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رسالة الــبنـك : الـرؤى و المهام و الـقيم                           
األساسية و الخيارات المستقبلية

* السعى بكل جدّ و مسؤولية و بشكل حثيث الن نكون مصرفًا رائدًا و متقدمًا في فلسطين، من خالل تقديم ارقى الخدمات المالية 
و المصرفية المتميزة و المتفوقة للمتعاملين معنا، يقدمها جهاز من العاملين المؤهلين تأهياًل متفوقًا و عاليًا، يمارس عمله في 
بيئة محفزة، مدعومًا بالتكنولوجيا الحديثة، و المنتجات من الخدمات المصرفية المختارة بعناية، مطبقين اعلى المعايير المهنية و 

االخالقية، ساعين لتحقيق نتائج مالية تتناسب و موقعنا في الجهاز المصرفي الفلسطيني.

* المساهمة الفاعلة في نمو و بناء و تطور االقتصاد الفلسطيني بكل مسؤولية و التزام.

بأسس  االلتزام  و  بوعودنا،  الوفاء  و  للتميز  الدائم  السعي  و  اآلخرين،  و  النفس  مع  االمانة  و  الصدق  عمادها  االساسية  قيمنا   *
الحاكمية المؤسسية في جميع اعمالنا، و استمرار التحدي الكتشاف افضل الطرق إلرضاء المتعاملين معنا، ملتزمين دائما و اينما 

وجدنا بالمسؤوليات االجتماعية.

* خياراتنا المستقبلية تتمثل في المحافظة على المنجزات وإستمرارية النمو و التطور محافظين على االستجابة بكل كفاءة و فاعلية 
الحتياجات و رغبات المتعاملين معنا، و تنمية أموالهم بمنتهى الحرص و المسؤولية متابعين الستحداث و تطوير منتجات جديدة 
في السوق المصرفي الفلسطيني، و معززين لمركزنا المالي بضبط عناصر المخاطرة، و تنمية القوى البشرية و االستخدام الفعّال 

للتقنية الحديثة الستمرارية التميز في األداء و زيادة الكفاءة في التعامل مع المتعاملين معنا بمنتهى الشفافية.
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الخدمات و المنتجات التي يقدمها البنك

الخدمات المصرفية:	 
فتح جميع انواع الحسابات الجارية و التوفير.	 
قبول جميع انواع الودائع بمختلف العمالت.	 
تقديم القروض الشخصية و السكنية و التجارية	 
تمويل شراء السيارات.	 
تمويل الصادرات.	 
تمويل المشاريع.	 
تمويل المقاولين.	 
تمويل الصناعات.	 
تمويل االستثمارات العقارية و االسهم.	 
تمويل كافة المشاريع الصغيرة و متوسطة الحجم.	 
اصدار بطاقات الفيزا الذهبية و الفضية.	 
خدمة الصراف اآللي.	 
خدمة تسديد فواتير الهواتف و الكهرباء و المياه.	 
خدمة السويفت.	 
خدمة إستثمار أون الين ) الخدمات البنكية اإللكترونية(	 

الخدمات التجارية:	 
فتح االعتمادات المستندية.	 
اصدار الكفاالت البنكية بأنواعها.	 
تنفيذ الحواالت بكافة انواعها المحلية و الخارجية.	 
تسديد بوالص التحصيل.	 

خدمات الخزينة و االستثمار:	 
االستثمار باألوراق المتداولة في اسواق المال العالمية بما فيها السوق المالي الفلسطيني.	 
ادارة المحافظ االستثمارية.	 
شراء و بيع السندات و االسهم و الوساطة المالية من خالل الشركة العالمية لالوراق المالية المملوكة 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،،،،
العامة  السابع عشر للهيئة  السنوي  أرحب بكم جميعًا أجمل ترحيب في االجتماع  بإسمي وبإسم أعضاء مجلس اإلدارة   
الشركة  أعمال  نتائج  السنوي عن  التقرير  الكريمة  لهيئتكم  أقدم  أن  ويسرني  ليشرفني  وانه  الفلسطيني،  اإلستثمار  بنك  لشركة 

وإنجازاتها وبياناتها المالية للعام 2011 باإلضافة للخطة اإلستراتيجية المستقبلية للعام 2012.

المساهمون الكرام ..... 
مازال اإلقتصاد الفلسطيني يحرز تقدمًا ملموسًا رغم التحديات التي تواجهه على أكثر من صعيد، فقد سجل اإلقتصاد نموًا في الناتج 
المحلي اإلجمالي ما نسبته %).) مقارنة مع 3.) % عام 2010 والتوقعات أن المناخ اإلقتصادي مهيأ لنمو نسبته %10 خالل عامي 
2012 و 2013. فلقد ارتفع قطاع اإلنشاءات بما نسبته %30 و هذا القطاع يمثل %11 من اإلقتصاد الكلي.       وارتفع قطاع المطاعم 

والفنادق بنسبة %)3 وارتفع قطاع اإلدارة العامة بنسبة %3.)1 و هذا القطاع يمثل %).)1 من اإلقتصاد الكلي الفلسطيني.
        أما بالنسبة للبنوك في فلسطين فقد إزداد نشاطها بشكل ملحوظ خالل العام. حيث ارتفعت التسهيالت اإلئتمانية للعمالء 
النشاط  نمو  على  يدل  مما   2(% نسبتها  بزيادة   2011 عام  دوالر  مليار   3.(3 إلى   2010 عام  دوالر  مليار   2.(( من  المقيمين 
)).) مليار دوالر عام  إلى   2010 3).) مليار دوالر عام  المقيمين من  العمالء  ارتفعت ودائع  2011. وقد  العام  اإلقتصادي خالل 
2011 بزيادة نسبتها %2.2 . كما بلغ حجم محفظة األوراق المالية على مستوى البنوك )2) مليون دوالر عام 2011 مقارنة مع ))) 
مليون دوالر عام 2010 بزيادة نسبتها %)). وبلغت نسبة التسهيالت اإلئتمانية إلى ودائع العمالء %).0) عام 2011 مقارنة مع 
%).1) عام 2010. وبلغت أرصدة البنوك بفلسطين لدى بنوك في الخارج )).2 مليار دوالر عام 2011 مقارنة مع 2).2 مليار دوالر 
عام 2010 بانخفاض نسبته %)، وهذا األمر يدل علة أن توجه البنوك في فلسطين خالل العام 2011 كان لتوظيف نسبة أكبر من 

ودائعها في التسهيالت اإلئتمانية ومحافظ األوراق المالية.

المساهمون الكرام .... 
إن نتائج أعمال البنك خالل العام الماضي على الرغم من انخفاض نمو االقتصاد الفلسطيني كانت مرضية وذلك بفضل   
دعمكم ودعم المتعاملين مع البنك، ولقد رافق نمو أرباح البنك تحسن في نوعية الموجودات، حيث انخفضت نسبة القروض غير 
العاملة وتحسنت مؤشرات جودة المحفظة اإلئتمانية بشكل ملموس، وإدارة البنك بكافة مستوياتها على الرغم من كافة الظروف 
ال تزال مُصِرة على التطور والتحديث للنهوض واإلرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين للوصول لمعدالت نمو معقولة 
تحقق ايرادات تزيد من حقوق الملكية، فهي تسعى باستمرار للتوسع في استخدام التقنيات المصرفية والعمل على تحقيق الجودة 
الشاملة وتقديم برامج وخدمات ومنتجات مصرفية جديدة، فقد ُطرحت خالل العام 2011 خدمة إستثمار أون الين )الخدمات البنكية 
اإللكترونية( التي تمكن المتعامل من الوصول إلى جميع حساباته واجراء العديد من العمليات المصرفية كاإلستفسار عن الرصيد 

وطلب كشوف الحسابات ودفاتر الشيكات واجراء التحويالت الداخلية بين حسابات المتعامل المشمولة في الخدمة.

المساهمون الكرام .... 
إن تحقيق النمو في حقوق الملكية في ظل الظروف التي يمر بها االقتصاد الفلسطيني قد تتطلب بذل الجهد والعمل،   
وقد استطاعت اإلدارة مجلسًا وجهازًا تنفيذيًا أن تحقق اإلنجاز ضمن نسق واضح وانسجام كامل، واننا بحاجة لمراكمة النجاح صغُرَّ 
أم كبُر ودفع وتيرة النمو والحد من األثار السلبية الناجمة عن ظروف عدم االستقرار التي تشهدها المنطقة باإلضافة للتطورات 
غير المواتية على صعيد االقتصاد العالمي، فالتوقع لنتائج السنوات القادمة ان تكون أكثر تميزًا في مسيرة البنك وذلك انسجامًا 
مع استراتيجية في النمو والنجاح تضمن استغالل وخلق الفرص اإلستثمارية وتلبية المتطلبات التمويلية وتقديم مختلف الخدمات 

المصرفية للمتعاملين الحاليين والمتوقعين في مختلف المناطق الفلسطينية التي ينتشر فيها البنك.

وأخيرًا فإنني إذ أعبر عن اعتزازي وتقديري لعالقات الشراكة المميزة التي تربط إدارة البنك والعاملين فيه بالمتعاملين والمساهمين 
الذين يعود الفضل لهم في تحقيق االنجازات والنتائج اإليجابية.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
عبد العزيز أبوديه
رئيس مجلس اإلدارة
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تحليل المركز المالي  ونتائج أعمال العام 2011

وتجنب  اآلمن،  واالستثمار  الربحية  بين  التوازن  على  والمحافظة  المساهمين  حقوق  تنمية  في  جاهدة   البنك  إدارة  استمرت 
االستثمارات ذات المخاطر المرتفعة، وتوفير السيولة النقدية الالزمة لمواجهة االلتزامات المالية ذات اآلجال المختلفة واالستخدام 

األمثل لألموال المتاحة بكفاءة وفعالية تمثلت في دعم المركز المالي، والمحافظة على نمو القوة اإليرادية للبنك.
 

  األهمية النسبية لعناصر المركز المالي للبنك 

األهمية النسبية باالف الدوالرات  

2011201020112010الموجودات 

%13.3%).)21)0,)23)),)3النقد وارصدة لدى سلطة النقد

%).)3%).)3))),102))),))ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفيه

%1.)3%).332)),))2)),))تسهيالت ائتمانيه مباشرة بالصافي 

%).)%).)))),)01)),21موجودات مالية متنوعة و استثمارات في شركات حليفة

%).2%).2)3),)31),)موجودات ثابتة و غير ملموسة 

%).3%).)211,)3)),13موجودات ضريبيه  مؤجله و أخرى

%100.0%100.0))),))2))),3)2مجموع الموجودات 
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األهمية النسبية باالف الدوالرات  
2011201020112010المطلوبات و حقوق الملكية 

%).)1%2.)001),1)3)),)3ودائع بنوك و مؤسسات مصرفية
%).1)%3.)))01,)13)3),)11ودائع العمالء 

%).)%).)))),20)0),)1تأمينات نقدية 
%).0%1.0))2,2))),2مخصصات ضريبة الدخل و أخرى

%).0%).1))2,2)3,31مطلوبات أخرى
%23.3%).)2))),1))0),))حقوق الملكية 

%100.0%100.0))),))2))),3)2مجموع الموجودات 

التسهيالت االئتمانية المباشرة 
التنفيذية،  اللجنة  وبإشراف  متوازنة  ائتمانية  بإتباع سياسة  وذلك  االئتمانية  التسهيالت  محفظة  تنمية  على  البنك  إدارة   عملت 
في ضوء التغير في أسعار الفوائد والعائد المتوقع على التسهيالت، وبعد دراسة مخاطر السوق ومخاطر االئتمان وجودة المحفظة 
التسهيالت  إجمالي  إلى  العاملة  التسهيالت غير  المستحقة. وانخفضت نسبة  القروض  العمل على تحصيل  إلى جانب  االئتمانية، 
عن نفس المستوى في السنة الماضية وبقيت ضمن النسبة المعيارية،. واستمر العمل على تمويل مختلف القطاعات االقتصادية، 
وتمويل قطاع األفراد إلى جانب الشركات الكبرى والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والقطاع العام، بهدف استمرارية توزيع المخاطر 

وإدارة األموال المتاحة بفعالية وكفاءة.

 
مخصص تدني التسهيالت المباشرة:

 تتبع إدارة البنك سياسة واضحة للتحوط ألية خسارة متوقعة، وأخذ مخصص تدنٍ للديون المشكوك في تحصيلها بشكل إفرادي 
لكل دين و على المحفظة بشكل عام وحسب متطلبات معايير المحاسبة الدولية والسلطة النقدية وتوصيات مدققي حسابات البنك، 
وتعزيزًا للمركز المالي، وقد بلغت نسبة تغطية مخصص التدني على أساس العميل الواحد لمحفظة التسهيالت غير العاملة بعد 
تنزيل الفوائد المعلقة و قبل قبول الضمانات %)3 لسنة 2011 مقابل %)0.)2 لسنة 2010،. وبلغت القيمة العادلة للضمانات 

المقدمة مقابل تسهيالت ائتمانية ))3.)) مليون دوالر لسنة 2011 مقابل )00.)) مليون دوالر في سنة 2010. 
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 محفظة الموجودات المالية 

 ارتفعت المحفظة بمبلغ ))).) مليون دوالر سنة 2011 بنسبة %).)3 عن سنة 2010. وذلك بسبب تطوير السياسة اإلستثمارية 
المتبعة و  من أجل تحسين توظيفات موجودات البنك  في أدوات مالية ذات عائد عالي. 

 

  عناصر الموجودات المالية المتنوعة و اإلستثمارات في شركات حليفة

األهمية النسبية باالف دوالر  

 2011201020112010
%).2%).))1))1,02موجودات ماليه من خالل قائمة الدخل

%2.))%3.3)2)10,0)33,)موجودات ماليه بالقيمة العادله من خالل الدخل الشامل
%0.0%2.)02)3),)موجودات ماليه بالكلفه المطفأة

%33.1%).)2))1,)))),)استثمار في شركات حليفه

%100.0%100.0))),)01)),21المجموع 
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ودائــع العمـالء
 

استمرت إدارة البنك في  العمل على استقطاب الودائع الثابتة واألقل كلفة، وتطوير حملة لحسابات التوفيرلتوسيع قاعدة المودعين، 
حيث حافظت على مستوى كل من ودائع التوفير و الودائع الجارية خالل العام في ظل المنافسة الحادة في سوق البنوك.

 
  مكونات ودائع العمالء

األهمية النسبية باالف دوالر  
 2011201020112010

%3.))%2.))))),2)0)),3)حسابات جاريه وتحت الطلب
%22.1%).)2)30,03330,10ودائع التوفير

%31.0%).)1)2,10)2)),22ودائع الجل وخاضعه الشعار
%).0%).0)3)2))أخرى

%100.0%100.0)01,)13)3),)11مجموع الودائع

حقوق الملكية – مساهمي الشركة
2010 بزيادة مقدارها  ))).1) مليون دوالر سنة  )0).)) مليون دوالر مقابل  2011 إلى   ارتفعت حقوق المساهمين في سنة 
))).2 مليون دوالر وبنسبة %)2.)، حيث تم تدعيم االحتياطي اإلجباري واحتياطي التقلبات الدورية بالنسب التي يحددها النظام 

الداخلي والتعليمات الرقابية وتدوير المتبفي من الزيادة كأرباح مدورة.

كفاية رأس المال
المعدالت  وأعلى من  العالية  النسب  2010 وهي من  %)2.)2 سنة  2011 مقابل  %2).31 سنة  المال  رأس   بلغت نسبة كفاية 
 ،(% الدولية( والبالغة  التسويات  %12، وكذلك أعلى من معدالت لجنة بازل )بنك  الفلسطينية والبالغة  النقد  المقررة من سلطة 
وبلغت نسبة رأس المال األساسي إلى الموجودات المرجحة والخطرة %)2.)) في العام 2011 مقارنة مع 2).0) في العام 2010 .
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نتائج أعمال البنك
 بلغت إجمالي الدخل للبنك 1)).12 مليون دوالر سنة 2011 مقابل ))12.1 مليون دوالر لسنة 2010، ، في حين بلغ صافي 

إيراد الفوائد والعموالت المتحققة 33).) مليون دوالر مقابل ))).10 مليون دوالر تحققت في سنة 2010.
 

كما بلغت األرباح قبل الضريبة والمخصصات 00).) مليون دوالر سنة 2011 مقابل )2).3 مليون دوالر سنة 2010، وقد تم 
اقتطاع مخصص التدني للتسهيالت والمخصصات األخرى وضريبة الدخل ليصبح صافي الربح 3)).2 مليون دوالر لسنة 2011 

مقابل 0)).0 مليون دوالر سنة 2010 بارتفاع بلغت نسبته 223%.
          

 األرباح الصافية قبل المخصصات و الضرائب و بعدها
 باالف دوالر  

مبلغ التغير20112010 
%).)1)2),003),)صافي األرباح قبل الضريبة و المخصصات 

%21.1-)))),11)))),11مخصص تدني التسهيالت االئتمانية 
%).))0)2,0)3,02األرباح الصافية قبل الضرائب 

%).2)-)0)11,2)3))1مخصص ضريبة الدخل 
%0223.2))3)),2األرباح الصافية بعد الضريبة 

  إجمالي اإليرادات المتحققة و أهميتها النسبية
األهمية النسبية باالف دوالر  

 2011201020112010
%).))%0.2)))),)))),)صافي الفوائد المقبوضة 

%22.1%3.)01)),2))),1صافي إيراد العموالت 
%).)%).))))2))أرباح الموجودات المالية 

%).)%1.))))0))أارباح العمالت األجنبية 
%).2%).13))2))),1أخرى 

%100.0%100.0))112,1)),12المجموع
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المصروفات والمخصصات

بلغ إجمالي المصروفات والمخصصات ))).) مليون دوالر سنة 2011 مقابل )10.11 مليون دوالر سنة 2010 وارتفعت المصاريف 
بند  وكذلك  والرخص  والرسوم  والصيانة  والهاتف  والبريد  اإليجارات  الرتفاع مصاريف  دوالر  ألف   2(2 بحوالي  األخرى  التشغيلية 

االستهالكات ارتفع بمبلغ 312 ألف دوالر نظرًا الستمرار عمليات التفرع وتطوير األنظمة اآللية.
 أما رواتب ومكافآت والموظفين لسنة 2011 فقد بلغت 1)).) مليون دوالر مقابل ))).3 مليون دوالر لسنة 2010 حيث ارتفعت 

بمقدار 3)) الف دوالرو ذلك للتعينات الجديدة الالزمة لممارسة األنشطة المختلفة وإقرار الراتب الخامس عشر ومزايا أخرى 
للموظفين.

