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  بنك فلسطين م.ع.م

  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
  2014كانون األول  31

  عــام .1
وهو مسجل لدى مسجل الشركات في السلطة الوطنية الفلسطينية، في مدينة غزة  1960تأسس بنك فلسطين (البنك) عام 

وتعديالته  1929) بموجب قانون الشركات لسنة 563200096في فلسطين، كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم (
  الالحقة. 

يمة إسمية دوالر أمريكي واحد للسهم. بلغ رأس المال المدفوع مليون سهم بق 200يتألف رأسمال البنك المصرح به من 
  . 2014كانون األول  31مليون دوالر أمريكي كما في  160

  .2005تم إدراج أسهم البنك للتداول في بورصة فلسطين خالل عام 
الودائع  عتمادات وقبولمن أهم غايات البنك القيام بجميع أعمال البنوك وتشمل هذه األعمال فتح الحسابات الجارية واإل

  ) مكتبًا.32) فرعًا باالضافه الى (21واألمانات وٕاقراض األموال من خالل فروعه المنتشرة في فلسطين وعددها (
) موظفًا 1.212) موظفًا مقابل (1.280( 2014كانون األول  31بلغ عدد موظفي البنك (إدارة وفروع فلسطين) كما في 

  .2013كانون األول  31كما في 
 .----------------) ----من قبل مجلس إدارة البنك خالل جلسته رقم (الموحدة تم إقرار هذه القوائم المالية 

 . ----------------وتم الموافقة عليها وٕاقرارها من سلطة النقد بتاريخ 

 الموحدة القوائم المالية .2
  .2013كانون األول  31تمثل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة بنك فلسطين وشركاته التابعة كما في 

ونقل لإلستثمار  2000شركة تابعة) وشركة  /تم توحيد القوائم المالية لشركة الوساطة لألوراق المالية (شركة الوساطة
لمالية شركة تابعة) مع القوائم ا بي ألنظمة الدفع المسبق (شركة بال بي/شركة تابعة) وشركة بال  /2000(شركة األموال 

للبنك على أساس تجميع كل بند من موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال البنك مع بنود / موجودات ومطلوبات ونتائج 
  تابعة.ك والشركات الأعمال الشركات التابعة، بعد إستبعاد كافة أرصدة الحسابات الجارية والمعامالت فيما بين البن

  في رأسمال شركاته التابعة كما يلي: المباشرة وغير المباشرة لقد كانت نسب ملكية البنك 
    

المنشأ بلد 
  واألعمال

  رأس المال المكتتب    نسبة الملكية  
  دوالر أمريكي    %      
      2014    2013    2014    2013  

 3.560.000   3.560.000   87   87    فلسطين    شركة الوساطة 
 1.500.000   1.500.000    85    85    فلسطين    شركة بال بي 

 100.000   100.000   100   100    فلسطين     2000شركة 
   



  

7  

  السياسات المحاسبية .3

  الموحدةأسس إعداد القوائم المالية   1.3
وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن  2014كانون األول  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للبنك كما في 

  مجلس معايير المحاسبة الدولية ووفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.
 باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة التاريخية تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ الكلفة

القوائم داد إعالدخل الشامل التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ قائمة لمالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل والموجودات ا
  المالية الموحدة. 

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

  القوائم المالية  توحيدأسس   2.3
سيطرة عند ال. تتحقق 2014كانون األول  31تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما في 

أيضًا  بالشركات المستثمر بها وأن يكون للبنك لعوائد متغيرة ناتجة عن استثماره، اً كون معرضيامتالك البنك للحق، أو 
  من خالل نفوذه في هذه الشركات.  القدرة على التأثير على هذه العوائد

ير المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغ قييم قدرته على السيطرة في الشركاتيقوم البنك بإعادة ت
 ركات التابعةعلى الش السيطرة تحققعناصر إثبات السيطرة. يبدأ توحيد القوائم المالية للشركات التابعة عند حد أفي 

عة التي تم والمصاريف للشركات التاب عوائدالموجودات والمطلوبات وال ثباتللسيطرة. يتم إ هحيد عند فقدانوينتهي التو 
االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في قائمة الدخل الشامل من تاريخ الحصول على السيطرة وحتى 

  .ن خالل حقوق الملكيةمأثر التغير في نسبة الملكية في الشركة التابعة (دون فقدان السيطرة عليها)  قيديتم  تاريخ فقدانها.
تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات البنك التابعة 

  وتوزيعات األرباح بالكامل.

  المحاسبية التغييرات في السياسات  3.3
م كانت متفقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد القوائ للبنكإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية 

 بتطبيق بعض التعديالت على معايير التقارير المالية الدوليةقيام البنك باستثناء  2013كانون األول  31المالية كما في 
لم ينتج عن تطبيق التعديالت أي أثر على القوائم ، 2014والتي أصبحت نافذة المفعول إبتداًء من أول كانون الثاني 

  .المالية للبنك
) 12ر التقارير المالية الدولي رقم () ومعيا10تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( -المنشآت االستثمارية 

 )27ومعيار المحاسبة الدولي رقم (
) 10تستثني هذه التعديالت المنشآت التي ينطبق عليها تعريف منشأة استثمار حسب معيار التقارير المالي الدولي رقم (

هذه  .ة الدخلقائم من خالل من متطلبات التوحيد، حيث يتوجب على البنك تسجيل الشركات التابعة له بالقيمة العادلة
التعديالت ليس لها أثر على البنك، حيث ال يوجد منشآت في البنك ينطبق عليها تعريف شركة استثمار وفقًا لمعيار 

  .)10التقارير المالية الدولي رقم (
 )32تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ( –تقاص الموجودات والمطلوبات المالية 

توضح هذه التعديالت ما ورد في المعيار والمتعلقة بوجود حق قانوني ملزم بإجراء التقاص، توضح التعديالت أيضًا 
أنظمة التسوية  -) (على سبيل المثال 32تطبيق آلية التقاص ألنظمة التسوية حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (

 . تحدث جميعًا بنفس الوقتالمركزية) والتي تطبق آليات التسوية اإلجمالية التي ال
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 )36تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( –اإلفصاح عن القيمة المتوقع استردادها للموجودات غير المالية 
قياس القيمة العادلة، على  –) 13لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( المقصودتقوم هذه التعديالت بإزالة األثر غير 

تدني الموجودات، باإلضافة إلى ذلك تتطلب هذه  –) 36المطلوبة من قبل معيار المحاسبة الدولي رقم ( اإلفصاحات
التعديالت اإلفصاح عن القيمة المتوقع استردادها للموجودات أو الوحدات المنتجة للنقد والتي تم االعتراف بخسارة تدني 

  .(أو استرداد خسارة التدني) لها خالل الفترة
  ) الرسوم الحكومية21قم (التفسير ر 

يوضح هذا التفسير آلية االعتراف بالمطلوبات الناتجة عن الرسوم الحكومية عندما تتوفر الشروط ذات العالقة وفقًا 
للتشريعات سارية المفعول، كذلك يوضح التفسير فيما يتعلق بالرسوم الحكومية التي تخضع لحد أدنى أنه ال يجب 

  .الوصول إلى الحد األدنى المعتمداالعتراف بأي مطلوبات قبل 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتفسيرات والتحسينات والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم 
تبنيها بعد من قبل البنك. إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة البنك بأن يكون لتطبيقها، عند سريان مفعولها، أثر 

تم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافدة يى المركز أو األداء المالي أو حول افصاحات القوائم المالية للبنك. سعل
  المفعول.

