكتب المؤسسة في رام هللامقربتتعلق موجودات حق االستخدام المعترف بها 

  . ٢٠١٩كانون الثاني  ١و
  

  وآلية المعالجة المحاسبية لها : مؤسسةأنشطة التأجير لل
 

لالستخدام في أنشطتها االعتبارية وفي العادة تكون عقود  المؤسسة في غزة مكتبو  في رام هللا مقر اإلدارة العاّمةجار ئبإست مؤسسةتقوم ال
ساس افرادي أيجار على تمديد ويتم التفاوض على شروط اإل اإليجار لفترات ثابتة تتراوح من سنة وأكثر، وقد يتضمن بعضها خيارات

يجوز استخدامها كضمانات ألغراض ية تعهدات وال أمختلفة ، ال تتضمن عقود اإليجار وتحتوي على مجموعة من األحكام والشروط ال
  اإلقتراض.

  
يجار تشغيلية، حيث تم قيد المبالغ المدفوعة مقابل عقود التأجير إالعقارات كعقود يجار إ، تم تصنيف عقود ٢٠١٨نة المالية حتى نهاية الس

  التشغيلي في قائمة الدخل وفقاً لطريقة القسط الثابت خالل فترة عقد التأجير .
  

، تم االعتراف بعقود اإليجار كموجودات حق استخدام والمطلوبات المتعلقة بها في التاريخ الذي ٢٠١٩ول من كانون الثاني ابتداء من األ
، يتم توزيع قيمة كل دفعة ايجار ما بين التزامات التأجير وتكاليف التمويل، ويتم قيد مؤسسةيكون فيه األصل جاهز لإلستخدام من قبل ال

خالل فترة عقد اإليجار للتوصل الى معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة ويتم  الدخلئمة تكاليف التمويل في قا
  و مدة اإليجار أيهما أقصر وفقاً لطريقة القسط الثابت .أتفاع خالل العمر اإلنتاجي لألصل استهالك موجودات حق االن
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

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

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

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

لية يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقود اإليجار مبدئياً على أساس القيمة الحالية، وتشمل مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحا
  لمدفوعات اإليجار التالية :

  ذلك مدفوعات ثابتة مضّمنة) مطروًحا منها حوافز اإليجار المستحقة القبض؛مدفوعات ثابتة (بما في   •
  مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل؛ •
  المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛ •
  ر، وخيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من هذا الخيا •
  دفع غرامات إنهاء العقد، إذا كانت شروط عقد اإليجار تتضمن هذا الخيار. •
  

قتراض اإلضافي للمستأجر في حال عدم توفرها، د اإليجار الضمني أو معدل سعر اإليتم خصم دفعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة  في عق
لالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال ا

  شروط وأحكام مماثلة.
   

  يتم قياس موجودات حق انتفاع بالتكلفة والتي تشمل ما يلي :
  قيمة القياس األولي اللتزامات اإليجار؛ •
  إيجار مستلمة؛أي دفعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء مطروًحا منها أي حوافز  •
  أي تكاليف مباشرة األولية، و •
  تكاليف اإلرجاع (التجديد والترميم) . •
  

يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط الثابت 
شهراً أو أقل وكذلك األصول ذات القيمة المنخفضة  ١٢د إيجار مدتها كمصروف في قائمة الدخل، إن عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقو

  مثل معدات تكنولوجيا المعلومات منخفضة القيمة وعناصر صغيرة من أثاث المكاتب.
  

  ما يلي: مؤسسة) ألول مرة ، استخدمت ال١٦عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (
  إليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول؛معدل خصم واحد لمحفظة عقود ا •
  االعتماد على التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اإليجار متدنية؛ •
  كإيجارات قصيرة األجل؛ ٢٠١٩في أول من كانون الثاني  اً رشه ١٢ع مدة إيجار متبقية تقل عن محاسبة عقود اإليجار التشغيلية م •
  شرة األولية لقياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي، واستبعاد التكاليف المبا •
  استخدام اإلدراك السابق في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار. •
  

ً عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يحتوي او ال يحتوي على عقد إيجار في تاريخ التطبيق األولي. وبدالً من ذلك  مؤسسةاختارت ال أيضا
) ١٧نتقال على تقييمها الذي تم من خالل تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (ود التي تم إبرامها قبل تاريخ اإلبالنسبة للعق مؤسسةاعتمدت ال

  ) "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار".٤والتفسير الدولي ("عقود اإليجار" 
  

  ستخدام الظاهر في قائمة المركز المالي يتضمن األصول التالية:إن حق اإل
  
    ٢٠١٩كانون األول  ٣١    
    دوالر أمريكي    

   ١٢٨٬٣٣٧    مقر المؤسسة في رام هللا 
   ٥٠٬١٩٣    مكتب غزة
    ١٧٨٬٥٣٠    المجموع
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  
 (تتمة)تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة  - ٢
  
والتي لها تأثير جوهري على القوائم المالية  ٢٠١٩ الثانيكانون  ١المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المعمول بها في  ١-٢
 (تتمة) مؤسسةلل
  

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

  إن الحركة على حق االستخدام والتزامات عقود االيجار خالل السنة كانت كما يلي:
  

  اإللتزامات*    حق االستخدام    
  دوالر أمريكي      أمريكيدوالر       

  ٢٣٧٬٣٩٤    ٢٤٧٬٤٧٧    ٢٠١٩كانون الثاني  ١الرصيد كما في 
 ١٣٬٩٣٥    --    الفوائد على التزامات عقود ايجار خالل السنة

  (٦٠٬٨٧٥)    --    خالل السنة ايجار عقود المسدد من التزامات
  --    )(٦٨٬٩٤٧    إطفاء حق استخدام موجودات خالل السنة

  ١٩٠٬٤٥٤    ١٧٨٬٥٣٠    ٢٠١٩كانون األول  ٣١الرصيد كما في 
  
  مفصلة على النحو التالي: ٢٠١٩كانون األول  ٣١بتاريخ  ايجار الظاهرة كمإن التزامات عقود اإل*
  

    ٢٠١٩كانون األول  ٣١    
    دوالر أمريكي    
       

   ١٩٠٬٤٥٤    مطلوبات عقود اإليجار
    ١٩٠٬٤٥٤    المجموع

   
والتي لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم   ٢٠١٩كانون الثاني  ١والتعديالت على المعايير المعمول بها بتاريخ المعايير الجديدة  ٢-٢

  مؤسسةالمالية لل
  

   

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

األدوات المالية والمتعلقة بمميزات الدفع  -) ٩للتقارير المالية رقم (التعديالت على المعيار الدولي 
  المسبقة مع التعويضات السلبية.

) انه لغرض تقييم ما اذا كانت ميزة الدفع ٩توضح تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
مارس هذا الخيار المسبق تفي بالدفعة الوحيدة لمخصصات ومطلوبات األصل، يجوز للطرف الذي ي

الدفع او الحصول على تعويضات معقولة للدفع المسبق بغض النظر عن سبب الدفع المسبق، بعبارة 
  ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي تلقائياً الدفعات الوحيدة للمبلغ والفائدة. تحققأخرى، ال 

، مع السماح بالتطبيق ٢٠١٩ثاني  كانون  ١يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد 
المبكر، توجد أحكام انتقالية محددة بناءً على وقت تطبيق التعديالت ألول مرة، بالنسبة للتطبيق األولي 

  ).٩للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم (

  ٢٠١٩كانون الثاني  ١  
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  
 (تتمة)تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة  - ٢

 

والتي لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم   ٢٠١٩كانون الثاني  ١المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المعمول بها بتاريخ  ٢-٢
  (تتمة) مؤسسةالمالية لل

  

   

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

االستثمارات في الشركات الزميلة وشركات  -) ٢٨التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (
  الزميلة وشركات المشروع المشترك.المشروع المشترك المتعلقة بالفوائد طويلة األجل في الشركات 

األدوات المالية  -) ٩تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( مؤسسةتوضح هذه التعديالت ان اي 
مشتركة تشكل جزءاً من صافي االستثمار في  شركةزميلة او  شركةعلى المعامالت طويلة األجل في 

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

  ٢٠١٩كانون الثاني  ١

على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت  ٢٠١٧ – ٢٠١٥دورة التحسينات السنوية 
لي للتقارير المالية رقم إندماج األعمال والمعيار الدو -) ٣على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

ضرائب الدخل والمعيار المحاسبي  -) ١٢الترتيبات المشتركة والمعيار المحاسبي الدولي رقم ( -) ١١(
  تكاليف االقتراض. تتضمن التحسينات السنوية تعديالت على أربعة معايير:  -) ٢٣الدولي رقم (

  ) ضرائب الدخل١٢المعيار المحاسبي الدولي رقم ( - 
توضح التعديالت ان على المنشأة ان تترك عواقب ضريبة الدخل الخاصة بتوزيعات االرباح على 

ً للمكان الذي اعترفت فيه المنشأة في األصل  وأالربح او الخسارة، الدخل الشامل  حقوق الملكية وفقا
بالمعامالت التي أدت الى االرباح القابلة للتوزيع. هذا هو الحال بغض النظر عما اذا كانت معدالت 

  الضرائب المختلفة تنطبق على االرباح الموزعة وغير الموزعة. 

  ض) تكاليف االقترا٢٣المعيار المحاسبي الدولي رقم ( - 
توضح التعديالت أنه اذا كان هناك اي اقتراض محدد ال يزال قائما بعد ان تكون الموجودات ذات الصلة 
جاهزة لإلستخدام او البيع المقصود، فإن هذا االقتراض يصبح جزءاً من األموال التي تقترضها المنشأة 

  بشكل عام عند إحتساب معدل الرسملة على االقتراضات العامة.

  ٢٠١٩اني كانون الث ١

إندماج األعمال توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير  -) ٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
أنه عندما تحصل منشأة ما على سيطرة على نشاط تجاري يدار بشكل مشترك، تقوم  )٣(المالية رقم 

إعادة قياس الفائدة المحتفظ بها سابقاً  المنشأة بتطبيق متطلبات إندماج األعمال على مراحل، بما في ذلك
)PHI) ًفي العملية المشتركة بالقيمة العادلة. تتضمن عملية اعادة قياس الفائدة المحتفظ بها سابقا (PHI (

  اي موجودات او مطلوبات او شهرة غير مدرجة تتعلق بالعملية المشتركة.
  