  المصاريف و المخصصات و األهمية النسبية 
األهمية النسبية باالف دوالر  

 2011201020112010
%).)3%0.))))),13)),)نفقات الموظفين 

%23.1%).)2,3332)2),2 مصاريف تشغيلية و ادارية
%).)1%).)1))),1))),1 مخصص تدني التسهيالت

%1.)%3.)13))2)االستهالكات واإلطفاءات 
%).)1%1.)12),011)أخرى 

%100.0%100.0)10,11))),)المجموع 

أهم النسب المالية للعام 2011 مقارنة مع العام 2010
  

 20112010
%)1.2%)).3العائد على حقوق الملكية 

%)).1%2).)العائد على رأس المال 
%0.03%)1.0العائد على األصول

%)).0)%)).))التسهيالت إلى الودائع 
%)0.)3%)32.3التسهيالت إلى األصول

%)23.3%)).)2مجموع حقوق الملكية إلى الموجودات 
%0).1%0).)الحصة األساسية للسهم من ربح السنة 
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الرقابة الداخلية و أنظمة الضبط الداخلي وااللتزام 
بالتشريعات

استمر البنك بتكثيف جهوده في تدعيم أنظمة الرقابة و الضبط الداخلي في البنك وذلك بزيادة الكادر الوظيفي لدائرة التدقيق 
الداخلي واستحداث دائرة متخصصة في الرقابة على االئتمان لقياس مدى التزام الوحدات التنفيذية المختلفة بالتشريعات الناظمة 
للعمليات المصرفية بشكل يضمن التقيّد بكافة القوانين و األنظمة و التعليمات اإلدارية و في هذا السياق فإنه يتم إجراء عمليات 
البنك  للوقوف على دقة و سالمة عمليات  البنك  الداخلي لحسابات و موجودات  التدقيق  الدوري من قبل دائرة  الجرد  و  التدقيق 
المختلفة و التأكد من تمشّيها مع التشريعات التي تحكمها من خالل متابعات دائرة مراقبة اإلمتثال واإللتزام اليومية و يتم إعداد 

التقارير والمذكرات بشكل دوري لإلدارة بنتائج عمليات التدقيق والمتابعة .

الفروع  

الداخلي و  المحافظة عليها و على مظهرها  البنك وذلك حرصا على  الدورية لمقار فروع ومكاتب  العام متابعة الصيانة  تم خالل 
بما  تجهيزها  و  والمكاتب  الفروع  بقية  بتحديث  كبيرًا  إهتماما  اإلدارة  تبدي  كما  المتعاملين  أمام  المطلوب  بالمستوى  الخارجي 
يتناسب مع تكنولوجيا العصر و بشكل يوفر كافة الخدمات والراحة للمتعاملين في أماكن تواجدهم و اإلستجابة لرغباتهم من خالل 

تقديم خدمات مصرفية شاملة و مميزة لهم تغطي جميع المناطق الفلسطينية الرئيسة.

كما تم خالل العام  تطوير وتعديل العديد من أدلة و أنظمة العمل و الرقابة الداخلية لكي  تغطي كافة أعمال وأنشطة الفروع 
والمكاتب المختلفة و تفي بمتطلباتها و ذلك بهدف رفع الكفاءة و الفاعلية  في أداء الخدمة و تحسين إنتاجية العمل في تفرعات 
البنك وإستغالل الطاقات و اإلمكانات البشرية الفاعلة و االستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتوفرة لدى البنك، و تحقيق وفورات 

في كلفة التشغيل بشكل عام. 

التطوير التكنولوجي و أنظمة المعلومات

بُدء في تنفيذ العمليات المصرفية والمالية من خالل النظام الجديد)BANKS(  اعتبارًا من بداية العام 2011 واستمرت دائرة 
أنظمة المعلومات في تطوير مكننة  العديد من الخدمات المصرفية  و اإلستثمارية و التوسع في مجال اإلتصاالت و ذلك بهدف 
زيادة قنوات اإلتصال مع المتعاملين لتقديم خدمات إضافية تضفي طابع السرعة على العمليات و بشكل يضمن مساعدتهم و 
تسهيل إجراءات التعامل معهم و تلبية حاجاتهم و اإلسهام في نجاحهم و بشكل يحقق أعلى درجات الرضا لديهم. و إن إدارة 
البنك تحرص على مواكبة أحدث التقنيّات و األنظمة اآللية في مجال األنشطة و الخدمات المصرفية حيث يتم تنفيذ الخطة 
الشاملة لتطوير األنظمة المتعلقة بالخدمات و اإلجراءات المصرفية و كذلك إدخال أحدث التقنيات من األجهزة و البرامج لزيادة 
اإلنتاجية و التسهيل على المتعاملين و ذلك بإدخال خدمة االنترنت باإلضافة إلى الخدمات االلكترونية األخرى التي يقدمها 

البنك والشركة التابعة العالمية لألوراق المالية.
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الموارد البشرية

المحافظة  البنك و من أجل  التميّز الذي يحققه  التفوق و  الرئيسية و األساسية للنجاح و  العناصر  البنك من  الوظيفي في  الجهاز 
على هذا العنصر فإن ادارة البنك تعمل باستمرار على تطوير مهارات و قدرات موظفي البنك من خالل ايفادهم لحضور الندوات و 
الدورات التدريبية الالزمة المتعلقة بالنشاط المصرفي و االستثماري بشكل عام  والمخاطر المصرفية والتحليل المالي و االئتماني 
بشكل خاص إضافة  لالطالع و المعرفة على الجوانب القانونية التي تحكم العمليات المصرفية و ذلك وفقًا لخطة موضوعة من اجل 

المساعدة في التميز وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع البنك و مواكبة المستجدات والتطورات في الصناعة المصرفية.
  و عملت اإلدارة خالل العام 2011 على إستقطاب الكفاءات الالزمة من الموظفين و رعاية جهاز البنك الوظيفي من حيث المكافآت 
وفقًا للجهود المبذولة من كل موظف و تنظم االدارة ايضًا العديد من النشاطات و البرامج الخاصة بالموظفين بهدف تعزيز الوالء 
و االنتماء و ذلك للقناعة التامة لديها بأن الجهاز الوظيفي هو رأس المال البشري ومن أهم الحلقات الالزمة لتحقيق التقدم و النجاح 

للبنك.

الخدمات المصرفية الخارجية و أنشطة الخزينة المختلفة 

االجنبية،  العمالت  مبادلة  و  المالية  الوساطة  و خدمات  االستثمار  و  الخزينة  نشاط  في مجاالت  البنك بشكل حثيث  ادارة  تسعى 
الستثمار و توظيف موارد البنك المالية بالعمالت المختلفة في ادوات السوق النقدي و الرأسمالي المتنوعة محليا و عالميًا بسياسة 

مدروسة وحذرة بهدف تحقيق المردود المناسب و المعقول لهذه الموارد.
و قد استمر البنك في االحتفاظ بموقعه المتقدم في مجال خدمات الخزينة و الخدمات المصرفية بالعمالت االجنبية المتداولة، اذ 
استمر البنك في اصدار الحواالت و الشيكات المصرفية و بيع و شراء العمالت األجنبية و ذلك من خالل شبكة مراسلي البنك مع 
البنوك و المؤسسات المالية العالمية المنتشرة في كافة أنحاء العالم. وقد حقق نشاط أعمال الخزينة خالل العام 2011 نتائج جيدة 
تفوق ما تحقق عام 2010 في مجال عمليات المتاجرة بالعمالت األجنبية وإدارة الفوائض النقدية المتوافرة لدى البنك مما ساهم 

بشكل ملموس في تنمية اإليرادات اإلجمالية للبنك.

الشركات التابعة

العالمية  التابعة  الشركة  المالية من خالل  الوساطة  أعمال  مجال  في  إستثمارية جديدة  تقديم خدمات  على  البنك  إدارة  تحرص 
لألوراق المالية و تتمثل الخدمات التي تقدمها الشركة في بيع و شراء األسهم و العمل كوسيط بالعمولة في سوق فلسطين لألوراق 
المالية إضافة إلى العمل كمستشار مالي لإلستثمارات في األوراق المالية الى جانب العمل كوسيط مشتر و بائع لصالح المحفظة .

المتعاملين من  للتداول وتزويد  المطروح أسهمها  الخاصة بالشركات  الدورية عن األسهم  التقارير  أيضًا بتوفير  الشركة  و تقوم 
خاللها بهذه التقارير باإلضافة إلى توفير خدمة االطالع على حساباتهم  من خالل موقع الشركة االلكتروني .

    الوضع التنافسي للبنك

الممنوح  المصرفي وخصوصًا حصتها من االئتمان  2011 على تحسين جودة حصتها من السوق  العام  البنك خالل  إدارة  عملت 
للقطاعات المختلفة.
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الخطة االستراتيجية المستقبيلة للعام 2012 

سيشهد عام 2012 اطالق عدد من المشاريع و المبادارات االساسية لتحقيق رؤية البنك المستقبلية في تطوير مستوى الخدمات 
و المنتجات و العمليات لتتماشى مع احدث أساليب العمل المصرفي عالميا ، و لزيادة حصة البنك من السوق المصرفي، ففي عام 
2012 ستكون انطالقة متجددة للبنك و طرح خدمات و منتجات جديدة إضافة لتفعيل  جميع تطبيقات النظام البنكي الجديد بهدف 
التميز في خدمات المتعاملين و  المساهمة في النمو اإلقتصادي للوطن الفلسطيني و تعزيز المكانة المالية للبنك و تنمية حقوق 

مساهميه، و قد تضمنت الخطة اإلستراتيجية للبنك االهداف التالية التي سيتم العمل على تحقيقها خالل العام 2012.

•     تحقيق نمو دائم ومتصاعد في الربحية والموجودات وحقوق الملكية وإدارتها بكفاءة عالية لتدعيم مكانة البنك ومركزه 	
المالي ضمن الجهاز المصرفي في فلسطين.

• رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية وترشيد اإلنفاق غير المنتج بهدف تعظيم اإليرادات.	
• زيادة تواجد البنك في التجمعات السكانية الفلسطينية من خالل انتهاج استراتيجيات مدروسة للتفرع معززة بقدرات تنافسية 	

مع البنوك وابتكار منتجات مصرفية تالئم احتياجات تلك التجمعات
• تدعيم الجهد التسويقي في مختلف فروع ومكاتب البنك من خالل تنظيم حمالت تسويقية مميزة ومحفزة و ذلك للمحافظة 	

على المتعاملين القائمين من خالل تلبية حاجاتهم و رغباتهم و إستقطاب متعاملين جدد لزيادة الحصة السوقية من السوق 
المصرفي بمختلف األنشطة. 

• توسيع قاعدة المودعين وإستقطاب الودائع بمختلف العمالت و بأسعار فائدة معقولة و جوائز تحفيزية و اإلستغالل األمثل 	
لهذه الودائع في مجاالت االستثمار المختلفة المسموح بها.

• االستمرار في تعزيز التنوع لمحفظة تسهيالت الشركات وتطوير خدمات و منتجات جديدة في مجال التجزئة الخاص باألفراد 	
تتالئم مع نمط حياة و رغبات شرائح المتعاملين المستهدفة .

• تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية السم البنك و عالمته التجارية لدى كافة فئات المجتمع و تميزها في السوق المصرفي. من 	
خالل استمرار التفاعل مع المجتع المحلي و مواصلة تقديم الدعم للمشاريع االجتماعية و الخدمية و التعليمية و البيئية.

• إحداث تغيير نوعي في مجال خدمات اإلستثمار الخاصة و الشخصية لمحافظ المتعاملين االستثمارية بما يواكب المستجدات 	
العالمية في أسواق المال و اإلستثمار و لتحقق عوائد مجزيّة.

• تحديث هيكل البنك التنظيمي ليتالئم مع المتغيرات العالمية في القطاع المصرفي 	
• رعاية الجهاز الوظيفي في البنك و العمل على رفع كفاءتهم و قدراتهم و مكافأة المتميزين منهم و تشجيعهم على العمل 	

بروح الفريق و إستقطاب الكفاءات المتميزة لبعض األنشطة وذلك عن طريق خطة تدريبية للموظفين.
• المحافظة على سيولة نقدية بنسب عالية لمواجهة متطلبات المتعاملين مع البنك في أي وقت.	
• المصرفية 	 الخدمات  و  الكفاالت  و  اإلعتمادات  مثل  البنك  من  المقدمة  المباشرة  غير  التسهيالت  حجم  زيادة  على  العمل 

كالحواالت لما في ذلك من أهمية في تعظيم إيرادات البنك من العموالت.
• بتوظيف 	 وذلك  بفلسطين  المصرفي  الجهاز  مؤسسات  مع  التنافسية  الميزة  على  للمحافظة  وتنويعها  الخدمة  أداء  تطوير 

التكنولوجيا المصرفية لتدعيم قدرات البنك. 
• خفض المخاطر بأنواعها باستخدام نظام رقابة وتقييم ذاتي للمخاطر.	
• العمل على تحقيق رضا المتعاملين باعتباره من القيم الجوهرية للبنك.	
• زيادة حجم حقوق الملكية و تحقيق عائد للمساهمين بحدود 10%.	
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الحوكمة المؤسسية

يعنى البنك بالعمل على تعزيز وتطوير الحاكمية المؤسسية المرتكزة على مبادئ الشفافية والمسائلة والمسؤولية، بهدف تدعيم 
ثقة المودعين والمساهمين والجهات األخرى ذات العالقة بالبنك وبما يضمن مراقبة مستمرة لتقيد البنك بالسياسات وبالحدود 
المقرة وتوافقها مع أهدافه المرسومة بشكل عام. كما يلتزم البنك بتطبيق أعلى معايير األداء المهنية على كافة نشاطاته والتي 

تتماشى مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية وأفضل الممارسات الدولية.
هذا وينبثق عن مجلس اإلدارة عدة لجان متخصصة لكل منها أهداف وصالحيات خاصة ومحددة تعمل بشكل متكامل مع 

المجلس لتحقيق أهداف البنك، وهذه اللجان هي:

• لجنة اإلستثمار والتسهيالت.	

• لجنة المخاطر	

• لجنة التدقيق 	

كما شكل مجلس اإلدارة عدة لجان تنفيذية باإلدارة العامة للبنك من كبار موظفي البنك التنفيذيين وفقًا لمتطلبات وضرورات 
العمل، وهذه اللجان هي:

• لجنة التسهيالت اإلئتمانية 	

• لجنة الموارد البشرية 	

• لجنة اللوازم والمشتريات 	
• 	

• لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 	
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آلية إيصال المعلومات للمساهمين 
 

تتبع إدارة البنك عدة وسائل إليصال البيانات المتعلقة بالبنك للمساهمين عن طريق النشر على المواقع االلكترونية للبنك 
وبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية إضافة لتوزيع التقرير على المساهمين بالبريد والنشر في الصحف المحلية 

واإلعالن في فروع ومكاتب البنك والشركة التابعة في المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية.

كبار المساهمين الذين تزيد مساهمتهم عن %)

االسم
عدد االسهم في 

2011/12/31
نسبة 

المساهمة
عدد االسهم في 

2010/12/31
نسبة 

المساهمة
)).)%))1,)3),3)).) %)0,23)),3عبد القادر القاضي

%22.)2)),)0),223.) %)21,)2),3عبد العزيز عبد الفتاح ابو دية
)).30%000,)22,)1)).30 %00),)13,)1شركة الشروق لالستثمارت المالية والعقارية
20%20.0010,000,000 %00,000),10شركة اليزن لالستثمارات المالية والعقارية 

األسهم المملوكة من قبل اعضاء مجلس االدارة

المنصباالسم
في  االسهم  عدد 

2011/12/31
نسبة 

المساهمة 
%22.))21,)2),3رئيس مجلس االدارةالسيد عبد العزيز أبو دية

)0.0%12),)2نائب رئيس المجلسالدكتور فاروق زعيتر
20%00,000),10عضوانشركة اليزن لالستثمارات المالية والعقارية

2).2%)20,)3),1عضوشركة السالم العالمية 
)).30%00),)13,)1عضوانشركة الشروق لالستثمارات المالية و العقارية

0.02%00),10عضوالسيد خليل نصر

)0.0%21,200عضوالسيد أسامة خضر

0.03%0)13,2عضوالسيد سامي السيد
1).0%000,))3عضوالسيد جميل المعطي
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عدد مساهمي الشركة
 

بلغ عدد مساهمي الشركة 202 مساهمًا كما بتاريخ 2011/12/31 و )20 مساهمًا بتاريخ 2010/12/31

حركة تداول سهم الشركة في بورصة فلسطين خالل العام 2011
        

20112010البيان
1.30)1.1أعلى سعر
0).0)).0أدنى سعر

1.001.20سعر االفتتاح
1.00)).0سعر اإلغالق

القيمة بالدوالرعدد الصفقات المتداولةعدد األسهم المتداولة
2,02(,2((22(2,1((,2(1

واجبات مجلس اإلدارة تجاه المساهمين وحوكمة الشركات :

لقد تم خالل العام تطبيق كافة مبادئ الحوكمة المتعارف عليها في أعمال ونشاطات البنك المختلفة.