  الترتيبات المشتركة: استحواذ حصص في المشاريع المشتركة )11(لتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ا
بأن تتم المعالجة المحاسبية الستحواذ الحصص في المشاريع  )11(رقم  تتطّلب التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي

. تنص التعديالت أيضًا على عدم إعادة )3(المشتركة وفقًا لطريقة االستحواذ الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
مشترك (دون المشروع القياس الحصص المملوكة سابقًا في المشاريع المشتركة عند تملك أيه حصص إضافية في نفس 

ة هذه التعديالت ال تنطبق في الحاالت التي تكون بها الجهات التي تتمتع بالسيطرة المشترك فقدان السيطرة) مع العلم بأنَّ 
  بما فيها الجهة المصدرة للقوائم المالية تحت السيطرة المشتركة من نفس الطرف المسيطر النهائي. 

المبدئي واإلضافي لنفس المشروع المشترك. ستصبح هذه التعديالت نافذة المفعول تنطبق التعديالت على االستحواذ 
كما يجب تطبيقها بأثر رجعي مع السماح بالتطبيق المبكر. لن  ،2016كانون الثاني  1للسنوات المالية التي تبدأ في 

  . للبنكيتنج عن تطبيق هذه التعديالت أثر على المركز أو األداء المالي 
ومعيار التقارير  )27(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -ق الملكية في القوائم المالية غير الموحدة طريقة حقو 

 )1(المالية الدولي رقم 
القوائم المالية  -) 27(بتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم  2014ب آقام مجلس معايير المحاسبة الدولية خالل شهر 

تاحة الفرصة للمنشآت التي تقوم بإصدار قوائم مالية غير موحدة خيار اتباع "طريقة حقوق والذي من شأنه إ ،المنفصلة
الملكية" في المعالجة المحاسبية لالستثمارات في الشركات التابعة والحليفة والشركات تحت السيطرة المشتركة في القوائم 

. يتوجب على المؤسسات التي تتبع )28(ي رقم موحدة لهذه المنشآت وكما هو موّضح في معيار المحاسبة الدولالغير 
معايير المحاسبة الدولية والتي اختارت تطبيق "طريقة حقوق الملكية" في محاسبة االستثمارات المذكورة أعاله بأن تحدد 

ولي رقم دخر على معيار التقارير المالية الآوتسّجل األثر الرجعي لهذا التطبيق في قوائمها المالية. كما تم إجراء تعديل 
 والذي يسمح للمنشآت التي تتبع "طريقة حقوق الملكية" بتطبيق االستثناء الوارد في معيار التقارير المالية الدولي رقم )1(
والخاص بعمليات االندماج قبل تاريخ التملك. ستصبح هذه التعديالت نافذة المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في  )1(
  كما ُيسمح بالتطبيق المبكر.  ،2016كانون الثاني  1

  ) االيرادات من العقود مع العمالء15معيار التقارير المالية الدولي رقم (
ُينشئ هذا المعيار نموذج من خمس خطوات يتم تطبيقها لإليرادات من العقود مع العمالء. وفقًا لهذا المعيار، فإن اإليراد 

نتيجة تحويلها للعمالء أية سلع أو خدمات. ُتزود مبادئ هذا المعيار  يعكس المقابل المالي الذي تتوقعه المنشأة وذلك
  للقياس ولإلعتراف باإليرادات.  انتظاماً  طريقة أكثر
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مع السماح بالتطبيق المبكر.  2017كانون الثاني  1سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في 
بيق هذا المعيار على قوائمه المالية ويتوقع بأن يقوم تطبيقه عندما يصبح نافذ يعمل البنك حاليًا على تحديد أثر تط

المفعول.  ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت وُيلغي جميع متطلبات اإلعتراف باإليرادات الحالية في معايير التقارير 
  المالية الدولية.

 ) االدوات المالية9معيار التقارير المالية الدولي رقم (
"االدوات المالية" بكامل مراحله خالل  )9(قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم 

، ويبين هذا المعيار المعالجة المحاســــــــــــبية لتصــــــــــــنيف وقياس الموجودات المالية وااللتزامات المالية وبعض 2014تموز 
 )39(ية. وقد تم إصـــــــــدار هذا المعيار الســـــــــتبدال معيار المحاســـــــــبة الدولي رقم العقود لبيع أو شـــــــــراء االدوات غير المال

كما  )9("تصــــــــــــــنيف وقيـاس االدوات المـاليـة". قـام البنـك بتطبيق المرحلـة األولى من معيـار التقـارير المـاليـة الـدولي رقم 
وســـــــــــيقوم البنك بتطبيق  2012كانون الثاني  1، وكان التطبيق األولي للمرحلة األولى في 2009صـــــــــــدرت خالل العام 

والذي ســــــــــيكون له أثر  2018كانون الثاني  1الجديد بتاريخ التطبيق االلزامي في  )9(معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  على تصنيف وقياس الموجودات المالية.

 
  ملخص ألهم السياسات  المحاسبية  4.3

  عتراف بالمصاريفتحقق اإليرادات واإل
  المتعثرة. مانيةئتستثناء فوائد وعموالت التسهيالت االالفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بايتم تحقق إيرادات 

ات عتراف بأرباح توزيعات األسهم من الشركم الخدمات المتعلقة بها، ويتم اإليتم تسجيل العموالت كإيرادات عند تقدي
  المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها.

