
1

  

 التقرير السنوي الخامس عشر 
 لنتائج أعمال البنك و إنجازاته 

 خالل العام 2009



2

المحتويات

)1(   أعضاء مجلس إدارة البنك.                                                                                                               3

)2(   رسالة البنك )الـرؤى و املهام و الـقيم االساسية و اخليارات املستقبلية(.                                         4

)3(     اخلدمات و املنتجات التي يقدمها البنك.                                                                                         5

)4(     كلمة رئيس مجلس االدارة.                                                                                                             6

)5(     اهم االجنازات التي حققها البنك في العام 2009.                                                                           8

)6(     أهم املؤشرات و النسب املالية.                                                                                                      12 

)7(     اخلطة املستقبلية للعام 2010.                                                                                                     13

)8(     أضواء على البيانات املالية اخلتامية.                                                                                              14                                                                                                

)9(   البيانات املالية.                                                                                                                               21

)10(     تقرير مدقق احلسابات.                                                                                                                23

)11(   إيضاحات حول البيانات املالية.                                                                                                      30

)12(   فروع و مكاتب البنك و الشركات التابعة.                                                                                     97



3

أعضاء مجلـس إدارة البنك

السيد/ عبد القادر القاضي
رئيس مجلس االدارة

السيد/  عبد العزيز ابو دية
نائب الرئيس

السيد/ هاني القاضي
العضو املفوض

السيد/   محمود ابو الرب 
) عضواً( 

الدكتور/ عدنان ستيتية
ممثل شركة السالم العاملية/ قطر

الدكتور/ فاروق زعيتر
)عضواً(

السيد/  إبراهيم أبو دية
)عضواً(

السيد/وائل القاضي
) عضواً(

السيد/ سامر القاضي
) عضواً(

السيد/ جميل المعطي
)عضواً(

السيد/ عمر الحاج عبد
ممثل شركة الشروق لالستثمارات املالية و العقارية



4

رسالة الــبنـك : 
الـرؤى و المهام و الـقيم األساسية 

و الخيارات المستقبلية

السعي بكل جّد و مسؤولية و بشكل حثيث الن نكون مصرفاً رائداً و متقدماً في فلسطني، من خالل تقدمي 
ارقى اخلدمات املالية و املصرفية املتميزة و املتفوقة للمتعاملني معنا، يقدمها جهاز من العاملني املؤهلني تأهيالً 
متفوقاً و عالياً، ميارس عمله في بيئة محفزة، مدعوماً بالتكنولوجيا احلديثة، و املنتجات من اخلدمات املصرفية 
اخملتارة بعناية، مطبقني اعلى املعايير املهنية و االخالقية، ساعني لتحقيق نتائج مالية تتناسب و موقعنا في 

اجلهاز املصرفي.

املساهمة الفاعلة في منو و بناء و تطور االقتصاد الفلسطيني بكل مسؤولية و التزام.

و  الوفاء بوعودنا،  و  الدائم للتميز  و السعي  و اآلخرين،  النفس  و االمانة مع  قيمنا االساسية عمادها الصدق 
إلرضاء  الطرق  افضل  الكتشاف  التحدي  استمرار  و  اعمالنا،  جميع  في  املؤسسية  احلاكمية  بأسس  االلتزام 

املتعاملني معنا، ملتزمني دائما و اينما وجدنا باملسؤوليات االجتماعية.

خياراتنا املستقبلية تتمثل في احملافظة على املنجزات وإستمرارية النمو و التطور محافظني على االستجابة 
بكل كفاءة و فاعلية الحتياجات و رغبات املتعاملني معنا، و تنمية أموالهم مبنتهى احلرص و املسؤولية متابعني 
الستحداث و تطوير منتجات جديدة في السوق املصرفي الفلسطيني، و معززين ملركزنا املالي بضبط عناصر 
زيادة  و  األداء  في  التميز  الستمرارية  احلديثة  للتقنية  الفّعال  االستخدام  و  البشرية  القوى  تنمية  و  اخملاطرة، 

الكفاءة في التعامل مع املتعاملني معنا مبنتهى الشفافية.
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الخدمات و المنتجات التي يقدمها البنك

الخدمات المصرفية:

فتح جميع انواع احلسابات اجلارية و التوفير.  
قبول جميع انواع الودائع مبختلف العمالت.  

تقدمي القروض الشخصية و السكنية و التجارية  
متويل شراء السيارات.  

متويل الصادرات.  
متويل املشاريع.  
متويل املقاولني.  

متويل الصناعات.  
متويل االستثمارات العقارية و االسهم.  

متويل كافة املشاريع الصغيرة و متوسطة احلجم.  
اصدار بطاقات الفيزا الذهبية و الفضية.  

خدمة الصراف اآللي.  
خدمة تسديد فواتير الهواتف و الكهرباء و املياه.  

خدمة السويفت.  

الخدمات التجارية:

فتح االعتمادات املستندية.  
اصدار الكفاالت البنكية بأنواعها.  

تنفيذ احلواالت بكافة انواعها احمللية و اخلارجية.  
تسديد بوالص التحصيل.  

خدمات الخزينة و االستثمار:

االستثمار باألوراق املتداولة في اسواق املال العاملية مبا فيها السوق املالي الفلسطيني.  
ادارة احملافظ االستثمارية.  

شراء و بيع السندات و االسهم و الوساطة املالية من خالل الشركة العاملية لالوراق املالية اململوكة  
             للبنك.

شراء و بيع العمالت االجنبية.  
التداول بالعقود االجلة للعمالت االجنبية.   
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،

أرحب بكم  أن  اعتزاز  اإلدارة يسعدني ويسرني بكل  وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس  باألصالة عن نفسي 

واضعاً  منكم  أتقدم  وان  العادية  العامة  للهيئة  عشر  اخلامس  السنوي  االجتماع  في  ترحيب  أجمل  جميعاً 

لألوراق  العاملية  التابعة  البنك وشركته  أعمال  نتائج  عن  اخلامس عشر  السنوي  التقرير  الكرمية  أيديكم  بني 

املالية متضمناً االجنازات والنجاحات التي حتققت خالل العام إضافة إلى البيانات املالية املوحدة كما هي في 

.2009/12/31

المساهمين الكرام،،،

إن لألوضاع السياسية الصعبة السائدة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية اثر كبير على االقتصاد 

تفرضه  الذي  واإلغالق  احلصار  عن  ناجتة  مباشرة  وغير  مباشرة  نتائج سلبية  من  يعاني  الفلسطيني جعلته 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي على املناطق، وهذا بدوره يؤدي إلى عدم القدرة على املمارسة الفضلى لألعمال 

التجارية والصناعية والزراعية عماد االقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من مشاكل اقتصادية أثرت عليه في 

األعوام السابقة بسبب جدار الضم  والفصل العنصري واستمرارية االنقسام بني شطري الوطن الواحد خالل 

والقطاع  الفلسطيني  التي مير بها اإلقتصاد  والظروف الصعبة  التحديات  الرغم من  2009 ولكن على  العام 

املصرفي في فلسطني من معاناة تداعيات األزمة املالية العاملية إال أن السلطة الوطنية الفلسطينية استمرت 

في عملية بناء املؤسسات وفي انتهاج سياسة مالية متوازنة إضافة لتقدم في ضبط اإلنفاق العام مما أدى 

إلى دعم الثقة في القطاع اخلاص وقد استطاع البنك أن يواجه هذه الظروف مجتمعة ومتكن من امتصاص 

اآلثار السلبية بسبب متانة وسالمة املركز املالي والرقابة الشاملة التي متارس من قبل اإلدارة واجلهات الرقابية 

اخلارجية األخرى.

المساهمين الكرام،،

مع  املتعاملني  الصعبة خلدمة  الظروف  في  العمل  على  اجمللس  بتوجيهات  التنفيذية  اإلدارة  وإصرار  ملثابرة  إن 

لنتيجة هامة مؤداها اكتساب  أدى  البنك،  املتواجدة فيها فروع  التجمعات السكانية  اقتصاد  وتنمية  البنك 

اإلدارة لثقة راسخة باملؤسسة من قبل املتعاملني معها.



7

التنفيذية  واإلدارة  اجمللس  لكون  للمساهمني  عائد  أفضل  حتقيق   2009 للعام  النهائية  النتائج  أظهرت  وقد 

وضعا نصب أعينهم شعاراً عنوانه التقدم بخطى ثابتة مدروسة وفقاً للخطط املرسومة لتحقيق األهداف 

املوضوعة.

المساهمين الكرام،،،

تظهر البيانات املالية لهذا العام منواً ملحوظاً في صافي اإلرباح قبل الضرائب مبا نسبته 19.5% حيث بلغت 

األرباح 4.90 مليون دوالر مقارنة مع 4.10 مليون دوالر عام 2008 ، كما تظهر البيانات منواً في الودائع مبا نسبته 22.6 % 

حيث بلغ إجمالي الودائع 180.2 مليون دوالر مقارنة مع 147 مليون دوالر عام 2008 وارتفع حجم التسهيالت 

القطاعات  لكافة  املمنوحة  التسهيالت  إجمالي  بلغ  حيث   %  57.8 نسبته  مبا  اخملتلفة  للقطاعات  املمنوحة 

81.1 مليون دوالر مقارنة مع 51.4 مليون دوالر عام 2008  وأخيراً تظهر البيانات أيضاً منواً ملحوظا في إجمالي 

املوجودات مبا نسبته 14.5% حيث يبلغ إجمالي املوجودات 245.6 مليون دوالر مقارنه مع 214.6 مليون دوالر عام 

. 2008

المساهمين الكرام ،،،

الدؤوب  العمل  مواصلة  سيتم  بأنه  للبنك  التنفيذية  واإلدارة  اجمللس  باسم  لكم  ألؤكد  املناسبة  هذه  انتهز 

لإلرتقاء باملؤسسة ومراكمة النجاحات على الرغم من بعض الصعاب التي نواجهها معاهدين اجلميع بان نبقى 

األوفياء لتحقيق األهداف مع استمرارية السعي واالهتمام والتطلع لتحتل مؤسستنا املراكز األولى املتقدمة 

في اجلهاز املصرفي الفلسطيني.

وثقتهم  ملؤسستهم  مؤازرتهم  على  األعزاء  شركتنا  مساهمي  إلى  والتقدير  اجلزيل  بالشكر  أتقدم  وأخيراً 

ودعمهم املتواصل لتحقيق األهداف املنشودة، وأتقدم وإياكم بالشكر والعرفان إلى كافة املتعاملني مع البنك 

لثقتهم بهذه املؤسسة ولإلدارة التنفيذية للبنك والشركة التابعة وكافة العاملني الذين نعتز بالكفاءة التي 

يتمتعون بها وباجلهود اخمللصة التي يتميزون بها على الدوام.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

رئيـس مجلـس اإلدارة
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أهم اإلنجازات التي حققتها إدارة البنك

 في العام 2009 

1- التمويل

عملت إدارة البنك خالل العام على زيادة حجم التسهيالت املمنوحة للقطاعات األخرى مبا نسبته 57.8 % حيث 

ارتفع حجم التسهيالت املمنوحة للقطاعات االقتصادية واحلكومية من 51.4 مليون دوالر عام 2008 إلى 81.1 

مليون دوالر عام 2009 .

لتغطي مختلف  التسهيالت  تنويع مكونات محفظة  2009  بسياسة  البنك خالل عام  إدارة  و قد إستمرت 
القطاعات اإلقتصادية و اإلستثمارية و الصناعية و التجارية و اخلدمية، حيث تقوم وحدات  اإلقراض في البنك 
بتحليل قدرات املقترضني املالية و سجلهم التاريخي و سالمة ضماناتهم املقدمة و ذلك للمحافظة على جودة 
محفظة التسهيالت مع التوجه الى الشركات الكبرى التي تتصف بجدوى مشاريعها و وجود مصادر سداد 
ثابتة و تدفق نقدي معروف مما أدى الى تعزيز توسيع قاعدة املتعاملني مع البنك و حتقيق إمكانيات و فرص تعامل 

أكبر حجماً.

و قد أثبتت سياسة اإلئتمان املعتمدة في البنك القدرة على التعامل بنجاح مع مختلف الظروف و على حتقيق 
و  اإلدارة من حيث الضمانات  توازن ممكنة بني جملة من اإلعتبارات املهمة بشكل يوفر متطلبات  أعلى درجة 
بهدف ضمان  املمنوحة  املصرفية  للتسهيالت  الدورّية  املراجعة  أسلوب  بإنتهاج  اإلستمرار  و  النقدي،  التدفق 

حسن األداء اإلئتماني و ضمان بناء اخملصصات الكافية في وقت مبكر إذا ما دعت احلاجة لذلك مستقبال.