المشتركة توضح التعديالت على المعيار الدولي  الترتيبات -) ١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
) أنه عندما يقوم طرف مشارك، ولكن ليس له سيطرة مشتركة، في عملية ١١للتقارير المالية رقم (

مشتركة هي عبارة عن عمل يحصل على سيطرة مشتركة على هذه العملية المشتركة، ال يقوم الكيان 
  في العملية المشتركة.بإعادة قياس الفائدة المحتفظ بها سابقاً 

  ٢٠١٩كانون الثاني  ١
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  
 (تتمة)تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة  - ٢

 
والتي لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم   ٢٠١٩كانون الثاني  ١المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المعمول بها بتاريخ  ٢-٢

  (تتمة) مؤسسةالمالية لل
  

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
يسري تطبيقها للفترات السنوية 

  التي تبدأ من أو بعد 
  ٢٠١٩كانون الثاني  ١  تسوية خطة منافع الموظفين.تعديل او تقليص او  -) ١٩التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (

  عدم التيقن في معالجة ضريبة الدخل: -) ٢٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية المالية رقم (
واألسس الضريبية والخسائر  ضريببة)ال د الربح الخاضع للضريبة (الخسائريتناول التفسير تحدي

واإلئتمانات الضريبية غير المستخدمة والمعدالت الضريبية عندما يكون الضريبية غير المستخدمة 
). وهي تتناول ١٢هناك عدم يقين بشأن معالجة ضريبة الدخل بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (

  على وجه التحديد ما يلي:

 . ما اذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي 

  حص السلطات الضريبية.إقتراضات مستخدمة في ف 

 الضريبية والخسائر الضريبية غير اعد ريبة (الخسارة الضريبية) والقوتحديد الربح الخاضع للض
 المستخدمة واالئتمانات الضريبية غير المستخدمة والمعدالت الضريبية.

 .أثر التغير في الحقائق والظروف  

  ٢٠١٩كانون الثاني  ١

  
أثر جوهري على االرصدة المسجلة في السنوات الحالية والسابقة ولكن قد تؤثر على بعض المعامالت او لم يكن لتطبيق هذه المعايير أي 

  الترتيبات المستقبلية.
  
  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والمصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها ٣-٢

  
  بتبنيها في إعداد هذه القوائم المالية المرفقة:  مؤسسةولكن لم يحن موعد تطبيقها ولم تقم التم إصدار عدد من المعايير والتعديالت على المعايير 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
يسري تطبيقها للفترات السنوية 

  التي تبدأ من أو بعد 
) ٨القوائم المالية" ورقم () "عرض ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ( –تعريف جوهري 

  السياسات المحاسبية، التغير في التقديرات األخطاء المحاسبية.
ذفها او إغفالها تكون المعلومات جوهرية اذا كان من المتوقع ان يؤثر ح ينص التعريف الجديد على أن "

األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة بناًء على  ات التي يتخذها المسخدمونعلى القرار او إخفاؤها
  تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية حول اعداد تقارير كيان معين" 

  ٢٠٢٠كانون الثاني  ١
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  إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 (تتمة)تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة  - ٢
  
  (تتمة) المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والمصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها ٣-٢

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
يسري تطبيقها للفترات 

  تبدأ من أو بعد السنوية التي
  إندماج األعمال. -) ٣يار الدولي للتقارير المالية رقم (عتعديالت على الم –تعريف األعمال 

  
من االنشطة توضح التعديالت انه لكي يتم اعتبار االعمال يجب ان تتضمن مجموعة متكاملة 

ً بشكل كبير في وعملية  ، مدخالتوالموجودات، كحد أدنى القدرة على انشاء موضوعية تساهم معا
مخرجات، يوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية ايضا ان االعمال يمكن ان توجد بدون تضمين جميع 
المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات. أي ان المدخالت والعمليات المطبقة على هذه 

من "القدرة على انشاء  المدخالت يجب ان يكون لها "القدرة على المساهمة في انشاء مخرجات" بدال
  مخرجات" .

  ٢٠٢٠كانون الثاني  ١

)، ومعايير المحاسبة الدولية ١٤) و(٦) و(٣) و(٢التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (
) وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٣٨) و(٣٧) و(٣٤) و(٨) و(١رقم (
ات فيما ح) لتحديث هذه التصري٣٢) ولجنة التفسيرات القياسية رقم (٢٢) و(٢٠) و(١٩و() ١٢رقم (

يتعلق بالمشار اليه واالقتباس من االطار او لتحديد المكان الذي يشيرون فيه الى إصدار مختلف من 
  االطار المفاهيمي.

  ٢٠٢٠كانون الثاني  ١

  المالية: ) األدوات ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
  ).٩اإلفصاحات والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

  ٢٠٢٠كانون الثاني  ١
  

  ٢٠٢٠كانون الثاني  ١  .IBORالتعديالت المتعلقة بقضايا ما قبل االستبدال في سياق اصالح 

عقود التأمين : يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -) ١٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
ً للقياس والعرض ١٧( ً أكثر إتساقا ) قياس مطلوبات التأمين عند القيمة الحالية للوفاء بها ويوفر نهجا

ة المبنية على مبدأ عقود التأمين. لجميع عقود التأمين. تم تصميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحاسب
) عقود التأمين ٤) للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٧يلغي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

  . ٢٠٢٢ الثانيكانون  ١حتى 

  ٢٠٢٠كانون الثاني  ١

الموحدة والمعيار المحاسبي القوائم المالية  -) ١٠التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
المتعلقة ببيع  ٢٠١١) االستثمارات في الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك٢٨الدولي رقم (

  الزميلة وشركات المشروع المشترك. مؤسسةاو مساهمة المستثمر للموجودات في ال

تاريخ سريان التطبيق الى اجل 
غير مسمى. التطبيق ما زال 

  مسموح
  

متى كانت قابلة للتطبيق، وإعتماد هذه  مؤسسةدارة ان يتم تبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للتتوقع اإل
  عند التطبيق االولي. مؤسسةدارة عدم وجود أي أثر جوهري على القوائم المالية للالتعديالت الجديدة. كما تتوقع اإلالمعايير والتفسيرات و
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١٢ 
 

 
    إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  أهم السياسات المحاسبية - ٣
 
  بيان االلتزام ١-٣
  

  .) IFRSوفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (المرفقة المالية  القوائمتم إعداد 
  
  المالية القوائمأسس إعداد  ٢-٣

  

قيمة العادلة كما في أو بالستثناء بعض األدوات المالية المقاسة بقيم إعادة التقييم االمرفقة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بتم إعداد القوائم المالية 
المدفوع مقابل المالية، كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه. تعتمد التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمقابل  نهاية السنة
  والخدمات. الموجودات

  
ن تُعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمن معاملة منظمة بين المتشاركي

تقييم آخر، وعند  في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان السعر يمكن تحقيقه بطريقة مباشرة أو كان مقدراً باستخدام أسلوب
بعين االعتبار تلك العوامل عند تسعير األصل أو اإللتزام في تاريخ  مؤسسةال تأخذتقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات، 

القياسات التـي تتشابه مع القياس. تم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية على ذلك األساس، باستثناء 
  .٣٦)القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل القيمة المستخدمة في المعيار المحاسبي الدولي رقم (

  
ً ) ٣(أو  )٢(أو  )١(تُصنف قياسات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقارير المالية، إلى المستوى  على مدى وضوح المدخالت بالنسبة  بناءا

  ت القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل، وهي محددة كما يـلي:لقياسا
  
: وهي المدخالت المستنبطة من األسعار المدرجة (غيـر المعدّلة) لموجودات أو مطلوبات مطابقة في أسواق نشطة )١(مدخالت المستوى  -

 ،القياس أة الحصول عليها في تاريخوالتـي يمكن للمنش
والمالحظة  )١(: وهي المدخالت المستنبطة من البيانات عدا عن األسعار المدرجة المستخدمة في المستوى )٢(مدخالت المستوى  -

  ، وبطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة للموجودات أو المطلوبات، سواء
 عار السوق الملحوظة.: وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أس)٣(مدخالت المستوى  -
  

  .مؤسسةوالذي يمثل العملة الرئيسية للعملة اظهار القوائم المالية  األمريكي هوالدوالر إن 
  

  األدوات المالية  ٣-٣
  

  طرفاً في البنود التعاقدية الخاصة باألداة. مؤسسةيتم اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح ال
  

والمطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة . يتم إضافة أو خصم تكاليف المعامالت التي تتعلق بإقتناء أو إصدار يتم قياس الموجودات 
  عند اإلعتراف المبدئي . ات المالية أو المطلوبات المالية حسب الحاجةومطلوبات مالية من القيمة العادلة للموجود موجودات

  
 الموجودات المالية  ٤-٣

  

أخرى (ما عدا المصاريف المدفوعة مقدماً موجودات و،  رسوم االشتراكات المستحقة ،: نقد وما في حكمهمؤسسةالمالية للتشمل الموجودات 
واألخرى (ما عدا المصاريف المدفوعة مقدماً ودفعات مقدمة للموردين)  شتراكات المستحقةرسوم اإلللموردين). يتم تصنيف ودفعات مقدمة 

ً ". إن تصنيف الموجودات مستحقةحسابات " على طبيعة وهدف إقتناء تلك الموجودات المالية ويتم تحديد  المالية بالشكل المذكور يتم بناءا
  هذا التصنيف عند وقت اإلعتراف المبدئي.

معدل  طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترات المرتبطة بها.
ً الفائدة  ة أو عندما على الدفعات النقدية المستلمة مستقبالً والمتوقعة خالل العمر المتوقع للموجودات المالي الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناءا

  يكون ذلك مناسباً خالل فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلعتراف المبدئي.
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١٣ 
 

 
    إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  (تتمة) أهم السياسات المحاسبية - ٣

  
  الموجودات المالية (تتمة) ٤-٣
  

  النقد وما في حكمه
  

في حكمه النقد وأرصدة الودائع تحت الطلب لدى البنوك وأية إستثمارات قصيرة األجل ذات سيولة عالية قابلة للتحويل إلى  يمثل النقد وما
  نقد معلوم القيمة وغير خاضعة لمخاطر التغير في القيمة .