  يف على أساس مبدأ االستحقاق.يتم االعتراف بالمصار 

   ئتمانيةالتسهيالت اال 
  قة.والفوائد المعل ئتمانيةعد تنزيل مخصص تدني التسهيالت االبالكلفة ب ئتمانيةيتم إدراج التسهيالت اال

ما المباشرة إذا تبين عدم إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة للبنك وعند ئتمانيةلتسهيالت االايتم تكوين مخصص تدني 
وعندما  المباشرة ئتمانيةن حدثًا ما قد أثر سلبًا على التدفقات النقدية المستقبلية للتسهيالت االأيتوفر دليل موضوعي على 

  . الموحدة تسجل قيمة المخصص في قائمة الدخليمكن تقدير هذا التدني، 
المعد لها مخصصات في حال عدم جدوى اإلجراءات المتخذة لتحصيلها بتنزيلها من  ئتمانيةالتسهيالت االيتم شطب 

. لموحدةا المخصص وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية ويتـم تحـويل أي فائض في المخصص، إن وجد، لقائمة الدخل
  يضاف المحصل من الديون السابق شطبها إلى اإليرادات.

سنوات والفوائد المعلقة والمخصصات المتعلقة بها من القوائم  6ستبعاد التسهيالت التي مضى على تعثرها أكثر من يتم إ
  للبنك وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.الموحدة  المالية

  إستثمارات في موجودات مالية 
ونها ، في حال عدم كمصاريف االقتناء المباشرةيتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. الحقًا لإلعتراف المبدئي، يتم قيد جميع الموجودات المالية إما 
  كما يلي:بالقيمة العادلة أو بالكلفة المطفأة، 

  موجودات مالية بالقيمة العادلة 
أدوات الملكية والمشتقات المالية والتي يتم االعتراف بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، ويحق للمنشأة تصنيف هي 

  .أدوات الملكية غير المحتفظ بها ألغراض المتاجرة، بإختيار ال يمكن التراجع عنه، من خالل قائمة الدخل الشامل
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يتم قيد  فإنه ،في حال تم اختيار تصنيف أدوات الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
التغير في القيمة العادلة في حساب خاص ضمن حقوق الملكية، وعند التخلص منها يتم قيد األرباح أو الخسائر في 

  .الموحدة حساب األرباح المدورة مباشرة، وال يتم قيدها في قائمة الدخل
  تالمها.عند نشوء الحق في اسالموحدة خل يتم قيد أرباح توزيعات األسهم من االستثمار في األوراق المالية في قائمة الد

  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  أدوات الدين التي يتوافر بها الشرطين التاليين:هي 

  دية.ين لتحصيل تدفقات نقدية تعاقأن تكون أداة الدين متضمنة في نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بأدوات الدِّ  -
 ين تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تمثل فقط دفعات رأس المال والفوائدأن تتضمن الشروط التعاقدية ألداة الدِّ  -

  عليها.
ائمة بالقيمة العادلة من خالل ق ةيف األداة المالية كموجودات ماليوفي حال عدم توفر أحد الشرطين، أو كليهما، يتم تصن

تصنيف األداة المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  عتمادإالدخل. كما يتوفر للبنك الخيار ب
  حتى لو توفرت الشروط المذكورة في حال أن يقلل هذا التصنيف أي إعتراف غير ثابت أو غير مالءم.

نزيل خسائر التدني، ، بعد تين بالكلفة المطفأة، بإستخدام طريقة الفائدة الفعليةالحقًا لإلعتراف المبدئي، يتم قيد أدوات الدِّ 
إن وجدت. يقوم البنك بدراسة وجود أدلة على تدني القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية، وفي حال وجود هذه األدلة 

ي . يتم قيد إيرادات الفوائد من الموجودات المالية بالكلفة المطفأة فالموحدة يتم إحتساب وقيد مبلغ التدني في قائمة الدخل
  .الموحدة ة الدخلقائم
  المالية الموجوداتستبعاد إ

ويل من التدفقات النقدية لهذه الموجودات، أو عند تح يتم استبعاد الموجودات المالية عند انتهاء الحق التعاقدي لإلنتفاع
الموجودات المالية وجميع المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى. في حال لم يقم البنك بتحويل أو إبقاء كل المخاطر 

لمطلوبات اوالعوائد األساسية وأبقت السيطرة على األصول المحولة، يسجل البنك حصته المتبقية في الموجودات ويسجل 
بقيمة المبالغ المتوقع دفعها. إذا أبقى البنك كل المخاطر وعوائد الملكية لملكية الموجودات المالية المحولة، يستمر البنك 

  في تسجيل الموجودات المالية.

  قياس القيمة العادلة
لقيمة العادلة ا تاريخ القوائم المالية.يتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية مثل المشتقات والموجودات غير المالية في 

لبيع أصل أو سداد التزام وذلك من خالل عملية منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.  هي المقابل المالي
  و سداد المطلوبات إما في:ألعادلة على فرضية بيع الموجودات يعتمد قياس القيمة ا

  سوق رئيسي لألصل أو االلتزام. -
  حال غياب السوق الرئيسي، في سوق أكثر مالئمة للموجودات والمطلوبات.أو في  -

  يجب أن يكون للبنك القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.
يتم قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام الفرضيات التي سيستخدمها المشاركين عند تسعير الموجودات 

  ت، على فرض ان المشاركين في السوق هدفهم تحقيق منافع اقتصادية.والمطلوبا
يستخدم البنك أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك من خالل 

  مالحظتها.زيادة استخدام معطيات ذات صلة يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام المعطيات التي ال يمكن 
من هرم تصنف ضالموحدة جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة المصرح عنها في القوائم المالية 

  القيمة العادلة، كما هو موضح أدناه: 
  المستوى االول: باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة.

 خدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.المستوى الثاني: باست
 المستوى الثالث: باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
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في نهاية كل فترة ماليه يحدد البنك فيما إذا كانت هنالك عمليات نقل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل 
إعادة تقييم التصنيف (استنادا إلى أقل مستوى معطيات له اثر جوهري على قياس القيمة العادلة ككل) للموجودات 

  على أساس متكرر. الموحدة والمطلوبات و يتم االعتراف بها في القوائم المالية 
يقوم مخمنين خارجيين معتمدين بالمشاركة في تقييم الموجودات الجوهرية. بعد النقاش مع هؤالء المخمنين الخارجيين، 

 يقوم البنك باختيار األساليب والمدخالت والتي ستستخدم للتقييم في كل حالة.
ئح من الموجودات وفقًا لطبيعة وخصائص ومخاطر ومستوى لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قام البنك بتحديد شرا

 القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات.

  التقــاص
فقط عندما حدة المو وائم المالية قاليتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وٕاظهار المبلغ الصافي في 

ت ا يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوباتتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندم
  في نفس الوقت.