سياسة الشركة تجاه المسؤولية اإلجتماعية :

استمر البنك خالل العام 2011 في تنويع برنامج المسؤولية االجتماعية وذلك لحرصه على التفاعل مع مختلف فعاليات المجتمع 
الفلسطيني وذلك بتعزيز دوره في خدمة البيئة االجتماعية في فلسطين من خالل تبني ورعاية العديد من األنشطة االجتماعية 
والخيرية والثقافية والرياضية وتوفير الدعم المالي للعديد من طلبة العلم والجمعيات والهيئات الخيرية والتطوعية ودعم البرامج 

الوطنية التي تستهدف مصلحة ابناء الوطن .

الدرجات العلمية التي يحملها أعضاء مجلس اإلدارة :

يحمل اثنان من أعضاء المجلس الدرجة العلمية دكتوراه .
يحمل أربعة من أعضاء المجلس الدرجة العلمية ماجستير .

يحمل ثالثة من أعضاء المجلس الدرجة العلمية بكالوريوس في علوم مختلفة .
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

تم صرف مكافأت ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2011 كما هي مفصلة في الجدول التالي مقارنة مع العام 2010 علمًا أنه لم 
يتقاضى أي من أعضاء المجلس أية رواتب أو بدالت خالل العامين المذكورين.

2010 )دوالر(2011)دوالر(االسم
10,000))1,1)السيد/ عبد العزيز أبوديه 

00010,000,)1الدكتور/ فاروق زعيتر
10,00010,000السيد/ جميل المعطي

0010,000),)1الدكتور/ عدنان ستيتية
-12,000السيد/ سامي اسماعيل السيد

-12,000السيد/ محمد كمال حسونة

--السيد/ خليل نصر*
--السيد/ كمال الدجاني *

--السيد/ أسامة خضر*

10,00010,000السيد/ ابراهيم أبو دية**
000,))000,)2السيد هاني القاضي **
10,00010,000السيد/ وائل القاضي **

-10,000السيد/ عبدالباري عواشرة **

10,00010,000السيد/ عمر الحاج عبد***

0,000)-السيد/ عبدالقادر القاضي****
10,000-السيد محمود أبوالرب ****
10,000-السيد/ سامر القاضي ****

000,))2))),0)1المجموع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عضو مجلس إدارة اعتبارًا من تاريخ )2/)/2011

** عضو مجلس إدارة حتى تاريخ )2/)/2011
***  عضو مجلس إدارة حتى تاريخ )2011/11/2
****  عضو مجلس إدارة حتى تاريخ 13/)/2010
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فروع ومكاتب بنك اإلستثمار الفلسطيني 
االدارة العامة و المركز الرئيسي

البيرة / رام اهلل
ميدان النهضة، شارع الهالل، عمارة ضرار الطويل،

ص.ب. )))3 البيرة
هاتف 0/2/3)))0)2 )12 +0))
فاكس )/1)))0)2 )12 +0))

فرع غزة
الرمال- شارع عمر المختار
ص.ب ))0) – ))0) غزة

هاتف )/)2210)2 ))1 +0))
فاكس )2210)2 ))1 +0))

فرع بيت لحم
شارع الجبل – طريق السوق المركزي

ص.ب ))2 بيت لحم
هاتف )))0))2 )0+12))

فاكس )))0))2 )12 +0))

فرع أريحا
شارع قصر هشام
ص.ب )) اريحا

هاتف )/)232103 )12 +0))
فاكس 02)2323 )12 +0))

فرع بيتونيا
رام اهلل – المنطقة الصناعية الشارع الرئيسي

عمارة القدس
ص.ب. )))3 – البيرة

هاتف 0))+)2901682/312
فاكس 0))+)12)))01)2

فرع جنين
وسط البلد – مدخل شارع ابوبكر

عمارة األنيس – الطابق األرضي – ص.ب 120 جنين
هاتف : 0)))-3)2-)-0))+
فاكس : ))))-3)2-)-0))+

فرع نابلس
شارع حمدي كنعان المتفرع من شارع فلسطين

عمارة جاليري سنتر – الطابق الثاني
ص. ب )2) نابلس

هاتف )/1)0))23 ))1 +0))
فاكس ))0))23))1 +0))

فرع الخليل
دوار المنارة

ص.ب 2))  الخليل
هاتف )/01)2)22 )12 +0))
فاكس )0)2)22 )12 +0))

مكتب بيت ساحور
شارع سوق الشعب

ص. ب ))1 بيت ساحور
هاتف 02/3))))2 )12 +0))
فاكس )0))))2 )0+12))

مكتب بيت أمر
الشارع الرئيسي ص.ب. 2)) الخليل

هاتف 0))+)2521402/412
فاكس 0))+)12)0)21)2

مكتب حوارة
الشارع الرئيسي ص.ب. )2) نابلس

 هاتف + 0)) ))1 2591041/6
             فاكس   +) 0))  ))1 )10))2

مكتب بني نعيم 
الشارع الرئيسي – ص ب 2)) الخليل 

هاتف 0))+)2216926/512   
فاكس 0))+)12)2))221

مكتب حوسان
الشارع الرئيسي – ص.ب ))2 بيت لحم

هاتف : )1))-))0-2-2))+
فاكس : )1))-))0-2-2))+
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الشركات التابعة

الشركة العالمية لألوراق المالية
شركة وساطة مالية لبيع وشراء األوراق المالية

اإلدارة العامة  والمركز الرئيسي
نابلس

فاكس:0))+))01)0))23

شارع حمدي كنعان المتفرع من ش فلسطين
نابلس ص ب )))1

هاتف: 2387880/1)9( 970+



2(



2(

بـنـك اإلستثمار 
شركة مساهـمــة عامة محدودة

القوائم المالية الموحدة 
31 كــانـــون األول 2011
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
إلى مساهمي شركة بنك اإلستثمار الفلسطيني المساهمة العامة المحدودة

لقد دققنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة بنك اإلستثمار الفلسطيني المساهمة العامة المحدودة )البنك( والتي تتكون 
من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون األول 2011 وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة 
التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص ألهم السياسات 

المحاسبية والمعلومات اإليضاحية األخرى.

مسؤولية مجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، 
باإلضافة إلى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال أو 

خطأ.

مسؤولية مدققي الحسابات
الدولية  للمعايير  إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا  الموحدة استنادًا  المالية  القوائم  الرأي حول هذه  إبداء  إن مسؤوليتنا هي 
للتدقيق، وتتطلب منا هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول 

بأن القوائم المالية الموحدة خالية من األخطاء الجوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة. إن اختيار تلك 
اإلجراءات يستند الى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن 
اإلحتيال أو الخطأ. عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة الداخلي للمنشأة ذي الصلة بإعداد وعرض 
القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة 
الداخلي للمنشأة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت 

بها اإلدارة، إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة. 

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.

الـــرأي
في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة بنك اإلستثمار الفلسطيني 
المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون األول 2011 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا 

لمعايير التقارير المالية الدولية.

أمور أخرى

2010 من قبل مدقق حسابات آخر، والذي أصدر تقريرا غير  31 كانون األول  تم تدقيق القوائم المالية الموحدة للبنك كما في 
متحفظ حولها بتاريخ 31 أيار 2011.

إرنست ويـونغ
2012 ........
رام اهلل - فلسطين
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بنك اإلستثمار الفلسطيني
قائمة المركز المالي الموحدة

31 كانون األول 2011

2010 )معدلة(2011
1 كانون الثاني 
2010 )معدلة(

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح
الموجودات

0)1.))).))))2.2)0.)3)2).1)).)33نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
)20.))1.3))32.))).3102)2.))).)))أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

30).))1.0))3.30)).))0)).1)).)))تسهيالت إئتمانية مباشرة
0)).)0)))).)1)))).)1.02 موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
10).)0).10))).1)10.0)3).)33.))الشامل

00).2)).3131.))1.)301.)3).)) إستثمار في شركة حليفة
--3)3.))).))موجودات مالية بالكلفة المطفأة

))120.1.)))).))).)))).))3.))عقارات وآالت ومعدات
)3).)3)))).)))))).)))10موجودات ضريبية مؤجلة

-))).3)1.0))2.2)111.0موجودات غير ملموسة
))0.))).)))).1)2.)1)).02).1212موجودات أخرى

))).))2.))2)3).))).))1312.))).3)2مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات
))).011.))))00.1).1)))).3)).)133ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

))0.))).112))).)01.)313)).)3).)11)1ودائع العمالء
)303.10.)1)1).))).20)0).)0).)1)1تأمينات نقدية

))).))1.3))3.1)).1))1.3)).1)1مخصصات متنوعة
))).))1.2))).0))3)).2)))1مخصصات الضرائب

))2.0)).1)3).))2.2)0).)3.31)1مطلوبات أخرى
2)1.)3).))1))0.))).0.102202)0.))1مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
حق ملكية حملة األسهم

0.000.000)0.000.000)3.000.000)20رأس المال المدفوع
))).0)).)01).)0).))1.21)).))1 إحتياطي إجباري

2)2.3)10.3))).0)).3))).0)))1إحتياطي إختياري
000.))0001.3.)0).0001.)0).1)1إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

-)2.02)22)01.1))1إحتياطي التقلبات الدورية
)))).))).11))0).))).11)))1.2)11.3التغير المتراكم في القيمة العادلة

))).))2.))30.)11.11)).)3.03 أرباح مدورة
)1).))).0)2)).))).1))02.)0).))صافي حقوق الملكية

))).))2.))2)3).))).))1312.))).3)2مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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بنك اإلستثمار الفلسطيني 
قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011

2010 )معدلة(2011
دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح

))0.)11.))10.)20.)21الفوائد الدائنة
)1)0.))11.2))23.))).2211الفوائد المدينة

)01.))).)))).))).) صافي إيرادات الفوائد
))).))).2))0.2)232.1صافي إيرادات العموالت

))).))).11210.)3).)صافي إيرادات الفوائد والعموالت

)13.)))))).))) أرباح عمالت أجنبية
))).))))2).1)) عوائد توزيعات موجودات مالية

-))).0)2)حصة البنك من أرباح الشركة الحليفة
3)).))-أرباح  بيع عقارات وآالت ومعدات

-))1.)1.12)استرداد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة 
)1.20)2))1.))1)2إيرادات أخرى

))).))112.1)1.0)).12إجمالي الدخل
المصروفات

30).))).3))1.3)).))2نفقات الموظفين
))2.333.2)12.)2).2)2مصاريف تشغيلية أخرى

)0).))).2301.))).1)مخصص تدني تسهيالت إئتمانية مباشرة
))1.)))-)حصة البنك من خسائر الشركة الحليفة

))).12)))1.)2)إستهالكات وإطفاءات
2)31312.0.))2)2غرامات الجهات الرقابية

3)2.2))10).2)1خسائر أخرى
)21.)10.11)0).))).)إجمالي المصروفات

))).))32.0)2.)3.02ربح السنة قبل الضرائب
)3)).))11.2)))3.2))1)1مصروف الضرائب

2)).)))))).2)).2ربح السنة

)0.01))0.0)2الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
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بنك اإلستثمار الفلسطيني 
قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011

2010)معدلة(2011
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

2)).)))))).2)).2ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى:

التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
))).)320)2.))الشامل

))).)320)2.))إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

))1.)))))2.))).2إجمالي الدخل الشامل للسنة
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بنك اإلستثمار الفلسطيني 
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011

إحتياطيات
س المال

رأ

المدفوع
إجباري

إختياري

مخاطر

صرفية عامة
م

التقلبات الدورية

 التغير المتراكم في

القيمة العادلة

األرباح

 المدورة 

صافي حقوق
 

الملكية
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
2011

صيد في بداية السنة
الر

(0.000.000
(.(0(.(01

3.((0.(((
1.(0(.000

2(2.02(
11.(((.(0((

1.11(.30(
(1.(((.((2

ربح السنة
-

-
-

-
-

-
2.((2.(((

2.((2.(((
بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

-
-

-
-

-
((.2(3

-
((.2(3

إجمالي الدخل الشامل للسنة
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بنك اإلستثمار الفلسطيني 
قائمة التدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011 
للسنة المنتهية فــي 31 كانون األول  

20112010
دوالر أمريكيدوالر أمريكيإيضاح

أنشطة التشغيل
))).))32.0)2.)3.02الربح قبل الضرائب

تعديالت:
)0).))).2301.))).1مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

))).12)))1.)2)إستهالكات وإطفاءات
2)).))21)112.0خسائر موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

)2)1.0)1))0.2)خسائر)أرباح( بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
-)))1.)11.12استرداد مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

))1.))))))).0)12حصة البنك من )أرباح( خسائر الشركة الحليفة
)3)).))1-أرباح استبعاد عقارات وآالت ومعدات

)2).)1))1).)3)مخصصات متنوعة
))3).)113-استرداد مخصص تدني موجودات مالية

(.(((.2(((.(0(.032
التغير في الموجودات والمطلوبات

)))).232.)311)).))3.)1التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
)12).))0012.2).1)).1اإلحتياطي اإللزامي
)))).)3).12))1).))).)1الموجودات األخرى

)0).)23.11)2)1.2)3.)11ودائع العمالء
)30.))2.2))1.00)).11التأمينات النقدية

1)).2))))).1)1.0المطلوبات األخرى
صافي النقد )المستخدم في( من أنشطة التشغيل

)1).)10.33))1.13)11.1 قبل الضرائب والمخصصات المدفوعة
))0).)1)1))1.20)11مخصصات متنوعة مدفوعة

)))0.0)).11)2)).1))1ضرائب مدفوعة
0)1.)12.))))).3)).11صافي النقد )المستخدم في( من أنشطة التشغيل

أنشطة اإلستثمار
))).))1.0))).)))بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

-1)).))1بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
-)))).00)1شراء موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

-)3)3.))).)1شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة
)00.000).)1-إستثمارات في شركة حليفة
)))3.)12.22)))3.)))1شراء عقارات وآالت ومعدات

))1.3)-بيع عقارات وآالت ومعدات
)))).3)11.0)3)0.)111شراء موجودات غير ملموسة

))23.)2).)1))0).)31.)1صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
22).))1.3)))213.3.)1النقص)الزيادة في النقد وما في حكمه1

2)2.))0.3)))1.))).1) النقد وما في حكمه في بداية الفترة
))1.))).1)))).30).3))2النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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بنك اإلستثمار الفلسطيني 
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

31 كانون األول 2011

عــام. 1
تأسس بنك االستثمار الفلسطيني بتاريخ 10 آب )))1 كشركة مساهمة عامة محدودة في مدينة غزة في فلسطين بمقتضى قانون 
الشركات لسنة )2)1 » ساري المفعول في قطاع غزة » تحت رقم )))3200)) برأسمال قدره 20 مليون دوالر أمريكي تم زيادته 
خالل األعوام من )200 الى 2011 ليصبح 3) مليون دوالر أمريكي بقيمة اسمية دوالر امريكي للسهم الواحد. باشر البنك نشاطاته 
خالل آذار )))1. يمارس البنك أعماله من خالل إدارته العامة في البيرة وفروعه الثمانية ومكاتبه الخمسة المنتشرة في فلسطين.

من أهم غايات البنك القيام بجميع أعمال البنوك وتشمل هذه األعمال فتح الحسابات الجارية واإلعتمادات وقبول الودائع واألمانات 
وإقراض األموال.

بلغ عدد موظفي البنك كما في 31 كانون األول 2011 و2010 ))23(  و))21( موظف على التوالي.

تم إعتماد القوائم المالية كما في 31 كانون األول 2011 من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 2012.

السياسات المحاسبية. 2

أسس إعداد القوائم المالية الموحدة   1.2
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للبنك كما في 31 كانون األول 2011 وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس 

معايير المحاسبة الدولية ووفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل. 

إن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.

التغييرات في السياسات المحاسبية   2.2
إن السياسات المحاسبية مطابقة لتلك التي تم استخدامها في السنة السابقة باستثناء قيام البنك بتطبيق معيار التقارير المالية 

الدولي التالي: 
معيار المحاسبة الدولي رقم )2: اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة )المعدل(.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ) – األدوات المالية
قام البنك خالل الفترة بتطبيق مبكر لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ). اختار البنك 1 كانون الثاني 2011 كتاريخ للتطبيق المبكر 
)أي التاريخ الذي استخدمه البنك إلعادة النظر في تصنيف موجوداته المالية(. تم تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي للموجودات المالية 
)، اختار البنك عدم تعديل أرقام المقارنة  2010 تماشيًا مع معيار التقارير المالية الدولية رقم  31 كانون األول  القائمة كما في 

للفترات السابقة. 

يحدد معيار التقارير المالية الدولي رقم ) كيفية تصنيف وقياس الموجودات المالية. يتطلب المعيار تصنيف الموجودات المالية 
باإلجمال وفقًا لنموذج أعمال البنك الخاص بإدارة موجوداته المالية وطبيعة التدفقات النقدية التعاقدية لهذه الموجودات. يتم 

قياس الموجودات المالية بالكلفة المطفأة أو القيمة العادلة.
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يتم قياس أدوات الديّن بالكلفة المطفأة  في حال:
اإلحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى جمع التدفقات النقدية التعاقدية. أ. 

الشروط التعاقدية للموجودات المالية تعطي البنك الحق في الحصول على تدفقات نقدية في تواريخ محددة، ب. 
والتي تمثل دفعات من األصل والفائدة على الرصيد القائم.

في حال عدم توفر أحد الشرطين السابقين يتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة.