ومن أجل تعظيم وزيادة اإليرادات فقد ركزت إدارة البنك جهودها أيضاً خالل العام 2009  على تسويق التسهيالت 

وبوالص  واحلواالت  املستندية  اإلعتمادات  و  كالكفاالت  للعموالت  املنتجة  املصرفية  اخلدمات  و  املباشرة  غير 

التحصيل والقبوالت وقد مت زيادة حجم اإلرتباطات واإللتزامات احملتملة من 23.87 مليون دوالر إلى 30.00  مليون 

دوالر أي بنسبة زيادة مقدارها 25.68 %.

مخصصات الديون

تتبع إدارة البنك أسلوب الدراسة واملراقبة الدورية للديون القائمة حيث يتم تصنيف هذه الديون تبعاً جلودتها، 
النقد  التي حتددها سلطة  للمعايير  وفقاً  املطلوب لكل متعامل على حدة  يتم حتديد اخملصص  عليه  بناءاً  و 

الفلسطينية نتيجة خملاطر اإلقراض املعروفة. 



9

2- الرقابة الداخلية و أنظمة الضبط الداخلي وااللتزام بالتشريعات

التزام  وقياس مدى  البنك   في  الداخلي  الضبط  و  الرقابة  أنظمة  تدعيم  في  بتكثيف جهوده  البنك  استمر 

الوحدات التنفيذية اخملتلفة بالتشريعات الناظمة للعمليات املصرفية بشكل يضمن التقّيد بكافة القوانني 

و األنظمة و التعليمات اإلدارية و في هذا السياق فإنه يتم إجراء عمليات التدقيق و اجلرد الدوري من قبل دائرة 

التدقيق الداخلي حلسابات و موجودات البنك للوقوف على دقة و سالمة عمليات البنك اخملتلفة و التأكد من 

إعداد  يتم  أنه  علماً  اليومية  اإلمتثال  مراقبة  دائرة  متابعات  من خالل  التي حتكمها  التشريعات  مع  متّشيها 

التقارير و املذكرات بشكل دوري لإلدارة بنتائج عمليات التدقيق واملتابعة .

3- الفروع  

مت خالل العام مباشرة العمل في مكتب بني نعيم/ اخلليل اجلديد والذي مت افتتاحه بتاريخ 2009/07/24  كما مت 

خالل العام حتديث مقر املركز الرئيسي للبنك في مدينة رام اهلل وفقاً ألحدث املواصفات املتعارف عليها ومت ايضاً 

الشروع في جتهيز مقرات  فرع جنني ومكتب حوسان/ بيت حلم واللذين سيتم افتتاحهما خالل العام 2010  كما 

مت ايضاً خالل العام متابعة الصيانة الدورية ملباني فروع البنك وذلك حرصا على احملافظة عليها و على مظهرها 

الداخلي و اخلارجي باملستوى املطلوب أمام املتعاملني كما تبدي اإلدارة إهتماما كبيراً بتحديث الفروع واملكاتب 

و جتهيزها مبا يتناسب مع تكنولوجيا العصر و بشكل يوفر كافة اخلدمات للمتعاملني في أماكن تواجدهم و 

اإلستجابة لرغباتهم من خالل تقدمي خدمات مصرفية شاملة و مميزة لهم تغطي جميع املناطق الفلسطينية 

الرئيسة.

كما مت خالل العام  تطوير العديد من أدلة و أنظمة العمل و الرقابة الداخلية لكي  تغطي كافة أعمال الفروع 

واملكاتب اخملتلفة و تفي مبتطلباتها و ذلك بهدف رفع الكفاءة و الفاعلية  في أداء اخلدمة و حتسني إنتاجية العمل 

التكنولوجيا  إمكانات  االستفادة من  و  الفاعلة  البشرية  اإلمكانات  و  الطاقات  وإستغالل  البنك  تفرعات  في 

املتوفرة لدى البنك، و حتقيق وفورات في كلفة العمليات بشكل عام. 

4- اإلستثمارات  

في  مساهمته  على  أبقى  حيث  إستثماراته  جلودة  التنْوع  و  التمْيز  سياسة  إتباع  في  مستمراً  البنك  زال  ال 
الشركات املساهمة العامة التي تقدم اخلدمات اخملتلفة خاصة في مجال اإلتصاالت و اإلسكان و الصناعات 

اإلنتاجّية وذلك ضمن محفظة إستثمارية طويلة األجل.
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5- التطوير التكنولوجي و أنظمة المعلومات

شرعت إدارة البنك في الثلث األخير من العام 2009 الستبدال النظام االلي احلالي بنظام آلي حديث أكثر تطوراً 

من نوع )Banks( وقد أحالت العطاء على الشركة املوردة وبوشر بالتنفيذ كما استمرت دائرة أنظمة املعلومات 

في تطوير مكننة  العديد من اخلدمات املصرفية  و اإلستثمارية و التوسع في مجال اإلتصاالت و ذلك بهدف 

زيادة قنوات اإلتصال مع املتعاملني لتقدمي خدمات إضافية تضفي طابع السرعة على العمليات و بشكل يضمن 

مساعدتهم و تسهيل إجراءات التعامل معهم و تلبية حاجاتهم و اإلسهام في جناحهم و بشكل يحقق أعلى 

درجات الرضا لديهم. و إن إدارة البنك حترص على مواكبة أحدث التقنّيات و األنظمة اآللية في مجال األنشطة 

و اخلدمات املصرفية حيث يتم تنفيذ اخلطة الشاملة لتطوير األنظمة املتعلقة باخلدمات و اإلجراءات املصرفية 

و كذلك إدخال أحدث التقنيات من األجهزة و البرامج لزيادة اإلنتاجية و التسهيل على املتعاملني و ذلك بإدخال 

خدمة السويفت باإلضافة إلى اخلدمات األخرى التي يقدمها البنك والشركة التابعة العاملية لألوراق املالية.

4- الموارد البشرية

اجلهاز الوظيفي في البنك من العناصر الرئيسية و األساسية للنجاح و التفوق و التمّيز الذي يحققه البنك و 

من أجل احملافظة على هذا العنصر فإن ادارة البنك تعمل باستمرار على تطوير مهارات و قدرات موظفي البنك 

من خالل ايفادهم حلضور الندوات و الدورات التدريبية الالزمة املتعلقة بالنشاط املصرفي و االستثماري بشكل 

عام  واخملاطر املصرفية والتحليل املالي و االئتماني بشكل خاص إضافة  لالطالع و املعرفة على اجلوانب القانونية 

التي حتكم العمليات املصرفية و ذلك وفقاً خلطة موضوعة من اجل املساعدة في التميز في خدمة املتعاملني 

مع البنك و مواكبة املستجدات والتطورات في العمل املصرفي.

  و تعمل اإلدارة على إستقطاب الكفاءات الالزمة من املوظفني و رعاية جهاز البنك الوظيفي من حيث املكافآت 

و الترقيات وفقاً للجهود املبذولة من كل موظف و تنظم االدارة ايضاً العديد من النشاطات و البرامج اخلاصة 

باملوظفني بهدف تعزيز الوالء و االنتماء و ذلك للقناعة التامة لديها بأن اجلهاز الوظيفي هو من أهم احللقات 

الالزمة لتحقيق التقدم و النجاحات في البنك.

7- الخدمات المصرفية الخارجية و أنشطة الخزينة المختلفة 

تسعى ادارة البنك بشكل حثيث في مجاالت نشاط اخلزينة و االستثمار و خدمات الوساطة املالية و مبادلة 

العمالت االجنبية، الستثمار و توظيف موارد البنك املالية بالعمالت اخملتلفة في ادوات السوق النقدي و الرأسمالي 

املتنوعة محليا و عاملياً بسياسة مدروسة وحذرة بهدف حتقيق املردود املناسب و املعقول لهذه املوارد.

بالعمالت  املصرفية  اخلدمات  و  اخلزينة  خدمات  مجال  في  املتقدم  مبوقعه  االحتفاظ  في  البنك  استمر  قد  و 
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االجنبية املتداولة، اذ استمر البنك في اصدار احلواالت و الشيكات السياحية و املصرفية و بيع و شراء العمالت 

األجنبية و ذلك من خالل شبكة مراسلي البنك في البنوك و املؤسسات املالية العاملية املنتشرة في كافة أنحاء 

العالم. و حقق نشاط أعمال اخلزينة نتائج إيجابية ملحوظة في مجال عمليات املتاجرة بالعمالت األجنبية 

ساهمت برفع اإليرادات اإلجمالية للبنك.

8- الشركة العالمية لألوراق المالية

إن إدارة البنك حترص على تقدمي خدمات إستثمارية جديدة في مجال أعمال الوساطة املالية من خالل الشركة 

التابعة العاملية لألوراق املالية و تتمثل اخلدمات التي تقدمها الشركة في بيع و شراء األسهم و العمل كوسيط 

بالعمولة في سوق فلسطني لألوراق املالية إضافة إلى العمل كمستشار مالي لإلستثمارات في األوراق املالية 

الى جانب العمل كوسيط مشتر و بائع لصالح احملفظة .

و تقوم الشركة أيضاً بتوفير التقارير الدورية عن األسهم اخلاصة بالشركات الوطنّية و احمللّية و تزويد املتعاملني 

الشركة  موقع  خالل  من  حساباتهم   على  االطالع  خدمة  توفير  إلى  باإلضافة  التقارير  بهذه  خاللها  من 

االلكتروني.

9- بطاقات الدفع ) الفيزا(

استمرت إدارة البنك التوسع في نشاط إصدار بطاقات الفيزا احمللية و الدولية من أجل التميز في خدمة عمالء 

البنك و حتقيق األهداف املوضوعة و ذلك وفق نظام متطور محكم الرقابة من خالل تبادل و نقل املعلومات في 

زمن قياسي مراعني احلّد من اخملاطر التي تعتري هذه اخلدمة.

10-  خدمة السويفت

التي  املميزة  اخلدمات  قائمة   إلى  إضافة   ) )السويفت  والسريع  اآلمن  التراسل  البنك لعمالئه  خدمة   يقدم 
يقدمها في كافة املناطق و قد وضعت هذه اخلدمة موضوع التنفيذ في العام 2008 .

11 - الوضع التنافسي للبنك : 

عملت إدارة البنك خالل العام على زيادة حصتها من سوق ودائع املتعاملني األفراد مبا نسبته 7.00 % عن حجم 

الودائع في العام 2008 ، كما عملت على زيادة حصتها من االئتمان املمنوح للقطاعات اخملتلفة مبا نسبته 57.8 % 

عن حجم االئتمان املمنوح  في العام 2008 .
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أهم المؤشرات و النسب المالية للعام 2009

مقارنة مع العام 2008

النتائج بالمليون - دوالر امريكي

20082009البيـــــــــــــان

أهم نتائج  العمليات:

8.888.62صافي الفوائد و العموالت

2.953.30صافي األرباح بعد الضريبة و اخملصصات

0.0740.073حصة السهم من الدخل الشامل

أهم بنود امليزانية:

214.61245.64املوجودات

51.4381.30التسهيالت االئتمانية بالصافي

122.75131.20ودائع العمالء

24.2349.01ودائع البنوك وسلطة النقد

61.6461.55إجمالي حقوق املساهمني

أهم النسب املالية:

1.34 %1.37 %معدل العائد على املوجودات

5.36 %4.78 %معدل العائد على حقوق املساهمني

 1.58 %2.90 % إجمالي الديون غير العاملة الى إجمالي التسهيالت

59.90%42.43 %اخملصصات إلى الديون غير العاملة

21.50%5.60 %السيولة النقدية

33.02%23.96 %القروض إلى املوجودات 

34.18%41.94 %حقوق امللكية الى إجمالي الودائع

 25.08%28.72 %حقوق امللكية الى إجمالي املوجودات

 78.41%96.00 %املعدل النقدي: النقد بالصندوق و البنوك/الودائع
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الخطة المستقبلية للعام  2010

التطلعات  مع   لتنسجم  أهدافها  اختيار  مت  البنك خطة طموحه  إدارة  التي وضعتها  املستقبلية  اخلطة  إن 

املميزة  اخلدمات  تقدمي  و  الفلسطيني  املصرفي  اجلهاز  داخل  البنك  مكانة  تعزيز  الى  الهادفة  املستقبلية  

للمتعاملني و املساهمة في النمو اإلقتصادي للوطن الفلسطيني و تعزيز املكانة املالية للبنك و تنمية حقوق 

مساهميه، و قد تضمنت اخلطة اإلستراتيجية للبنك االهداف التالية التي سيتم العمل على حتقيقها خالل 

العام 2010.

    حتقيق منو دائم ومتصاعد في الربحية واملوجودات وحقوق امللكية وإدارتها بكفاءة عالية لتدعيم مكانة البنك

      ومركزه املالي. 

    رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية وترشيد اإلنفاق غير املنتج بهدف تعظيم اإليرادات.

    زيادة تواجد البنك في التجمعات السكانية الفلسطينية من خالل انتهاج استراتيجيات مدروسةللتفرع   

      معززة  بقدرات تنافسية مع البنوك.