  واآلالت والمعدات ممتلكاتال
جدت. تشمل إن و  ،واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ممتلكاتتظهر ال
 واآلالت والمعدات ومصاريف ممتلكاتواآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات ال ممتلكاتكلفة ال

ل عتراف. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخة طويلة األجل اذا تحققت شروط اإلالتمويل للمشاريع اإلنشائي
النتاجي إلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر احتساب اإستهالك األراضي. يتم إعند تحققها. ال يتم الموحدة 

  المتوقع كما يلي:
  العمر اإلنتاجي  

 (سنوات)
 

  50  وعقارات يمبان
  17-6  أثاث ومعدات 

  10 - 5  أجهزة الحاسب اآللي
  5  تحسينات المأجور

  7  وسائل نقل
يتم شطب أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود 
منفعة إقتصادية متوقعة من استخدام البند أو التخلص منه. يتم قيد أي ربح او خسارة ناتجة عن شطب البند، والذي يمثل 

  .الموحدة فترية للبند، في قائمة الدخلالفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة الد
تتم مراجعة القيم المتبقية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم 

  تعديلها الحقًا، إن لزم األمر. 

  الموجودات غير الملموسة
ندماج تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ الحصول عليها. أما الل اإلالموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خ

  ندماج فيتم تسجيلها بالكلفة.عليها من خالل طريقة أخرى غير اإلالموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول 
م إطفاء تيتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة.  وي

ما . أالموحدة طفاء في قائمة الدخلمحدد خالل هذا العمر ويتم قيد اإلالموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني 
لموحدة االموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية 

  .الموحدة في قائمة الدخلويتم تسجيل أي تدني في قيمتها 
  فس الفترة.في ن الموحدة ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الدخل
مراجعة  . كذلك يتمالموحدة يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ القوائم المالية

  لزمني لتلك الموجودات ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.تقدير العمر ا
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تشمل الموجودات غير الملموسة أنظمة وبرامج الحاسب اآللي وتقوم إدارة البنك بتقدير العمر الزمني لكل بند حيث يتم 
  سنوات. 10إطفاء أنظمة وبرامج الحاسب اآللي بطريقة القسط الثابت على فترة 

  حليفة  شركاتإستثمار في 
نفوذًا لبنك لالحليفة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركة الحليفة هي تلك التي يكون يتم قيد اإلستثمار في الشركات 

مؤثرًا عليها وهو القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وليس 
  . التحكم بهذه السياسات

ليه الحليفة في قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة، مضافًا إات وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يظهر اإلستثمار في الشرك
ت االحليفة. يتم قيد الشهرة الناتجة عن شراء الشركات من صافي موجودات الشرك البنكالتغيرات الالحقة في حصة 

مارات فيها، حيث ال يتم إطفاء هذه الشهرة أو دراسة التدني في قيمتها بشكل الحليفة كجزء من القيمة الدفترية لإلستث
  منفصل. 

الحليفة في قائمة الدخل الموحدة. يتم استبعاد األرباح والخسائر ات من صافي نتائج أعمال الشرك البنكيتم اظهار حصة 
  الحليفة.ات في الشرك البنكالحليفة وفقا لنسبة ملكية ات والشرك البنكالناتجة عن المعامالت بين 

تتوافق السياسات بإجراء تعديالت ل البنكقوم ي. عند الضرورة بنكالحليفة هي ذات السنة المالية للات إن السنة المالية للشرك
  .للبنكالحليفة مع السياسات المحاسبية ات المتبعة في الشرك

في  تثماراتهعلى اسناك ضرورة لقيد خسائر تدني إضافية ما إذا كان ه البنكقرر يالحقًا إلستخدام طريقة حقوق الملكية 
ى بتحديد ما إذا كان هناك وجود ألدلة موضوعية تشير إلالموحدة في تاريخ القوائم المالية  البنك يقومالحليفة.  اتالشرك

ني والتي تمثل قيمة التد بإحتساب البنكقوم يالحليفة. في حال وجود هذه األدلة، ات تدني في قيمة اإلستثمار في الشرك
  .الفرق بين القيمة الدفترية لإلستثمار والقيمة المتوقع إستردادها ويتم قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الموحدة

  المخصصات
ث سابقة ناشئة عن أحدا الموحدة يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على البنك إلتزامات في تاريخ القوائم المالية

  إللتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل ُيعتمد عليه.وأن تسديد ا

  مخصص الضرائب
) وبموجب النسب الضريبية المقررة وفقًا 12يقوم البنك باقتطاع مخصصات الضريبة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (

الذي يعفي و  2007سنة الصادر في للقوانين واألنظمة والتعليمات السارية المفعول في فلسطين والمرسوم الرئاسي 
تاريخ القوائم وحتى  2007محافظات الجنوب (قطاع غزة) من الضرائب. وبالتالي فإن مخصص الضرائب لألعوام من 

  ال يشمل نتائج أعمال فروع البنك في قطاع غزة. المالية

بالفروقات الزمنية المؤقتة كما بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة،  ) باإلعتراف12يقضي المعيار المحاسبي الدولي رقم (
   .ضريبية مؤجلةأو مطلوبات ، نتيجة لذلك قد يترتب على البنك قيد موجودات كضرائب مؤجلة

و أإن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو إستردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات 
المطلوبات في القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها. يتم احتساب الضرائب المؤجلة 

تطبيقها  وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع ةالموحدباستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي 
  حقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.عند تسوية االلتزام الضريبي أو ت

 

تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن 
ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير الموحدة األرباح المعلنة في القوائم المالية 

السنة المالية وٕانما في سنوات الحقة أو خسائر متراكمة مقبولة ضريبيًا أو بنودًا ليست خاضعة أو مقبولة قابلة للتنزيل في 
  التنزيل ألغراض ضريبية.
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 النقد وما في حكمه
هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر. وتتضمن النقد واألرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 

ى البنوك والمؤسسات المصرفية وتنزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة واألرصدة لد
  أشهر.

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

  أعمال أخرى.وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات 
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
  امالت. في تاريخ إجراء المع يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة

لقوائم ايتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية السائدة في تاريخ 
 .الموحدة المالية

اريخ تحديد تيتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في 
  قيمتها العادلة.

  .الموحدة يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل
مثل (جنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يتم تسجيل فروقات التحويل للموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األ

  .الموحدة ) في قائمة الدخل الشاملخالل الدخل الشاملالموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
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  ستخدام التقديراتإ
وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في  الموحدة إن إعداد القوائم المالية

المحتملة. كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في  مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللتزامات
اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في بنود الدخل الشامل األخرى. وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك إصدار 

ضرورة على لأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. إن التقديرات المذكورة مبنية با
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.
  معقولة ومفصلة على النحو التالي: الموحدة عتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم الماليةإفي 
يتم مراجعة مخصص تدني التسهيالت االئتمانية ضمن األسس الموضوعة من قبل سلطة النقد الفلسطينية ووفقًا  -

 ).39لمعيار المحاسبة الدولي رقم (
ساب إحت تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات -

عتمادًا على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرات األعمار اإلنتاجية المتوقعة إاالستهالكات واإلطفاءات السنوية 
 .الموحدة في المستقبل، ويتم تسجيل خسارة التدني (إن وجدت) في قائمة الدخل

بها  قوانين في المناطق التي يعمليتم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروف الضرائب وفقًا لألنظمة وال -
  البنك والمعايير المحاسبية.