باإلضافة إلى ذلك وفي حال توفرت شروط قياس األصل المالي بالكلفة المطفأة يمكن للبنك في تاريخ االعتراف المبدئي إختيار 
قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو التخفيف بشكل كبير من عدم التطابق 
المحاسبي. لم يقم البنك خالل العام بقياس أي من أدوات الديّن التي تحقق شروط القياس بالكلفة المطفأة بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل.

تتم دراسة التدني فقط للموجودات المالية المصنفة بالكلفة المطفأة.

يتم تصنيف وقياس اإلستثمار في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة إال في حال كونها أدوات ملكية 
ليست للمتاجرة والتي يتم تصنيفها من قبل البنك بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة. في حال تصنيف أدوات 
النقدية  التوزيعات  الناتجة، باستثناء  الموحدة يتم قيد األرباح والخسائر  الشامل  الدخل  العادلة من خالل قائمة  الملكية بالقيمة 
والتي يتم قيدها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )1 )اإليرادات(، في بنود الدخل الشامل األخرى وال يتم إعادة تصنيفها الحقًا من 

خالل قائمة الدخل الموحدة.

قامت إدارة البنك بمراجعة وتصنيف جميع موجودات المالية الحالية في تاريخ التطبيق المبكر لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 
). نتج عنه ما يلي:

تم قياس أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل. −

أدوات الديّن التي تحقق شروط الموجودات المالية بالكلفة المطفأة يتم تصنيفها بالكلفة المطفأة. −

لم تؤثر إعادة تصنيف الموجودات المالية عند التطبيق المبكر لمعيار التقارير المالية الدولية رقم ) على أي من مبدأ 
القياس و/أو سياسة تسجيل األرباح والخسائر لإلستثمارات في أدوات الملكية المقاسة سابقًا بناء على القيمة العادلة 
والمصنفة كإستثمارات متوفرة للبيع. تم إعادة تصنيف هذه األدوات كأدوات ملكية صنفت من خالل القيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة.
إن قيام البنك بالتطبيق المبكر لمعيار التقارير المالية الدولية رقم ) يعتبر ملزمًا للبنك وال يمكن التراجع عنه.

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل البنك:
الثاني  1 كانون  التي تبدأ في  المالية  المالية الموحدة )نافذ المفعول للسنوات  10 – القوائم  المالية الدولية رقم  التقارير  معيار 

 12013
معيار التقارير المالية الدولية رقم 11 – الترتيبات المشتركة )نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في 1 كانون الثاني 12013

معيار التقارير المالية الدولية رقم 12 – اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى )نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في 1 
كانون الثاني 12013

معيار التقارير المالية الدولية رقم 13 – قياس القيمة العادلة *
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* يعمل معيار التقارير المالية الدولية رقم )13( على تزويد معلومات حول كيفية قياس القيمة العادلة وفقا لمعايير التقاريير 
المالية الدولية في حال كونها ملزمة أو مسموحة. تعمل البنك حاليًا على دراسة أثر هذا المعيار على أداء البنك ووضعها 

المالي في حال تطبيقه. سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في 1 كانون الثاني 2013.

ملخص ألهم السياسات  المحاسبية  3.2 

توحيد القوائم المالية الموحدة
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركة التابعة له والخاضعة لسيطرته، وتتحقق السيطرة عندما يكون 
للبنك القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها، ويتم إستبعاد 
المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات فيما بين البنك والشركة التابعة. تشمل القوائم المالية الموحدة المرفقة موجودات 
ومطلوبات ونتائج أعمال البنك والشركة العالمية لألوراق المالية المساهمة الخصوصية المحـدودة )الشركة التابعة(، المملوكة 
من قبل البنك. سجلت الشركة التابعة ومقرها الرئيسي في مدينة نابلس بتاريخ ) كانون األول )))1 كشركة مساهمة خصوصية 
محدودة المسؤولية، وباشرت أعمالها ابتداًء من شهر كانون الثاني )))1. يبلغ رأسمالها كما في 31 كانون األول 2011 مبلغ 

00.000).2 دينار أردني.

يتم إعداد القوائم المالية للشركة التابعة لنفس السنة المالية للبنك وبإستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في البنك.

انتقال  الذي يجري فيه فعليًا  التاريخ  الموحدة من تاريخ تملكها وهو  التابعة في قائمة الدخل  يتم توحيد نتائج عمليات الشركة 
سيطرة البنك على الشركة التابعة، ويتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة التي تم التخلص منها في قائمة الدخل الموحدة حتى 

تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه السيطرة على الشركة التابعة.

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
يتم تحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية باستثناء فوائد وعموالت التسهيالت اإلئتمانية المتعثرة.

يتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقديم الخدمات المتعلقة بها، ويتم اإلعتراف بأرباح توزيعات األسهم من الشركات المستثمر 
بها عند نشوء حق الستالمها.

يتم االعتراف بالمصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.

التسهيالت اإلئتمانية 
يتم إدراج التسهيالت اإلئتمانية بالكلفة بعد تنزيل مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية والفوائد المعلقة.

يتم تكوين مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة إذا تبين عدم إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة للبنك وعندما يتوفر 
دليل موضوعي على ان حدثًا ما قد أثر سلبًا على التدفقات النقدية المستقبلية للتسهيالت االئتمانية المباشرة وعندما يمكن 

تقدير هذا التدني، تسجل قيمة المخصص في قائمة الدخل. 

يتم شطب التسهيالت اإلئتمانية المعد لها مخصصات في حال عدم جدوى اإلجراءات المتخذة لتحصيلها بتنزيلها من المخصص 
وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية ويتـم تحـويل أي فائض في المخصص، إن وجد، لقائمة الدخل الموحدة. يضاف المحصل 

من الديون السابق شطبها إلى اإليرادات.

يتم استبعاد التسهيالت التي مضى على تعثرها أكثر من ست سنوات والفوائد المعلقة والمخصصات المتعلقة بها من القوائم 
المالية الموحدة للبنك وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
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استثمارات في موجودات مالية 
يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ العملية وهو تاريخ اإللتزام بشراء أو بيع الموجودات المالية. 
إن عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خالل الفترة المحددة وفقًا 
العادلة، ويتم إضافة  بالقيمة  الشراء  المالية عند  الموجودات  السوق. يتم قيد  أنظمة  لما هو متعارف عليه في  أو وفقًا  للقوانين 
مصاريف اإلقتناء المباشرة، باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل والتي يتم قيدها بشكل مبدئي 

بالقيمة العادلة.  يتم الحقا قيد جميع الموجودات المالية بالكلفة المطفأة أو القيمة العادلة.

موجودات مالية بالكلفة المطفأه وطريقة الفائدة الفعلية
يتم قياس أدوات الدّين بالكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان:

للحصول على تدفقات نقدية  − اإلحتفاظ باألصل  إلى  أعمال يهدف  الدّين ضمن نموذج  بأداة  اإلحتفاظ  يتم  أن 
تعاقدية.

أن تعطي الشروط التعاقدية لألداة حق اإلنتفاع من التدفقات النقدية في تواريخ محددة والتي تمثل دفعات من  −
األصل وفائدة على الرصيد القائم. 

إن أدوات الدّين التي تحقق الشرطين السابقين تقاس مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف اإلقتناء )باستثناء اذا إختار 
البنك تصنيف هذه الموجودات من خالل قائمة الدخل كما هو مبين أدناه(. الحقا يتم قياسها بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

معدل الفائدة الفعلي بعد تنزيل التدني. يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلي.
يقوم البنك بإعادة تصنيف أدوات الدّين من الكلفة المطفأة إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة 

إذا تغير الهدف من نموذج األعمال لإلعتراف المبدئي وبالتالي ال تكون طريقة الكلفة المطفأة مناسبة.
إن معدل الفائدة الفعلي هو نسبة الفائدة التي يتم استخدامها لخصم التدفقات النقدية المستقبلية على فترة عمر أداة الدّين، أو 

فترة أقل في حاالت معينة، لتساوي القيمة الدفترية في تاريخ اإلعتراف المبدئي.
عند اإلعتراف المبدئي يستطيع البنك تصنيف أداة دين حققت شروط الكلفة المطفأة المذكورة أعاله كموجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو التخفيف بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي. ال يستطيع 

البنك الحقًا التراجع عن هذا التصنيف.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة 
تمثل هذه الموجودات المالية أدوات الديّن التي ال تحقق شروط الكلفة المطفأة أو أدوات مالية تحقق شروط الكلفة المطفأة ولكن 
اختار البنك تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة عند اإلعتراف المبدئي وتقاس بالقيمة العادلة. لم يقم البنك 
بتصنيف أية أداة دين تحقق شروط أدوات دين بالكلفة المطفأة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة.

الحقًا لإلعتراف المبدئي، يترتب على البنك إعادة تصنيف أدوات الدّين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة 
إلى أدوات دين بالكلفة المطفأة. عند تغير الهدف من نموذج األعمال فإن شروط الكلفة المطفأة تبدأ بالتحقق. ال يحق للبنك 
إعادة تصنيف أدوات الدين التي اختار البنك عند اإلعتراف المبدئي تصنيفها كأدوات دين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

الموحدة.
يقوم البنك عند اإلعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
الموحدة باستثناء اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير أغراض المتاجرة، حيث يتم تصنيف هذه الموجودات بالقيمة العادلة من 

خالل بنود الدخل الشامل األخرى.
يتم قياس الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الموحدة بالقيمة العادلة ويتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن التغير في 

القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة في قائمة الدخل الموحدة.
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يتم اإلعتراف بأرباح توزيعات األسهم من اإلستثمار في األدوات المالية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها. 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
يتم قيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف االقتناء.

يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ الصفقة وهو تاريخ االلتزام بشراء أو بيع الموجودات المالية. 
إن عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خالل الفترة المحددة وفقًا 

للقوانين أو وفقًا لما هو متعارف عليه في أنظمة السوق.

إن أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الموحدة هي تلك التي لم يتم تصنيفها 
الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  تقييم  يُعاد  المبدئي،  لإلثبات  الحقًا  للمتاجرة.  مالية  كموجودات 
احتياطي  حساب  في  األخرى  الشامل  الدخل  بنود  من  كبند  المحققة  غير  الخسائر  أو  األرباح  قيد  ويتم  العادلة  بالقيمة  الموحدة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ضمن حقوق الملكية.

يتم إثبات إيرادات أرباح األسهم من هذه اإلستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عند نشوء حق إلستالمها. 

يتم إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الموحدة بالكلفة عند عدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة 
بصورة يعتمد عليها.

تدني الموجودات المالية المقيدة بالكلفة المطفأه
يتم بتاريخ القوائم المالية الموحدة تقييم الموجودات المالية بالكلفة المطفأة، بما فيها الذمم المدينة، لتحديد فيما إذا كان هناك 
دليل يثبت وجود تدنٍ في قيمتها. يتم اعتبار الموجودات المالية متدنية عندما يكون هناك دليل موضوعي، نتيجة لحدث أو أحداث 

حصلت بعد اإلعتراف المبدئي للموجودات المالية، ويؤئر على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

استبعاد الموجودات المالية
تحويل  عند  أو  الموجودات،  لهذه  النقدية  التدفقات  من  لإلنتفاع  التعاقدي  الحق  انتهاء  عند  المالية  الموجودات  استبعاد  يتم 
الموجودات المالية وجميع المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى. في حال عدم قيام البنك بتحويل أو إبقاء كل المخاطر والعوائد 
األساسية وأبقت السيطرة على الموجودات المحولة، يتم تسجيل حصة البنك المتبقية في الموجودات ويتم تسجيل المطلوبات 
بقيمة المبالغ المتوقع دفعها. إذا أبقى البنك كل المخاطر وعوائد الملكية الخاصة بالموجودات المالية المحولة، يستمر البنك في 

تسجيل الموجودات المالية وتقوم أيضًا بتسجيل ضمانات ديون للمبالغ المقبوضة.

التقــاص
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما 
تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات 

في نفس الوقت.
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عقارات واآلت ومعدات
األراضي(  )باستثناء  والمعدات  العقارات واآلالت  ويتم استهالك  المتراكم،  تنزيل اإلستهالك  بالكلفة بعد  والمعدات  اآلالت  تظهر 

عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاجي )سنوات(

0)مباني وعقارات
)-)1أثاث ومعدات 

) - 10أجهزة الحاسب اآللي
)تحسينات المأجور

)وسائل نقل
يتم دراسة تدني القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم توافر إمكانية 
استرداد قيمتها الدفترية. عند وجود أحد هذه األدلة وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض 
القيمة الدفترية للقيمة المتوقع استردادها وهي القيمة العادلة مخصومًا منها مصاريف البيع أو »القيمة في اإلستخدام«، أيهما 

أعلى. 
يتم احتساب ورسملة التكاليف المتكبدة الستبدال مكونات العقارات واآلالت والمعدات التي يتم التعامل معها بشكل منفصل، كما 
يتم شطب القيمة الدفترية ألي جزء مستبدل. يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع اإلقتصادية المستقبلية 

المتعلقة بالعقارات واآلالت والمعدات. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الموحدة.

إستثمار في شركات حليفة 
يتم قيد االستثمار في الشركات الحليفة باستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركات الحليفة هي تلك التي يكون للبنك نفوذًا مؤثرًا 

عليها. 
وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يظهر االستثمار في الشركات الحليفة في قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة، مضافًا إليه التغيرات 
الالحقة في حصة البنك من صافي موجودات الشركات الحليفة. يتم قيد الشهرة الناتجة عن شراء الشركات الحليفة كجزء من القيمة 

الدفترية لالستثمارات فيها، حيث ال يتم إطفاء هذه الشهرة أو دراسة التدني في قيمتها بشكل منفصل. 
البنك بإجراء تعديالت لتتوافق السياسات  المالية للشركات الحليفة هي ذات الفترة المالية للبنك. عند الضرورة يقوم  إن الفترة 

المتبعة في الشركات الحليفة مع السياسات المحاسبية للبنك.

الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة
التي  الموحدة ضمن بند »موجودات أخرى« وذلك بالقيمة  المالي  المركز  للبنك في قائمة  التي آلت ملكيتها  الموجودات  تظهر 
آلت بها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ويتم 
تسجيل أي تدنٍ في قيمتها كخسارة في قائمة الدخل الموحدة وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد. يتم تسجيل الزيادة الالحقة في قائمة 

الدخل الموحدة إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقًا. 

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

اإللتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

مخصص الضرائب
يقوم البنك باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقًا لقانون ضريبة الدخل الساري المفعول في فلسطين والمعيار المحاسبي الدولي 

رقم )12( والذي يقتضي اإلعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة، كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة، كضرائب مؤجلة.
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تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة 
في القوائم المالية الموحدة ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية 

وإنما في سنوات الحقة أو خسائر متراكمة مقبولة ضريبيًا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

أو  الموجودات  قيمة  بين  المؤقتة  الزمنية  الفروقات  نتيجة  استردادها  أو  دفعها  المتوقع  الضرائب  هي  المؤجلة  الضرائب  إن 
المطلوبات في القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها. يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام 
طريقة الإلتزام بقائمة المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية اإللتزام 

الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
يتم تكوين مخصص لمواجهة اإللتزامات القانونية والتعاقدية الخاصة بنهاية الخدمة للموظفين أو عن مدة الخدمة المتراكمة 

للموظفين بتاريخ القوائم المالية الموحدة وفقًا لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين.

صندوق إدخار الموظفين
يساهم البنك بنسبة ٪10 من الراتب األساسي للموظف ويساهم الموظف بنسبة ٪5 من راتبه األساسي لصالح صندوق اإلدخار. 

تقوم لجنة من موظفي البنك بإدارة أموال الصندوق خارج حسابات البنك.

النقد وما في حكمه
هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر. وتتضمن النقد واألرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية واألرصدة 
واألرصدة  التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر  المصرفية  والمؤسسات  البنوك  وتنزل ودائع  المصرفية  والمؤسسات  البنوك  لدى 

مقيدة السحب.

معلومات القطاعات 
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد 

تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة 
بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

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

قائمة المركز المالي الموحدة.
يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ – 

تحديد قيمتها العادلة.
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.– 
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استخدام التقديرات
تؤثر في  واجتهادات  بتقديرات  القيام  البنك  إدارة  يتطلب من  المحاسبية  السياسات  الموحدة وتطبيق  المالية  القوائم  إعداد  إن 
مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة. كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات 
والمصاريف والمخصصات وكذلك في بنود الدخل الشامل األخرى. وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك إصدار أحكام واجتهادات 
هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة 
لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع 

وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
في اعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:

يتم مراجعة مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية ضمن األسس الموضوعة من قبل سلطة النقد الفلسطينية  −
ووفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )3.

يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروف الضرائب وفقًا لألنظمة والقوانين في المناطق التي يعمل بها  −
البنك والمعايير المحاسبية ويتم احتساب وإثبات مخصص الضريبة الالزم.

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات  −
تسجيل  ويتم  المستقبل،  في  المتوقعة  اإلنتاجية  األعمار  وتقديرات  الموجودات  لتلك  العامة  الحالة  على  اعتمادًا  السنوية 

خسارة التدني )إن وجدت( في قائمة الدخل الموحدة.

القانوني  − المستشار  لرأي  استنادًا  البنك  على  المرفوعة  للقضايا  التخصيص  يتم  قضائية  التزامات  أية  لمواجهة 
للبنك.