  
  رسوم االشتراكات المستحقة

  

تحديدها بشكل أولي بالقيمة العادلة ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة بإستخدام التي لها دفعات ثابتة أو يمكن  رسوم االشتراكات المستحقةيتم قياس 
 مة. طريقة معدل الفائدة الفعلي مطروحاً منها أي إنخفاض في القي

 
   الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  

أن تختار بشكل نهائي (على أساس كل أداة على حدة) أن تصنف اإلستثمارت في أدوات الملكية مؤسسة د االعتراف المبدئي، يمكن للعن
اة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وال يسمح التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان االستثمار بأد

  الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة. 
  

  ودات المالية محتفظ بها لغرض المتاجرة إذا:تعتبر الموج
  تم شراؤها أساساً لغرض بيعها في المستقبل القريب، •
ولها طابع فعلي حديث للحصول على أرباح في فترات  مؤسسةأدوات مالية محددة تديرها ال كانت عند االعتراف المبدئي جزء من محفظة •

  قصيرة، أو
  كانت أدوات مشتقة غير مصنفة وفعّالة كأداة تحوط أو كضمان مالي.  •
  

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئياً بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعاملة، ويتم قياسها  الموجودات الماليةيتم قياس 
ً بالقيمة العادلة ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة عن التغير في القيمة العادلة تحت بند الدخل الشامل اآلخر وتضاف إ لى الحقا

موجودات مالية بالقيمة العادلة . عند استبعاد أصل مالي، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة والتي تم إضافتها مسبقاً احتياطي إعادة تقييم 
  رة. إلى احتياطي إعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة ال يتم تحويلها إلى قائمة الدخل، إال أنه يتم إعادة تصنيفها إلى أرباح مدو

  
في استالم هذه التوزيعات،  مؤسسةقائمة الدخل عندما ينشأ حق التوزيعات األرباح على هذه االستثمارات في أدوات الملكية في يتم االعتراف ب

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

  )FVTPLالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  (
  

أدوات  يتم قياس أداوت الدين التي ال تتطابق مع معايير التكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل . إضافة إلى ذلك، يجوز تصنيف
غي عدم الدين التي تتطابق مع معايير التكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلعتراف المبدئي، إذا كان هذا التصنيف يل

 التطابق المحاسبي أو يقلل منه بدرجة كبيرة والذي ينشأ عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح والخسائر فيها على أسس
  مختلفة.

  

ث لم يعد يتوافق يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بسبب تغيير نموذج األعمال بحي
ف مع معايير التكلفة المطفأة، ومن غير المسموح به إعادة تصنيف أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند االعترا

  المبدئي.
  

ارات مالية بالقيمة العادلة، يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ويتم تضمينها في بند  توزيعات أرباح استثم
مة ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة القياس في قائمة الدخل، ويتم تضمين صافي األرباح والخسائر المعترف بها في قائ

  لة.الدخل تحت بند "أرباح/خسائر تقييم غير متحققة للموجودات مالية " في قائمة الدخل. يتم تحديد القيمة العاد
  

قائمة الدخل عندما ينش��������أ حق يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح على االس�������تثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل 
ند توزيعات أرباح موجودات ) اإليرادات، ويتم تض��مينها في ب١٨في اس��تالم هذه التوزيعات وفقا للمعيار المحاس��بي الدولي رقم ( مؤس��س��ةال

  .مالية
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١٤ 
 

  
    إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  أهم السياسات المحاسبية (تتمة) -٣

  
  الموجودات المالية (تتمة) ٤-٣
  

  الموجودات المالية بالكلفة المطفأة 
  

تكاليف المعاملة (باستثناء إذا كانت محددة بالقيمة العادلة إن أدوات الدين التي تستوفي هذه المعايير تصنف مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها 
ً من خالل قائمة الدخل)، وتقاس الحق ً  ا أي انخفاض في القيمة (أنظر أدناه)، مع إيراد  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا

  الفوائد المعترف به على أساس العائد الفعلي في إيراد الفوائد.
تصنيف أدوات الدين من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، إذا  تعيد، بعد االعتراف المبدئي، أن المؤسسةعلى يتعين 

 ما تغير غرض نموذج األعمال.
إيراد أو مصاريف الفوائد على إن طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي يتم فيها احتساب التكلفة المطفأة لألصل أو اإللتزام المالي وتوزيع 

الفعلية هي تحديداً النسبة التي يتم فيها خصم النقد المقدر استالمه في المستقبل عبر المدة المتوقعة ألداة  الفترات التي تخصها. نسبة الفائدة
  الدين أو، أينما كان مناسباً، عبر فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئي.

عترف بتصنيف أداة الدين التي تستوفي معايير التكلفة المطفأة المذكورة تختار بشكل نهائي عند االعتراف المبدئي أن تأن  للمؤسسةيمكن 
صل أعاله بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، إذا كان هذا التصنيف يلغي عدم التطابق المحاسبي أو يقلل منه بدرجة كبيرة في حال أن األ

  مالي قد تم قياسه بالتكلفة المطفأة.ال
  

  إعادة تصنيف الموجودات المالية
  

إلدارة الموجودات المالية. يكون من المتوقع أن تكون  المؤسسةيجب إعادة تصنيف الموجودات المالية عندما يتغير هدف نموذج أعمال 
كنتيجة للتغيرات الخارجية أو الداخلية كما يجب أن  المؤسسةتلك التغيرات عن طريق إدارة  المؤسسةمثل هذه التغيرات نادرة جداً، وتحدد 

  ويمكن إثباتها لألطراف الخارجية. المؤسسةتكون التغيرات جوهرية لعمليات 
  

التصنيف، وال يكون من  بإعادة تصنيف الموجودات المالية، فعليه ينطبق إعادة التصنيف مستقبلياً من تاريخ إعادة المؤسسةفي حال قيام 
  المطلوب إعادة إدراج أية أرباح أو خسائر أو فوائد تم االعتراف بها في فترات سابقة.

  
بإعادة تصنيف أصل مالي حتى يتم قياسه بالقيمة العادلة، يتم تحديد القيمة العادلة لألصل المالي المشار إليه في تاريخ  المؤسسةإذا قامت 

  أرباح أو خسائر تنشأ من الفرق بين القيمة الدفترية السابقة والقيمة العادلة في قائمة الدخل.إعادة التصنيف. تسجل أية 
  

تصنيف أصل مالي حتى يتم قياسه بالتكلفة المطفأة، فإن القيمة العادلة لذلك األصل المالي عند تاريخ إعادة التصنيف  المؤسسةإذا أعادت 
ادة التصنيف هو تاريخ اليوم األول لفترة التقرير األولى بعد تغير نموذج األعمال التي تنشأ في تصبح قيمته الدفترية الجديدة. إن تاريخ إع

  المنشأة التي تعيد تصنيف الموجودات المالية.
 

  انخفاض قيمة الموجودات المالية 
رسوم االشتراكات باإلعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة،  مؤسسةتقوم ال

ة بشكل دوري في الفترات تمانية المتوقعئيجارات المستحقة المدينة وموجودات العقود. يتم مراجعة مخصصات الخسائر اإل، اإلالمستحقة
  يير الحاصل على مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف األولي لألصل المالي.رض التغغوذلك لالالحقة 

  
، موجودات العقود وااليجارات المستحقة المدينة. الموجودات المالية على فترة عمرخسارة االئتمانية المتوقعة دائما باحتساب ال مؤسسةتقوم ال

، مؤسسةسجالت ال حسب لخسائر االئتمانيةالمعلومات التاريخية للموجودات المالية بناًء على يتم تقدير الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لهذه ا كما
عدة عوامل متعلقة باألطراف المدينة، وبالوضع اإلقتصادي القائم وبتقييم الوضع اإلقتصادي الحالي  األخذ بعين اإلعتبارويتم تعديلها بعد 

  في ذلك الوقت أينما يلزم ذلك.  حالية للنقدلقوائم المالية مع األخذ بعين اإلعتبار القيمة الوالوضع اإلقتصادي المتوقع كما بتاريخ إعداد ا
  

  إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
بإلغاء اإلعتراف بأحد الموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك الموجودات المالية أو عند  مؤسسةتقوم ال

بتحويل تلك الموجودات  مؤسسةتحويلها وبالتالي جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية إلى طرف آخر. إذا لم تقم ال
تقوم باإلعتراف بالعوائد  مؤسسةو لم تقم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكيتها وإستمرت بالسيطرة عليها فإن البشكل كامل أ

  المتراكمة وتلك اإللتزامات المتعلقة بها الواجب سدادها.
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١٥ 
 

  
    إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  المحاسبية (تتمة)أهم السياسات  - ٣
  

  تدني قيمة الموجودات المالية
يتم إثبات مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (مخصص  ٢٠١٨كانون الثاني  ١) كما في ٩بعد التطبيق لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (

  التدني) ألدوات الدين التي ال يتم قياسها من خالل قائمة الدخل والدخل الشامل. 
  

تي قيد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية، باستثناء ما يلي، واليتم 
  شهراً فقط: ١٢يتم قياسها كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى 

  صنيف الدرجة االستثمارية) بتاريخ إعداد القوائم المالية.سندات الدين االستثمارية ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة (أي ما يعادل ت  –
    األدوات المالية األخرى التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي لها.  –
  

  كما هو موضح أدناه:) وفقاً لمنهجية التدني المطبقة، ٣) والمرحلة (٢) والمرحلة (١تصنف المؤسسة أدواتها المالية، على أساس المرحلة (
): تشمل األدوات المالية التي لم تزيد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اثباتها المبدئي والتي لم يحدث عليها تدني ١المرحلة (  –

  شهراً. ١٢ائتماني منذ منحها. تقوم المؤسسة بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
األدوات المالية التي زادت مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي والتي لم يحدث عليها تدني ): تشمل ٢المرحلة (  –

  ائتماني. تقوم المؤسسة بقيد مخصص تدني للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.
لمؤسسة بقيد مخصص تدني خسائر ائتمانية على مدى العمر المتوقع لتلك ): تشمل األدوات المالية المتدنية ائتمانياً. تقوم ا٣المرحلة (  –

 األدوات المالية.
  

): هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي قد تنتج عن احتمالية تعثر في السداد على األداة ١الخسائر االئتمانية المتوقعة المرحلة (
 م المالية.شهراً بعد تاريخ إعداد القوائ ١٢المالية خالل 

  
): هي تقدير إحتمالية مرجحة للخسائر االئتمانية ويتم تحديدها بناًء على الفرق بين القيم الحالية لكامل ٢الخسائر االئتمانية المتوقعة المرحلة (

القابلة لالسترداد للموجودات  العجز النقدي. إن العجز النقدي هو الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمؤسسة والقيمة الحالية
 المالية غير المتدنية ائتمانياً كما في تاريخ إعداد القوائم المالية.