م أخذ لتقدير أي تدٍن في قيمتها ويتالمطفأة تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة  -
 للسنة. الموحدة التدني في قائمة الدخل

 لبنك.إلتزامات قضائية إستنادًا لرأي المستشار القانوني ليتم التخصيص للقضايا المرفوعة على البنك لمواجهة أية  -

  نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية .4
 يشمل هذا البند ما يلي:

 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 423.520.959  159.968.658  نقد في الصندوق
    أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:

 981.644  14.602.782 الطلبحسابات جارية وتحت 
 60.225.670  - ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

 153.678.453  171.650.884 متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي
 346.222.324  638.406.726 

 

) االحتفاظ لدى سلطة النقد الفلسطينية بإحتياطي 2010/67يتعين على البنك وفقًا لتعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم (
 االحتياطيات هذه على فوائد دفع على الفلسطينية النقد سلطة تعمل من كافة ودائع العمالء. ال %9إلزامي نقدي بنسبة 

 نةمدي في الممنوحة للتسهيالت القائم الرصيد قيمة تخفيض ) يتم2/2012رقم ( التعليمات وبموجب اإللزامية النقدية
 اإللزامي النقدي. االحتياطي قبل إحتساب القطاعات لبعض القدس

  

 ال تدفع سلطة النقد الفلسطينية للبنوك أية فوائد على أرصدة الحسابات الجارية.
 

  .%0.10إلى  %0.07تدفع سلطة النقد الفلسطينية فوائد على الودائع ألجل تتراوح بين 
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  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية .5
  يشمل هذا البند أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  كما يلي:

 2014 2013 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

    بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:
 47.329 6.892  حسابات جارية وتحت الطلب

 36.734.838 29.682.652 ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل
 29.689.544  36.782.167 
     

     بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:
 100.312.954  279.698.482 حسابات جارية وتحت الطلب

 199.862.978  248.058.582 ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل
  13.790.000   24.312.000  ودائع تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر 

 552.069.064  313.965.932 
 581.758.608  350.748.099  

 

 2013و 2014كانون األول  31بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد كما في -
 دوالر أمريكي، على التوالي. 100.138.431دوالر أمريكي ومبلغ  279.319.649مبلغ 

 دوالر أمريكي. 1.132.110مبلغ  2013و 2014كانون األول  31بلغت األرصدة مقيدة السحب كما في  -

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .6
 7.085.308دوالر أمريكي و 7.367.695يمثل هذا البند أسهم مدرجة في بورصة فلسطين بلغت قيمتها العادلة مبلغ 

  ، على التوالي.2013و 2014كانون األول  31دوالر أمريكي كما في 
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  مباشرة ائتمانيةتسهيالت  .7
  يشمل هذا البند ما يلي:

 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

    أفراد
  328.288.709   385.063.243 قروض 

 3.338.066  4.107.132 حسابات جارية مدينة
 35.187.199  37.096.555  بطاقات ائتمان

 27.171.248  39.987.931  حسابات المكشوفين بالطلب
  

    شركات
 208.910.342  246.586.439 قروض 

 121.113.875  126.105.513 حسابات جارية مدينة
 34.554.674  29.014.626  حسابات المكشوفين بالطلب

  

    مؤسسات
 10.363.957  11.615.374 قروض 

 112.122  971.962 حسابات جارية مدينة
 2.140.280  254.670  حسابات المكشوفين بالطلب

  

    عامقطاع 
 86.561.095  170.095.402 قروض 

 258.102.308  115.317.814 حسابات جارية مدينة
 1.166.216.661  1.115.843.875 

 )3.938.745(  )4.383.794( فوائد وعموالت معلقة
 )8.264.112(  )10.007.223( مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

 1.151.825.644  1.103.641.018 
 

 فيما يلي ملخص الحركة على حساب الفوائد والعموالت المعلقة خالل السنة:
 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 2.098.742  3.938.745 الرصيد في بداية السنة
  1.808.669   1.021.530  فوائد معلقة خالل السنة

 6ن مفوائد معلقة محولة لتسهيالت ائتمانية مضى على تعثرها أكثر 
 -  )257.627( سنوات

 )31.334(  )120.744( فوائد معلقة تم شطبها 
 62.668  )198.110( فروقات عملة

 3.938.745  4.383.794 الرصيد في نهاية السنة 
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 فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة خالل السنة:
 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 6.440.340  8.264.112 الرصيد في بداية السنة
  -  )1.319.424(  إسترداد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية 

 1.829.775  3.025.222  التخصيص خالل السنة
إستبعاد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مضى على تعثرها أكثر 

 )20.172(  )558.625(  سنوات 6 من
  )55.052(   )103.983(  تسهيالت ائتمانية معدومة مخصص تم شطبه مقابل

 69.221  699.921  فروقات عملة
 8.264.112  10.007.223 الرصيد في نهاية السنة

  
  سنوات: 6فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة التي مضى على تعثرها أكثر من 

  2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 2.733.903  2.674.645  الرصيد في بداية السنة
 20.172  558.625  اإلضافات

  )53.865(   )40.607(   مخصص تم شطبه مقابل تسهيالت إئتمانية معدومة
 )25.565(  )442.264(   فروقات عملة

 2.674.645  2.750.399  الرصيد في نهاية السنة
  

دوالر أمريكي كما في  2.879.137تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا البالغة تظهر القروض بالصافي بعد  -
 .2013كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  2.361.510مقابل  2014كانون األول  31

طة النقد لبلغ إجمالي التســـهيالت االئتمانية المباشـــرة المصـــنفة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة وفقًا لتعليمات ســـ -
) من %2.22دوالر أمريكي أي ما نســـــــــــــبته ( 25.838.214مبلغ  2014كانون األول  31الفلســـــــــــــطينية كما في

دوالر  25.544.192إجمالي التســــــــــــــهيالت االئتمانية المباشــــــــــــــرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة مقابل مبلغ 
ة المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة كما ) من إجمالي التسهيالت االئتماني%2.30أمريكي أي ما نسبته (

 .2013كانون األول  31 في
دوالر  21.358.975بلغت التســــــــــــــهيالت االئتمانية المباشــــــــــــــرة المتعثرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة مبلغ  -