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية. 3
يشمل هذا البند ما يلي:

1 كانون الثاني 312010 كانون األول 312010 كانون األول 2011

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

0)0.))0.)223).)2).)11)2.0)3.)1نقد في الصندوق
أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:

))).))).21)1.)22.03)).3)).)حسابات جارية وتحت الطلب
3)).)3).11))2.))1.)1))).)3).12متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

3(.((1.(2(3(.0(2.2((((.(((.1(0
 يتعين على البنك االحتفاظ لدى سلطة النقد الفلسطينية بإحتياطي إلزامي نقدي بنسبة ) % من كافة ودائع العمالء. ال تعمل سلطة

 .النقد الفلسطينية على دفع فوائد على هذه اإلحتياطيات اإللزامية والحسابات الجارية



(1

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية. )
يشمل هذا البند أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية كما يلي:

1 كانون الثاني 312010 كانون األول 312010 كانون األول 2011

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

بنوك ومؤسسات مصرفية داخل فلسطين:
)11.)3).11))2.3)).)2301.))).11حسابات جارية

)12.)0).)13.000.0001))3.))).)3ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل
((.(((.(2(2(.((2.3((2(.0(0.2(0

بنوك ومؤسسات مصرفية خارج فلسطين:
3)).))).)2122.))31.1)03.))3.)حسابات جارية

01).11).30)13.))2.)3)0).)0).)2ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل
3.000.000)2).)0).)-ودائع تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر 

3(.((0.(3(((.(2(.((3(2.3((.(((
((.(((.2(3102.(((.32((1.3((.20(

بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد كما في31 كانون األول 2011 و31 كانون األول 
2010 مبلغ ))3.2)20.1 دوالر أمريكي ومبلغ ))).01).)) دوالر أمريكي، على التوالي.

ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما في 31 كانون األول 2011. −

تسهيالت إئتمانية مباشرة. )
يشمل هذا البند ما يلي:

1 كانون الثاني 312010 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

األفراد
1)1.1)2.)1221.))122.3)).))).)2قروض وكمبياالت 

)1).2)).)201).121.)2)3).)2).)1حسابات جارية مدينة
)2).21)2).21-أخرى

الشركات
))).))0.)0)).)2).)1))).1)).)1قروض وكمبياالت

03).))).23110.))2.)1)2).))12.3حسابات جارية مدينة
))0.2))--القروض العقارية

122.))).31))).))).021)).))).13الحكومة والقطاع العام
(1.((1.0(0((.1(2.(2((2.01(.(((

)1)1.2)11)3)1100.1))3).0)12فوائد وعموالت معلقة
)))).)))1)))2.)1).12)))).)1).12مخصص تدني تسهيالت إئتمانية مباشرة

((.((1.((0((.((3.30((1.0((.(30
في كما  الفلسطينية  النقد  سلطة  لتعليمات  وفقًا  المعلقة  الفوائد  تنزيل  بعد  المصنفة  االئتمانية  التسهيالت  إجمالي  بلغ   -   

31 كانون األول 2011 مبلغ 32).122.) دوالر أمريكي، أي ما نسبته 11.1 %من إجمالي التسهيالت االئتمانية كما في 31 كانون 



(2

االول  كانون   31 االئتمانية كما  التسهيالت  إجمالي  %11.1 من  ما نسبته  أي  أمريكي،  ))).)0).10 دوالر  )مقابل   2011 االول 
 .12010

 بلغ إجمالي التسهيالت االئتمانية المتعثرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية كما في - 
31 كانون األول 2011 مبلغ 1)3.))).) دوالر أمريكي، أي ما نسبته ).) % من إجمالي التسهيالت االئتمانية كما في 31 
كانون االول 2011 )مقابل )0).))).10 دوالر أمريكي، أي ما نسبته %).10 من إجمالي التسهيالت االئتمانية كما 31 كانون 

االول 12010. 

ما -  أي  أمريكي  دوالر   13.(((.((0 وبكفالتها  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  الممنوحة  اإلئتمانية  التسهيالت  بلغت 
دوالر   21.(((.((( مقابل   2011 األول  كانون   31 في  كما  المباشرة  اإلئتمانية  التسهيالت  إجمالي  من   )1(.(%( نسبته 

أمريكي أي ما نسبته )%).21( كما في 31 كانون األول 2010.

دوالر -   (.(20.((( مبلغ   2011 األول  كانون   31 في  كما  المقيمين  لغير  الممنوحة  االئتمانية  التسهيالت  بلغ حجم 
أمريكي مقابل 1)3.)3) دوالر أمريكي،  كما 31 كانون االول 2010.

بلغت القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت اإلئتمانية كما في 31 كانون األول 2011 و2010 مبلغ - 
))).))3.)) دوالر أمريكي ومبلغ 2)).)00.)) دوالر أمريكي على التوالي.

الفوائد المعلقة
فيما يلي ملخص الحركة على الفوائد المعلقة:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1)1.2)31)100.1الرصيد في بداية السنة
))).0)))3.1)1فوائد معلقة خالل السنة

)))).))1)13).)1فوائد معلقة حولت لإليرادات
)))).113-فوائد معلقة تم شطبها

استبعاد فوائد تسهيالت ائتمانية مضى على تعثرها أكثر من ست 
)))).12))1).13سنوات

3)100.1)3).0)2الرصيد في نهاية السنة

مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية
فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

))).)))))2.)1).2الرصيد في بداية السنة
)0).))).2301.))).1إضافات خالل السنة
-)))1.)11.12مخصصات مستردة
)))).131-الديون المشطوبة

)21.))332.))11فروقات عملة
))2.)1).2))).)1).2الرصيد في نهاية السنة



(3

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة التي مضى على تعثرها أكثر من  −
ست سنوات:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

))).0)).1)1).))).1الرصيد في بداية السنة
-)0)).112استرداد

))2.))))130.1فروقات عملة
)1).))).11)).)1).1الرصيد في نهاية السنة



((

فيما يلي توزيع التسهيالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد المعلقة حسب النشاط االقتصادي للعمالء: −

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011

دوالر أمريكيدوالر أمريكي

الصناعة والتعدين
))).))).)))).)13.)الصناعة

(.13(.((((.(((.(((
قطاع السياحة، المطاعم، والفنادق االخرى

30.102).0331.)))المطاعم
(((.0331.(30.102

قطاع الخدمات العامة
-23).222االتصاالت

-))).)12الصحة
-)13.02التعليم

1)3.))3.0)3.31)).2المرافق العامة
)01.))13.3)2.)3.21أصحاب المهن

)03.)3.02)1).)3.00أخرى
(.2(2.(12(.(((.(30

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية
-1)).)2).1الزراعة

-))2.1)2الثروة الحيوانية
1.((1.00(-

قطاع التجارة العامة
))).02).10))).21).10تجارة داخلية
2)).))0.)1)22.3).3تجارة خارجية

1(.(((.1((1(.((1.03(
العقارات واإلنشاءات

0)3.)30.))1.23)3.)اإلنشاءات
01).1)).)2)).))).)سكن

31).2.021-أراضي لإلستثمار
3)).)2).012)).12).)عقارات

20.(32.(((2(.(1(.(((
النقل والمواصالت 

-)0).)2تجارة وشحن
2(.(0(-

تمويل السلع االستهالكية
10).10)13).))3.3أخرى

3.3((.(13(10.(10
تمويل االستثمار باألسهم واألدوات المالية

-23).3)).1شركات مالية
)2).))).12)120.31.)أخرى



((

10.(((.2(112.(((.(2(

-))0.)3.02أخرى في القطاع الخاص
قطاع عام

1)3.))).021)).))).13السلطة الوطنية الفلسطينية
))0.)-السلطات المحلية الفلسطينية

13.(((.((021.(((.(((
(1.((0.(((((.0(2.((1

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل. )

1 كانون الثاني 312010 كانون األول 312010 كانون االول 2011

المجموعالمجموعأجنبيمحليالمجموعأجنبيمحلي

دوالر 

أمريكي

دوالر 

أمريكي

دوالر

 أمريكي
دوالر أمريكي

دوالر 

أمريكي

دوالر 

أمريكي

دوالر

 أمريكي

 أوراق مالية مدرجة في

3)).0)).10)02.))10.0))).)33))).)2).))0).)31.)-)0).)31.)  األسواق المالية
 أوراق مالية غير مدرجة

)21.)1)2).22-)2).22)2).22-)2).22  في األسواق المالية *
(.33(.(3(-(.33(.(3((.(((.3(233(.(((10.0(1.(((10.(0(.(10

  *تظهر هذه الموجودات المالية بالكلفة بسبب عدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق وعدم إمكانية التنبؤ 
بتدفقاتها النقدية المستقبلية. تعتقد إدارة البنك بأن القيمة العادلة لهذه الموجودات ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها 

الدفترية.

فيما يلي الحركة على حساب التغير المتراكم في القيمة العادلة خالل السنة:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

)))).))).11))0).))).11الرصيد في بداية السنة 
))).)320)2.))   أرباح غير متحققة

))0).))).11)))1.2)11.3الرصيد في نهاية السنة 

إستثمار في شركة حليفة . )
يمثل هذا البند استثمار البنك في شركة الشروق لإلستثمارات المالية والعقارية والتي يملك البنك ما نسبته )33.0 % من 

أسهمها كما في 31 كانون األول 2011 ) مقابل %).)2 كما في 31 كانون األول 12010.
20112010

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
حصة البنك من موجودات ومطلوبات الشركة الحليفة

)22.)2).)))1.))).)موجودات غير متداولة
32).1)130.)3).1موجودات متداولة



((

))2).)0)1)))11.0).12مطلوبات غير متداولة
-)))).)1).11 مطلوبات متداولة

حصة البنك من إيرادات ونتائج أعمال الشركة الحليفة
))).2)3اإليرادات

))).0)2نتائج األعمال

لقد كانت الحركة على اإلستثمار في شركة حليفة خالل السنة كما يلي:

20112010
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

00).2)).3131.))1.)الرصيد في بداية السنة
00.000).)- إضافات خالل السنة

)))1.)))1))).0)2حصة البنك من نتائج أعمال الشركة الحليفة
313.))1.)301.)3).)الرصيد في نهاية السنة

موجودات مالية بالكلفة المطفأة . )
 كانون األول 31

2011
دوالر أمريكي

 3)3.))).) سندات مالية حكومية أجنبية*
1.000.000سندات مالية مدرجة في أسواق مالية**

3)3.))).)المجموع
* يمثل هذا البند إستثمار البنك في سندات مالية صادرة عن البنك المركزي األردني.

**  يمثل هذا البند استثمار البنك في سندات مالية صادرة عن شركة غازبروم الروسية.

عقارات وآالت ومعدات. )

أثاث ومعداتمباني وعقاراتأرض
أجهزة

الحاسب اآللي 

تحسينات 

المأجور
المجموعوسائل نقل

31 كانون األول 

2011
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

الكلفة:
الرصيد في بداية 

السنة

1.(((.((((((.((02.0(0.(((2.(10.1((((0.((220(.((1(.(0(.03(

))3.)))-))).))2)0.0)311).3)2--إضافات
)))).))1-)))1))0).))1)111.121--استبعادات

الرصيد في نهاية 

السنة

1.(((.((((((.((02.323.20(2.((2.(3(1.01(.((120(.((1(.203.(1(

اإلستهالك 

المتراكم:



((

الرصيد في بداية 

السنة

-1(.(((1.1((.(2(1.3((.(31(2(.(((123.((03.32(.3(0

)03.)0)))).30)20.))3)0.))3))).2)01)).)1-استهالك السنة
)2)).))1-))12))0).))1))110.00--استبعادات

الرصيد في نهاية 

السنة

-3(.(3(1.33(.(((1.(3(.(((((1.(3(1((.(((3.(3(.((2

صافي القيمة 

الدفترية 

1.(((.(((((3.((((((.2321.0((.((33(3.(((((.(02(.3((.(((

أرض
مباني 
وعقارات

أثاث ومعدات
أجهزة

الحاسب 
اآللي 

تحسينات 
المأجور

المجموعوسائل نقل

31 كانون األول 
2010

دوالر
 أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر
 أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر
 أمريكي

الكلفة:
الرصيد في بداية 

السنة
1.(((.(((12(.(((1.(23.(131.(((.((1(1(.23(1((.((1(.(20.12(

))3.)0002.22.)3)3).)13)3).0)))1).))3)0).1))-إضافات
)))).1)1)131.000-)))0.)1)32).12--استبعادات

الرصيد في نهاية 
السنة

1.(((.((((((.((02.0(0.(((2.(10.1((((0.((220(.((1(.(0(.03(

اإلستهالك 
المتراكم:

الرصيد في بداية 
السنة

-10.(((1.0((.(3(1.1(1.((((((.3((11(.(3(2.(((.302

)13.)0)2)).232)3.)13)2.)20)3).)12))).3-استهالك السنة
)0)0.)12)0)3.)12-)))11.3)))13--استبعادات

الرصيد في نهاية 
السنة

-1(.(((1.1((.(2(1.3((.(31(2(.(((123.((03.32(.3(0

صافي القيمة 
الدفترية 

1.(((.(((((3.11((((.3(21.2((.(((32(.11((0.((1(.(((.(((

 



((

موجودات ضريبية مؤجلة. 10
يتم احتساب الموجودات الضريبية المؤجلة على مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة ومخصص نهاية 

الخدمة. فيما يلي ملخص الحركة على الموجودات الضريبية المؤجلة:

20112010
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

)3).)3)))).)))الرصيد في بداية السنة
3)23.1-اطفاءات

))).)))))).)))الرصيد في نهاية السنة

 موجودات غير ملموسة. 11
تمثل الموجودات غير الملموسة انظمة الحاسب اآللي. لقد كانت الحركة خالل السنة على هذا البند كما يلي:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

-))).3)1.0رصيد بداية السنة 
))).3)31.0)0.)11إضافات

-)))).1110إطفاءات 
))).3)1.0))2.2)1.0رصيد نهاية السنة

موجودات أخرى. 12
يشمل هذا البند ما يلي: 

1 كانون الثاني 312010 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

))).3)).0313.))1.)))3.))).10شيكات برسم التحصيل
)2).2))))).3)))2).)1)مصاريف مدفوعة مقدمًا

))01.3))0.12)1.2))0.)))ذمم مدينة
-))).)022)).0)دفعات مقدمة لشراء برامج وتأسيس فروع

02).1)3)).)3)))).230ممتلكات آلت ملكيتها وفاء لديون مستحقة
)01.)10)3).301))0.)30فوائد مستحقة القبض

--2)).122اخرى
12.(02.((1(.2(1.((((.(((.0((



((

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية. 13
يشمل هذا البند ما يلي:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
1 كانون 

الثاني 2010
داخل 

فلسطين
خارج 

فلسطين
داخل فلسطينالمجموع

خارج 
فلسطين

المجموعالمجموع

دوالر 
أمريكي

دوالر
 أمريكي

دوالر
 أمريكي

دوالر
 أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

دوالر 
أمريكي

ودائع 
سلطة النقد 
الفلسطينية 

(.21(.(((-(.21(.(((1(.(31.((3-1(.(31.((32(.1(1.3((

حسابات 
جارية وتحت 

الطلب
2((.3((11(.2((3((.(322(3.(((11(.2(((12.2(((.(((.(10

ودائع تستحق 
خالل فترة 

ثالثة أشهر 
أو أقل

1(.3(0.3(((.000.(2(2(.3(0.((323.(((.3(1-23.(((.3(11(.1((.3((

2(.(((.((((.11(.((33(.((3.((((1.((1.(2011(.2(((1.(00.1((((.011.(((

ودائع العمالء. )1
يشمل هذا البند ما يلي:

1 كانون الثاني 312010 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

)1).))0.2)2)).3)).2)0)).))).3)حسابات جارية وتحت الطلب
1)2.))).21))).)30.10))).30.032ودائع التوفير

23).))0.2)))).)2.10)03).2)).22ودائع ألجل وخاضعة الشعار
1)).))1023.)3)1)2.3))حسابات مدينة - مؤقتا دائنة 

11(.(3(.((313(.01(.(((112.(((.0((
بلغت ودائع القطاع العام كما في 31 كانون األول 2011 و2010 مبلغ 3)).1.032 دوالر أمريكي و2)).3)).)  −

دوالر أمريكي أي ما نسبته )).0 % و)).) %من إجمالي الودائع على التوالي.

بلغت قيمة الودائع التي ال تتقاضى فوائد كما في 31 كانون األول 2011 و2010 مبلغ 3)222.3.)) دوالر  −
أمريكي ومبلغ )32.)22.)) دوالر أمريكي ، أي ما نسبته %)0.1) و%22.)) من إجمالي الودائع على التوالي.

 بلغت قيمة الودائع الجامدة مبلغ )133.22.) دوالر أمريكي ومبلغ ))).11).) دوالر أمريكي كما في −
31 كانون األول 2011 و2010 أي ما نسبته %21.) و%)1.) من إجمالي الودائع على التوالي.



(0

تأمينات نقدية. )1
يشمل هذا البند تأمينات نقدية مقابل:

1 كانون الثاني 312010 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

3)2.))).)1))).))).)1)1).020.)1تسهيالت إئتمانية مباشرة
))).)0).312).2)).3))).))).)تسهيالت إئتمانية غير مباشرة

1(.(0(.(0(20.(((.(1(1(.303.10(
 

مخصصات متنوعة. )1
يشمل هذا البند مخصص نهاية الخدمة واإلجازات. لقد كانت الحركة خالل السنة على هذا البند كما يلي:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

))).))1.3))3.1)).1رصيد بداية السنة
)2).)1))1).)3)التخصيص للسنة

))0).)1)1))1.20)11المدفوع خالل السنة
))3.1)).1))1.3)).1رصيد آخر السنة

 

مخصصات الضرائب. )1

لقد كانت الحركة على حساب مخصصات الضرائب خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2011 والسنة المنتهية في 31 
كانون األول 2010 كما يلي:

31 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

))).))1.2))).0))رصيد أول السنة
))3.0)1.2))3.2))إضافات خالل السنة

)))11.330.0-دفعات عن سنوات سابقة
)0.000))1)2)).1))1سلفيات مدفوعة خالل السنة

((2.((3((0.(((

فيما يلي تفاصيل الضرائب الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة: −

31 كانون األول 2010كانون األول 2011 31
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

))3.0)1.2))3.2))مخصص ضريبة السنة
)3)123.1-منافع ضريبية مؤجلة

((3.2((1.2((.((3
حتى تاريخه لم يحصل البنك على مخالصة نهائية من دائرتي ضريبة الدخل والقيمة المضافة عن نتائج أعماله لعام 2010.