  
): يتم تحديد مخصص تدني االئتمان على أساس الفرق بين صافي القيمة الدفترية والقيمة القابلة ٣الخسائر االئتمانية المتوقعة المرحلة (

قياس القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، بما في ذلك لالسترداد للموجودات المالية. يتم 
ي المبالغ القابلة لالسترداد من الضمانات مخصومة على أساس سعر الفائدة عند منح القرض، أو بالنسبة ألدوات الدين، بمعدل الفائدة الحال

 ل.في السوق لموجود مالي مماث
  

في نموذج احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة، وعندما يلزم األمر، تعتمد المؤسسة على معلومات مستقبلية مستخدمة كمدخالت، مثل 
 الزيادة في الناتج اإلجمالي المحلي ومعدالت البطالة.

  
يتم شطب  أدوات الدين االستثمارية. يتم قيد مخصص التدني في قائمة الدخل والدخل الشامل ويتم إظهارها في حساب مخصص مقابل

 الموجودات المالية بعد استيفاء جميع محاوالت إعادة الجدولة وأنشطة التحصيل وال يكون هناك إحتمال واقعي لالسترداد في المستقبل. يتم
 قيد االستردادات الالحقة في حساب إيرادات أخرى.

  
لتحديد فيما اذا كانت متدنية ائتمانياً. يتضمن الدليل الموضوعي بأن األصل المالي متدني  يتم فحص الموجودات المالية المقاسة بالكلفة المطفأة

ت ألسباب ائتمانياً على ما يلي: عدم االلتزام ببنود التعاقد كالتعثر في السداد أو التأخر في دفع الفوائد أو مبلغ الدين األصلي أو منح خصوما
المالية للمقترض. بغض النظر عن التحليل الموضح أعاله، ترى المؤسسة أن التعثر يحدث عندما اقتصادية أو قانونية متعلقة بالصعوبات 

يوماً ما لم يكن لدى المؤسسة أي معلومات معقولة ومؤيدة تشير إلى وجود معيار  ٩٠ينقضي تاريخ استحقاق أي أصل مالي لفترة تزيد عن 
  تعثر آخر أكثر مالئمة.
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    الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  أهم السياسات المحاسبية (تتمة) - ٣

  
  المطلوبات المالية وأدوات الملكية  ٥-٣
  

  التصنيف كدين أو أداة ملكية 
الترتيبات التعاقديـة، وطبقاً ، يتم تصنيفها كإلتزامات مالية أو كأدوات ملكية طبقاً ألسس وجوهر مؤسسةإن أدوات الملكية المصدرة من قبل ال

    لتعريف المطلوبات المالية وأدوات الملكية.
 

  أدوات الملكية
 مؤسسةبعد طرح جميع إلتزاماتها. أدوات الملكية المصدرة من قبل ال مؤسسةأداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في صافي أصول ال

    يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار.
 

  المطلوبات المالية
  .عدا الدفعات المقدمة للموردين) (فيماالذمم الدائنة ومطلوبات متداولة أخرى على  مؤسسةتشتمل المطلوبات المالية لل

  
مصاريف المعامالت ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة يتم قياس المطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة مطروحاً منها 

وائد معدل الفائدة الفعلي حيث يتم اإلعتراف بمصاريف الفوائد وفقاً ألساس الريع الفعلي باستثناء ذمم قصيرة األجل حيث يكون اإلعتراف بالف
  غير جوهري.

  
كلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترات المرتبطة بها. طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب الت

لمالية أو معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناءاً على الدفعات النقدية المستلمة مستقبالً والمتوقعة خالل العمر المتوقع للمطلوبات ا
  صافي القيمة الدفترية عند اإلعتراف المبدئي.عندما يكون ذلك مناسباً خالل فترة أقصر إلى 

  
  إلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية

  

  بإلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية فقط عندما يتم اإليفاء بها، إلغائها أو إنتهاء مدتها. مؤسسةتقوم ال
  

  تحقق اإليرادات ٣-٦
  

تدفق المنافع االقتصادية للمؤسسة وان يتم قياس االيرادات بطريقة موثوقة، كما يتم اإلعتراف بااليرادات الى الدرجة التي تحتمل معها أن 
  يجب اإللتزام بمعايير اإلعتراف المحددة قبل اإلعتراف بأية ايرادات:

  
  شتراكات إيرادات اإل

ئع المشمولة  بالضمان اع الوديقوم كل عضو في نظام ضمان الودائع بتسديد رسوم االشتراك بشكل ربع سنوي وفقاً للنسب المحددة  من مجمو
  دارة مراجعة نسب االشتراك السنوية وتعديلها.ويجوز لمجلس اإل

 
  إيرادات الفوائد

خصم يتم إحتساب إيرادات الفوائد على أساس الفترات الزمنية المستحقة والمبالغ األصلية القائمة ومعدل الفائدة الفعلي، وهو المعدل الذي ي
  المستقبلية خالل العمر المتوقع للموجودات المالية إلى صافي القيمة الدفترية.تماماً التدفقات النقدية 

  
  االعتراف بالمصاريف٣-٧ 

  يتم االعتراف بالمصاريف وفقاً لمبدأ االستحقاق في السنة التي تخصها.
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    إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  (تتمة) المحاسبيةأهم السياسات  - ٤

  
  اإلجازات السنوية ٨-٣
  

يتم عمل إس������تحقاق لإللتزامات المقدرة إلس������تحقاقات الموظفين المتعلقة باإلجازات الس������نوية بناءاً على الخدمات المقدمة من قبل الموظفين 
  المؤهلين حتى نهاية السنة .

  
  مخصص تعويض نهاية الخدمة  ٩-٣

  

. تسجل المبالغ الواجب للقوانين سارية المفعولمن تعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً  مؤسسةعلى اليتم أخذ مخصص لإللتزامات المترتبة 
 وتسجل التعويضات المدفوعة للموظفين الذين يتركـون الخدمة على حساب مخصص تعويــض نهاية الخدمــــة. الدخلإقتطاعها على حساب 

  
  ومعداتممتلكات  ١٠-٣
  

، بالتكلفة ناقص��اً اإلس��تهالك المتراكم وأية خس��ائر ناتجة عن اإلنخفاض في  تحت التأس��يس المش��اريعوالمعدات، فيما عدا  الممتلكاتتظهر 
  في تكلفة الشراء التاريخية باإلضافة إلى أية مصاريف متعلقة باإلستحواذ. والمعدات الممتلكاتتتمثل تكلفة القيمة. 

مدرجة لألص��ل أو اإلعتراف بها كأص��ل منفص��ل حس��بما يكون مالئماً فقط عندما يكون من المحتمل يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة ال
من األص���ل المعني ويكون باإلمكان قياس التكلفة بش���كل موثوق. يتم إدراج كافة مص���اريف  مؤس���س���ةأن ينتج فوائد اقتص���ادية مس���تقبلية لل

  حدثت فيها.اإلصالح والصيانة األخرى في أرباح أو خسائر الفترة التي 
  

والتي سيتم إستخدامها في اإلنتاج أو التأجير أو ألغراض إدارية أو ألي أغراض لم يتم تحديدها بعد، يتم تسجيلها  المشاريع تحت التأسيسإن 
يتعلق باألصول الرسوم المهنية وتكاليف اإلقتراض فيما . تتضمن التكلفة (إن وجدت)  نخفاض القيمةبالتكلفة ناقصاً أية خسائر ناتجة عن إ

وكما هو الحال مع جميع األصول األخرى فإن إستهالك هذه األصول يبدأ عندما  ،مؤسسةبل الالمؤهلة وذلك تماشياً مع السياسة المتبعة من ق
  تكون جاهزة لإلستخدام في األغراض التي تم إنشائها من أجلها.

  
، بطريقة القسط الثابت مبنياً على الخدمة المتوقعة لألصل. يتم في نهاية التأسيس تحت المشاريح، فيما عدا والمعدات  الممتلكاتإستهالك يتم 

كل سنة مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع، صافي القيمة المستردة وطريقة االستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في هذه التقديرات 
  قبلية.خالل الفترة المالية التي تم فيها التغيير والفترات المست

    
   األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:وفق تم إحتساب اإلستهالك 

  السنوات    النوع
  ٧    تحسينات على المأجور

  ٥    معدات
  ٥    أثاث ولوازم

  ٥    مركبات
  ٣    أجهزة مكتبية 

  
الفرق بين متحصالت البيع  على أساسوالمعدات  الممتلكاتيتم تحديد الربح والخسارة الناتجة عن بيع أو شطب أي عنصر من عناصر 

      وصافي القيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بهذا الفرق في األرباح أو الخسائر.
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    إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  أهم السياسات المحاسبية ( تتمة) -٣
    
  الموجودات غير الملموسة ١١-٣
  

 تمثل برامج وأنظمة الحاسوب حيث تقوم إدارة المؤسسة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة وتقوم بتعديلها، إن لزم
  األمر في نهاية كل سنة ماليّة. 

  
  إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة  ١٢-٣
  

الموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر على أن تلك الموجودات المركز المالي بمراجعة صافي قيمة قائمة  بتاريخ مؤسسةتقوم ال
سترداد لتحديد خسائر االنخفاض في القيمة إنه يتم تقدير القيمة القابلة لإلتعاني من انخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، ف

بتقدير القيمة المستردة من  مؤسسةسترداد من كل أصل على حدة، تقوم الإلمعقولة لتحديد القيمة القابلة ل(إن وجدت). عند عدم وجود أسس 
يتم توزيعها على وحدات توليد  مؤسسةوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل. عند وجود أسس معقولة للتوزيع، فإن الموجودات العامة لل

  النقد. أو يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد  فرديالنقد بشكل 
  

عند تقييم  ستعمال أيهما أعلى.م البيع أو القيمة الناتجة عن اإلسترداد في القيمة العادلة مخصوماً منها التكلفة حتى إتماتتمثل القيمة القابلة لإل
باستخدام معدل خصم مناسب ستعمال، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للوصول بها إلى القيمة الحالية القيمة الناتجة عن اإل

  ليعكس قيمتها السوقية الحالية مع مراعاة أثر مرور الوقت على القيمة والمخاطر المحددة لألصل.
  