ة كما فوائد والعموالت المعلق) من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل ال%1.84أمريكي أي ما نسبته (
) من إجمـالي %2.20دوالر أمريكي أي مـا نســــــــــــــبتـه ( 24.442.375مقـابـل مبلغ  2014كـانون األول  31في 

 .2013كانون األول  31التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة كما في
) تم إستبعاد التسهيالت االئتمانية المباشرة المتعثرة والتي 1/2008بناًء على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( -

سنوات من القوائم المالية للبنك. بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة المستبعدة من  6مضى على تعثرها اكثر من 
دوالر  4.299.675دوالر أمريكي و 4.636.087مبلغ  2013و  2014كانون األول  31القوائم المالية كما في 

يد المخصــــــــــــــص والفوائد المعلقة للحســـــــــــــــابات المتعثرة مبلغ  دوالر أمريكي  2.750.399أمريكي كما بلغ رصــــــــــــــ
 دوالر أمريكي، على التوالي.  2.674.645و

) من %24.45دوالر أمريكي أي ما نســبته ( 285.144.415بلغت التســهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع العام  -
دوالر أمريكي أي  344.663.403مقابل  2014كانون األول  31االئتمانية المباشرة كما في إجمالي التسهيالت 

 .2013كانون األول  31) كما في % 30.89ما نسبته (
دوالر أمريكي أي ما نســبته  7.362.834بلغت التســهيالت االئتمانية الممنوحة بكفالة الســلطة الوطنية الفلســطينية  -

 26.980.620مقابل  2014كانون األول  31ت االئتمانية المباشــــــــــرة كما في ) من إجمالي التســــــــــهيال0.63%(
 .2013كانون األول  31) كما في %2.42دوالر أمريكي أي ما نسبته (

دوالر أمريكي كما في  315.045.953 بلغت القيمة العادلة للضــــمانات المقدمة مقابل التســــهيالت االئتمانية مبلغ -
 .2013كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  246.862.597مقابل  2014كانون األول  31
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دوالر  4.768.919مبلغ  2013و 2014كانون  31بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحة لغير المقيمين كما في  -
  دوالر أمريكي، على التوالي. 4.825.918أمريكي و

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

   2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   
 49.195.572   57.235.956   الصناعة 

 65.824.071  74.630.745   قطاع الخدمات
 143.698.003  159.022.358   تجارة بالجملة والمفرق

 76.770.573  80.855.810   عقارات واإلنشاءاتال
 2.000.961  566.107   النقل

 6.094.595  5.799.849   الزراعة
 17.029.213  15.869.771   السياحة

 10.035.492  11.998.022   القطاع المالي
 344.362.091  285.144.415   القطاع العام

 396.894.559  470.709.834   سلع إستهالكية
   1.161.832.867  1.111.905.130 

 

 يقوم البنك بمنح تسهيالت ائتمانية مضمونة من قبل موسسات ضمان القروض، فيما يلي توزيع هذه التسهيالت االئتمانية:
 2014كانون األول  31
  

    الرصيد القائم    المبلغ الممنوح  
تغطية الجهة 

  الديون المتعثرة    الضامنة 
  أمريكيدوالر     %    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  نوع التسهيالت

  4.706.393    70    9.629.599    14.725.059  قروض إنتاجية
  1.027.850    60    5.515.620    6.808.308  قروض تشغيلية
  -    50    4.842.077    5.677.206  قروض تنموية

  -    100-35    3.795.537    5.873.487  قروض مشاريع صغيرة ومتوسطة
  33.084.060    23.782.130        5.734.243  
                

 2013كانون األول  31
  

    الرصيد القائم    المبلغ الممنوح  
تغطية الجهة 

  الديون المتعثرة    الضامنة 
  دوالر أمريكي    %    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  نوع التسهيالت

  5.574.399    70    7.057.823    11.769.500  قروض إنتاجية
  197.902    60    1.859.711    2.733.974  قروض تشغيلية
  -    50    4.453.074    5.674.640  قروض تنموية

  -    100-35    5.132.522    6.165.509  قروض مشاريع صغيرة ومتوسطة
  26.343.623    18.503.130        5.772.301  
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل .8
  خالل قائمة الدخل الشامل ما يلي:تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 

  
أسهم مدرجة في أسواق

  محافظ استثمارية  مالية

موجودات مالية غير
مدرجة في أسواق 

 المجموع   مالية
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي   

        2014كانون األول  31
  6.452.631    243.310   1.193.508   5.015.813   محلي
  16.219.310    -   8.922   16.210.388   أجنبي

   21.226.201   1.202.430   243.310    22.671.941 
         2013كانون األول  31

  6.356.551    175.920   1.320.478   4.860.153   محلي
  15.957.413    -   12.770   15.944.643   أجنبي

   20.804.796   1.333.248   175.920    22.313.964 
  

  ب إحتياطي القيمة العادلة:افيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حس
  2014    2013  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
  )6.222.738(    )5.159.800(  الرصيد في بداية السنة

  639.091    762  إحتياطي القيمة العادلة لنتائج بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المدورة
  423.847    361.145  التغير في القيمة العادلة 
  )5.159.800(    )4.797.893(  الرصيد في نهاية السنة

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة  .9
  تشمل الموجودات المالية بالكلفة المطفأة ما يلي:

 

  

 أذونات خزينة حكومية
سندات مالية مدرجة 

   أسواق مالية في

سندات مالية غير 
أسواق  مدرجة في
 المجموع    مالية

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي   
        2014كانون األول  31

  14.900.000    14.900.000   -  -   محلي
  211.743.035    -   123.986.408  87.756.627   أجنبي

   87.756.627  123.986.408   14.900.000    226.643.035  
         2013كانون األول  31

  13.900.000    13.900.000   -  -   محلي
  132.694.774    -   90.968.846  41.725.928   أجنبي

   41.725.928  90.968.846   13.900.000    146.594.774 
  9إلى  %1.75تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالكلفة المطفأة بالدوالر األمريكي بين%. 
 7.95إلى  %4.08بالدينار األردني بين  تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالكلفة المطفأة%.  
 4.88إلى  %3.63باليورو بين  تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالكلفة المطفأة%. 
  سنوات عشرتتراوح فترات إستحقاق هذه الموجودات المالية من شهر الى.  
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  حليفة إستثمار في شركات .10
  :الحليفة كاتفيما يلي تفاصيل اإلستثمار في الشر 

 
 الملكية بلد

  كانون األول  31
2014  

كانون األول  31
2013 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي % الـتأسيس 
  12.750.395  13.617.662  21 فلسطين شركة البنك اإلسالمي العربي

 الشركة الفلسطينية لنقل األموال 
 والمقتنيات الثمينة والخدمات    
 258.310   25 فلسطين  المصرفية (أمان)   