(1

مطلوبات أخرى. )1

يشمل هذا البند ما يلي:
1 كانون الثاني 312010 كانون األول 312010 كانون األول 2011

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
))).))01)).0)1)20فوائد مستحقة 

))).)30))).))))10.))2مصاريف مستحقة غير مدفوعة 
000.))002).))1212.)23مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
0)).33)2)).21))3.31)2.0ذمم دائنــة وأمانات مؤقتة 

))).3)333).)0))2).)0)شيكات مصدقة صادرة
))).3)3)).))1)).)شيكات وحواالت برسم الدفع

30).3)123.))))2.))2أرصدة دائنة أخرى
))).)2)22.)2)10.)2أرباح أسهم غير موزعة

10.032))11.1))2.)2أخرى
3.31(.(0(2.2((.(3(1.((2.0((

اإلحتياطيات. )1

اإلحتياطي اإلجباري- 
وفقًا لقانون الشركات وقانون المصارف يقتطع نسبة 10% من األرباح الصافية بعد الضرائب سنويًا تخصص لحساب 

اإلحتياطي اإلجباري وال يجوز وقف هـذا االقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل رأسمال 
البنك. ال يجوز توزيع اإلحتياطي اإلجباري على المساهمين أو تحويل هذا االحتياطي إلى الخارج إال بموافقة مسبقة من 

سلطة النقد الفلسطينية.

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة- 
يمثل هذا البند قيمة إحتياطي المخاطر الذي يتم اقتطاعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ))/)200( بنسبة 
).1 % من التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بعد طرح مخصص تدني التسهيالت االئتمانية و الفوائد المعلقة و).0 %من 

التسهيالت اإلئتمانية غير المباشرة بعد طرح الشيكات تحت التحصيل والكفاالت المقبولة والسحوبات المقبولة المكفولة 
المتعلقة باالعتمادات الواردة والمشتقات المالية. ال يجوز استخدام أي جزء من إحتياطي المخاطر أو تخفيضه على أي وجه 

إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.

إحتياطي التقلبات الدورية- 
يهدف هذا البند للتحوط لألنواع المختلفة من المخاطر والذي تم اقتطاعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم 

)2011/1( بنسبة )1 %من األرباح الصافية بعد الضرائب لتدعيم رأسمال المصرف ولمواجهة المخاطر المحيطة بالعمل 
المصرفي. ال يجوز استخدام أي جزء من إحتياطي التقلبات الدورية أو تخفيضه على أي وجه إال بموافقة مسبقة من سلطة 

النقد الفلسطينية.



(2

رأس المال. 20

كانون الثاني 2010 311 كانون األول 312010 كانون األول 2011
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

0.000.000)0.000.000)3.000.000)رأس المال المصرح به
0.000.000)0.000.000)3.000.000)رأس المال المكتتب به

0.000.000)0.000.000)3.000.000) رأس المال المدفوع
بناء على توصية مجلس االدارة في اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ )2 حزيران 2011 ، قام البنك بتوزيع اسهم مجانية على 

المساهمين بنسبة ) %من رأسمال البنك تم تغطيتها من االحتياطي األختياري.  

الفوائد الدائنة. 21
يشمل هذا البند الفوائد الدائنة على الحسابات التالية:

20112010
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

3)).))3.0)3).1)).2قروض 
)3).33).12)).0)).3حسابات جارية مدينة

))).3)).1)13.))1.2الحكومة والقطاع العام
22))))األرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

2)).))).1))1.))1.2األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية
-1)).)21موجودات مالية بالكلفة المطفأة

)0).1-أخرى

(.20(.10((.11(.0((
 

الفوائد المدينة. 22

20112010
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

فوائد على ودائع العمالء:
3)).)))31).10)ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

3)1.)33)1.)3ودائع التوفير
))).121).11حسابات جارية وتحت الطلب

(((.3(((0(.(((
)0).)))))).2))فوائد على ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية

-))).13)فوائد مدفوعة لسلطة النقد الفلسطينية 
20).3)1)2).101تأمينات نقدية  

1)0.))1.2)23.))).1المجموع



(3

صافي إيرادات العموالت . 23
يشمل هذا البند عموالت مقابل ما يلي:

20112010
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

)2).)1))20.)2)تسهيالت مباشرة
))).2)))3).)3)تسهيالت غير مباشرة

))).32).1))0.0)1.1أخرى
2.22(.((12.(3(.(1(

)1)).))1)))).))1ينزل: عموالت مدفوعة
))).))).2))0.2)2.1صافي العموالت

 إيرادات أخرى. )2

20112010
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

-33).1)إيرادات بريد وأجور فاكس
-)0).120أثمان دفاتر الشيكات

-)1)ايرادات سويفت والصراف األلي
-))).)الزيادة في الصندوق

)0.11)1-المسترد من مخصص تدني أسعار االسهم
2)1.0)1)2.)أخرى

1((.1((2(1.20(

نفقات الموظفين. )2
20112010

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
)1).))).2))).0)3.3رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

)2).)1))1).)3)تعويض نهاية الخدمة
))).))3)32.)))ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

2)).)1))10.1تدريب موظفين
))1.)310)).0)1نفقات طبية

))).)11)0).0)1مساهمة البنك في صندوق اإلدخار
(.((1.3((3.(((.(30



((

مصاريف تشغيلية أخرى. )2

20112010
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1)).)2020).3))بريد وفاكس وهاتف
))).1)3))).3)2إيجارات

)1).))2)0).))2رسوم رخص واشتراكات
3)).))1)3.33)1مياه وكهرباء وتدفئة

111.)13))).))1صيانة 
))3.2))1).2)1قرطاسية ومطبوعات

00).))2))2.))1مكافأت مجلس اإلدارة
))).2113)0.)12سفر وندوات
3)).)))21.)11أتعاب مهنية

0)1.3))3).1)مصاريف تنظيف
10).)))1).3)دعاية وإعالن

12).3)1)1.0)ضيافة 
0)3.21332.1)متفرقة
))3.))0)33.0تأمين

3)).)1)2).)2تبرعات وأعمال خيرية
)2).)3))).22محروقات و مصاريف سيارات

))0.1)2)0.01))مصاريف تأسيس الفروع الجديدة
2.(2(.12(2.333.2((

غرامات الجهات الرقابية. )2
يمثل هذا البند الغرامات المفروضة من قبل سلطة النقد الفلسطينية نتيجة المخالفات التالية:

20112010
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

2)00012.0.)20مخالفة قانون المصارف وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية
-2.313)مخالفة قانون األوراق المالية 

2((.31312.0(2

النقد وما في حكمه. )2

يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي كما يلي:

20112010
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

))2.2)0.)3)2).1)).)3نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية



((

يضاف:  
)32.))).3102)2.))).))أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

يُنزل: 
3)).31).)1))).)21.)ودائع سلطة النقد الفلسطينية 

)1).))1.)2)0).))).)2ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 
))2.))1.)1))).)3).12متطلبات اإلحتياطي اإللزامي

(3.(30.((((1.(((.1((

الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة. )2

20112010
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

2)).)))))).2)).2ربح السنة

سهمسهم
3.000.000)3.000.000)المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
)0.01))0.0الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

معامالت مع جهات ذات عالقة. 30
يعتبر البنك المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس االدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير 

بها كجهات ذات عالقة. تمت خالل السنة معامالت مع هذه الجهات تمثلت في ودائع وتسهيالت إئتمانية ممنوحة كما يلي:
31 كانون األول 312010 كانون األول 2011

دوالر أمريكيدوالر أمريكيطبيعة العالقة
بنود داخل قائمة المركز المالي:

))02.0).32)).3.112شركة حليفة تسهيالت ائتمانية مباشرة
))2.1)))1).))شركة حليفةودائع

ودائع
ادارة عليا 

003.))03)1.)2)ومساهمون
))).0)1211.)23مجلس اإلدارة مكافأة مجلس اإلدارة المستحقة

0)).)3))2.)1إدارة علياتأمينات نقدية
31 كانون األول 312010 كانون األول 2011

دوالر أمريكيدوالر أمريكيطبيعة العالقة
بنود قائمة الدخل:

13).))1))).))1إدارة عليا فوائد مقبوضة
23).)031).10ادارة عليافوائد مدفوعة
)2.10)))شركة حليفةفوائد مدفوعة



((

حصة اإلدارة العليا من الرواتب 
والمصاريف المتعلقة بها

إدارة عليا
222.10(20(.((3

حصة اإلدارة العليا من تعويض 
نهاية الخدمة

إدارة عليا
(2.(((((.(12

 يشكل صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في 31 كانون األول 2011 
و31 كانون األول 2010 ما نسبته )).3 % و)).2 %على التوالي من صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة. 

 يشكل صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في 31 كانون األول 2011  −
و31 كانون األول 2010 ما نسبته )).) %و)).) %على التوالي من قاعدة رأسمال البنك.

تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالدوالر األمريكي بين ) %إلى )%. −
تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالشيكل اإلسرائيلي بين )% إلى )%1. −

القيمة العادلة لألدوات المالية . 31
يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في 31 كانون األول 2011 و2010:

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
2011201020112010

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيموجودات مالية
 نقد وأرصدة لدى سلطة النقد

))2.2)0.)3)2).1)).)3))2.2)0.)3)2).1)).)3الفلسطينية
)32.))).3102)2.))).)))32.))).3102)2.))).))أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

313.))1.)301.)3).)313.))1.)301.)3).)استثمارات في شركة حليفة
)3.30)).))0)).1)).)))3.30)).))0)).1)).))تسهيالت ائتمانية مباشرة

))).)1)))).)1.02))).)1)))).)1.02موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
:الدخل الشامل

)02.))10.0)0).)31.))02.))10.0)0).)31.)أسهم مدرجة
)2).22)2).22)2).22)2).22أسهم غير مدرجة

-3)3.))).)-3)3.))).)موجودات مالية بالكلفة المطفأة
))).0)).)))1.))).11))).0)).)))1.))).11موجودات مالية أخرى

)3).0)).))2)0).))1.)23)3).0)).))2)0).))1.)23مجموع الموجودات

مطلوبات مالية
))00.1).1)))).3)).)3))00.1).1)))).3)).)3ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

))).)01.)313)).)3).)11))).)01.)313)).)3).)11ودائع العمالء
)1).))).20)0).)0).)1)1).))).20)0).)0).)1تأمينات نقدية

)3).))21.3)).)0).2)3).))21.3)).)0).2مطلوبات مالية أخرى
)2).))).))001).)11.))1)2).))).))001).)11.))1مجموع المطلوبات

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

إن القيم العادلة لألرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية والموجودات المالية 



((

األخرى وودائع البنوك والمؤسسات المصرفية وودائع العمالء والتأمينات النقدية والمطلوبات المالية األخرى هي مقاربة بشكل 
كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والموجودات المالية  −
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل التي لها أسعار سوقية وفقًا ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المالية.

تم إظهار الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل التي ال يوجد لها أسعار سوقية بالكلفة  −
بعد تنزيل خسائر التدني المتراكمة لعدم القدرة على تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق.

التسلسل الهرمي للقيم العادلة:− 
يستخدم البنك التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواته المالية: 

المستوى األول: بإستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة  −
لألدوات المالية.

المستوى الثاني: بإستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر. −

المستوى الثالث: بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها. −

تم خالل العام إستخدام المستوى األول لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل والدخل الشامل 
ولم يتم إستخدام أي من المستويين الثاني أو الثالث.

التركز في الموجودات والمطلوبات. 32

توزيع الموجودات والمطلوبات وبنود خارج قائمة المركز المالي طبقًا للتوزيع الجغرافي كما يلي:
2011الموجودات 

المجموعأخرىأمريكاأوروبااسرائيلاألردنداخل فلسطين

نقد وأرصدة لدى سلطة 

النقد الفلسطينية
3(.((1.(2(----3(.((1.(2(

أرصدة لدى بنوك 

ومؤسسات مصرفية
((.(((.(2(2(1.((((.(((.((01(.(((.131(((.(3(10.2(0.(((((.(((.2(3

0)).1)).))----))).20).))1.22)1.2)تسهيالت إئتمانية مباشرة

موجودات مالية من خالل 

قائمة الدخل
1.02(.(((-----1.02(.(((

موجودات مالية من خالل 

الدخل الشامل
(.33(.(3(-----(.33(.(3(

301.)3).)-----301.)3).)إستثمار في شركة حليفة 

موجودات مالية بالكلفة 

المطفأة
-(.(((.3(3-1.000.000--(.(((.3(3

))).))3.)-----))).))3.)عقارات وآالت ومعدات

))).)))-----))).)))موجودات ضريبية مؤجلة

))2.2)1.0-----))2.2)1.0موجودات غير ملموسة

1)).02).12-----1)).02).12موجودات أخرى

1((.2((.(((12.(((.((2(.(((.((01(.(((.131(((.(3(10.2(0.(((2(3.(((.131

المطلوبات 

ودائع بنوك ومؤسسات 

مصرفية
2(.(((.(((--(.11(.((3--3(.((3.(((

3)).)3).)11----)3.10)2.3))3.))2.)11ودائع العمالء

)0).)0).)1----01).))))020.00.)1تأمينات نقدية



((

))1.3)).1-----))1.3)).1مخصصات متنوعة

3)).2))-----3)).2))مخصصات الضرائب

)0).)3.31-----)0).)3.31مطلوبات أخرى

1((.(((.(103.0(1.(0(-(.11(.((3--1((.0(0.102

بنود خارج قائمة المركز المالي

0)).1)).)1-----0)).1)).)1كفاالت

)0).))).1-----)0).))).1إعتمادات 

0)).21).)-----0)).21).)قبوالت

)2).)1).3-----)2).)1).3سقوف تسهيالت غير مستغلة

)3).02).1-----)3).02).1التزامات عقود

2(.((0.(1(-----2(.((0.(1(

2010

المجموعأخرىأمريكااسرائيلاألردنداخل فلسطينالموجودات 

نقد وأرصدة لدى سلطة 

النقد الفلسطينية
3(.0(2.2((-(,0(1,(211(,(0(,2(33(.0(2.2((

أرصدة لدى بنوك 

ومؤسسات مصرفية
2(.((2.3((1(,0((,(((22.(((.0(1102.(((.32(

)3.30)).))-1)3,)3)))).)2).))تسهيالت إئتمانية مباشرة

موجودات مالية من خالل 

قائمة الدخل
(1(.(((-(1(.(((

موجودات مالية من خالل 

الدخل الشامل
(.(((.3(2-33(,(((10.0(1.(((

313.))1.)-313.))1.)إستثمار في شركة حليفة

))).))).)-))).))).)عقارات وآالت ومعدات

))).)))-))).)))موجودات ضريبية مؤجلة

))).3)1.0))).3)1.0موجودات غير ملموسة

))).1)2.)-))).1)2.)موجودات أخرى

1((.(((.((0(1(,(20,(((22.(((.0(1(,0(1,(2(1(,((0,(3(2((.(((.(3(

المطلوبات

ودائع بنوك ومؤسسات 

مصرفية
(1.((1.(20-(1.(00.1((

))).)01.)13-))),2)),1)0).))).)13ودائع العمالء

)1).))).20-)32,)0)0)0.))).)1تأمينات نقدية

))3.1)).1-))3.1)).1مخصصات متنوعة

))).0))-))).0))مخصصات الضرائب

)3).))2.2-)3).))2.2مطلوبات أخرى

200.221.(((2,(((,211-202.(((.0((

بنود خارج قائمة المركز المالي

1)0.)3).)1-1)0.)3).)1كفاالت

)3).))3.0-)3).))3.0إعتمادات 

2)1.)33.)-2)1.)33.)قبوالت

1)).)1).)-1)).)1).)سقوف تسهيالت غير مستغلة

3)).))1.)-3)).))1.)التزامات عقود

3(.((3.(0(-3(.((3.(0(

إدارة المخاطر . 33
يقوم البنك باإلفصاح عن معلومات تساعد مستخدمي القوائم المالية في تقييم طبيعة ودرجة المخاطر التي يتعرض لها البنك 



((

والناشئة عن األدوات المالية كما بتاريخ القوائم المالية وهي كما يلي:

إطار إدارة المخاطر 

تتم إدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة البنك وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر لتبقى في إطار الحدود المسموح بها، ونظرًا ألهمية 
عملية إدارة المخاطر على أرباح البنك، يتم توزيع المهام والمسؤوليات الرقابية المرتبطة بهذه المخاطر على الموظفين.

عملية إدارة المخاطر 

يعتبر مجلس ادارة البنك مسؤول عن تحديد ومراقبة المخاطر باإلضافة إلى وجود عدة جهات مسؤولة عن عملية إدارة مخاطر 
البنك في كافة مناطق تواجده.



(0

قياس المخاطر وأنظمة التقارير 

تتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها من خالل مراقبة الحدود المسموح بهل لكل نوع من أنواع المخاطر. تعكس هذه الحدود 
استراتيجية عمل البنك وعوامل السوق المختلفة المحيطة باإلضافة إلى مستوى المخاطر المقبول. يتم جمع المعلومات من الدوائر 
البنك  إدارة  المعلومات على مجلس  التي قد تنجم عنها. تعرض هذه  المتوقعة  المخاطر  المبكر على  للتعرف  المختلفة وتحليلها 

والدوائر التنفيذية الدارة المخاطر والتسهيالت.