سترداد األصـل (أو وحدة توليد النقد) عن قيمته الدفترية، يتم تخفيض قيمة األصل الدفترية (أو المتوقع أن تقل القيمة القابلة إلإذا كان من 
الدخل، إال إذا كان األصل مثبت بمبلغ إعادة قائمة سترداد. يتم االعتراف فوراً بخسارة انخفاض القيمة في النقد) لقيمتها القابلة لإل توليدوحدة 

  حتياطي إعادة التقييم.ة معالجة انخفاض القيمة كتخفيض إلالتقييم، حيث يتم في هذه الحال
  

حينها زيادة القيمة الدفترية لألصل (وحدة توليد النقد) حتى تصل إلى حد القيمة التقديرية المعدلة، إذا ما تم الحقاً تراجع خسارة اإلنخفاض، يتم 
نقد) في السنوات السابقة. بحيث إن القيمة المعدلة لألصل ال تتعدى قيمته الدفترية فيما لو لم يكن هناك إنخفاض في قيمة األصل (وحدة توليد ال

ً في يتم اإلعتراف بتراجع خسـارة اإل الدخل إال عندما يكون األصل مثبت بمبلغ إعادة التقييم، عندها يتم معالجة قائمة نخفاض كإيراد فورا
  حتياطي إعادة التقييم.جع خسارة انخفاض القيمة كزيادة إلترا
 
  التأسيس تحت المشاريع ١٣-٣
  

ً  بالتكلفة التأسيس تحت مشاريع تسجيل يتم عند اإلنتهاء   التأسيس تحت مشاريع إستهالك يتم ال. ت)وجد إن( القيمة في االنخفاض خسارة ناقصا
ً والمعدات  الممتلكات إلى تصنيفها يعاد، من مشاريع  تحت التأسيس استهالكها وفقاً لألعمار اإلنتاجية المتوقعة  ويتم استخدامها على اعتمادا

  .لها
  
  المخصصات ١٤-٣
  

التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) نتيجة أحداث سابقة ويكون من المحتمل أنه سيكون  مؤسسةيتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على ال
  تسديد هذا اإللتزام ويمكن تقدير تكلفة هذه المخصصات بشكل يعتمد عليه.  مؤسسةمطلوباً من ال
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    إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  

  المحاسبية ( تتمة) أهم السياسات -٣
  
 عقود اإليجار التشغيلية ١٥-٣
  

  :٢٠١٩كانون الثاني  ١السياسة المحاسبية المطبقة اعتباراً من 
  
  كمستأجر: مؤسسةال
 مطلوبات عقودبموجودات حق االستخدام و مؤسسةترف التعبتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند بدء العقد.  مؤسسةلقوم ات

فة على أنها عقود اً اإليجارالمقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات اإليجار التي يكون فيها مستأجر ، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل (المعرَّ
ء شهراً أوأقل) وعقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة (مثل األجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، واألشيا ١٢إيجار مدتها 

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

  .ول المستأجرةمن األص
 

ً  مطلوبيتم قياس  ، مخصومة باستخدام ا في تاريخ البدء في عقد اإليجاربالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعه اإليجار مبدئيا
  .، يتم إستخدام معدل االقتراض اإلضافيذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولةالسعر الضمني في عقد اإليجار. إ

  
  :اإليجار ما يلي مطلوباإليجار المدرجة في قياس تشمل مدفوعات 

ً هرها على مدفوعات ثابتة)وجمدفوعات اإليجار الثابت (متضمنة في  •   ؛منها حوافز اإليجار مستحقة القبض ، مطروحا
  البدء بالعقد؛ ، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدلمدفوعات اإليجار المتغ •
  ؛جر بموجب ضمانات القيمة المتبقيةالمبلغ المتوقع أن يدفعه المستأ •
  ؛ وى يقين معقول من ممارسة الخيارات، إذا كان المستأجر علسعر ممارسة خيارات الشراء •
  .ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار ، إذا كان عقد اإليجار يعكسدفع غرامات إنهاء العقد •

  

ً يتم الحق، واإليجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي مطلوبات عقوديتم عرض  اإليجار من خالل زيادة القيمة الدفترية  مطلوباتقياس  ا
  .اإليجار (باستخدام طريقة الفائدة الفعالة) وبتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة مطلوباتلعكس الفائدة على 

  
  :عندمااإليجار (وإجراء تعديل مماثل لموجودات حق االستخدام ذي الصلة) عقود  مطلوبات يتم إعادة قياس

 هذه  في، وراءلشا رخيا سةرمما متقيي في رتغيي لیإ ؤديت لتيا ظروفلا في ماه رتغييأو  دثح كلناه إن كان رإليجاا دةم رتغيي ميت
  .المعدّل ملخصا دلمع دامباستخالمعدلة  رإليجاا تعاوفدم مخص قيطر نعاإليجار مطلوبات سقيا دةعاإ ميت لحالةا

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

  .بسبب التغيير في سعر الفائدة العائم ، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدّل) رمدفوعات اإليجا
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    إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  أهم السياسات المحاسبية ( تتمة) -٣
  
 (تتمة) التشغيليةعقود اإليجار  ١٥-٣

  

اإليجار بناًء  مطلوب، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس يل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصليتم تعديل عقد اإليجار وال يتم المحاسبة عن تعد
  .على مدة عقد اإليجار المعدّل عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل بالسعر الفعلي بتاريخ التعديل

  .بإجراء أي من هذه التعديالت خالل الفترات المعروضة مؤسسةقم الت لم
  

ها في يوم البدء أو ، ومدفوعات اإليجار التي تم إجراؤاإليجار المقابلة عقود لمطلوباتموجودات حق االستخدام على القياس المبدئي  تشتمل
ً قبله، مطروح ً ف مباشرة أولية. يتم قياسها الحقمنها أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكالي ا ً بالتكلفة ناقص ا  ضاإلستهالك المتراكم وخسائر انخفا ا

  .القيمة
  

ً  مؤسسةتكبد الت عندما ، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصل األساسي إلى الحالة بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر التزاما
ً المطلوبة بموجب شروط عقد اإليجار، يتم االعتراف بمخصص وقياسه وفق ) إلى القدر الذي يتعلق بتكاليف ٣٧لمعيار المحاسبة الدولية ( ا

  .، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج بضائعي موجودات حق االستخدام ذي الصلةالتكاليف ف، يتم إدراج حق االستخدام داتموجو
  

إستهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة عقد اإليجار أوالعمر اإلنتاجي لألصل (ايهما أقصر). إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية  يتم
، فإن قيمة حق االستخدام ذات الصلة يتم إستهالكها توقع ممارسة خيار الشراءت مؤسسةال، يعكس أن ل األساسي أو تكلفة حق االستخداماألص

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

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

وتحسب أي خسائر انخفاض لتحديد ما إذا كانت قيمة حق االستخدام قد انخفضت قيمتها  )٣٦(قم المعيار المحاسبي الدولي ر مؤسسةال طبقت
  .في القيمة

  

اإليجار وموجودات حق االستخدام. يتم إدراج  مطلوباتيتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس  ال
بند مستقل المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم تضمينها في 

  .دخلفي قائمة ال
  

  :٢٠١٨كانون األول  ٣١السياسة المحاسبية المطبقة حتى 
ً اإليجارات التشغيلية كمصروف وفقاً لقاعدة القسط الثابت وبنيتم االعتراف بدفعات  ك أساس منهجي لعلى فترة التأجير، إال عندما يكون هنا اءا

قتصادية من األصل المؤجر. تدرج اإليجارات المحتملة الناشئة بموجب عقود الذي يتم فيه استنفاذ المنافع اإلأكثر نموذجية للمخطط الزمني 
  ة كمصروف في الفترة التي تم تكبدها فيها. اإليجارات التشغيلي

 
  

 العمالت األجنبية ٣-١٦
  

نش���اطاتها (العملة  مؤس���س���ةإن القوائم المالية يتم عرض���ها بالدوالر األمريكي والذي هو عملة البيئة اإلقتص���ادية الس���ائدة التي تمارس بها ال
  بأسعار تواريخ المعامالت في نهاية كل فترة تقرير. مؤسسةالوظيفية). يتم اإلعتراف بالعمالت التي تتم بعمالت غير العملة الوظيفية لل

  
العملة نش���اطاتها ( مؤس���س���ةلتي تمارس بها الإن القوائم المالية يتم عرض���ها بالدوالر األمريكي والذي هو عملة البيئة اإلقتص���ادية الس���ائدة ا

  بأسعار تواريخ المعامالت في نهاية كل فترة تقرير. مؤسسةللالوظيفية). يتم اإلعتراف بالعمالت التي تتم بعمالت غير العملة الوظيفية 
  

الي، ويتم تحويل يتم تحويل أرص��دة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأس��عار العمالت األجنبية الوس��طية الس��ائدة في تاريخ المركز الم
جيل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. يتم تس�������

مطلوبات األرباح والخس��������ائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل. يتم تس�������جيل فروقات التحويل لبنود الموجودات وال
  كجزء من التغير في القيمة العادلة.إن وجدت  بالعمالت األجنبية غير النقدية (مثل األسهم)
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    إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  -٤

  

فإن ذلك يتطلب أن تقوم اإلدارة بعمل  ،المالية القوائمحول  )٣(وارد في إيضاح  هو للسياسات المحاسبية كما مؤسسةمن خالل تطبيق ال
المالية والتي ال يمكن تحديد قيمتها بشكل واضح من مصادر  القوائمفتراضات حول القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات في يرات وإتقد

ر عند القيام بتلك التقديرات ت تعتمد على الخبرة التاريخية لإلدارة وعوامل أخرى تؤخذ في عين االعتبافتراضاإن التقديرات واإلأخرى.
  إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.فتراضات. واإل

    
ذلك يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات بشكل دوري. يتم إدراج أثر التعديل في التقديرات المحاسبية في نفس الفترة التي تم فيها التعديل و

يل . أو على الفترة التي تم فيها التعديل والفترات الالحقة وذلك في حال أن أثر ذلك التعدالتعديل يؤثر فقط على تلك الفترةفي حال إن ذلك 
  .الفترة الحالية والفترات الالحقةيظهر في 

 
  دارة أن إستخدامها للتقديرات ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي:في اعتقاد اإل

  
  اإلفتراضات الهامة المعمول بها في تطبيق السياسات المحاسبية ١-٤

  

، ال يوجد إفتراضات تم العمل بها من المتوقع أنها ستؤثر بشكل جوهري مؤسسةاللسياسات المحاسبية، فإنه وفي رأي إدارة إطار تطبيق افي 
  المالية وذلك باستثناء تلك التي تشتمل على تقديرات كما هو موضح أدناه. القوائمعلى القيم المدرجة في 

 
  التقديرات غير المؤكدة ٢-٤

  

غير المؤكدة بتاريخ المركز المالي والتي لها نسبة مخاطرة قد تتسبب بتعديل إن التقديرات الرئيسية الخاصة بالمستقبل واإلفتراضات األخرى 
  تتمثل فيما يلي: ،جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمـة

  
   الموجودات الماليةإنخفاض قيمة  ١-٢-٤

  

تمانية المتوقعة ئ. يتم مراجعة مخصصات الخسائر اإلالموجودات الماليةباإلعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على  مؤسسةتقوم ال
  بشكل دوري في الفترات الالحقة وذلك لعرض التغيير الحاصل على مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف األولي لألصل المالي.