     تدعيم اجلهد التسويقي في مختلف فروع ومكاتب البنك من خالل تنظيم حمالت تسـويقية مميزة ومحفزة

       و ذلك للمحافظة على املتعاملني القائمني من خالل تلبية حاجاتهم و رغباتهم و إستقطاب متعاملني جدد 

       لزيادة احلصة السوقية من السوق املصرفي مبختلف األنشطة. 

    توسيع قاعدة املودعني وإستقطاب الودائع مبختلف العمالت و بأسعار فائدة معقولة و جوائز حتفيزية و 

     اإلستغالل األمثل لهذه الودائع في مجاالت االستثمار اخملتلفة املسموح بها.

    إحداث تغيير نوعي في مجال خدمات اإلستثمار اخلاصة و الشـخصية حملافظ املتعاملني االسـتثمارية مبا 

      يواكب املستجدات العاملية في أسواق املال و اإلستثمار و لتحقق عوائد مجزّية.

و  منهم  املتميزين  مكافأة  و  قدراتهم  و  كفاءتهم  رفع  على  العمل  و  البنك  في  الوظيفي  اجلهاز  رعاية     

       تشجيعهم  على العمل بروح الفريق و إستقطاب الكفاءات املتميزة لبعض األنشطة.

مدخراتهم  استقطاب  بهدف  اخلارج  في  املقيمني  الفلسطينية  األموال  رؤوس  بأصحاب  االهتمام    

      و مساعدتهم على إقامة املشاريع اإلستثمارية الناجحة في فلسطني.

    تعزيز عالقات العمل و التعاون مع السلطة النقدية و البنوك و املؤسسات احمللية و اخلارجية.

    احملافظة على سيولة نقدية بنسب عالية ملواجهة متطلبات املتعاملني مع البنك في أي وقت.

    العمل على زيادة حجم التسهيالت غير املباشرة املقدمة من البنك مثل اإلعتمادات و الكفاالت  و اخلدمات

      املصرفية كاحلواالت ملا في ذلك من أهمية في تعظيم إيرادات البنك من العموالت.

التنافسية مع مؤسسات اجلهاز املصرفي بفلسطني  أداء اخلدمة وتنويعها للمحافظة على امليزة     تطوير 

      وذلك بتوظيف التكنولوجيا املصرفية لتدعيم قدرات البنك. 

    خفض اخملاطر بأنواعها باستخدام نظام رقابة وتقييم ذاتي للمخاطر.

    العمل على حتقيق رضا املتعاملني باعتباره من القيم اجلوهرية للبنك.

    زيادة حجم حقوق امللكية و حتقيق عائد للمساهمني بنسبة ال تقل عن %10.
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أضواء على البيانات المالية الختامية

الموجودات

بلغ اجملموع العام للميزانية بإستثناء احلسابات النظامية في نهاية عام 2009 مبلغ 245.6  مليون دوالر أمريكي 

مقابل 214.6 مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 2008 و كانت أهم مظاهر التغير على املوجودات موزعة كما 

في اجلدول التالي:-

جدول يبين أهم مظاهر التغير في الموجودات )األرقام بالمليون دوالر أمريكي(

مقدار االنخفاض/الزيادة20092008البيـــــــــــان

81.151.429.7تسهيالت القطاعات اخملتلفة

12.911.41.5املوجودات املالية بأنواعها

المطلوبات

بلغ إجمالي الودائع في احلسابات اجلارية و ودائع حتت الطلب و حسابات اإلّدخار و ألجل و التأمينات النقدّية كما 

في 2009/12/31 مبلغاً قدره 180.2  مليون دوالر أمريكي مقابل 147  مليون دوالر أمريكي كما في 2008/12/31 

أّي بإرتفاع  قدره 33.2 مليون دوالر أمريكي و بنسبة منو قدرها 22.6 %، على الرغم من البيئة التنافسية الشديدة 

والظروف الصعبة. 

الحسابات النظامية

بلغت أرصدة التسهيالت غير املباشرة كما في 2009/12/31 مبلغ 17.12 مليون دوالر أمريكي مقابل 14.4 مليون 
دوالر أمريكي في 2008/12/31  بزيادة نسبتها 18.64 % كما يظهر في اجلدول التالي:-

المبلغ بالمليون دوالر أمريكي

الزيادة )النقص( 20092008%

14.8411.9324.39كفاالت

 )8.8(2.282.50إعتمادات مستندّية

17.1214.4318.64اجملموع
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صافي األرباح

وتنوع  املصرفية  اخلدمات  تقدمي  في  التنفيذي  واجلهاز  اإلدارة  بذلتها  متواصلة  جهود  خالل  من  البنك  حقق 

 )3,3( 2009 بعد الضرائب واخملصصات  بلغت  العام  أرباحاً صافية في  االستثمارات وضبط اإلنفاق غير املنتج 

مليون دوالر أمريكي مقابل 2.95 مليون دوالر أمريكي عام 2008 على الرغم من الظروف اإلستثنائية التي متر 

بها املناطق الفلسطينية  لقد اختلف مبلغ األرباح في البيانات املالية النهائية املدققة من املدقق اخلارجي عن 

املبلغ الذي مت االفصاح عنه في بداية السنة املدققة من قبل املدقق الداخلي بزيادة تبلغ 103860دوالر وهو ناجت 

عن وفر في الضريبة املستحقة مببلغ 64731 دوالر وخفض مصاريف االرض اململوكة للبنك مببلغ 28060 دوالر 

ووفر في مخصص التسهيالت مببلغ 11069دوالر . 

اإليرادات

10.76 مليون  أمريكي مقابل  دوالر  10.33 مليون  قدره  2009 مبلغاً  املتحققة خالل عام  اإليرادات  بلغ مجموع 

دوالر أمريكي في  عام 2008 و قد بلغت صافي الفوائد و العموالت املقبوضة 8.62 مليون دوالر أمريكي من تلك 

اإليرادات وتشكل ما نسبته %83.4.

 النفقات

 3.89 أمريكي مقابل  دوالر  1.08 مليون  قدره  2009 مبلغاً  املدفوعة خالل عام  والعموالت  الفوائد  بلغ مجموع 

باقي  أّما   %  72.2 نسبتة  مبا  و  أمريكي  دوالر  مليون   2.81 قدره  بإنخفاض   2008 عام  في  أمريكي  دوالر  مليون 

النفقات فتتوزع كما هو موضح في اجلدول التالي:-

2008 املبلغ) مليون دوالر(2009 املبلغ) مليون دوالر(البيـــــــــــــان

5.004.76مصاريف إدارية و عمومية

0.401.68مخصص هبوط محفظة األسهم

1.481.14مخصص ضرائب

0.160.22مخصص تدني تسهيالت ائتمانية
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 السيولة النقدّية و إدارة الموجودات و المطلوبات

حافظ البنك على معدالت سيولة نقدية مرتفعة و ذلك ليبقى البنك قادراً  على مواجهة التزاماته النقدية في 

اآلجال القصيرة و الطويلة املدى و جلميع العمالء و البنوك و بشكل يتماشى مع استحقاق املوجودات و املطلوبات 

باسلوب متكامل ضمن سياسة مدروسة و متوازنة تهدف الى احملافظة على عائد امثل على استثماراته.

و لقد ادت سياسات التشغيل النوعية و ادارة اخملاطر املدروسة للموجودات و املطلوبات في ظل األزمة املالية 

العاملية إلى احملافظة على مستوى األداء املالي والتشغيلي للبنك.

و رغم عدم استقرار النشاط االقتصادي و نسب النمو املتواضعة فقد عمل البنك على رفع كفاءة استخداماته 

مراعاة عنصر  العالي مع  املردود  ذات  املكونات  على  تدعيم هيكل موجوداته مركزاً  البنك من  اذ متكن  املالية 

املستويات مبراجعة  اعلى  بالبنك على  تقوم جلنة خاصة  االهداف  و لتحقيق هذه  العائد  و  اخملاطر  املوازنة بني 

خطط ادارة موجودات و مطلوبات البنك بشكل دوري و يبني اجلدول التالي االرصدة القائمة:-

2009البيــــــــــــــــان
) مليون دوالر(

%
2008

)مليون دوالر (
%

141.357.53141.165.73نقد في الصندوق و لدى البنوك

12.95.2511.45.31استثمارات في اسهم الشركات

154.262.78152.571.04مجموع األموال النقدية و شبه النقدية

81.133.0051.423.96تسهيالت ائتمانية ممنوحة بالصافي

بقية املوجودات
10.3

4.2210.75.00

245.6100214.60100مجموع املوجودات

يبين الجدول التالي التطور في مصادر االموال الخاصة بين عامي: 2009 و 2008                                  

) المبالغ بالمليون – دوالر أمريكي (

نسبة الزيادة ) النقص(الزيادة ) النقص(20092008البيــــــــــــــان

6.84%131.20122.808.40ودائع العمالء و التأمينات النقدية

102.48%49.0024.2024.80ودائع البنوك و املؤسسات املصرفية

22.59%180.20147.0033.20اجملموع
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حقوق المساهمين

ان سياسة البنك املستمرة هي تنمية اموال البنك الذاتية و احملافظة على حقوق املساهمني التي تعتبر عنصر 

االنتاج االساسي في البنوك و عليه مت حتديد حجم االستثمارات و مستوى درجة اخملاطرة التي يستطيع البنك ان 
يتحملها و بالتالي حجم االيرادات و االرباح التي يحققها. ومن هذا املنطلق فان اإلدارة تتعامل مع االستثمارات 
املساهمني  حقوق  ومنو  زيادة  على  للمحافظة  احلالية  االقتصادية  الظروف  ظل  في  والتحوط  احلذر  مبنتهى 

سنوياً. 

 آلية إيصال المعلومات للمساهمين

املواقع  على  النشر  طريق  عن  للمساهمني  بالبنك  املتعلقة  البيانات  إليصال  وسائل  عدة  البنك  إدارة  تتبع 

االلكترونية للبنك ولسوق فلسطني لألوراق املالية وهيئة سوق رأس املال الفلسطينية إضافة لتوزيع التقرير 

على املساهمني بالبريد والنشر في الصحف احمللية واإلعالن في فروع ومكاتب البنك والشركة التابعة في املدن 

والتجمعات السكانية الفلسطينية.

كبار المساهمين الذين تزيد مساهمتهم عن %5

عدداالسم
 االسهم في 
2008/12/31

نسبة
 املساهمة

عدد 
االسهم في 
2009/12/31

نسبة 
املساهمة

18.93%18.937,570,000 %7,570,000عبد القادر القاضي

7.22%7.222,886,202 %2,886,202عبد العزيز عبد الفتاح ابو دية

7.50%7.503,000,000 %3,000,000محمود خليل ابو الرب

10.00%10.004,000,000 %4,000,000شركة اليزن لالستثمارات املالية والعقارية 

7.45%7.452,980,000 %2,980,000شركة السالم العاملية
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لقد حصل تغيير جوهري على ملكية بعض كبار املساهمني خالل الربع االول من عام 2010 بحيث اصبح كبار

املساهمني الذين تزيد مساهمتهم عن 5% كما هو مبني في اجلدول التالي: 

االسم 
عدد 

االسهم في 
2009/12/31

نسبة
 املساهمة

عدد األسهم في 
الربع االول 2010

نسبة
 املساهمة

6.87%18.932,747,350%7,570,000عبد القادر القاضي 

7.22 %7.222,886,202 %2,886,202عبد العزيز عبد الفتاح ابو دية

20.00%10.008,000,000%4,000,000شركة اليزن لالستثمارات املالية والعقارية 

28.75%4.5311,500,000%1,813,219شركة الشروق لإلستثمارات املالية والعقارية 

األسهم المملوكة من قبل اعضاء مجلس االدارة

نسبة املساهمة عدد االسهم في 2009/12/31  املنصباالسم

18.93%7,570,000رئيس مجلس االدارةالسيد عبد القادر القاضي

7.22%2,886,202نائب رئيس اجمللسالسيد عبد العزيز ابو دية

3.00%1,200,000العضو املفوضالسيد هاني القاضي

7.50%3,000,000عضوالسيد محمود ابو الرب

7.45%2,980,000عضوشركة السالم العاملية 

شركة الشروق لالستثمارات املالية 
و العقارية

4.53%1,813,219عضو

3.28%1,312,000عضوالسيد ابراهيم ابو دية

3.00%1,200,000عضوالسيد وائل القاضي

2.55%1,019,200عضوالسيد سامر القاضي

0.50%200,000عضوالسيد جميل املعطي

0.03%10,500عضوالدكتور فاروق زعيتر
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عدد مساهمي الشركة 
بلغ عدد مساهمي الشركة 194 مساهمًا كما بتاريخ 2009/12/31 

حركة تداول سهم الشركة في السوق المالي خالل العام 2009

عدد األسهم املتداولة                              عدد الصفقات املتداولة                                       القيمة بالدوالر         

     
267638                                           193                                                213271

        
سعر اإلغالقأدنى سعرأعلى سعر

بالدوالر

1.20                                1.17                             1.90  
1.94                                1.40                             1.94

واجبات مجلس اإلدارة تجاه المساهمين وحوكمة الشركات :

لقد مت خالل العام تطبيق كافة مبادئ احلوكمة املتعارف عليها في أعمال ونشاطات البنك .