المخاطر

يتبع البنك سياسات إلدارة المخاطر المختلفة ضمن إستراتيجية محددة وتتولى دوائر المخاطر رقابة وضبط المخاطر وإجراء 
التوزيع االستراتيجي األمثل لكل من الموجودات المالية والمطلوبات المالية، وتشمل هذه المخاطر مخاطر االئتمان ومخاطر 

السوق )مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر العمالت، ومخاطر التغيير بأسعار األسهم( ومخاطر السيولة.

أواًل: مخاطر االئتمان:
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك مما يؤدي 
النقدي  التدفق  التركز على  إعداد دراسة تمويلية تتضمن  االئتمان من خالل  إدارة مخاطر  البنك على  إلى حدوث خسائر. يعمل 
والسداد، ووضع سقوف لمبالغ التمويالت )فرد أو مؤسسة( لكل قطاع وكل منطقة جغرافية. كذلك يعمل البنك على مراقبة مخاطر 

االئتمان ويعمل بإستمرار على تقييم الوضع االئتماني للعمالء، إضافة إلى حصول البنك على ضمانات مناسبة من العمالء.

التعرضات لمخاطر االئتمان
20112010

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
 بنود داخل قائمة المركز المالي

))).)23.)1))).)10.)1أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
1)).))).3102)2.))).))أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

313.))1.)301.)3).)استثمارات في شركة حليفة
:تسهيالت إئتمانية مباشرة

21).))).))0)3.))).)3األفراد
)10.22).)002).03).)2الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

))).))).021)).))).13 تسهيالت القطاع العام
-3)3.))).)موجودات مالية بالكلفة المطفأة

))).0)).)))1.))).11الموجودات األخرى
20(.(0(.2(322(.202.311

 بنود خارج قائمة المركز المالي
1)0.)3).)01)).1)).)1كفاالت

)3).))3.0)0).))).1 إعتمادات
2)1.)33.)0)).21).)قبوالت

22.(1(.(((22.(3(.0(0



(1

التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر
تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

31 كانون األول 2011
المجموعالحكومة والقطاع العامالشركات األفراد

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

))0.)10.)03)).))).313)1.)23113.12.))).12متدنية المخاطر
))0.)2).33-1)).12).20.211.33313مقبولة المخاطر

2)).))).1-))).0))))).)))تحت المراقبة
غير عاملة:

))).2)).3-1)).3)1.2)0).)0).2دون المستوى
))).)1).3-1)2.))1.3)32.)2.32مشكوك فيها

0)1.0)).1)0)).))).3.01213)).)2))3.))).)3المجموع
))3).0)12-)13).)111)21).))11فوائد وعموالت معلقة

)))).)1).12-)))).3)11.0)))0.))).11مخصص تدني التسهيالت 
3(.(((.3(02(.(03.(0013.(((.((0((.((1.((0

31 كانون األول 2010
المجموعالحكومة والقطاع العامالشركات األفراد

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

)12.))1.1)))).))).21)2).2)).)1))).))).)3متدنية المخاطر
)2.03)0.)1-))2.))210.0)).)00.)مقبولة المخاطر
منها مستحقة:
1)).)33--1)).)33تحت المراقبة

غير عاملة:
))).)2).)-))1.))3.1)1).)3).2دون المستوى
1)3.)0).2-))).3))))).23).1مشكوك فيها

0)).)2.23-1)3.))).1)10.)))هالكة
)2).2)1.))))).))).21))).))230.3)).321.))المجموع

)3)1100.1-)0)).2)1)3)2.))1فوائد وعموالت معلقة
)))2.)1).12-)))03.3)1)))).)1).11مخصص تدني التسهيالت 

((.(((.(212(.(10.22(21.(((.(((((.((3.30(

فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت االئتمانية:

31 كانون األول 2011
المجموعالحكومة والقطاع العامالشركات األفراد

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
الضمانات مقابل:

)0).)33.)03)).))).1013).1)10.2)0).))).10متدنية المخاطر
00).))).23-))0.)13.33))).0)10.3مقبولة المخاطر 

)31.12).1-))).)01.23)).3))تحت المراقبة



(2

غير عاملة:
0)3.))2.3-1)).0)1.1))).)1.21دون المستوى
))).2.212-))).))01.0)).)1.12مشكوك فيها

))).))3.))0)).))).13)22.))0.)12)).))).23المجموع
منها:

)0).)0).)1-)1.12)3.)0)2.)31.)تأمينات نقدية
)2).)1.32-)0).))))0.11))كفاالت بنكية

02).))).13-)01.)2).)3)).))0.)أسهم متداولة
)1).))2.)-)1).3.202))).2)1.0سيارات وآليات

)2).))).12-))0.))1.)))).))).)عقارية
0)).))).013)).))).13--ضمانات حكومية

23.(((.((12(.0((.22(13.(((.((0((.3((.(((

31 كانون األول 2010
المجموعالحكومة والقطاع العامالشركات األفراد

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
الضمانات مقابل:

)0).3)).3)))).))).21))).2)).00021.)1)متدنية المخاطر
)02.))).)-3)).))).3))).2)).)مقبولة المخاطر 

))3.0)1--))3.0)1تحت المراقبة
غير عاملة:

))).))3.1-)2).3))))22.2).2دون المستوى
))3.))2.1-))2.))))0.0)2.1مشكوك فيها

2)).)00.))))).))).21)33.)13.)02)).3)10.3المجموع
منها:

)1).))).20-33).11).)21)).))).3تأمينات نقدية
)200.12.)-0)).23).2))).))).1كفاالت بنكية

32).21).3-))).)2.02))).1)).1عقارية
)13.))).)-))1.))).03)).)2).2أسهم متداولة
))).)1.22-3)1.)0)))).)1)سيارات وآليات

))).))).21))).))).21--ضمانات حكومية
10.3(3.((02(.13(.33(21.(((.(((((.00(.((2



(3

تتوزع التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي كما يلي:

إجمالي أخرىامريكاأوروباإسرائيلاألردنداخل فلسطين

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي2011

))).)10.)1----))).)10.)1أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

3)2.))).))))).0)10.2)3).)))131.))).)01)).))).)))).1)2)2).))).))أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

0)).1)).))----))).20).))1.22)1.2)تسهيالت إئتمانية مباشرة

301.)3).)-----301.)3).) إستثمار في شركة حليفة

3)3.))).)--1.000.000-3)3.))).)-موجودات مالية بالكلفة المطفأة

))1.))).11-----))1.))).11موجودات أخرى

3)2.)0).)20))).0)10.2)3).)))131.))).)01)).))).)2)2.2)).)))).)1).3)1المجموع كما في 31 كانون األول 2011

202.311.)22)0).))13.0)2).1)0.))23.))).113)0.))).222)).))).12))).220.))1المجموع كما في 31 كانون األول 2010

تتوزع التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي كما يلي: 

 أوراق ماليةعقاراتتجارةصناعة وسياحةمالي
 حكومة وقطاع

عام
إجماليأخرى

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي2011

 أرصدة لدى سلطة

))).)10.)1------))).)10.)1النقدالفلسطينية

 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات

3)2.))).))------3)2.))).))مصرفية

0)).1)).))))).))).)01)).))).0.20313)).))1).)20.30)3).))2.)1))3.))).233).3)).1 تسهيالت إتمانية مباشرة

301.)3).)--301.)3).)----استثمار في شركة حليفة

3)3.))).)--3)3.))).)----موجودات مالية بالكلفة المطفأة

))1.))).11------))1.))).11موجودات أخرى

 المجموع كما في 31 كانون

3)2.)0).)20))).))).)01)).))).13))).2)).)1)1).)20.30)3).))2.)1))3.))).123).))0.)11األول 2011

 المجموع كما في 31 كانون

202.311.)22)1).33).)))).))).02021.)21.10)11.))).30)2).0)3.)1))).))).)))).))).122األول 2010

ثانيًا: مخاطر السوق 
تنشأ مخاطر السوق عن التقلبات في أسعار الفوائد وأسعار صرف العمالت وأسعار األسهم. يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لقيمة 

المخاطر المقبولة ويتم مراقبة ذلك من قبل إدارة البنك بشكل دوري.

مخاطر أسعار الفائدة

تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية، يتعرض البنك لمخاطر 
أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية المتعددة أو إعادة 

مراجعة أسعار الفوائد في فترة زمنية معينة ويقوم البنك بإدارة هذه المخاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على الموجودات 
والمطلوبات من خالل استراتيجية إدارة المخاطر.

يتم مراجعة أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات بشكل دوري كما يتم متابعة كلفة األموال الفعلية واتخاذ القرارات 
المناسبة بخصوص التسعير استنادًا لألسعار السائدة.



((

إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة مساٍو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

20112010

العملة
 الزيادة في سعر

الفائدة
 حساسية إيراد الفائدة

))قائمة الدخل
 الزيادة في سعر

الفائدة

 حساسية إيراد
الفائدة

)قائمة الدخل1
دوالر أمريكي)نقطة مئوية1دوالر أمريكي)نقطة مئوية1

))).2) 10 +330.)) 10 +دوالر أمريكي
)12.) 10 +)1)).110 10 +دينار أردني

)103.23 +)0)).10122 +شيقل إسرائيلي
)122 10 +))2).)1 10 +يورو

)0)1012 +))).)10 +عمالت اخرى



((

فجوة إعادة تسعير الفائدة
فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة31 كانون األول 2011

أقل من شهر
من شهر

الى 3 شهور
من 3 شهور
الى ) شهور

من ) شهور
عناصرأكثر من سنةحتى سنة

المجمـوعبدون فـائدة

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
موجودات 

نقد وأرصدة لدى سلطة 
)2).1)).)3-----)2).1)).)3النقد الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك 
3)2.))).))))3.2)20.1--3.000.000-))).))1.2)ومؤسسات مصرفية

0)).1)).))-))2.))).)033).1)1.)2))).130.)))).)0).13)).))0.)تسهيالت إئتمانية مباشرة
موجودات مالية من خالل 

))).)1.02))).)1.02-----قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

)3).)33.))3).)33.)-----الشامل
301.)3).)301.)3).)-----إستثمارفي شركة حليفة
موجودات مالية بالكلفة 

3)3.))).)-3)3.))).)----المطفأة
))).))3.)))).))3.)-----عقارات وآالت ومعدات

))).)))))).)))-----موجودات ضريبية مؤجلة
))2.2)1.0))2.2)1.0-----موجودات غير ملموسة

1)).02).112)).02).12-----موجودات أخرى
131.))).3)22)).))1.))))).2)).3)03).1)1.)2))).11.130))).)0).3)3.30)).)10مجموع الموجودات

مطلوبات 
ودائع بنوك ومؤسسات 

))).3)).)3))3.))2----))0.))).)3مصرفية
3)).)3).)211)222.3.))))3.)))130.))).111)002.1.))0).)1).))1).3)3.))ودائع العمالء

)0).)0).)1-)1).)32.)))).0)1.)2)).)))033.)3)))).0)).1تأمينات نقدية
))1.3)).1))1.3)).1-----مخصصات متنوعة

3)).2))3)).2))-----مخصصات الضرائب
)0).)3.31)0).)3.31-----مطلوبات أخرى

0.102)0.))101).1)3.2)1)).0)10.0)2).)03.)31)).))).)0)).3)2.)1)).))).3)مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

3.000.000)3.000.000)-----رأس المال المدفوع
)1.21)).))1.21)).)-----إحتياطي إجباري

))).0))))).0))-----إحتياطي إختياري
إحتياطي مخاطر مصرفية 

000.)0).0001.)0).1-----عامة
2)01.1)2)01.1)-----إحتياطي التقلبات الدورية 

التغير المتراكم في القيمة 
)))1.2)11.3)))1.2)11.3-----العادلة

1)).)13.03)).)3.03-----أرباح مدورة
)02.)0).)))02.)0).))-----صافي حقوق الملكية

مجموع المطلوبات 
131.))).3)2)3).))).)111)).0)10.0)2).)03.)31)).))).)0)).3)2.)1)).))).3)وحقوق الملكية

-)))).))).1)1))).1)).33))).)11.)32.001).3)3)1.))).12)1).21.003فجوة اعادة تسعير الفائدة 



((

31 كانون األول 

2010
فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة

أقل من شهر

من شهر

الى 3 شهور

من 3 شهور

الى ) شهور

من ) شهور

حتى سنة
أكثر من سنة

عناصر

بدون فـائدة
المجمـوع

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
مجموع 

)3).))).))2))332.1.)))0).))).221)).))).22)2).))12.3))1.)1).)1))).02).))الموجودات
مجموع 

المطلوبات 

)3).))).))321.3132.)12))1.)1)2.))2.)1)).))2.)2)).))2.)1))13.1).)10وحقوق الملكية
فجوة اعادة 

-)))1.))).21131).3)).3121).)1).)1))).0)0.))21.))).1)2)10.3).)11تسعير الفائدة 
مخاطر العمالت 

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار العمالت األجنبية. يعتبر الدوالر األمريكي 
عملة األساس للبنك، يقوم مجلس اإلدارة بتحديد العمالت المقبول أخذ مراكز بها ووضع حدود للمركز المالي لكل عملة لدى البنك 
سنويًا، يتم مراقبة مركز العمالت األجنبية بشكل يومي بحيث يتم التحقق من عدم وجود أية تجاوزات في هذه المراكز قد تؤدي 
إلى تحمل البنك لمخاطر أعلى من المستوى المقبول، كما يتم إتباع استراتيجيات للتحوط وللتأكد من االحتفاظ بمركز العمالت 

األجنبية ضمن الحدود المعتمدة.

إن سعر صرف الدوالر األمريكي مربوط بسعر ثابت مع الدينار األردني وبالتالي فإن أثر مخاطر التغير في سعر الدينار األردني غير 
جوهري على القوائم المالية للبنك.

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

20112010

العملة
 الزيادة في سعر صرف

 العملة
 األثر على قائمة

 الدخل
األثر على

 قائمة الدخل
دوالر أمريكيدوالر أمريكي)1%

)112.110))).)2 10 +شيقل إسرائيلي
))3.1)))0.2))1 10 +يورو

))).23))).2)) 10 +عمالت اخرى



((

فيما يلي صافي مراكز العمالت األجنبية لدى البنك:
إجماليأخرىشيقل إسرائيلييورودينار

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي31 كانون األول 2011
الموجودات

نقد وأرصدة لدى سلطة 
النقد الفلسطينية

(.032.3(2-1(.(3(.((21.12(.0((2(.001.01(

أرصدة لدى بنوك 
ومؤسسات مصرفية

1(3.0(2(2.(((1(.(2(.(0((.((1.(3(1(.(((.113

))).0)).2)-)1).))1.)3)30.)))1)).32).)تسهيالت إئتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل
(.2(3.(2(---(.2(3.(2(

))).))).)-23).))).)0)1.)2)))).2)1.2موجودات أخرى

033.))2.)0110).0)).)31).))).))))1.))1.3)3).)3).23مجموع الموجودات
المطلوبات

ودائع بنوك ومؤسسات 
مصرفية

-1.((1.0001(.(3(.1(1-1(.3(0.1(1

2)2.)30.))22).)))2).02).0))2).))2.)))).))23.1ودائع العمالء
0)).)3).10-0)3.))1.)))).)1.30)2).30).2تأمينات نقدية
)11.)))-)1).)0)1)))).))2مطلوبات أخرى

1)2.))).)2210).))))).))2.))))1.))1.)0)).)33.)2مجموع المطلوبات
صافي التركز داخل المركز 

المالي
12.(00.(13(1(.(02.((1(2((.((((.(2(.(((12.(30.23((

التزامات محتملة خارج 
المركز المالي

2.(((.(13(.3((.((0(.(((.(0(-12.((1.(00

إجماليأخرىشيقل إسرائيلييورودينار أردني
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيكانون األول 2010 31

))).))1130.3)).)))2)0.))).3)))2.))0.)))).))).)3مجموع الموجودات
)132.223.20)1).)1)0)1.))0.)))1).)02.))0).)1).0) مجموع المطلوبات

)))).))).11)3).)23)))1121.0))).31)1)2.)12.01 صافي التركز داخل المركز المالي
 التزامات محتملة خارج المركز

)11.)0).)1-)23.))).)20).))3.1))0.))).2 المالي



((

مخاطر التغير بأسعار األسهم
تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم. إن أثر النقص المتوقع في أسعار األسهم مساٍو 

ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
20112010

 الزيادة في
المؤشر

 األثر على
قائمة الدخل

 األثر على
حقوق الملكية

 األثر على
قائمة الدخل

 األثر على
حقوق الملكية

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي)%1المؤشر
))).2))))).1)1)).31)))).102 10 +بورصة فلسطين

))).33--- 10 +أسواق مالية خارجية



((

ثالثاًً: مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها، وللوقاية من هذه 

المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات ومواءمة آجالها واالحتفاظ برصيد كافٍ من النقد وما 
في حكمه.

فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات البنك بناًء على الفترات المتبقية على استحقاقاتها كما في 31 كانون األول 2011 و2010:

أقل من شهر

 من شهر الى

 3 شهور 

من 3 شهور 

الى ) شهور

من ) شهور 

حتى سنة

من سنة حتى

3 سنوات

أكثر من 3 

سنوات

بــدون 

استحقـاق
المجمـوع

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي31 كانون األول 2011

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى سلطة 

النقد الفلسطينية
3(.((1.(2(------3(.((1.(2(

أرصدة لدى بنوك 

ومؤسسات مصرفية
(1.2((.(((-3.000.000---20.1(3.2((((.(((.2(3

0)).1)).))--))2.))).)033).1)1.)2))).130.)))).)0).13)).))0.)تسهيالت إئتمانية مباشرة

موجودات مالية من خالل 

قائمة الدخل
------1.02(.(((1.02(.(((

موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل 

الشامل

(.33(.(3(------(.33(.(3(

301.)3).)301.)3).)------إستثمارات في شركة حليفة

موجودات مالية بالكلة 

المطفأة
----(.(((.3(3--(.(((.3(3

))).))3.)))).))3.)------عقارات وآالت ومعدات

))).)))))).)))------موجودات ضريبية مؤجلة

))2.2)1.0))2.2)1.0------موجودات غير ملموسة

1)).02).12))).230-2)).)))))).1)).1))).13)-0)21.3).)موجودات أخرى

131.))).3)02)).))2.)3-0)1.)11.))))33.1).)2122.))).11))).)0).33)0.)01.)12مجموع الموجودات

المطلوبات:

ودائع بنوك ومؤسسات 

مصرفية
3(.(((.0((-----2((.3((3(.((3.(((

3)).)3).)211)222.3.))-))3.)))130.))).111)002.1.))0).)1).))1).3)3.))ودائع العمالء

)0).)0).)1-2)1.))).)3)).)2).2))).0)1.)2)).)))033.)3)))).0)).1تأمينات نقدية

))1.3)).1))1.3)).1------مخصصات متنوعة

3)).2))----3)).2))--مخصصات الضرائب

)0).)3.31----))).1)02)0.))))03.))).2مطلوبات أخرى

0.102)0.))2.1101)2.))2)1.))).))2).1)3.3)2).)03.)1))).2)).)10).02).)30).))3.))مجموع المطلوبات

حقوق الملكية:

3.000.000)3.000.000)------رأس المال المدفوع

)1.21)).))1.21)).)------إحتياطي إجباري 

))).0))))).0))------إحتياطي اختياري

إحتياطي مخاطر مصرفية 

عامة
------1.(0(.0001.(0(.000

2)01.1)2)01.1)------إحتياطي التقلبات الدورية



(0

التغير المتراكم في القيمة 

العادلة
------11.3(1.2(((11.3(1.2(((

1)).)13.03)).)3.03------أرباح مدورة 

)02.)0).)))02.)0).))------مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات 

وحقوق الملكية
((.3((.(30(.(02.(10(.((2.(((1(.03(.(2(3.3(1.(2((.(((.1(2113.(((.13(2(3.(((.131

-)))1.))3.))1)2)1.))).)3111.)3).0)2)).))).)))1.2)3.1)3)2.))313.2)).))).)3فجوة االستحقاق 

--))1.))3.))331.))0.))2.020)3.))))).))).)03)3.1)3.)33)).))).)3الفجوة التراكمية

أقل من شهر

 من شهر إلى

 3 شهور 

من 3 شهور إلى 

) شهور

من ) شهور 

حتى سنة

من سنة حتى

3 سنوات

أكثر من 3 

سنوات

بــدون 

استحقـاق
المجمـوع

31 كانون األول 

2010
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

الموجودات:

نقد وأرصدة 

لدى سلطة النقد 

الفلسطينية

3(.0(2.2((------3(.0(2.2((

أرصدة لدى بنوك 

ومؤسسات مصرفية

((.(((.2((11.(1(.(1(1.(((.(2(3.0(0.000---102.(((.32(

تسهيالت إئتمانية 

مباشرة

3(.(((.((((.103.((110.(((.2011(.(2(.((21(.(((.0(((.((3.(30-((.((3.30(

موجودات مالية من 

خالل قائمة الدخل

------(1(.((((1(.(((

موجودات مالية 

بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل

------10.0(1.(((10.0(1.(((

استثمار في شركة 

حليفة

------(.1((.313(.1((.313

عقارات وآالت 

ومعدات

------(.(((.((((.(((.(((

موجودات ضريبية 

مؤجلة

------(((.((((((.(((

موجودات غير 

ملموسة

------1.0(3.(((1.0(3.(((

))).1)2.)1)).)3)-))).)222)1.2)))1).)30)3).)3).)موجودات أخرى

مجموع 

الموجودات

1((.(30.(((1(.(1(.1((12.((2.(3(23.(1(.2((1(.213.(21(.((3.(3023.(2(.0(02((.(((.(3(

المطلوبات:

ودائع بنوك 

ومؤسسات مصرفية

 3(.(32.((((.0((.323------(1.(00.1((

))).)01.)13--))1.)               1)2.))2.)1)).))2.))2).2)10.1))).))2.)11ودائع العمالء

)1).))).20-1.100)).01)0.)3.22))).)22.)013.))2322.3.)))233.))3.)تأمينات نقدية

))3.1)).1))3.1)).1-------مخصصات متنوعة

))).0))----))).0))---مخصصات الضرائب



(1

)3).))2.2----00).))2))0.)))0)0.2)1.3مطلوبات أخرى

))0.))).202))3.1)).1.1001)).1)22.)3.23)0).))11.2))).22).)232.)1).)1))0.))).1)1مجموع المطلوبات

حقوق الملكية:

0.000.000)0.000.000)------رأس المال المدفوع

01).)0).)01).)0).)------إحتياطي إجباري 

))).0)).3))).0)).3------احتياطي اختياري

إحتياطي مخاطر 

مصرفية عامة

------1.(0(.0001.(0(.000

احتياطي التقلبات 

الدورية

------2(2.02(2(2.02(

التغير المتراكم في 

القيمة العادلة

------11.(((.(0((11.(((.(0((

)30.)1.11)30.)1.11------أرباح مدورة 

مجموع حقوق 

الملكية

------(1.(((.((2(1.(((.((2

مجموع المطلوبات 

وحقوق الملكية

1(1.(((.0((1(.(1(.232(.(22.(((11.2((.(0(3.23(.22(1.((1.100(3.220.(((2((.(((.(3(

-))0).2)).)3013).2)3.)))).))).011)).)12.23))0.2)).))))2211.0).3)2.)فجوة االستحقاق 

--)0).2)).)3))200.1.)13)).3.02122.221)).)))).2)2.)22).3)2.)الفجوة التراكمية

التحليل القطاعي. )3

معلومات قطاعات أعمال
ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة البنك إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:

حسابات األفراد: يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.
حسابات المؤسسات: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت اإلئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.

الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك واإلستثمارات.

فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:

خدمات مصرفية

لألفراد

خدمات 

مصرفية 

للشركات

أخرىالخزينة
المجموع

20112010

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
0)).33).31013.)33.)1)2).2)0.)1)30.3)1)).01).33)).0)2.)إجمالي اإليرادات

مخصص تسهيالت 

))0).))).11)230.))).11--)1)).0))1))3).3))1ائتمانية
1)).))).011)1.0)).12)2).2)0.)1)30.3)0)).20).2)2).))).3نتائج أعمال القطاع

مصاريف غير 

)))3.)0).)1))1).)3).)1موزعة
))).))32.0)2.)3.02الربح قبل الضرائب

)3)).))11.2)))3.2))1مصروف الضرائب
2)).)))))).2)).2ربح السنة



(2

معلومات أخرى
استهالكات 

))).12)))1.)2)واطفاءات 
3)2.))13.2)).)1)مصاريف رأسمالية

20112010
 إجمالي

 موجودات
)3).))).))1312.))).3)02)3.3)3.2)31)3.))).)11).1)).)2))).2)).)3القطاع
 إجمالي

 مطلوبات
))0.))).0.102202)0.))0.1021)2.0)-3)).))).)3))).01).)) القطاع

معلومات التوزيع الجغرافي

يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال البنك. يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في فلسطين والتي تمثل األعمال المحلية 
وكذلك يمارس البنك نشاطات دولية والتي تمثل األعمال الدولية.

فيما يلي توزيع اإليرادات والموجودات للبنك حسب القطاع الجغرافي:

المجموعدوليمحلي
201120102011201020112010

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي
إجمالي 

0)).33).31013.)33.)1)1).)11)0.))1.2))).)1).13)23.))13.0اإليرادات
مجموع 

)3).))).))1312.))).3)2))).))0.))))).))1.))0)).))).))1))).))2.))1الموجودات
إجمالي 

المصروفات 
3)2.))13.2)).)1)--3)2.))13.2)).)1)الرأسمالية



(3

تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات. )3

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقًا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةلغاية سنة

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيكانون األول2011 31
الموجودات

 نقد وأرصدة لدى سلطة النقد

)2).1)).)3--)2).1)).)3الفلسطينية
 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات

3)2.))).))--3)2.))).))مصرفية
0)).1)).))-))1.2)2.)113).10).)3تسهيالت إئتمانية مباشرة
 موجودات مالية من خالل

))).)1.02))).)1.02--قائمة الدخل
 موجودات مالية بالقيمة

 العادلة من خالل الدخل

)3).)33.))3).)33.)--الشامل
301.)3).)301.)3).)--إستثمارات في شركة حليفة

 موجودات مالية بالكلفة

3)3.))).)-3)3.))).)-المطفأة
))).))3.)))).))3.)--عقارات وآالت ومعدات

))).)))))).)))--موجودات ضريبية مؤجلة
))2.2)1.0))2.2)1.0--موجودات غير ملموسة

1)).02).112)).02).12--موجودات أخرى

131.))).3)2))2.))).)23)).)03.))0.202)).2)1مجموع الموجودات

المطلوبات
 ودائع بنوك ومؤسسات

))).3)).)3--))).3)).)3مصرفية
3)).)3).)011)).0)).3)-3)).))).3)ودائع العمالء

)0).)0).)1-)1).)32.)1)).3)3.)تأمينات نقدية
))1.3)).1))1.3)).1--مخصصات متنوعة

3)).2))--3)).2))مخصصات الضرائب
)0).)3.31)0).)3.31--مطلوبات أخرى

0.102)0.))11)1.)3).)))1).)32.))31.)0).100مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

3.000.000)3.000.000)--رأس المال المدفوع
)1.21)).))1.21)).)-- إحتياطي إجباري

))).0))))).0))--إحتياطي إختياري
000.)0).0001.)0).1--إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

2)01.1)2)01.1)--إحتياطي التقلبات الدورية
 التغير المتراكم في القيمة

العادلة

-

-11.3(1.2(((11.3(1.2(((



((

1)).)13.03)).)3.03-- أرباح مدورة
)02.)0).)))02.)0).))--صافي حقوق الملكية

 مجموع المطلوبات وحقوق

131.))).3)2002.))133.2)1).)32.))31.)0).100الملكية
-)13).))2.))1)02.)1).)3))).33).1) فجوة االستحقاق

--13).))2.))))).33).1)الفجوة التراكمية

المجموعلغاية سنة

دوالر أمريكيدوالر أمريكيكانون األول 2010 31
الموجودات

 نقد وأرصدة لدى سلطة

))2.2)0.)3)01.))).20النقد الفلسطينية
 أرصدة لدى بنوك

)32.))).102)32.))).102ومؤسسات مصرفية
 تسهيالت إئتمانية

)3.30)).))))03.3).3)مباشرة
 موجودات مالية من

))).)1)-خالل قائمة الدخل
 موجودات مالية بالقيمة

 العادلة من خالل الدخل

))).1)10.0-الشامل
 إستثمارات في شركة

313.))1.)-حليفة
))).))).)-عقارات وآالت ومعدات

 موجودات ضريبية

))).)))-مؤجلة
))).3)1.0-موجودات غير ملموسة

))).1)2.)032.))).)موجودات أخرى
)3).))).))32)).31).)20مجموع الموجودات

المطلوبات
 ودائع بنوك ومؤسسات

مصرفية

(1.(00.1(((1.(00.1((

))).)01.)1013).012.)13ودائع العمالء
)1).))).20))2.))).)1تأمينات نقدية

))3.1)).1-مخصصات متنوعة
))).0))))).0))مخصصات الضرائب

)3).))2.2)3).))2.2مطلوبات أخرى
))0.))).202))).)0).))1مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
0.000.000)-رأس المال المدفوع

01).)0).)- إحتياطي إجباري
))).0)).3-إحتياطي إختياري



((

 إحتياطي مخاطر

000.)0).1-مصرفية عامة
 إحتياطي التقلبات

)2.02)2-الدورية
 التغير المتراكم في

))0).))).11-القيمة العادلة
)30.)1.11- أرباح مدورة

2)).))).1)-صافي حقوق الملكية
 مجموع المطلوبات

وحقوق الملكية

1((.(0(.(((

2((.(((.(3(
-)21.)02.) فجوة االستحقاق
-)21.)02.)الفجوة التراكمية

إدارة رأس المال. )3
إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال البنك هو الحفاظ على نسب رأس مال مالئمة بشكل يدعم نشاط البنك ويُعظم حقوق 

المركز الرئيسي.

يقوم البنك بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات الظروف اإلقتصادية وطبيعة العمل. لم يقم 
البنك بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية باستثناء رسملة 3 

مليون دوالر أمريكي من االحتياطي االختياري.

يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية المستندة لمقررات بازل، وفيما يلي نسبة كفاية رأس 
المال مقارنة بالنسبة السابقة:

20112010

المبلغ
 نسبته إلى

 الموجودات

نسبته

 إلى الموجودات المرجحة

بالمخاطر

المبلغ
 نسبته إلى

 الموجودات

نسبته

 إلى

 الموجودات

 المرجحة

بالمخاطر
%%دوالر أمريكي%%دوالر أمريكي

)2.)2)).)1))31.0).)23).231).)21)).))).0)رأس المال التنظيمي
2).0)22.33))).))0.))21.))1).)2)0.11)).))رأس المال األساسي



((

إرتباطات والتزامات محتملة. )3
على البنك بتاريخ القوائم المالية التزامات محتملة مقابل ما يلي:

20112010
دوالر أمريكيدوالر أمريكي

1)0.)3).)01)).1)).)1كفاالت
)3).))13.0)3.))).)إعتمادات مستندية

2)1.)33.))10.11).2قبوالت
3)).))1.))3).02).1التزامات عقود

1)).)1).))2).)1).3سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غير مستغلة
2(.((0.(1(3(.((3.(0(

القضايا المقامة على البنك. )3

بلغ عدد القضايا المقامة على البنك ) و3  قضايا كما في 31 كانون األول 2011 و2010 على التوالي، وذلك ضمن النشاط الطبيعي 
للبنك. بلغت قيمة القضايا مبلغ 1)1.))2.0 دوالر أمريكي ومبلغ 1)2.1) دوالر أمريكي كما في 31 كانون األول 2011 و31 كانون 

األول 2010 على التوالي.

وفي تقدير إدارة ومحامي البنك فإنه لن يترتب على البنك أية إلتزامات لقاء هذه القضايا لذلك لم يتم أخذ أي مخصصات مقابلها. 



((

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية  . )3

البنك ممارسة  يزيد من خطر  المنطقة  في  واالقتصادي  السياسي  الوضع  استقرار  إن عدم  فلسطين.  في  أنشطته  البنك   يمارس 
.ألنشطته وقد يؤثر سلبًا على أدائه

أرقام المقارنة . 0)
تم تعديل أرقام المقارنة نتيجة التعديالت التالية:

قام البنك بتعديل المعالجة المحاسبية للموجودات الضريبية المؤجلة بأثر رجعي،  حيث نتج عن ذلك تخفيض رصيد الموجودات 
دوالر   322.(1( بمبلغ    2010 األول  كانون  و31   2010 الثاني  كانون  األول من  في  كما  المتراكمة  واإلرباح  المؤجلة  الضريبية 

أمريكي ))00.3) دوالر أمريكي على التوالي.
فيما يلي ملخص ألثر التعديل على القوائم المالية الموحدة لعام 2010. ال يوجد أثر لهذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011.

أثر التعديالت على الموجودات واألرباح المدورة كما في األول من كانون الثاني 2010: −

كانون الثاني 2010 1
بعد التعديلالتعديلقبل التعديل
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

))).))2.))2))1).1322)1).20).))2الموجودات
))).))2.)))1).1322)1).)0).) األرباح المدورة

أثر التعديالت على الموجودات واألرباح المدورة كما في 31 كانون األول 2010:

كانون األول 2010 31
بعد التعديلالتعديلقبل التعديل
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

)3).))).))2)))23.0)1)0).))3.))2الموجودات
)30.)1.11)))23.0)1))1.3)).1األرباح المدورة

أثر التعديالت على أرباح السنة المنتهية في 31 كانون األول 2010: −

كانون األول 2010 31
بعد التعديلالتعديلقبل التعديل
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

2)).))))))00.3)0.0301)1.2ربح السنة



((

مكافآت اإلدارة التنفيذية العليا للبنك 
لم يتقاضي أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك أية مكافآت خالل العام 2011 .

عدد الموظفون 
بلغ عدد الموظفين العاملين في البنك والشركة التابعة كما في 2011/12/31 )))2( موظفًا في حين كان عدد الموظفين العاملين 

في البنك والشركة التابعة في 2010/12/31 )230( موظفًا .

الدرجات العلمية التي يحملها موظفي البنك 
يحمل )1   موظفًا في البنك درجة الماجستير .

يحمل ))1  موظفًا في البنك درجة البكالوريوس .
يحمل )2   موظفًا في البنك درجة الدبلوم المتوسط.

يحمل )1  موظفًا في البنك درجة الثانوية العامة .
يحمل 20  موظفًا في البنك شهادة علمية دون الثانوية العامة.

اإلختالفات ما بين البيانات المالية المفصح عنها بتاريخ )2012/2/1
ال يوجد اختالفات في البيانات المالية للعام 2011 المفصح عنها بتاريخ )2012/2/1 وإن اإلختالفات فقط في بنود تصويبية في 

بيانات المقارنة للعام 2010.

المسائل التي ُأحيلت للتصويت عليها من قبل حملة األسهم .

توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح أسهم مجانية على المساهمين بنسبة %) من رأس المال .



((

المستشار القانوني للبنك 
المحامي / االستاذ حسام الدين األتيرة 

مدقق الحسابات الخارجي للبنك 
السادة/ أرنست ويونغ 



(0