  
. كما يتم تقدير الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لها بناًء الموجودات الماليةتمانية المتوقعة الخاصة بكل من خسارة االئعمر البتقدير  مؤسسةتقوم ال

عدة عوامل متعلقة  ، ويتم تعديلها بعد األخذ بعين اإلعتبارمؤسسةالتاريخية بموجب سجالت البناء على المعلومات على الخسائر االئتمانية 
قتصادي القائم وبتقييم الوضع اإلقتصادي الحالي والوضع اإلقتصادي المتوقع كما بتاريخ إعداد القوائم المالية باألطراف المدينة، وبالوضع اإل
     في ذلك الوقت أينما يلزم ذلك. الحالية للنقدمع األخذ بعين اإلعتبار القيمة 

  
  المعداتو ستهالك الممتلكاتإ ٢-٢-٤

  

ً  على مدة الخدمة والمعدات يتم إستهالك تكلفة الممتلكات على اإلستخدام المتوقع لألصل، وبرنامج الصيانة  المتوقعة التي يتم تقديرها بناءا
لم تدرج أية قيمة متبقية لألصول على إعتبار  مؤسسةوالتصليح باإلضافة إلى التقادم التقني وإعتبارات القيمة المستردة لألصل. إن إدارة ال

   أنها غير جوهرية.
 
  نتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسةاإلعمار األ ٣-٢-٤

  

تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب 
االنتاجية المتوقعة في المستقبل ويتم االستهالكات واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار 

   قيد خسارة التدني في قائمة الدخل للسنة.
  
  خصص تعويض نهاية الخدمة م ٤-٢-٤

 الخدمة وفقاً لقانون العمل ساري المفعول في مناطق السلطة الفلسطينية. نهايةيتم احتساب مخصص تعويض 
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    إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  في الصندوق ولدى البنكنقد  - ٥
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  أمريكي دوالر   أمريكيدوالر   

          
  ٨٩٥    ٣٥٠    نقد في الصندوق
  ٣٨١٬٢٢٨   ٥٨٨٬١٧٠    حسابات جارية

  ٢٬٣٩٧٬٠٤٤    ٢٬٣٩٣٬٩٧٠    ودائع ألجل
    ٢٬٧٧٩٬١٦٧   ٢٬٩٨٢٬٤٩٠ 

  (٣٦٬٣٢٤)    (٣٦٬٦٣٣)    متوقعةمخصص خسائر إئتمانية 
    ٢٬٧٤٢٬٨٤٣    ٢٬٩٤٥٬٨٥٧ 

  

  ما يلي : مخصص خسائر إئتمانية متوقعةتمثل الحركة على 
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

          
  --   ٣٦٬٣٢٤    الرصيد في بداية السنة

  ٣٦٬٣٢٤    ٣٠٩    إضافات خالل السنة
  ٣٦٬٣٢٤    ٣٦٬٦٣٣    الرصيد في نهاية السنة

  

 
 أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينيةونقد  - ٦
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  أمريكي دوالر   أمريكيدوالر   

          
  ١٬٢٢٦٬٦٦٢    ١٬٣٠٠٬٨٧٥    حسابات جارية

  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ودائع ألجل
    ٦٬٢٢٦٬٦٦٢    ٦٬٣٠٠٬٨٧٥ 
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    إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  شتراكات مستحقة رسوم إ - ٧
 

. بلغت رس���وم اإلش���تراكات المس���تحقة وغير ٢٠١٩ش���تراكات المس���تحقة وغير المقبوض���ة عن الربع األخير لعام يمثل هذا البند رس���وم اإل
 دوالر أمريكي، على التوالي. ٨٫٠٦١٫٠٩٩دوالر أمريكي و ٨٬٩٦٣٬٢١٧مبلغ  ٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١المقبوضة كما في 

 
  موجودات مالية بالكلفة المطفأة - ٨
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  أمريكي دوالر   ر أمريكيدوال  

       
 ١٢٥٫٧٧٤٫٥٨٠  ١٦٢٬٠٢١٬٢٠٧   سندات وصكوك إسالمية مدرجة في أسواق مالية أجنبية*

  ٦٫٩١٤٫٥٢٤    ٥٬٥٠٠٬٧١٨   البنك المركزي األردني** –أذونات خزينة وسندات 
   ١٣٢٫٦٨٩٫١٠٤   ١٦٧٬٥٢١٬٩٢٥ 

 )٢٧٣٫٠٣٢(   )١٦١٬٠٩٩(   متوقعةتمانية ئمخصص خسائر إ
    ١٣٢٫٤١٦٫٠٧٢    ١٦٧٬٣٦٠٬٨٢٦  

 

بلغت القيمة العادلة للسندات  .%٧ %١سنوات بمعدل فائدة يتراوح بين  سبعسندات من سنة واحدة إلى الستحقاق هذه إيتراوح تاريخ   *
  .٢٠١٩ كانون األول ٣١أمريكي كما في ر دوال ١٦٢٬٥٨٤٬٧٦٢المدرجة في األسواق المالية األجنبية 

ندات البنك المركزي األردني كما في  ** دوالر  ٦٫٩١٤٫٥٢٤و ٥٬٥٠٠٬٧١٨مبلغ  ٢٠١٨و ٢٠١٩كانون األول  ٣١ بلغت قيمة س�������
 سنوات ثالثأمريكي، على التوالي. يتراوح تاريخ استحقاق سندات الخزينة الصادرة عن البنك المركزي األردني من سنة واحدة إلى 

 .%٤٫٥و %٣بسعر خصم يتراوح بين 
  

  ما يلي : مخصص خسائر إئتمانية متوقعةتمثل الحركة على 
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

          
  -   ٢٧٣٬٠٣٢    الرصيد في بداية السنة

  ٣٠٨٬٠٠٠    -    )٩أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (
  ٣٠٨٬٠٠٠    -    الرصيد في بداية السنة بعد التعديل 

  )٣٤٬٩٦٨(    )(١١١٬٩٣٣    مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
  ٢٧٣٬٠٣٢   ١٦١٬٠٩٩    الرصيد في نهاية السنة
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       المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
 فلسطين  – رام هللا

٢٥ 
 

 
    إيضاحات حول القوائم المالية 

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 غير ملموسةموجودات  - ١٠
  

  :ما يلي  ، تمثل الحركة على الموجودات غير الملموسةحاسوبتمثل الموجودات غير الملموسة القيمة الدفترية لبرامج وأنظمة 
 

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

          
  ٢٥٬٣٠١    ١٦٬٣٤٩    الرصيد في بداية السنة

  ١٬٧٨٥    ٢٩٬٠٨٣    ضافات خالل السنةاإل
  )١٠٬٥٣٧(    )١١٬٥٧٠(    خالل السنةات اإلطفاء

  )٢٠٠(    )١٤٤(    خالل السنةاإلستبعادات 
  ١٦٬٣٤٩    ٣٣٬٧١٨    الرصيد في نهاية السنة

 
  أراضي -١١

  
دوالر أمريكي من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع في منطقة الماصيون  ١٬١١٣٬٢٧٢شراء أراضي بمبلغ  ٢٠١٩تم خالل سنة 

  متر مربع. ٩٤١في رام هللا، بمساحة 
  

  أخرى موجودات  -١٢
  

   ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  أمريكي دوالر   أمريكي دوالر   
        

 ٨٦٢٬٤١٨  ١٬٢٤٠٬٢٦٢   فوائد سندات مستحقة غير مقبوضة
 ٦٩٬٢٨٠  ٦٬١٦٠   فوائد ودائع مستحقة غير مقبوضة

 ً  ٤٨٬٠٦٧  ٩٬٢٦٤   مصاريف مدفوعة مقدما

 ٣١٬٦٦٠  ١٠٢٬١٠٧   فوائد مدفوعة لحملة السندات

 ٩٤  ١٢٨   أخرى

   ١٬٠١١٬٥١٩  ١٬٣٥٧٬٩٢١ 
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       المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
 فلسطين  – رام هللا

٢٦ 
 

  
    المالية  القوائميضاحات حول إ

  ٢٠١٩ول كانون األ ٣١للسنة المنتهية في 
  

       مخصص تعويض نهاية الخدمة - ١٣
    ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  أمريكي دوالر   أمريكي دوالر    
          

 ٩٠٬٢٣١    ١١٥٬٦٦٠    الرصيد في بداية السنة
  ٣٣٬٨٥١    ٥٤٬٧٠٢    اإلضافات خالل السنة

  (٨٬٤٢٢)    (١٬٨١٧)    المدفوع خالل السنة
 ١١٥٬٦٦٠   ١٦٨٬٥٤٥    الرصيد في نهاية السنة

 
 مطلوبات أخرى -١٤
    ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  أمريكي دوالر   أمريكي دوالر    
          

 ٣٥٬٧١٥    ٤٢٬٣٤١    مخصص إجازات موظفين
  ٢٦٬٢١٤    ٢٠٬٩٢٤    ة و مصاريف مستحقة الذمم الدائن

    ٦١٬٩٢٩   ٦٣٬٢٦٥ 
 

  إحتياطات -١٥
  

) من القانون، تقوم المؤس��س��ة بتكوين احتياطيات تس��تخدم في تحقيق أهداف المؤس��س��ة ليبلغ حدها ما ال يقل ٢٠بموجب أحكام المادة رقم (
من مجموع الودائع الخاض��عة ألحكام القانون. تتألف العناص��ر المكونة لهذه االحتياطيات من رس��وم االش��تراك الس��نوية التي يتم  %٣عن 

على االحتياطيين  الس�����نةوك وعوائد االس�����تثمارات وأية عوائد أخرى بعد تنزيل جميع المص�����اريف. يتم توزيع فائض تحص�����يلها من البن
  "اإلسالمي والتجاري" كل بحسب نسبته من إجمالي إيرادات رسوم االشتراكات.