سياسة الشركة تجاه المسؤولية اإلجتماعية :

لقد مت خالل العام تقدمي تبرعات ومساعدات نقدية لبعض طلبة العلم احملتاجني وبعض اجلمعيات اخليرية 

الدرجات العلمية التي يحملها أعضاء مجلس اإلدارة : 

يحمل ثمانية أعضاء من اجمللس الدرجة العلمية بكالوريوس في علوم مختلفة

يحمل عضواً من أعضاء اجمللس الدرجة العلمية ماجستير 

يحمل عضوان من أعضاء اجمللس الدرجة العلمية دكتوراه 

عام 2009

عام 2008
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مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا : 

لم يتقاضى أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا خالل العام 2009 أي مكافآت 

المستشار القانوني للبنك 
المحامي / حسام الدين األتيرة 

مدقق الحسابات الخارجي للبنك 
السادة/ سابا وشركاهم 

عدد الموظفين العاملين كما في 
 2009/12/31

)179( موظفًا

عدد الموظفين العاملين كما في 
 2008/12/31

)162( موظفًا
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بنك االستثمار الفلسطيني ش.م.ع
البيرةـ  فلسطين

البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009
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المحتويات

تقرير مدقق الحسابات المستقل                                                                                              

بيان المركز المالي الموحد )أ(             

بيان الدخــل والدخل الشامل الموحد )ب(          

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد )ج(

بيان التدفقات النقدية الموحد )د(         

   

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )عدد 36(

23

25

26

27

29-28

96-30
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مساهمي

شركة بنك االستثمار الفلسطيني
المساهمة العامة المحدودة

البيرةـ  فلسطين

مقدمة   

قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لشركة بنك االستثمار الفلسطيني وشركته التابعة والتي تتكون 

بيان  املوحد،  الشامل  والدخل  الدخل  بيان  من  وكل   2009 ديسمبر   31 في  كما   املوحد  املالي  املركز  بيان  من 

التغيرات في حقوق املساهمني املوحد ، وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية بذلك التاريخ، وملخص 

للسياسات احملاسبية الهامة ، وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير 

برقابة  واإلحتفاظ  تطبيق   ، املسؤولية تصميم  وتشمل هذه  الفلسطينية،  النقد  ولتعليمات سلطة  املالية 

ناشئة  كانت  سواء   ، جوهرية  أخطاء  من  خاليًة  عادلة  بصورة  املالية  البيانات  وعرض  إعداد  لغرض  داخليـة 

عن إحتيال أو عن خطأ ، وتشمل مسؤولية اإلدارة كذلك اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام 

بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات املالية املوحدة إستناداً إلى تدقيقنا . لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً 

للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك املعايير أن نتقيد مبتطلبات قواعد السلوك املهني وأن نقوم بتخطيط 

وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات املالية خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات املالية 

املوحدة. تستند اإلجراءات اخملتارة إلى تقدير مدقق احلسابات ، مبا في ذلك تقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية في 

، يأخذ  البيانات املالية املوحدة ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك اخملاطر 
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مدقق احلسابات في االعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للبنك واملتعلقة باإلعداد والعـرض العادل للبيانات املالية 

املوحدة ، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق املناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية 

الرقابة الداخلية لدى البنك. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية 

التقديرات احملاسبية املعدة من قبل اإلدارة ، وكذلك تقييم العرض اإلجمالي للبيانات املالية املوحدة .

نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق .

الـرأي

في رأينـا ، أن البيانـات املاليـة املوحدة تظهـر بصورة عادلـة ، من جميع النواحي اجلوهريـة، املركز املالي  لبنك 

بذلك  املنتهية  للسنة  النقدية  وتدفقاته  املالي  وأدائه    2009 ديسمبر   31 في  كما  الفلسطيني  االستثمار 

التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية. ونوصي الهيئة العامة املصادقة على هذه البيانات املالية. 

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

برأينا أيضاً أن البنك ميسك سجالت حسابية منظمة وأن البيانات املالية املوحدة تتفق مع تلك السجالت، ولم 

يرد الى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون املصارف رقم )2( لسنة 2002 والتعليمات الصادرة عن سلطة 

النقد الفلسطينية أو ألحكام قانون الشركات أو لبنود النظام األساسي خالل السنة بحيث ميكن أن يكون لها 

أي تأثير جوهري على أعمال البنك أو مركزه املالي كما في 31 ديسمبر  2009، ولقد حصلنا من اإلدارة على جميع 

املعلومات وااليضاحات التي طلبناها ألداء مهمتنا.

رام اهلل : في 18 مارس 2010                                                                                                         

 سابا وشركاهم     
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بنك االستثمار الفلسطيني ش.م.ع                                           بيان )أ(                
البيرة ـ فلسطين    

           بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2009
)ظهرت المبالغ ألقرب دوالر أمريكي(

31 ديسمبر 312008 ديسمبر 2009إيضاحاملوجـــــودات

 5127.472.264129.067.671نقد في الصندوق ولدى البنــوك

 613.824.11012.010.145نقد واحتياطي إلزامي لدى سلطة النقد الفلسطينية
 7809.690801.426موجودات مالية للمتاجرة

 812.062.41010.586.788موجودات مالية متوفرة للبيع
 981.098.53051.426.546قروض وسلف وأنشطة متويلية للعمالء ـ بالصافي

 104.974.0975.446.778موجودات أخـــرى
 111.259.2551.194.524موجودات ضريبية مؤجلة

 121.926.6841.948.117موجودات ثابتة ـ بالصافي
  2.130.005 132.193.475أراضي

 245.620.515214.612.000مجموع املوجـــودات

املطلوبات وحقوق املساهميـــن

: ƖƑøøƓǋǂƯǄǁƐ
 275.520 25.161.385-14أودائع سلطة النقد الفلسطينية

 23.957.750 23.850.094-14بودائع البنوك واملؤسسات املصرفية 
 104.713.597 15112.899.089ودائع العمالء

 18.034.620 1618.303.107تأمينات نقدية
 1.286.626 171.365.655مخصصات مختلفة

 1.130.977 181.287.756مخصص الضرائب
 3.574.747 191.672.096مطلوبات أخرى

ƖƑƓǋǂƯǄǁƐ ƱǋǄƜǄ184.539.182 152.973.837 

:ǅøøøǐǄǉƑƨǄǁƐ ƼǋƾƟ
 40.000.000 2040.000.000رأس املال املدفوع 
 5.968.968 216.450.548إحتياطي إجباري

 7.536.636 217.536.636إحتياطي اختياري
 2.805.726 212.805.726احتياطي خاص

 868.239 211.375.000احتياطي مخاطر 
 4.000.000 --22أرباح مقترح توزيعها على املساهمني

)2.456.825()1.694.995(23احتياطي القيمة العادلة
 2.915.419 244.608.418أرباح مدورة

  61.638.163  61.081.333صافي حقوق املساهميــن

 214.612.000 245.620.515مجموع املطلوبات وحقوق املساهميــن

                    
     املـدير العام  رئيس مجلس اإلدارة                                                

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة
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بنك االستثمار الفلسطيني ش.م.ع                                                          بيان )ب(
البيرة ـ فلسطين    

           بيان الدخل الشامل  الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

)ظهرت المبالغ ألقرب دوالر أمريكي(
السنة املنتهية في 31 

ديســـــــــــــمبر
ƝƑƮǐƋ2009    2008   

 10.378.381 257.373.449ايرادات الفوائد

 2.390.792 262.320.251ايرادات العموالت

 12.769.173 9.693.700     مجموع ايرادات الفوائد والعموالت

)3.398.846  ()1.053.645(27مصاريف الفوائد
)492.619  ()21.372 (مصاريف العموالت

)3.891.465()1.075.017 (     مجموع مصاريف الفوائد والعموالت
 8.618.6838.877.708صافي ايرادات الفوائد والعموالت

       28أرباح النقد األجنبي 
729.092492.343 

 55.716 -أرباح بيع أراضي

 29870.4691.670.998صافي أرباح موجودات مالية

)11.097 (19.130أرباح )خسائر( بيع موجودات ثابتة 

 -102.391املسترد من مخصص تدني أسعار األسهم 

)327.690 ()7.958(خسائر تقييم موجودات مالية للمتاجرة
 1.713.1241.880.270صافي إيرادات وأرباح من غير الفوائد والعموالت

)2.782.120()2.857.697  (30نفقات املوظفني
)1.622.750 ()1.706.664 (31مصاريف إدارية وعمومية

)361.697  ()380.390  (إستهالكات
)1.678.321 ()373.991 (مخصص تدني أسعار األسهم 

)220.000 ()167.069 (9مخصص التدني في القروض والسلف
  -)30.198   (10مخصص تدني  قيمة عقارات مستملكة 

)6.664.888()5.516.009 (مجموع املصاريف
 4.093.090 4.815.798صافي ربح السنة قبل الضرائب

)1.143.779 ()1.887.458  (18الضرائــب
 2.949.311 2.928.340صافي ربح السنة 

بنود الدخل الشامل:
 300.668 443.330أرباح إعادة تقييم املوجودات املالية املتوفرة للبيع

 3.371.6703.249.979الدخل الشامل للسنة

320.0730.074حصة السهم من صافي ربح السنة

320.0840.081حصة السهم من الدخل الشامل للسنة

رئيس مجلس اإلدارة  املـدير العام
إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً من هذه  البيانات املالية املوحدة 



27

ن )ج(
م.ع                                                                                                                                   بيا

ش.
ي 

طين
س

ستثمار الفل
ك اال

بن
سمبر 2009

ي 31 دي
د كما ف

ح
ن المو

همي
سا

ق الم
حقو

ي 
ت ف

غيرا
ن الت

  بيا

ي(
ك

ب دوالر أمري
غ ألقر

ت المبال
هر

ظ
(  

ت                
طيا

حتـيا
               اإل

ي
ط

حتيا
ا

أرباح مقترح 
هــا

توزيع
ى

علـــ

ي 
ط

حتيا
ا

القيمة
 أرباح

ي 
صافـ

حقـوق

سمبر 2009
31 دي

س املال
رأ

جباري
اإل

ختياري
اإل

ص
خلــا

ا
طر*

خا
م

ني
ساهم

امل
العادلة*

مدورة **
ساهميــن

امل

سنة
ي بداية ال

صيد ف
الر

40.000.000
5.968.968

7.536.636
2.805.726

868.239
4.000.000

)2.456.825(
2.915.419

61.638.163

سنة
ح ال

ي رب
صاف

--
--

--
--

--
--

--
2.928.340

2.928.340
شامل

خل ال
بنود الد

--
--

--
--

--
--

761.830 
--

761.830
شامل

خل ال
ي الد

جمال
ا

40.000.000
5.968.968

7.536.636
2.805.726

868.239
4.000.000

761.830 
2.928.340

3.690.170
سنة 

عن 
حقة 

ست
م

ت 
كافآ

م
 2009

--
--

--
--

--
--

--
)  247.000(

)247.000(

ت
طيا

حتيا
حملول لال

ا
--

481.580
--

--
506.761

--
--

)  988.341(
--

ني
ساهم

ى امل
أرباح موزعة عل

--
--

--
--

--
)4.000.000(

--
--

)4.000.000(
سنة

هاية ال
ي ن

صيد ف
الر

40.000.000
6.450.548

7.536.636
2.805.726

1.375.000
--

)1.694.995(
4.608.418

61.081.333

ت                    
طيا

حتـيا
               اإل

ي
ط

حتيا
ا

أرباح مقترح 
هــا

توزيع
ى

علـــ

ي 
ط

حتيا
ا

القيمة
 أرباح

ي 
صافـ

حقـوق

سمبر 2008
31 دي

س املال
رأ

جباري
اإل

ختياري
اإل

ص
خلــا

ا
طر*

خا
 م

ني
ساهم

امل
العادلة*

كمــة **
مترا

ساهميــن
امل

سنة
ي بداية ال

صيد ف
الر

40.000.000
5.559.659

7.536.636
2.805.726

602.239
4.000.000

)2.757.493(
3.550.416

61.297.183
سنة

ح ال
ي رب

صاف
--

--
--

--
--

--
--

2.949.311
2.949.311

شامل
خل ال

بنود الد
--

--
--

--
--

--
300.668

--
300.668

شامل
خل ال

ي الد
جمال

ا
40.000.000

5.559.659
7.536.636

2.805.726
602.239

4.000.000
300.668

2.949.311
3.249.979

سنة 
عن 

حقة 
ست

م
ت 

كافآ
م

 2008
--

--
--

--
--

--
--

)  226.000(
)226.000(

ت
طيا

حتيا
حملول لال

ا
--

409.309
--

--
266.000

--
--

)  675.309(
--

ى 
عل

ها 
توزيع

مقترح 
أرباح 

ني
ساهم

امل
--

--
--

--
--

--
--

)4.000.000(
)4.000.000(

ها
ت ال لزوم ل

صا
ص

خ
م

--
--

--
--

--
--

--
1.317.001

1.317.001

سنة
هاية ال

ي ن
صيد ف

الر
40.000.000

5.968.968
7.536.636

2.805.726
868.239

4.000.000
)2.456.825(

2.915.419
61.638.163

طينية.
س

طة النقد الفل
سل

سبقة من 
ي القيمة العادلة إالّ مبوافقة م

ط
حتيا

طر وا
خملا

ي ا
ط

حتيا
ف با

صر
ظر الت

ح
          * ي

ها 
ف ب

صر
كن الت

جلة ال مي
ضريبية مؤ

سمبر 2008( ميثل منافع 
ي 31 دي

كما ف
ي )مبلغ 1.194.524 دوالر 

ك
سمبر 2009 مبلغ 1.259.255 دوالر أمري

ي 31 دي
كما ف

ضمن األرباح املدورة 
          ** تت

ها فعال.
ق من

حق
          إال   مبقدار ما يت

حدة 
ت املالية املو

جزءاً من هذه البيانا
كل 

ش
ت املرفقة ت

حا
ضا

         إن اإلي



28

بنك االستثمار الفلسطيني ش.م.ع                                 بيان )د( 1 من 2                                                                
البيرة ـ فلسطين    