 

229.137 
  شركة أبراج للتنمية واإلستثمار

 4.816.934   21 فلسطين  (أبراج)  
 

4.091.167 
       18.692.906  17.070.699 

  

تأســـــســـــت شـــــركة البنك اإلســـــالمي العربي المســـــاهمة العامة المحدودة ومقرها الرئيســـــي في مدينة البيرة وباشـــــرت نشـــــاطها 
ســـــتثمار وفقًا والتجارية وأعمال اإلمن خالل القيام بممارســـــة األعمال المصـــــرفية والمالية  1996المصـــــرفي في مطلع عام 

لرئيســــي بمدينة البيرة وفروعه المنتشــــرة في فلســــطين. يتألف رأســــمال ألحكام الشــــريعة اإلســــالمية وذلك من خالل المركز ا
  مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم. 50البنك اإلسالمي العربي المكتتب به من 

  

وتقوم بتقديم  2008تأســــســــت الشــــركة الفلســــطينية لنقل األموال والمقتنيات الثمينة والخدمات المصــــرفية في فلســــطين ســــنة 
  مات نقل النقود والمقتنيات الثمينة واألوراق التجارية داخل وخارج فلســــــــــطين. يتألف رأســــــــــمال الشــــــــــركة المكتتب به منخد
  مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم. 1
  

قارية ومن أهدافها القيام بأعمال اإلنشـــاء واألنشـــطة الع 2008تأســـســـت شـــركة أبراج للتنمية واإلســـتثمار في فلســـطين عام 
 مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم. 21.4التجارية بكافة أنواعها. يتألف رأسمال الشركة المكتتب به من 

 فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على قيمة االستثمار في شركات حليفة: 
 2014  2013 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 11.524.968 17.070.699  الرصيد في بداية السنة 

 488.229 753.559   *اإلضافات
 4.294.126 -  **موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل المحول من 

  763.376  868.648  حصة البنك من نتائج أعمال الشركات الحليفة
 17.070.699  18.692.906  الرصيد في نهاية السنة 

  

 2013، ويمثل البند لعام للتنمية واإلستثمارالمبالغ المسددة في رأسمال شركة أبراج  2014لعام يمثل هذا البند   *
المبالغ المدفوعة مقابل الزيادة في رأسمال البنك اإلسالمي العربي من خالل اإلكتتاب الخاص الذي تم في نفس 

 السنة. 

الستثماره في كٍل من الشركة الفلسطينية لنقل األموال بتغيير المعالجة المحاسبية  2013خالل عام قام البنك  **
 وشركة أبراج للتنمية واإلستثمار اللتان كانتا مدرجتين سابقًا ضمن موجودات والمقتنيات الثمينة والخدمات المصرفية

 نمالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل إلى استثمار في شركات حليفة وذلك إثر تمكن البنك م
لية تم ادراج هاتين الشركتين الحليفتين بالكلفة األص الحصول على نفوذ مؤثر في مجلس ادارة كٍل من الشركتين.

 150.000دوالر أمريكي، بعد إسترداد خسائر تدني تم تسجيلها في فترات سابقة بمبلغ  4.294.126والبالغة 
 دوالر أمريكي
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  وآالت ومعدات ممتلكات .11
 

 ومعدات أثاث  وعقارات مباني
  أجهزة 

  الحاسب اآللي 
تحسينات 
  وسائل نقل  المأجور

  
 المجموع

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 2014
                      :الكلفة

74.937.825 3.095.8522.019.711 35.641.9476.622.721 27.557.594 2014كانون الثاني  1كما في 
13.004.526 118.609 276.057 164.376 8.334.042 4.111.442 اإلضافات

 (56.828) (54.768) - - (2.060) - االستبعادات
87.885.523 3.371.9092.083.552 43.973.9296.787.097 31.669.036 2014كانون األول  31كما في 

       المتراكم: اإلستهالك
35.350.550 2.492.6431.406.312 21.398.0286.021.725 4.031.842 2014كانون الثاني  1كما في 

 4.593.234 176.886 312.118 233.674 3.452.951 417.605 االستهالك للسنة
 (39.783) (38.790) - - (993) - االستبعادات

39.904.001 2.804.7611.544.408 24.849.9866.255.399 4.449.447 2014كانون األول  31كما في 
  صافي القيمة الدفترية:

47.981.522 539.144 567.148 19.123.943531.698 27.219.589 2014كانون األول  31كما في 
 

 
 أثاث ومعدات  وعقارات مباني

  أجهزة 
  الحاسب اآللي 

تحسينات 
  وسائل نقل  المأجور

  
 المجموع

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 2013
                      :الكلفة

70.035.251 2.826.4681.899.462 31.684.7686.406.294 27.218.259 2013كانون الثاني  1كما في 
 5.206.232 181.249 269.384 216.591 4.199.673 339.335 اإلضافات

 )303.658(  )61.000( - )164( )242.494( - االستبعادات
74.937.825 3.095.8522.019.711 35.641.9476.622.721 27.557.594 2013كانون األول  31كما في 

                      اإلستهالك المتراكم:
31.208.190 2.226.5881.256.830 18.287.7035.796.309 3.640.760 2013كانون الثاني  1كما في 

 4.265.375 197.303 266.055 225.429 3.185.506 391.082 االستهالك للسنة
 )123.015( )47.821( - )13( )75.181( - االستبعادات

35.350.550 2.492.6431.406.312 21.398.0286.021.725 4.031.842 2013كانون األول  31كما في 
  صافي القيمة الدفترية:

39.587.275 613.399 603.209 14.243.919600.996 23.525.752 2013كانون األول  31كما في 

كانون األول  31 دوالر أمريكي كما في 9.759.579بمبلغ  كة للبنك لممارسة أعماله المصرفيةمملو  أراضٍ عقارات المباني و ال تشمل
 .2013كانون األول  31و 2014

تبلغ كلفتها و  والشركات التابعة واآلالت والمعدات بنود مستهلكة بالكامل وال زالت تستخدم في عمليات البنك ممتلكاتتتضمن ال
  التوالي. ، على2013و 2014 كانون األول 31ي دوالر أمريكي كما ف 18.400.742ودوالر أمريكي  22.629.106
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 مشاريع تحت التنفيذ .12
يشمل هذا البند أعمال إنشاء مبنى اإلدارة العامة في منطقة اإلرسال وأعمال تشطيب وتوسيع وتحسينات مأجور لفروع 

  الجديدة، فيما يلي تفاصيل الحركة على المشاريع تحت التنفيذ:  البنك
  2014  2013 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي  

 5.040.203  8.291.148  الرصيد في بداية السنة
 5.229.192  3.364.498  إضافات 

 )1.978.247(  )9.383.253(  محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات
 8.291.148  2.272.393  السنةالرصيد في نهاية 

 

دوالر  1.661.564تقدر بمبلغ  2014كانون األول  31إن الكلفة المتوقعة الستكمال المشاريع تحت التنفيذ كما في 
 أمريكي.