  
  إيرادات رسوم اإلشتراكات -١٦
    ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  ر أمريكيدوال   أمريكي دوالر    
          

 ٢٧٬١٠٥٬٥٨١   ٢٨٬٦٧١٬٠٤٨    إشتراك بنوك تجاريةرسوم 
  ٤٬٦٨٥٬٥٤٤    ٥٬٦٣٨٬٥٢٧    رسوم إشتراك بنوك إسالمية

    ٣١٬٧٩١٬١٢٥    ٣٤٬٣٠٩٬٥٧٥  
  

  بالصافي ،أرباح وفوائد  -١٧
    ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  ر أمريكيدوال   أمريكي دوالر    
          

 ٢٬٤٣٤٬٧٣٠    ٣٬٤٥٠٬٤٥١    فوائد موجودات مالية تجارية بالكلفة الطفأة
  ٣٣٥٬٤٥٨    ٥٧٨٬٦٨٤    أرباح موجودات مالية إسالمية بالكلفة المطفأة 

 ١١٤٬٢٣٩   ١١٤٬١٢٥    ودائع ألجل لدى سلطة النقد –إيرادات عوائد إستثمارية 
 ٥٠٬٠٨٠   ٧٧٬٦٦٠    ودائع لدى البنوك –إيرادات عوائد إستثمارية 

  (٩٠٬٩٧٥)    )(٢٢٠٬١٦٤    إطفاء عالوة أو خصم سندات، بالصافي
    ٢٬٨٤٣٬٥٣٢    ٤٬٠٠٠٬٧٥٦  
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       المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
 فلسطين  – رام هللا

٢٧ 
 

    يضاحات حول القوائم المالية إ
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  نفقات الموظفين -١٨
    ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  ر أمريكيدوال   أمريكي دوالر    
          

  ٤٢٨٫٢٧١    ٤٥٨٬٣٨٠   رواتب وأجور
  ٣٫٢٤٧    ٧٦٣    سفر وتنقالت

  ٣٥٫١٥٨    ٥٥٬٨٣٧    تدريب ومؤتمرات ولقاءات عمل
  ٣٣٫٨٥١    ٥٤٬٧٠٢    تعويض نهاية الخدمة

  ٤٥٫٦٣٧    ٤٧٬٠٤٨    مساهمة المؤسسة في صندوق اإلدخار
  ٤٢٫٩٧٦    ٤٣٬٤٠٦    بدل تنقالت للموظفين

  ١٤٫٥٢٦   ١٨٬٢٧٢    مصاريف تأمينات صحية
  ٨٫٧٠٦   ٧٬١٠٤    إجازات مستحقة

  ٣٫٩٩٢   ٤٬٣١٥    مصاريف اتصاالت
 ٣٫٤١٩   ٢٬٩١١    محروقات

  -   ٢٬٣٢٦    مكافآت موظفي المؤسسة
  ٢٫٤٧٥    ٢٬٣٢٤    أخرى

    ٦٢٢٬٢٥٨   ٦٩٧٬٣٨٨  
  مصاريف إدارية وعامة -١٩

    ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    
          

  ١٤٩٫٥٤٤    ٢٣٢٬١٩٠    مصاريف عموالت شركات وساطة مالية
  ٧٧٫٠٥٣    -    إيجار مكتب

  ٤٩٫٥٨٩    ٥٣٬٤٩٩    رسوم واشتراكات
 ٣٥٫٥٠٠    ٢٥٬٤٠٠    مكافآت أعضاء ولجان مجلس اإلدارة

  ٢١٫٨٠٨    ١٠٬١٩٠    دعاية وإعالنات
  ٣٠٫٠١٩    ٢٤٬٦١٠    أتعاب قانونية واستشارات مهنية

  ١٢٫٨٦٣    ١٣٬٥٣٨    مياه وكهرباء
  ٨٫٢٤٩    ٧٬٤٣٦    بريد وهاتف وإنترنت

  ٨٫٥٦٨    ٩٬٣٦١    نظافة وحراسة
  ٦٫٢٣٣    ٤٬٣٨٣    تجهيزات مكتبية

  ١٫٦٣٩    ٣٬٨٣٣   تقارير سنوية وخطط عمل
 ٦٫٨٤٢   ٤٬٢٤٢    سفر وإقامة أعضاء ولجان مجلس اإلدارة

  ١٫٧٥١   ٢٬٦٣٣    مصاريف عموالت وفوائد بنكية
  ٢٫٥٩٤   ٣٬٤٤٠    ضيافة

  ٢٫١٦٧   ٢٬١٦٧    رسوم مبانٍ 
  ٢٫٤٧٣   ٢٬٩٥٩    قرطاسية ومطبوعات

 ٥٠٠    ٤٠٠    تأمينات عامة
  ١٫٢٠٣   ١٬٣٤٨    مركبات

  ١٫٢٨١   ١٬٨٦٣    محروقات
  ٣٫٤١١   ٤٬٠٢٣    صيانة
 ٥٫٩٣٥   ٣٬٠٥٩    أخرى

    ٤٢٩٫٢٢٢   ٤١٠٬٥٧٤  
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٢٨ 
 

  
  إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  النقد وما في حكمه -٢٠
 

    ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  أمريكي دوالر   أمريكي دوالر    
         

 ٢٬٧٧٩٬١٦٧   ٢٬٩٨٢٬٤٩٠    نقد في الصندوق ولدى البنوك
  ٦٬٢٢٦٬٦٦٢    ٦٬٣٠٠٬٨٧٥    أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

    ٩٬٠٠٥٬٨٢٩    ٩٬٢٨٣٬٣٦٥  
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة -٢١
  

األسعار يمثل هذا البند العمليات التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا. يتم اعتماد سياسات 
  والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة المؤسسة.

 تشمل قائمة المركز المالي على األرصدة التالية مع جهات ذات عالقة:

      ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي      دوالر أمريكي         طبيعة العالقة  
            

  ٦٫٢٢٦٫٦٦٢    ٦٬٣٠٠٬٨٧٥   مجلس إدارة  الفلسطينيةأرصدة لدى سلطة النقد 

  المعامالت التالية مع جهات ذات عالقة:اآلخر تشمل قائمة الدخل والدخل الشامل 
      ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي      أمريكي دوالر     طبيعة العالقة  

 ١١٤٫٢٣٩  ١١٤٬١٢٥   عضو مجلس إدارة  أرباح فوائد من سلطة النقد الفلسطينية
  ٤٢٫٣٤٢   ٢٩٬٦٤٢   مجلس إدارة  مصاريف ومكافآت أعضاء مجلس االدارة

           رواتب ومنافع اإلدارة العليا:
 ١٤١٫٠٦٤  ١٦٢٬١٨٦     منافع قصيرة األجل

  ٧٫٣٥٢   ١٣٬٩١٩     نهاية الخدمة
  
  قياس القيمة العادلة -٢٢

  
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أمريكي دوالر 

        موجودات مالية
 ٢٫٧٤٢٫٨٤٣   ٢٬٩٤٥٬٨٥٧   ٢٫٧٤٢٫٨٤٣   ٢٬٩٤٥٬٨٥٧  البنوك  نقد في الصندوق ولدى

  ٦٫٢٢٦٫٦٦٢    ٦٬٣٠٠٬٨٧٥    ٦٫٢٢٦٫٦٦٢    ٦٬٣٠٠٬٨٧٥  أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
  ٨٫٠٦١٫٠٩٩    ٨٬٩٦٣٬٢١٧    ٨٫٠٦١٫٠٩٩    ٨٬٩٦٣٬٢١٧  رسوم اشتراكات مستحقة 

  ١٣١٫٢٨١٫٣٨٩    ١٦٨٬٠٨٥٬٤٨٠   ١٣٢٫٤١٦٫٠٧٢   ١٦٧٬٣٦٠٬٨٢٦  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  ٩٣١٫٧٩٢   ١٬١٧٧٬٦٧١   ٩٣١٫٧٩٢   ١٬٢٤٦٬٤٢٢  موجودات مالية أخرى

 ١٤٩٫٢٤٣٫٧٨٥  ١٨٧٬٤٧٣٬١٠٠   ١٥٠٫٣٧٨٫٤٦٨   ١٨٦٬٨١٧٬١٩٧  
        مطلوبات مالية

  ٦١٫٩٢٩   ٦٣٬٢٦٥   ٦١٫٩٢٩   ٦٣٬٢٦٥  مالية أخرى مطلوبات
 ٦١٫٩٢٩   ٦٣٬٢٦٥   ٦١٫٩٢٩   ٦٣٬٢٦٥  
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٢٩ 
 

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تتمة)  قياس القيمة العادلة -٢٢

ً للقيم التي يمكن أن  تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك، باستثناء تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقا
  عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.

إن القيم العادلة لألرصدة لدى البنوك واألرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية ورسوم االشتراكات المستحقة والمطلوبات المالية األخرى  –
  تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل. هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون

 ة.تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالكلفة المطفأة المدرجة في أسواق مالية وفقاً ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المالي –
مالية التي ال يوجد لها أسعار سوقية بالكلفة بعد  تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالكلفة المطفأة غير المدرجة في أسواق –

  تنزيل خسائر التدني (إن وجدت) لعدم القدرة على تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق.
  
األدوات المالية -٣٢  

إلى مجموعة من المخاطر المالية من خالل موجوداتها ومطلوباتها المالية، إن المخاطر األساسية التي تتعرض لها  المؤسسةتتعرض 
في إمكانية عدم كفاية المقبوضات المتعلقة بإستثماراتها على األمد الطويل لتمويل اإللتزامات الناشئة عن عقود اإلستثمارات. إن  المؤسسة

ه المخاطر المالية، تتمثل في كل من مخاطر معدل سعر الفائدة، مخاطر أسعار أدوات الملكية، مخاطر أسعار العناصر األكثر أهمية لهذ
  العمالت األجنبية ومخاطر اإلئتمان. 