           بيان التدفقات النقدية الموحد السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

)ظهرت المبالغ ألقرب دوالر أمريكي(

السنة املنتهية فــي 31 ديسمبر

20092008  

  األنشطة التشغيلية :

 4.093.090 4.815.798  صافي ربح السنة قبل الضرائب
  تعديالت : 

 361.697 380.390إستهالكـــات
 11.097)19.130 (    )أرباح( خسائر بيع موجودات ثابتة

)55.716 (--  )ربح( بيع أرض
 384.680 276.588مخصص اإلجازات ونهاية اخلدمة
)1.168.569()63.072(صافي أرباح بيع موجودات مالية

 271.6001.678.321صافي مخصص تدني أسعار األسهم
 327.690 7.958خسائر تقييم موجودات مالية للمتاجرة 

 299.581 --تسوية ضريبة قيمة مضافة
  -- 30.198مخصص تدني قيمة عقارات مستملكة

 220.000 167.069مخصص التدني في القروض والسلف
  األرباح من األنشطة التشغيلية قبل التغير 

 6.151.871 5.867.399     في املوجودات واملطلوبات التشغيلية
  )الزيادة( النقص في املوجودات :

)8.000.000( 5.000.000    نقد لدى البنوك ـ ودائع تستحق بعد ثالثة شهور

)1.949.789()960.104(  اإلحتياطي اإللزامي لدى سلطة النقد الفلسطينية 

 23.643.136)29.839.053(   القروض والسلف

)2.784.222( 432.883       املوجودات األخرى

  الزيادة )النقص( في املطلوبات :

)254.118  (--ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية ـ   تستحق بعد ثالثة شهور
 12.868.600 8.185.492ودائع العمالء

 7.871.473 268.487التأمينات النقدية

)1.198.406 ()1.903.464(املطلوبات األخرى

  صافي النقد )املستخدم في( الناجت من األنشطة التشغيلية 
   قبل الضرائب والتعويضات واملكافآت املدفوعة

)12.948.360(36.348.545 

)615.597()1.795.410 (  ضرائب مدفوعة
)124.322()197.559 (  تعويضات موظفني مدفوعة

)269.500()226.000(  مكافآت مدفوعة
  صافي النقد )املستخدم في( الناجت  من األنشطة التشغيلية 

    بعد الضرائب والتعويضات واملكافآت املدفوعة
)15.167.329(35.339.125 

           إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة
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بنك االستثمار الفلسطيني ش.م.ع                                بيان )د( 2 من 2                                                                
البيرة ـ فلسطين    

           بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

)ظهرت المبالغ ألقرب دوالر أمريكي(

   للسنة املنتهية في 31 ديسمبر

2009   2008 

  األنشطة االستثمارية:

 709.450  --   العائد من بيع أرض

 42.205  69.818   العائد من بيع موجودات ثابتة
 3.542.507 630.179   العائد من بيع موجودات مالية 

   --)63.470     (   اضافات على االراضي

)355.400()400.045   (   شراء موجودات ثابتــة

)11.463()1.568.721(   شراء موجودات مالية

  صافي النقد )املستخدم في( الناجت 
  من األنشطة االستثمارية

)1.332.239(3.927.299 

  األنشطة التمويلية :

)3.958.668()4.020.187(  توزيع أرباح على املساهمني 

)3.958.668()4.020.187(  النقد املستخدم في االنشطة التمويلية

 35.307.756 )20.519.755(  صافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد املعادل
 62.557.241 97.864.997  النقد والنقد املعادل أول السنة 

 97.864.997 77.345.242  النقد والنقد املعادل آخر السنة

  ممثال فيما يلي:

 9.923.583 36.074.060  نقد في الصندوق وشيكات

 111.144.088 88.398.204  نقد لدى البنوك – يستحق خالل ثالثة أشهر

 1.030.596 1.884.457  نقد لدى سلطة النقد – يستحق خالل ثالثة أشهر

ودائع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك ومؤسسات مصرفية 
)24.233.270()49.011.479(  - تستحق خالل ثالثة أشهر

77.345.242 97.864.997 
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد 

وتوزيعات األرباح املستلمة: 

 10.333.821 7.567.103فوائد مستلمة

 3.600.746 1.053.283فوائد مدفوعة

 502.429 807.397أرباح موزعة مستلمة

         إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة



30

بنك االستثمار الفلسطيني ش.م.ع                                          
البيرة ـ فلسطين    

           إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2009

1-  عــــام:  

  تأسس بنك االستثمار الفلسطيني بتاريخ 10 أغسطس 1994 كشركة مساهمة عامة محدودة في مدينة 

     غزة في فلسطني مبقتضى قانون الشركات لسنة 1929 ساري املفعول في غزه برأسمال قدره 20 مليون

     دوالر أمريكي )إيضاح 20(، وقد سجل لدى مسجل الشركات حتت رقم 563200864 . باشر البنك نشاطه 

    خالل شهر مارس 1995، ويعمل حالياً من خالل إدارته العامة في البيرة وسبعة فروع وأربعة مكاتب في كل 

      من البيرة  ونابلس  )يتبعه مكتب حوارة( واخلليل )يتبعه مكتبي بيت أمر وبني نعيم( وغـزة وبيتونيا وأريحا 

       وبيت حلم )يتبعه مكتب بيت ساحور( . إن العنوان املسجل للبنك )اإلدارة العامة وفرع البيرة( هو : البيرة –

       رام هلل ، ص.ب  3675 .

      يتعاطى البنك كافة األعمال املصرفية التجارية التي تشتمل على فتح احلسابات اجلارية واإلعتمادات 

         وقبول الودائع واألمانات وإقراض األموال  في إطار القوانني واألنظمة والتعليمات املطبقة في فلسطني.

      إن أسهم البنك مدرجة في سوق فلسطني لألوراق املالية.

      بلغ عدد موظفي البنك )179( موظفاً كما في 31 ديسمبر 2009 و )162( موظفاً كما فــــي 31

        ديسمبر 2008.

      إن البيانات املالية املوحدة املرفقة قد صدرت بعد إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 18مارس 2010

            وقبل إنعقاد الهيئة العامة العادية للشركة ، هذا وسوف يتم عرض هذه البيانات املالية املوحدة على الهيئة 

          العامة   في إجتماعها السنوي العادي املزمع انعقاده في تاريخ 13 مايو 2010 إلقرارها واملصادقة عليها .

2-  أسس إعداد البيانات المالية:

   مت إعداد البيانات املالية املوحدة املرفقة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية 

     والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن مجلس معايير احملاسبة 

      الدولية ووفقاً للقوانني احمللية النافذة وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

    مت إعداد البيانات املالية املوحدة املرفقة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء املوجودات املالية للمتاجرة

      واملتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات املالية املوحدة. 
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إن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار البيانات املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئيسية للبنك.

تشتمل البيانات املالية املوحدة املرفقة على البيانات املالية لفروع البنك في البيرة ونابلس واخلليل وغزة 

وأريحا     وبيت حلم وبيتونيا والبيانات املالية لإلدارة العامة في البيرة باالضافة الى البيانات املالية للشركة 

التابعة )الشركة العاملية لألوراق املالية، شركة مساهمة خصوصية محدودة، تأسست مبقتضى قانون 

الشركات رقم )12( لسنة 1964، ورأسمالها 2.5 مليون دينار أردني وتتعاطى أعمال الوساطة املالية بيعاً 

الداخلية املشتركة بني اإلدارة  التقاص للحسابات  أن مت إجراء  املالية بعد  البيانات  وشراًء(. وقد مت جتميع 

والفروع املذكورة من جهة، والبنك وشركته التابعة من جهة أخرى. إن املعامالت في الطريق بني اإلدارة 

والفروع قد ظهرت ضمن املطلوبات األخرى في بيان املركز املالي املرفق.

    إن إعداد البيانات املالية وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من إدارة البنك القيام  بتقديرات واجتهادات

        تؤثرفي مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية واإلفصاح عن االلتزامات احملتملة . كما أن هذه التقديرات واالجتهادات       

يتطلب  العادلة. وبشكل خاص  القيمة  التغيرات في  واملصاريف واخملصصات وكذلك في  اإليرادات  تؤثر في      

وأوقاتها. املستقبلية  النقدية  التدفقات  مبالغ  لتقدير  هامة  واجتهادات  أحكام  إصدار  البنك  إدارة  من     

من متفاوتة  درجات  لها  متعددة  وعوامل  فرضيات  على  بالضرورة  مبنية  املذكورة  التقديرات  إن    

الناجمة  التغيرات  نتيجة  وذلك  التقديرات  عن  تختلف  قد  الفعلية  النتائج  وان  التيقن  وعدم  التقدير     

     عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في املستقبل.

     إن السياسات احملاسبية املتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي مت إتباعها في السنوات السابقة 

        بإستثناء ما هو مبني بعده.

3-  أهم السياسات المحاسبية:

أ . تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة
أ-1. املعايير والتفسيرات احملاسبية سارية املفعول خالل السنة احلالية

بتاريخ إعتماد هذه البيانات املالية  املوحدة، كانت املعايير والتفسيرات احملاسبية التالية سارية املفعول:

1. المعايير المعّدلة
• معيار احملاسبة الدولي رقم )1( )املعّدل(  "عرض البيانات املالية" – أهم التعديالت كانت كما يلي:

   تغيير في املصطلحات )تتمثل في تغيير املصطلحات الرئيسية للبيانات املالية( وتعديل في محتوى
     وعرض البيانات املالية.
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   مراجعة شاملة تتضمن إعداد بيان الدخل الشامل.

• معيار احملاسبة الدولي رقم )23( )املعّدل( "تكاليف االقتراض":  

التغيير الرئيسي في هذا املعيار هو حذف خيار إدراج جميع تكاليف اإلقتراض ضمن املصاريف عند تكبدها. لم 
يكن لهذا التعديل تأثير على هذه البيانات املالية ، وذلك ألن السياسات احملاسبية املتبعة لدى البنك تتضمن 

رسملة هذه املصاريف على األصول املؤهلة.

• املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )7( )املعّدل( "األدوات املالية : اإلفصاحات".

إقتضت التعديالت في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )7( التوسع في اإليضاحات املتعلقة بالقيمة العادلة 
ومخاطر السيولة اخلاصة باألدوات املالية.

باإلضافة إلى التعديالت التي متت اإلشارة إليها أعاله ، فإن هناك تعديالت تخص عدد من املعايير األخرى، وقد 
تأثير هذه  تتباين من حيث  للبنك  احملاسبية  السياسات  تفاصيل  في  تغيير  إحداث  إلى  التعديالت  أدت هذه 
، وبعضها له تأثير جوهري ولكن ال يؤثر في املبالغ  التغييرات بني تغيير األسماء واملصطلحات املستخدمة 

التي مت اإلفصاح عنها.

2- معيار جديد

• املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )8( )املعّدل( "قطاعات التشغيل".

هذا املعيار هو معيار إفصاح يتطلب حتديد القطاعات التشغيلية وذلك بشكل متوافق مع التقارير الداخلية 
حول مكونات أنشطة البنك والتي يتم مراجعتها بشكل دوري من قبل املدراء التنفيذيني وذلك لتوزيع املوارد 

على القطاعات وتقييم أدائها.

3-   تفسيرات جديدة

    تفسير الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم )13(: "برامج الوالء للعمالء".
    تفسير الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم )15(:"العقود للمقاوالت العقارية".