إن تلك المخاطر تنشأ بسبب التعرض إلى أسعار الفائدة، العمالت وأدوات الملكية حيث تتعرض جميعها إلى مخاطر عامة وخاصة نتيجة 
المالية، تتمثل في مخاطر سعر  ب طبيعة استثماراتها وموجوداتهابسب المؤسسةالسوق. إن المخاطر األساسية التي تتعرض لها  لحركات

  الفائدة ومخاطر أسعار أدوات الملكية.

باإليرادات  ) حول القوائم المالية بيان السياسات واألسس المحاسبية الهامة المتبعة بما فيها أسس اإلعتراف٣تم في إيضاح رقم (
  والمصاريف وأسس قياس كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية.

  
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

 دوالر أمريكي أمريكي دوالر موجودات مالية 
   

 ٢٬٧٤٢٬٨٤٣ ٢٬٩٤٥٬٨٥٧  نقد في الصندوق ولدى البنك
 ٦٬٢٢٦٬٦٦٢ ٦٬٣٠٠٬٨٧٥ نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

 ٨٬٠٦١٬٠٩٩ ٨٬٩٦٣٬٢١٧ اشتراكات مستحقةرسوم 
 ١٣٢٬٤١٦٬٠٧٢ ١٦٧٬٣٦٠٬٨٢٦ موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 ١٬٠١١٬٥١٩ ١٬٣٥٧٬٩٢١ موجودات أخرى

 ١٥٠٬٤٥٨٬١٩٥  ١٨٦٬٩٢٨٬٦٩٦  
  
   
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

 أمريكي دوالر أمريكي دوالر مطلوبات مالية
   

  ٦١٬٩٢٩  ٦٣٬٢٦٥  مطلوبات أخرى
 ٦١٬٩٢٩  ٦٣٬٢٦٥  
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٣٠ 
 

  
    إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 األدوات المالية (تتمة) -٢٣
  

  إدارة المخاطر
  

وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر لتبقى في إطار الحدود المسموح بها، ونظراً ألهمية  المؤسسةتتم إدارة المخاطر الضمنية المتعلقة بأنشطة 
موظفين. تتعرض ، يتم توزيع المهام والمس������ؤوليات الرقابية المرتبطة بهذه المخاطر على الالمؤس������س������ةعملية إدارة المخاطر على أرباح 

عمليات المتاجرة والتحوط باإلض�����افة إلى مخاطر تمثل مخاطر لة ومخاطر الس�����وق التيئتمانية ومخاطر الس�����يوللمخاطر اإل المؤس�����س�����ة
 س����تراتيجي وليسلص����ناعة من خالل عملية التخطيط اإلالتش����غيل. يتم إدارة المخاطر المتعلقة بتغير وأثر العوامل التكنولوجية على قطاع ا

  عتيادية.من خالل عملية إدارة المخاطر اإل
  

 عملية إدارة المخاطر 
 

عن مس��ؤولة  المؤس��س��ةهو المس��ؤول عن تحديد ومراقبة المخاطر، وباإلض��افة إلى ذلك يوجد عدة جهات في  المؤس��س��ةيعتبر مجلس إدارة 
  مخاطر.العملية إدارة 

  
 لجنة المخاطر

 

  .المؤسسةواألطر العامة والحدود المسموح بها على لجنة المخاطر في تراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ تقع مسؤولية تطوير إس
  

  قياس المخاطر وأنظمة التقارير
 

تتم مراقبة المخاطر والس���يطرة عليها من خالل مراقبة الحدود المس���موح بها لكل نوع من أنواع المخاطر. تعكس هذه الحدود إس���تراتيجية 
باإلض�افة إلى مس�توى المخاطر المقبول مع التركيز على قطاعات مالية معينة. يتم جمع  وعوامل الس�وق المختلفة المحيطة المؤس�س�ةعمل 

المعلومات من اإلدارات المختلفة وتحليلها للتعرف المبكر على المخاطر المتوقعة التي قد تنجم عنها. تعرض هذه المعلومات على مجلس 
  .المؤسسةويتم عرض نتائج عملها على لجنة التدقيق في  المؤسسةن إدارات ولجنة التدقيق والرئيس المباشر لكل إدارة م المؤسسةإدارة 

  
  التدقيق الداخلي 

 
من خالل فحص كفاية اإلجراءات المتخذة  في المؤسسةداخلي ال التدقيق قسممن خالل  المؤسسةيتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر وعمليات 

رض نتائج عمله على لجنة ويتم ع المؤسسةبمناقشة نتائج التدقيق مع إدارة يقوم قسم التدقيق الداخلي ومدى اإللتزام باإلجراءات المطلوبة. 
  .المؤسسةفي والمخاطر  التدقيق

  
 تخفيض المخاطر 

  
بإستخدام أدوات مالية إلدارة المراكز الناتجة عن التغير في أسعار الفائدة والعمالت األجنبية  المؤسسةكجزء من عملية إدارة المخاطر تقوم 

  .بمراقبة فعالية إدارة المخاطر المؤسسةئتمان. تقوم دائرة المخاطر في اإلومخاطر رأس المال و
 

  إدارة مخاطر رأس المال
    

في هذا المجال أي تغيير كما كانت عليه  المؤسسةوتعظيم العائد. هذا ولم تشهد سياسة تها إدارة رأس المال لضمان إستمراريب المؤسسةتقوم 
 .٢٠١٨في سنة 

  
ة تقوم المؤسسة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية. يتألف رأسمال المؤسس

 ١٥٠٫٤١٣٫٥٦٣مقابل  ٢٠١٩كانون األول  ٣١دوالر أمريكي كما في   ١٨٧٬٩٠٩٬٧٥٨ لتي بلغتمن رأس المال المدفوع واالحتياطيات وا
  .٢٠١٨كانون األول  ٣١دوالر أمريكي كما في 
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    إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 األدوات المالية (تتمة) -٢٣
 

  إدارة المخاطر  (تتمة)
  

 ئتمان مخاطر اإل
  

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه المؤسسة مما يؤدي 
لفة إلى حدوث خسائر. بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة من الموجودات المالية والتي تشمل النقد والنقد المعادل والموجودات المالية بالك

المطفأة والموجودات المتداولة األخرى، فان تعرض المؤسسة لمخاطر االئتمان تنتج عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته وهي 
  القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.

  
 مخاطر السيولة 

  
للوفاء بالتزاماتها المحتملة ولتمويل نشاطاتها التشغيلية تعمل المؤسسة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق توفير السيولة النقدية 

واالستثمارية. باستثناء مخصص تعويض نهاية الخدمة، فإن معظم مطلوبات المؤسسة المالية تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ القوائم 
  المالية.

  
  مخاطر العمالت األجنبية

  

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية. يعتبر الدوالر األمريكي 
  ، ويقوم مجلس اإلدارة بمراقبة مركز العمالت األجنبية بشكل دوري وإتباع استراتيجيات للتحوط لهذه المخاطر.للمؤسسةعملة األساس 

  
  غيل مخاطر التش

  

تمثل مخاطر التشغيل مخاطر حدوث خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتيجة فشل معين ناتج عن التطبيقات التكنولوجية أو العمليات أو 
على التقليل من حدوث هذه المخاطر ما أمكن من خالل إطار من السياسات واإلجراءات لتقييم ومراقبة  المؤسسةأخطاء الموظفين. تعمل 

وإدارة هذه المخاطر. تشمل مراقبة هذه المخاطر العمل على الفصل الفعال للواجبات والصالحيات وإجراءات المطابقة، باإلضافة إلى 
  زيادة وعي الموظفين بهذه المخاطر وطرق تقييمها.

  
  مخاطر أخرى 

تشمل المخاطر األخرى مخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرقابية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة. يتم السيطرة على مخاطر عدم الوفاء 
حص بالمتطلبات الرقابية من خالل إطار من السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلنضباط والمتابعة. يتم إدارة مخاطر السمعة من خالل ف

  باإلضافة إلى إصدار تعليمات وسياسات خاصة حيث ما كان ذلك مالئماً. المؤسسةمنتظم للعوامل المتعلقة بسمعة 
  

نشاطها في فلسطين، وإن عدم إستقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة قد يزيد من خطر ممارسة  المؤسسةهذا، وتمارس 
  ئها.ألنشطتها وقد يؤثر سلباً على أدا المؤسسة

  
 إدارة مخاطر أسعار الفائدة 

لمخاطر أسعار الفائدة المتعلقة بأسعار فائدة ثابتة على الودائع تحت الطلب والودائع قصيرة األجل واالقتراض بأسعار  المؤسسةتتعرض 
  ).LIBORفائدة مرتبطة بمعدل (

  
    بالنسبة لتغير أسعار الفائدة. المؤسسةلم يطرأ أي تغير جوهري على حساسية 
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    إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 
 األحداث الالحقة ٢٤-

 
والذي انتشر الحقاً في العديد  ٢٠٢٠) خالل شهر كانون الثاني ١٩-الحقاً لتاريخ القوائم المالية، تم تأكيد وجود فايروس كورونا (كوفيد 

الصحة العالمية عن هذا الحدث على أنه وباء عالمي (جائحة). ومن المتوقع أن يكون لهذا الوباء من البلدان حول العالم. أعلنت منظمة 
وذلك على جميع القطاعات االقتصادية. تعتقد اإلدارة أن هذا الحدث يعتبر من األحداث  ٢٠٢٠العديد من اآلثار االقتصادية خالل عام 

 لية المشمولة بالتقرير وبالتالي لم تقم بإجراء أي تعديالت على القوائم المالية.الالحقة والتي ال تتطلب تعديالت على القوائم الما
  

قامت اإلدارة بدراسة مخاطر وتقييم اآلثار المتوقعة على أعمال المؤسسة من أجل مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة الناشئة عن هذا 
لإلدارة تحديد األثر على المؤسسة بشكل معقول كما بتاريخ إصدار هذه القوائم الحدث. إن نتيجة هذا الحدث غير معروفة، وبالتالي ال يمكن 

المالية ، هذا وستقوم اإلدارة بمراقبة تأثير هذا الحدث على أعمال المؤسسة بشكل مستمر ودراسة أثر هذا الحدث على التقديرات 
والمدخالت المستخدمة إلحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  واالفتراضات المستخدمة من قبل إدارة المؤسسة المتعلقة بمخاطر اإلئتمان

  .٢٠٢٠للموجودات المالية وتقييم االستثمارات خالل عام 
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