    تفسير الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم )16(: "التحوط لصافي اإلستثمارات في العمليات اخلارجية".     
.... . لم يكن لتطبيق تلك املعايير والتفسيرات أثر جوهري على البيانات املالية للبنك للسنة احلالية.
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أ-2. املعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية املفعول
بتاريخ إعتماد هذه البيانات املالية  املوحدة، كانت املعايير والتفسيرات التالية صادرة وغير سارية املفعول:

1. التعديالت على املعايير
سارية املفعول للفترات املالية التي تبدأ من أو بعد 1 يوليو 2009.

    معيار احملاسبة الدولي رقم )27( )املعّدل( "البيانات املالية املوحدة واملنفصلة".
    معيار احملاسبة الدولي رقم )28( )املعّدل( "اإلستثمارات في املنشآت الزميلة".

    معيار احملاسبة الدولي رقم )31( )املعّدل( "احلصص في املشاريع املشتركة".
    معيار احملاسبة الدولي رقم )38( )املعّدل( "األصول غير امللموسة".

    معيار احملاسبة الدولي رقم )39( )املعّدل( "األدوات املالية : اإلعتراف والقياس".
    املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )2( )املعّدل( "الدفع على أساس األسهم".

    املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )3( )املعّدل( "إندماج األعمال".
    املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )5( )املعّدل( "األصول غير املتداولة احملتفظ بها برسم البيع والعمليات

      املتوقفة".

3-  أهم السياسات المحاسبية )تتمة(:

سارية املفعول للفترات املالية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2010.
    معيار احملاسبة الدولي رقم )1( )املعّدل( "عرض البيانات املالية".

     معيار احملاسبة الدولي رقم )7( )املعّدل( "بيان التدفقات النقدية".
     معيار احملاسبة الدولي رقم )17( )املعّدل( "عقود اإليجار".

     معيار احملاسبة الدولي رقم )36( )املعّدل( "إنخفاض قيمة األصول".
     معيار احملاسبة الدولي رقم )39( )املعّدل( "األدوات املالية : اإلعتراف والقياس".

     املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )1( )املعّدل( "تبني املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األولى".
     املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )2( )املعّدل( "الدفع على أساس األسهم".

     املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )5( )املعّدل( "األصول غير املتداولة احملتفظ بها برسم البيع والعمليات 
       املتوقفة".

    املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )8( )املعّدل( "قطاعات التشغيل".
ساري املفعول للفترات املالية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2011. 

    معيار احملاسبة الدولي رقم )24( )املعّدل( "اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة".

2- معيار جديد

ساري املفعول للفترات املالية التي تبدأ من أو بعد 1 يناير 2013 مع إمكانية التطبيق املسبق:
   املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9( األدوات املالية : "التصنيف والقياس".
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3- تفسيرات جديدة

ساري املفعول للفترات املالية التي تبدأ من أو بعد 1 يوليو  2009.

    تفسير الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم )17(: "التوزيعات غير النقدية ".

 ساري املفعول للتحويالت من العمالء والتي مت إستالمها في أو بعد 1 يوليو 2009.
    تفسير الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم )18(:"حتويالت املوجودات من العمالء".

 
ساري املفعول للفترات املالية التي تبدأ من 1 يوليو 2010.

    تفسير الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم )19(: "التمييز بني املطلوبات املالية وأدوات حقوق امللكية".

تتوقع إدارة البنك أن تطبيق هذه املعايير والتفسيرات املذكورة لتلك الفترات املذكورة  أعاله  لن يكون  له  أي  

تأثير جوهري على البيانات املالية للبنك في فترة التطبيق املبدئي ، فيما عدا التعديل في بعض املصطلحات 

واإليضاحات ، ولم تقرر اإلدارة بعد موعداً محدداً لتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9( ، وسوف تكون 

اإلدارة قادرة على تقييم مدى تأثير تطبيق هذا املعيار على البيانات املالية للبنك فقط في تاريخ التطبيق الفعلي.

ب.  فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد البيانات المالية

1- األدوات المالية 

أ .  تاريخ اإلعتراف باألدوات المالية 

يتم  السوق  أعراف  أو  لوائح  مبوجب  محددة  زمنية  فترة  خالل  تسليمها  يشترط  التي  املالية  املوجودات  ومبيعات  مشتريات  إن 

اإلعتراف بها في تاريخ السداد، ويتم اإلعتراف بالودائع واألرصدة املستحقة للبنوك والعمالء والقروض في تاريخ استالم النقد من 

قبل البنك أو اإلقراض للعمالء.

ب . اإلعتراف المبدئي لألدوات المالية

يتم تصنيف األدوات املالية مبدئياً بناًء على الغرض الذي من أجله يتم شراء األدوات املالية وعلى خصائصها 

املميزة، ويتم قياس جميع األدوات املالية مبدئياً بقيمتها العادلة مضافاً إليها أية تكاليف شراء أو إصدار مباشرة 

في حالة املوجودات املالية واملطلوبات املالية التي ال تسجل بالقيمة العادلة من خالل األرباح و اخلسائر.
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3-  أهم السياسات المحاسبية )تتمة(:

ج. القروض والسلف

إن القروض والسلف هي موجودات مالية مببالغ ثابتة أو دفعات محددة وذات أجل معني وال يتم تداولها في أسواق 

مالية نشطة، وال يتم التعاقد فيها بغرض البيع العاجل أو متوسط األجل، وتتعلق هذه السياسة احملاسبية 

ببنود بيان املركز املالي "أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية" و "قروض وسلف". بعد التقييم املبدئي يتم 

الحقاً قياس هذه املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة ناقصاً أي مخصص للتدني في القيمة.

د. موجودات مالية للمتاجرة 

    هي تلك املوجودات التي مت اقتناؤها بصفة أساسية بغرض بيعها في مدى زمني قصير أو كانت جزءاً من

      محفظة أدوات مالية يتم إدارتها معاً ويوجد دليل على وجود معامالت فعلية حديثة تؤيد احلصول على

      أرباح قصيرة األجل.

    يتم تسجيل املوجودات املالية للمتاجرة بالقيمة العادلة عند الشراء في حني يتم تسجيل مصاريف االقتناء

       في بيان الدخل املوحد، ويعاد تقييمها في تاريخ البيانات املالية املوحدة بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغيرات 

     الالحقة في بيان  الدخل املوحد في نفس فترة حدوث هذا التغير.

     يتم تسجيل األرباح )اخلسائر( الناجمة عن التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية للموجودات النقدية 

          بالعمالت األجنبية ضمن أرباح )خسائر( العمالت األجنبية، أما بالنسبة للموجودات غير النقدية فيتم إداجها

        كجزء من التغير في القمية العادلة.

      يتم تسجيل األرباح املوزعة ضمن بند أرباح موجودات مالية للمتاجرة في حني يتم تسجيل الفوائد املتحققة 

       ضمن بند إيرادات  الفوائد في بيان الدخل املوحد.

هـ. االستثمارات المالية المتاحة للبيع

االستثمارات املالية املتاحة للبيع هي تلك اإلستثمارات التي حتمل صفة "متوفرة للبيع" أو تكون غير مؤهلة 

لتظهر كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة أو محتفظ بها لتاريخ االستحقاق أو كقروض 

وسلف. ميكن بيع هذه االستثمارات عند احلاجة للسيولة أو بسبب التغيرات في أحوال السوق. تشتمل هذه 

االستثمارات املالية املتاحة للبيع على أدوات ملكية وأدوات دين أخرى.

بعد التقييم املبدئي ، يعاد الحقاً تقييم االستثمارات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة لكل استثمار على 

حدة وتدرج األرباح واخلسائر غير احملققة مباشرة في بيان الدخل الشامل وباجململ ضمن حقوق املساهمني. إن 

اإلستثمارات في أدوات امللكية والتي ليس لها سعر تداول في سوق مالية نشطة والتي ال ميكن قياس قيمتها 
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العادلة بصورة موثوقة يتم قياسها بالتكلفة. عند بيع االستثمار يتم حتويل مجموع األرباح أواخلسائر املسجلة 

سابقاً ضمن حقوق املساهمني إلى بيان الدخل حتت بند "صافي أرباح من بيع استثمارات مالية"، أما الفوائد 

التي تتحقق أثناء اإلحتفاظ باإلستثمارات املالية املتاحة للبيع فتدرج في بيان الدخل حتت بند " إيرادات الفوائد 

" بإستخدام معّدل الفائدة الفعال ، وأما األرباح التي تتحقق أثناء االحتفاظ باالستثمارات املالية املتاحة للبيع 

فتدرج في بيان الدخل حتت "إيرادات توزيعات أسهم".

2- إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية

أ. الموجودات المالية

يلغى اإلعتراف باملوجودات املالية في أي من احلاالت التالية:

   انتهاء احلق في استالم تدفقات نقدية من املوجودات ، أو

   قيام البنك بتحويل حقوقه في استالم تدفقات نقدية من املوجودات أو بالتعهد بدفع التدفقات النقدية

     املستلمة كاملة ودون تأخير ملموس إلى طرف ثالث مبوجب ترتيبات التحويل، أ و

   أن يكون البنك قد قام فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع املوجودات ، أو لم يقم فعلياً بتحويل كافة مخاطر

     ومنافع املوجودات أو احتفظ بها ولكنه قام بتحويل السيطرة على املوجودات.

ب. المطلوبات المالية

باملطلوبات. عندما تستبدل  االلتزام  انتهاء سريان  أو  إلغاء  أو  املالية في حالة دفع  باملطلوبات  اإلعتراف  يلغى 

مطلوبات مالية حالية مع نفس املِقرض أو عندما يتم تعديل شروط املطلوبات احلالية بشكل جوهري ، فإن هذا 

االستبدال أو التعديل يعامل كإلغاء للمطلوبات احلالية واإلعتراف مبطلوبات جديدة ويتم تسجيل الفرق في 

القيمة الدفترية في بيان الدخل.

ج- تحديد القيمة العادلة

تاريخ  السوق عند  وفقاً ألسعار  مالية نشطة  أسواق  املتداولة في  املالية  لألدوات  العادلة  القيمة  يتم حتديد 

اإلقفال ) سعر الشراء بالنسبة للمراكز طويلة األجل وسعر العرض للمراكز قصيرة األجل (.

بالنسبة جلميع األدوات املالية األخرى غير املدرجة في أسواق مالية نشطة ، يتم حتديد القيمة العادلة باستخدام 

بأدوات مالية  القيمة احلالية، واملقارنة  التقنيات على تقييم صافي  املناسبة، وتشتمل هذه  التقييم  تقنيات 

مماثلة والتي يكون لها أسعار تبادل واضحة أو مناذج داخلية للتسعير والتقييم.
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3-  أهم السياسات المحاسبية )تتمة(:

4-  التقاص

يتم إجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصافي في بيان املركز املالي فقط عندما 

املوجودات  يكون حتقق  أو  التقاص  أساس  على   تسويتها  يتم  عندما  وكذلك  امللزمة  القانونية  احلقوق  تتوفر 

وتسوية املطلوبات في نفس الوقت .

5- اإليجارات

إن حتديد ما إذا كانت اتفاقية ما هي عقد إيجار أو تشتمل على إيجار يعتمد على موضوع االتفاقية ويتطلب 

االتفاقية حق  تنقل  أو  أو أصول معينة  االتفاقية يعتمد على استخدام أصل معني  تنفيذ  اذا كان  تقييم ما 

استخدام األصل.

البنك جميع مخاطر ومنافع ملكية األصول املستأجرة وتعتبر  الى  البنك ال حتول  أبرمها   التي  عقود االيجار 

إيجارات تشغيلية ويتم إدراج مدفوعات االيجارات التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل وتدرج على أساس 

القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

6- تدني قيمة الموجودات المالية

أو  إذا كان يوجد أي دليل موضوعي لتدني قيمة أحد  ، بتقييم ما  ، في تاريخ كل إصدار للتقارير  يقوم البنك 

موضوعي  دليل  وجد  إذا  فقط  انخفضت  قد  املالية  املوجودات  قيمة  وتعتبر  املالية.  املوجودات  من  مجموعة 

لالنخفاض كنتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد التقييم األولي للمــــــوجودات ) حدث حتقيق 

املوجودات  التقديرية املستقبلية من  النقدية  التدفقات  تأثير على  أو األحداث  وأنه كان لهذا احلدث   ) خسارة 

املالية أو مجموعة املوجودات املالية والتي ميكن تقديرها بصورة موثوقة .

أ. القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء

حتتسب مخصصات خاصة لتدني قيمة القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء على أساس الفرق بني 

القيمة الدفترية للقروض والسلف واملبلغ املمكن استرداده منها ، وهو صافي القيمة احلالية للتدفقات النقدية 

املتوقعة املستقبلية مخصومة بأسعار الفائدة األصلية. إذا كان ألي قرض سعر فائدة متغير ، يكون سعر اخلصم 

لقياس أي خسارة من التدني في القيمة هو سعر الفائدة الفّعال حالياً. إن احتساب القيمة احلالية للتدفقات 

النقدية التقديرية املستقبلية ملوجودات مالية مضمونة يعكس التدفقات النقدية التي قد تنتج عن حجز الرهن 

ناقصاً تكاليف احلصول على الضمان املرهون وبيعه ، سواء كان حجز الرهن محتمالً أوغير محتمل.
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أن تكون مخصصات تدني القروض والسلف املمنوحة للعمالء وتعليق الفوائد وشطب الديون في حال عدم 

القروض  تصنيف  بشأن   )2008/1( رقم  الفلسطينية  النقد  لتعليمات سلطة  وفقاً  يتم  امكانية حتصيلها 

والسلف واخملصصات والضمانات املقبولة .

يتم اإلعتراف باخلسائر الناجتة عن التدني في قيمة القروض والسلف واألنشطة التمويلية في بيان الدخل 

حتت بند " مخصص التدني في قيمة القروض والسلف"،  ويتم شطب القروض والسلف واألنشطة التمويلية 

للعمالء مقابل اخملصصات احملددة لها، وذلك بعد استنفاذ كافة اإلجراءات إلعادة هيكلة القروض وحتصيل تلك 

املبالغ، وإذا مت حتصيل مبالغ كانت قد مت شطبها سابقاً، فإنه يتم اإلعتراف بها كإيراد. 

ب. التقييم المجّمع للقروض والسلف

عندما يتم إعادة تقدير قيمة قروض مت تقييمها بشكل فردي وعند عدم وجود أو حتديد دليل حالي على وجود 

أوضاع  أو  القرض  حالة  تغير  وإحتمالية  اخملاطر  تقديرات  على  مبنية  خلسائر  إحتمالية  هناك  فإن  خسارة  

السوق.

تغطي مخصصات التدني في القيمة اخلسائر التي من املمكن أن تتحقق من قروض عاملة فردية والتي تدنت 

قيمتها في تاريخ بيان املركز املالي ، ولكن لم يتم حتديدها بصفة خاصة على أنها متدنية في القيمة إال في 

فترة الحقة.

يتم إحتساب التدني املتوقع في القيمة من قبل إدارة البنك لكل محفظة محددة اخلصائص ، وذلك بحسب 

متطلبات سلطة النقد الفلسطينية بناءاً على اخلبرات السابقة، والتصنيف اإلئتماني ، وتغير حالة القروض 

املتوقع ، وذلك باإلضافة إلى اخلسائر الضمنية املقدرة والتي تعكس واقع البيئة اإلقتصادية ووضع اإلئتمان.

ج. االستثمارات المالية المتاحة للبيع

إذا كانت  البنك في تاريخ كل إصدار للتقارير بتقييم ما  ، يقوم  املالية املتاحة للبيع  بالنسبة لالستثمارات 

توجد أدلة موضوعية بأن أياً من اإلستثمارات املالية املتاحة للبيع قد انخفضت قيمتها.

والقيمة  الشراء  تكلفة  بني  الفرق  وهي   ( اخلسارة  يتم حتويل مجموع  االنخفاض  دليل على  وجود  في حالة 

العادلة احلالية ناقصاً أية خسارة تدني في القيمة لتلك املوجودات املالية والتي مت اإلعتراف بها سابقاً في بيان 

الدخل ( من حقوق املساهمني  إلى بيان الدخل. إن خسائر التدني في قيمة االستثمارات في األسهم ال يتم 

عكسها في بيان الدخل ، وإمنا يتم قيد اإلرتفاع في قيمتها العادلة بعد االنخفاض مباشرة في بيان الدخل 

الشامل ويتم إظهاره باجململ ضمن حقوق املساهمني..

في حالة أدوات الدين املصنفة كإستثمارات متاحة للبيع ، يتم تقييم االنخفاض في القيمة على أساس نفس 

املعايير املستخدمة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة. يستمر قيد الفوائد بسعر الفائدة الفّعال 
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على القيمة الدفترية اخملفضة للموجودات وتسجل كجزء من "إيرادات الفوائد". إذا ارتفعت في سنة الحقة 

اإلعتراف بخسارة  أن مت  بعد  وقع  الزيادة بحادث  ربط  املمكن فعالً  الدين وكان من  أدوات  العادلة ألحد  القيمة 

التدني في القيمة ضمن بيان الدخل ، يتم عكس قيد خسارة التدني في القيمة ضمن بيان الدخل.

7- تحقق اإليرادات

العائد  الفوائد باستخدام طريقة  إيرادات ومصاريف  يتم اإلعتراف باإليرادات على أساس االستحقاق. تسجل 

الفعلي، ويتم تعليق الفائدة على القروض املتعثرة عندما يصبح من املشكوك فيه حتصيل هذه الفائدة أو املبلغ 

األصلي للقرض.

يتم إطفاء أتعاب اإلدارة وإيرادات العمولة من ترتيبات القروض املشتركة على مدى فترة القرض باستخدام طريقة 

العائد الفعلي. تتحقق إيرادات العموالت والرسوم البنكية األخرى في تاريخ املعاملة التي ينتج عنها اإليراد، 

وتتحقق اإليرادات من أرباح األسهم وصناديق االستثمار عندما يتم إعالن احلق في استالم توزيعات األرباح.

8- الموجودات الثابتة

   تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك املتراكم وأي تدني في قيمتها ، ويتم استهالك

    املوجودات الثابتة )باستثناء األراضي( عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر

    اإلنتاجي املتوقع لها )يتم االستهالك مبعدالت تتراوح بني 2% و 25% سنويا(.

   عندما يقل املبلغ املمكن استرداده من أي من املوجودات الثابتة عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض 

       قيمتها إلى القيمة املمكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل .

   يتم مراجعة العمر االنتاجي للموجودات الثابتة في نهاية كل عام، فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف 

     عن التقديرات املعدة سابقاً يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.

      يتم إستبعاد املوجودات الثابتة عند التخلص منها أو عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من 

     إستخدامها  أو من التخلص منها .
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9- العقارات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون بعض العمالء

تدرج العقارات التي آلت ملكيتها للبنك مقابل سداد ديون ضمن بيان املركز املالي حتت بند “ موجودات أخرى” 

وذلك بصافي القيمة التي آلت بها للبنك ، وفي حالة انخفاض القيمة العادلة لهذه العقارات عن القيمة التي 

آلت بها للبنك فإنه يتم حتميل اخلسائر غير احملققة على بيان الدخل. في حالة ارتفاع القيمة العادلة لهذه 

العقارات مستقبالً، يتم إضافة األرباح غير احملققة إلى بيان الدخل وذلك في حدود اخلسائر غير احملققة التي 

سبق حتميلها.

وحسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، يجب على البنك بيع كافة العقارات التي آلت له ملكيتها وفاء 

للديون خالل فترة ال تتجاوز خمس سنوات ، وأن أي متديد لفترات الحقة  أو استمالك يتم وفقاً لقانون املصارف 

رقم 2 لسنة 2002 ولتعليمات سلطة النقد رقم )2008/5( 

10- مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

لقانـون العمل  يتم أخذ مخصص لإللتزامات املترتبة على البنك من تعويض نهاية اخلدمة للموظفني وفقاً 

املدفوعة  التعويضات  وتسجل  الدخل  على حساب  إقتطاعها  الواجب  املبالغ  تسجل  فلسطني.  في  الساري 

للموظفني الذين يتركـون اخلدمة على حساب مخصص تعويــض نهاية اخلدمــــة.

11- الضرائب

متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة .

   حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس االرباح اخلاضعة للضريبة، وتختلف االرباح اخلاضعة للضريبة   

       عن االرباح املعلنة في البيانات املالية الن االرباح املعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير

      قابلة للتنزيل في السنة املالية وامنا في سنوات الحقة او اخلسائر املتراكمة املقبولة ضريبيا أو بنود ليست 

       خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض ضريبية.

    حتســب الضرائب مبوجب النسب الضرائبية املقررة مبوجب القوانني واالنظمة والتعليمات في مناطق السلطة 

       الفلسطينية.

    إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو إستردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة       

      املوجودات أو املطلوبات في البيانات املالية والقيمة التي يتم إحتساب الربح الضريبي على أساسها. يتم

        إحتساب الضرائب املؤجلة بإستخدام طريقة  اإللتزام ببيان املركز املالي وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب

         الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية اإللتزام الضريبي أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة .

    يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة في تاريخ البيانات املالية ويتم تخفيضها في حالة توقع 
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عدم إمكانية االستفادة  من تلك املوجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.

12. العمالت االجنبية

   يتم تسجيل املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية )خالف الدوالر األمريكي(  خالل السنة بأسعار الصرف

     السائدة في تاريخ إجراء املعامالت. 

   يتم حتويل أرصدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية باسعار العمالت االجنبية الوسطية السائدة في

     تاريخ املركز املالي واملعلنة من سلطة النقد الفلسطينية.  

  يتم حتويل املوجودات غير املالية واملطلوبات غير املالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ

      حتديد قيمتها   العادلة. 

   يتم تسجيل االرباح واخلسائر الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية في بيان الدخل.  

   يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية )مثل األسهم(

     كجزء من التغير في القيمة العادلة.

  إن أسعار الصرف السائدة مقابل الدوالر األمريكي بتاريخ البيانات املالية كما يلي:

31 ديسمبر 312008 ديسمبر 2009 

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

0.2634700.265534شيقل إسرائيلي جديد

1.41041.4104دينار أردني

1.43661.4124يورو أوروبي

13- النقد وما في حكمه

النقد  سلطة  لدى  األرصدة  وتتضمن:  أشهر،  ثالثة  مدة  خالل  تستحق  التي  النقدية  واألرصدة  النقد  هو 

واملؤسسات  والبنوك  النقد  سلطة  ودائع  وتنزل   ، املصرفية  واملؤسسات  البنوك  لدى  واألرصدة  الفلسطينية 

املصرفية التي تستحق خالل مدة  ثالثة أشهر واألرصدة املقيدة السحب.
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14- استخدام التقديرات  
 

في اعتقاد االدارة أن إستخدامها للتقديرات ضمن البيانات املالية معقولة ومفصلة على النحو التالي:

      يتم حتميل السنة مبا يخصها من نفقة الضرائب وفقاً لالنظمة والقوانني املرعية واملعايير احملاسبية، وإثبات

       املوجودات واملطلوبات  الضريبية املؤجلة ومخصص الضرائب الالزم.

     يتم احتساب مخصص تعويض نهاية اخلدمة وفقاً لقانون العمل الساري املفعول في مناطق السلطة

       الفلسطينية.

    تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية للموجودات امللموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات

      السنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك املوجودات وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة في املستقبل ، ويتم 

      اخذ خسارة التدني )إن وجدت( إلى بيان الدخل.

     تقوم االدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالقيمة العادلة أو بالكلفة لتقدير أي تدني في

       قيمتها ويتم أخذ التدني في بيان الدخل.

     يتم قيد التدني في قيمة العقارات املستملكة اعتماداً على تقييمات عقارية حديثة معتمدة من مقدرين 

       معتمدين لغايات احتساب التدني، ويعاد النظر في مقدار التدني بشكل دوري.

     يتم تكوين مخصص لقاء الديون اعتماداً على أسس وفرضيات معتمدة من قبل إدارة البنك لتقدير اخملصص

       الواجب تكوينه مبوجب متطلبات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، ويتم مقارنة نتائج تلك األسس 

       والفرضيات مع اخملصصات الواجب تكوينها وفق تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، ويتم اعتماد النتائج 

       األكثر تشدداً مبا يتوافق مع املعايير الدولية إلعداد  التقارير املالية.

15. معلومات القطاعات 

تعرض بيانات قطاع التشغيل بطريقة تنسجم مع التقارير الداخلية التي تقدم الى املسؤول عن إتخاذ قرارات 

التشغيل. إن املسؤول عن إتخاذ قرارات التشغيل هو مجلس إدارة البنك وهو اجلهة التي تقوم بتخصيص املوارد 

على قطاعات التشغيل وتقييم األداء فيها.

تستخدم االيرادات واملصاريف املتعلقة مباشرة بكل قطاع في حتديد أداء قطاعات التشغيل. إن التقارير الداخلية 

تعنى بالتركزات االئتمانية وحتليل نتائج األعمال حسب قطاعات األعمال والقطاعات االقتصادية واجلغرافية 

)راجع االيضاح 4-3(.
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4- األدوات المالية وادارة المخاطر المتعلقة بها:

4-1. األدوات المالية 
أ( تفاصيل االدوات املالية وتصنيفها 

تتمثل االدوات املالية للبنك في املوجودات واملطلوبات املالية، وتتضمن املوجودات املالية أرصدة النقد واحلسابات 

اجلارية والودائع لدى سلطة النقد الفلسطينية والبنوك  واملؤسسات املصرفية االخرى واإلستثمارات املالية 

املالية ودائع العمالء واملستحق للبنوك. كما تتضمن األدوات  والقروض للعمالء والبنوك. وتتضمن املطلوبات 

املالية احلقوق والتعهدات املدرجة ضمن البنود خارج بيان املركز املالي.

إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة في البيانات املالية املوحدة ال 
تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

فيما يلي وصف للطرق واالفتراضات املستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات املالية غير املدرجة بالقيمة 
العادلة في البيانات املالية املوحدة: 

األدوات املالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفترية 
وتكون  أشهر(  ثالثة  من  )أقل  قصيرة  إستحقاق  فترة  لها  التي  أو  النقدية  املالية  واملطلوبات  املوجودات  وهي 

قيمتها الدفترية مقاربة لقيمتها العادلة. 

االدوات املالية ذات سعر الفائدة الثابت
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة  والتي لها سعر فائدة ثابت 
عن طريق مقارنة التدفقات النقدية اخملصومة بإستخدام  أسعار الفائدة السوقية عند إدراجها أول مرة مع 

االسعار السوقية احلالية ألدوات مالية مشابهة.

ب( قياس القيمة العادلة
يوضح اجلدول التالي حتليالً لألدوات املالية والتي مت قياسها بالقيمة العادلة بعد تاريخ اإلعتراف املبدئي ، والتي 

مت جتميعها في ثالثة مستويات تبعاً ملدى إمكانية قياس القيمة العادلة.

املستوى األول : قياس القيمة العادلة من واقع األسعار املتداولة )غير املعّدلة( في األسواق املالية النشطة 
ألصول أو  إلتزامات مماثلة.

املستوى الثاني : قياس القيمة العادلة من مصادر غير تلك املذكورة في املستوى األول أعاله ، وذلك إما 
بشكل مباشر )كاألسعار( أو غير مباشر )من واقع مؤشر األسعار(.

املستوى الثالث : قياس القيمة العادلة من واقع تقنيات التقييم والتي تتضمن معلومات عن األصول أو 
اإللتزامات التي ال تستند إلى معلومات متاحة عن السوق.
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املبالغ ألقرب دوالر أمريكي 

اجملموع املستوى الثالث املستوى الثاني املستوى األول

  موجودات مالية متوفرة للبيع: 

10.490.693 -- -- 10.490.693 أسهم متداولة في أسواق مالية

1.571.717 1.571.717 -- -- أسهم غير متداولة في أسواق مالية

12.062.410 1.571.717 -- 10.490.693

4-2. إدارة المخاطر 
أ- إطار إدارة اخملاطر 

تتم إدارة اخملاطر الضمنية املتعلقة بأنشطة البنك وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر لتبقى في إطار احلدود 

املسموح بها. ونظراً ألهمية عملية إدارة اخملاطر على أرباح البنك، يتم توزيع املهام واملسؤوليات الرقابية املرتبطة 

بهذه اخملاطر على املوظفني. يتعرض البنك للمخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق التي متثل 

مخاطر عمليات املتاجرة والتحوط، باإلضافة إلى مخاطر التشغيل. يتم إدارة اخملاطر املتعلقة بتغير العوامل 

وأثر العوامل التكنولوجية وقطاع الصناعة من خالل عملية التخطيط االستراتيجي وليس من خالل عملية 

إدارة اخملاطر االعتيادية.

•    عملية إدارة اخملاطر 

     يعتبر مجلس إدارة البنك هو املسؤول عن حتديد ومراقبة اخملاطر، وباالضافة الى ذلك يوجد عدة جهات

      مسؤولة عن عملية إدارة مخاطر البنك.
•    جلنة اخملاطر 

     تقع مسؤولية تطوير إستراتيجية اخملاطر وتطبيق املباديء واألطر العامة واحلدود املسموح بها على جلنة اخملاطر.
•    قياس اخملاطر وأنظمة التقارير

تتم مراقبة اخملاطر والسيطرة عليها من خالل مراقبة احلدود املسموح بها لكل نوع من أنواع اخملاطر. تعكس 

هذه احلدود إستراتيجية عمل البنك وعوامل السوق اخملتلفة احمليطة باالضافة الى مستوى اخملاطر املقبول مع 

على  املبكر  للتعرف  وحتليلها  اخملتلفة  اإلدارات  من  املعلومات  جمع  يتم  معينة.  مالية  قطاعات  على  التركيز 

اخملاطر املتوقعة التي قد تنجم عنها. تعرض هذه املعلومات على مجلس إدارة البنك وجلنة التدقيق والرئيس 

املباشر لكل إدارة من إدارات البنك ويتم عرض نتائج عملها على جلنة التدقيق.
•   التدقيق الداخلي 
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يتم تدقيق عمليات إدارة اخملاطر سنوياً من خالل دائرة التدقيق الداخلي من خالل فحص كفاية االجراءات املتخذة 

ومدى اإللتزام باالجراءات املطلوبة. تقوم دائرة التدقيق الداخلي مبناقشة نتائج التدقيق مع ادارات البنك ويتم 

عرض نتائج عملها على جلنة التدقيق .

•    تخفيض اخملاطر 

كجزء من عملية إدارة اخملاطر يقوم البنك بإستخدام أدوات مالية أخرى إلدارة املراكز الناجتة عن التغير في أسعار 

الفائدة والعمالت األجنبية ومخاطر رأس املال واالئتمان. تقوم دائرة اخملاطر مبراقبة فعالية إدارة اخملاطر بشكل 

شهري.

ب- مخاطر االئتمان والتركز في املوجودات واملطلوبات

مخاطر االئتمان هي اخملاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف االخر لالداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه 

البنك مما يؤدي الى حدوث خسائر. يعمل البنك على ادارة مخاطر االئتمان من خالل وضع سقوف ملبالغ القروض 

والسلف )فرد أو مؤسسة( ومجموع القروض والديون املمنوحة لكل قطاع وكل منطقة جغرافية ، كذلك يعمل 

البنك على مراقبة مخاطر االئتمان ويعمل بإستمرار على تقييم الوضع االئتماني للعمالء اضافة الى حصول 

البنك على ضمانات مناسبة من العمالء..

ان تفاصيل القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء مبينة في ايضاح رقم )9(  باالضافة الى ذلك فإن 

التزامات البنك خارج املركز املالي املعرضة خملاطر االئتمان مبينة في ايضاح رقم )34( كما يحد البنك من مخاطر 

تركز املوجودات واملطلوبات من خالل توزيع نشاطاته على عدة قطاعات.

يتفق مع حدود  ومبا  للبنك  العامة   االدارة  التسهيالت في  االئتمانية هو مسؤولية جلنة  التسهيالت  إن منح 

الصالحيات املعمول بها  وفق سياسة االئتمان . تقوم جلنة التسهيالت بدراسة كل طلب ائتماني على حدة 

من واقع البيانات التي يقدمها العميل  طالب التسهيل من بيانات مالية مدققة وبيانات ايضاحية أخرى حول 

مالءة العميل املالية والضمانات املمكن احلصول عليها ودراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع موضوع التمويل 

وحجم االئتمان املطلوب. 
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إن األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية واالستثمار في األسهم والسندات هي نتيجة قرارات يتم إتخاذها 

من قبل مجلس االدارة واللجان ذات االختصاص بتوظيف الفوائض النقدية لدى بنوك ومؤسسات مالية وشركات 

معتبرة وفق منظومة من السياسات واإلجراءات املعتمدة التي حتدد أسس تعريف وقياس وإدارة اخملاطر التي من 

التركزات  وحتديد  للبنوك،  االئتماني  التصنيف  إعتماد  املنظومة  هذه  وتشمل  البنك،  لها  يتعرض  أن  املمكن 

االئتمانية على مستوى االئتمان والقطاع االقتصادي واملنطقة اجلغرافية وحتليل التقلبات االقتصادية ودراسة 

السيناريوهات القاسية املفترضة.

متلك  أو  قبل شراء  النقد  موافقة سلطة  على  البنك  الفلسطينية حصول  النقد  تعليمات سلطة  تتطلب 

أسهم أو سندات وأذونات اخلزينة والصكوك الصادرة خارج فلسطني، كما يحظر على البنك وفقاً للتعليمات 

توظيف أية أموال أو أرصدة لدى مصارف تعمل في دول تضع قيوداً على حتويل العمالت أو ايداع أية أموال أو 

أرصدة لدى مؤسسات مالية ال تخضع للرقابة من قبل السلطة الرقابية في البلد األم أو توظيف أموال خارج 

فلسطني لدى مؤسسات مالية أو مصارف يقل تصنيفها االئتماني عن الدرجة االستثمارية املتعارف عليها 

دولياً كما يلي:

فيتشموديزستاندرد آند بورزمؤسسة التصنيف

BBBBaa3BBB-احلد األدنى للتصنيف

ويسمح للبنوك بتوظيف األموال في مؤسسات مالية غير مصنفة ائتمانياً على أالّ يتجاوز تركز هذه التوظيفات 

في مؤسسة مالية واحدة 7% من اجمالي   التوظيفات اخلارجية وأالّ يتجاوز مجموع التوظيفات في مؤسسات 

مالية غير مصنفة ائتمانيا 15% من اجمالي التوظيفات.

كما تقوم دائرة متابعة االئتمان وجلنة التسهيالت في االدارة العامة بالتعاون مع فريق التدقيق والتفتيش الداخلي 

مبراقبة التسهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء بصفة دورية للوقوف على أية انحرافات من شأنها أن تعرض البنك 

خملاطر عدم الوفاء بااللتزامات التي تعهد بها العميل،  وبالتالي إتخاذ االجراءات الالزمة حلماية أموال البنك .
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       4- األدوات المالية وادارة المخاطر المتعلقة بها )تتمة(:
         ب/2. فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت :

 املبالغ ألقرب دوالر
أمريكي

               الشركات

 اجملموع
 احلكومة
 والقطاع

العام

املؤسسات
 الصغيرة

واملتوسطة

الشركات
الكبرى 

 القروض
العقارية األفراد 2009

الضمانات 
مقابل :

61.885.097 31.787.122 5.721.180 14.716.841 -- 9.659.954 متدنية اخملاطر

18.848.050 -- 3.325.539 10.061.096 -- 5.461.415 مقبولة اخملاطر

-- -- -- -- -- -- حتت املراقبة

-- -- -- -- -- -- غير عاملة

719.477 -- -- -- -- 719.477 دون املستوى

562.842 -- -- 562.842 -- -- مشكوك فيها

-- -- -- -- -- هالكة

82.015.466 31.787.122 9.046.719 25.340.779 -- 15.840.846 اجملموع

منها

18.302.584 -- 8.650.441 5.720.136 -- 3.932.007 تأمينات نقدية

21.215.895 -- -- 14.264.498 -- 6.951.397  كفاالت بنكية
مقبولة

2.829.062 -- -- 1.212.400 -- 1.616.662 عقارية

5.230.053 -- 396.278 2.613.325 -- 2.220.450 أسهم متداولة

2.650.750 -- -- 1.530.420 -- 1.120.330 سيارات وآليات

31.787.122 31.787.122 -- -- -- -- كفالة احلكومة

82.015.466 31.787.122 9.046.719 25.340.779 -- 15.840.846 اجملموع
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4- األدوات المالية وادارة المخاطر المتعلقة بها )تتمة(: 

 املبالغ ألقرب دوالر
 أمريكي

           
الشركات

 اجملموع
 احلكومة
 والقطاع

العام

املؤسسات
 الصغيرة

واملتوسطة

الشركات
الكبرى 

 القروض
العقـــارية األفراد 2008

   

 الضمانات مقابل

36.389.186 14.675.980 13.986.506 2.611.400 -- 5.115.300  متدنية اخملاطر

14.547.200 -- 3.446.626 6.250.111 -- 4.850.463   مقبولة اخملاطر

-- -- -- -- -- --   حتت املراقبة

9.250 -- 388 417 -- 8.445 غير عاملة

440.299 -- 58.624 126.444 -- 255.231 دون املستوى

975.058 -- 256.881 432.440 -- 285.737 مشكوك فيها

-- -- -- -- -- هالكة

52.360.993 14.675.980 17.749.025 9.420.812 -- 10.515.176   اجملموع

  منها

14.516.929 -- 6.403.110 4.601.992 -- 3.511.827  تأمينات نقدية

1.780.405 -- -- -- -- 1.780.405  كفاالت بنكية
مقبولة

4.568.892 -- 941.592 2.055.100 -- 1.572.200 عقارية

13.888.465 -- 9.645.123 1.263.009 -- 2.980.333   أسهم متداولة

2.930.322 -- 759.200 1.500.711 -- 670.411  سيارات وآليات

14.675.980 14.675.980 -- -- -- -- كفالة احلكومة

52.360.993 14.675.980 17.749.025 9.420.812 -- 10.515.176   اجملموع