  موجودات أخرى .13
  يشمل هذا البند ما يلي:

 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 3.219.254  2.773.973 دفعات مقدمة
 1.438.180  1.284.479 مخزون قرطاسية ومطبوعات

   3.226.098  2.121.676 موجودات غير ملموسة 
 2.201.515  2.974.481 فوائد وعموالت مستحقة 

  3.147.068   6.270.934  ات تابعةذمم عمالء شرك
  50.412   187.589  شيكات مقاصة 

 2.128.827  2.620.339 حسابات مدينة أخرى 
 19.337.893  14.306.932 
 خالل السنة الملموسة غيرعلى الموجودات  فيما يلي الحركةالحاسب اآللي،  ل هذا البند برامجيمث: 
  2014  2013 
  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي 

 1.656.459   2.121.676 الرصيد في بداية السنة
 780.849   1.508.275  إضافات
 )315.632(   )403.853(  إطفاءات
 2.121.676   3.226.098 في نهاية السنة الرصيد

 ودائع سلطة النقد الفلسطينية .14
دوالر أمريكي  24.086.209تمثل ودائع سلطة النقد الفلسطينية ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر تبلغ قيمتها 

  ، على التوالي. 2013و 2014 كانون األول 31دوالر أمريكي كما في  90.206.966و
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  ومؤسسات مصرفيةودائع بنوك  .15
  يشمل هذا البند ما يلي:

 
حسابات جارية وتحت

 الطلب
ودائع ألجل تستحق 
 المجموع  خالل ثالثة أشهر

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
     2014كانون األول  31

 123  -  123 محلي
 753.646  -  753.646 أجنبي

 753.769  -  753.769 
      2013األول كانون  31

 79.338.470  79.338.470  - محلي
 63.061.221  -  63.061.221 أجنبي

 63.061.221  79.338.470  142.399.691 

  ودائع العمالء .16
  يشمل هذا البند ما يلي:

 2014  2013 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 696.379.503  804.124.845 حسابات جارية وتحت الطلب
 545.553.169  605.999.524 التوفيرودائع 

 413.138.761  487.401.999 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
 13.463.801  10.954.252  دائنة مؤقتاً  -مدينة  حسابات

 1.908.480.620  1.668.535.234 
 

دوالر أمريكي مقابل  287.600.583مبلغ  2013و 2014كانون األول  31بلغت ودائع القطاع العام كما في  -
  من إجمالي الودائع، على التوالي. %9.43و %15.03دوالر أمريكي أي ما نسبته  157.900.665

 1.421.135.570مبلغ  2013و 2014كانون األول  31بلغت قيمة الودائع التي ال تتقاضــــــــــــــى فوائد كما في  -
من إجمالي الودائع،  %75.12و %74.28دوالر أمريكي أي ما نسبته  1.258.310.308دوالر أمريكي مقابل 

 على التوالي.
دوالر أمريكي مقابل  49.621.993مبلغ  2013و 2014 كانون األول 31بلغت قيمة الودائع الجامدة كما في  -

 من إجمالي الودائع، على التوالي. %4.56و %2.59دوالر أمريكي أي ما نسبته  76.416.598
دوالر أمريكي مقابل  1.230.491مبلغ  2013و 2014كانون األول  31في  بلغت قيمة الودائع المحجوزة  كما -

  من إجمالي الودائع، على التوالي. %0.09و %0.06دوالر أمريكي أي ما نسبته  1.509.786

 تأمينات نقدية .17
  يشمل هذا البند تأمينات نقدية مقابل:

 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 35.052.282  118.490.162 مباشرةتسهيالت ائتمانية 
 33.162.218  26.182.962 تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

 8.813.531  9.370.331 أخرى
 154.043.455  77.028.031 
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 مخصصات متنوعة .18

 
  رصيد

 بداية السنة
  المكون

 خالل السنة
  المستخدم 
 خالل السنة

  رصيد
 نهاية السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي أمريكيدوالر  دوالر أمريكي 
       2014كانون األول  31

 16.804.653  )290.372(  2.237.128  14.857.897 تعويض نهاية الخدمة 
 1.515.580  -  -  1.515.580 مخصص قضايا 

 16.373.477  2.237.128  )290.372(  18.320.233 
        2013كانون األول  31

 14.857.897  )278.607(  2.881.585  12.254.919 تعويض نهاية الخدمة 
 1.515.580  -  -  1.515.580 مخصص قضايا 

 13.770.499  2.881.585  )278.607(  16.373.477 
  

  مخصصات الضرائب .19
والسنة المنتهية  2014كانون األول  31في  لقد كانت الحركة على حساب مخصصات الضرائب خالل السنة  المنتهية

  كما يلي: 2013كانون األول  31في 
  كانون األول 31  

2014    
كانون األول  31

2013  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 45.310.210   57.909.375  رصيد بداية السنة
 12.599.165   11.436.759  اضافات *

  -    )68.319.071(  **المسدد خالل السنة 
 57.909.375   1.027.063  رصيد نهاية السنة

 

  كانون األول 31  لسنة:مخصص الضرائب ل* فيما يلي تفاصيل 
2014    

كانون األول  31
2013  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
 12.599.165    12.427.899  للسنةالمكون المخصص 

  -    334.460   2012عجز سنوات سابقة ناتج عن تسوية ضريبية حتى سنة 
 -    )1.325.600(  2014وسنة  2013خصومات ضريبية تشجيعية عن سنة 
 12.599.165   11.436.759  للسنة المخصص الظاهر في قائمة الدخل

  

توصل البنك خالل السنة الى تسوية ضريبية مع وزارة المالية شملت جميع ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة   **
وذلك استنادًا إلى أحكام  2012وحتى  2006موظفيه عن الفترة من سنة  المستحقة على نتائج اعماله ورواتب

بشأن اعفاء مواطني ومكلفي المحافظات الجنوبية من الضرائب، حيث  2007) لسنة 18المرسوم الرئاسي رقم (
زة غ يتم اعفاء البنك من ضريبتي الدخل وضريبة القيمة المضافة على صافي األرباح المتأتية للبنك من فروعة في

والضرائب على رواتب موظفي هذه الفروع. نتج عن هذه التسوية الضريبية عجز في مخصصات الضرائب بمبلغ 
 دوالر أمريكي تم قيده في قائمة الدخل للسنة الحالية. 334.460

  

 ، علماً 2013 سنةه لالى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة عن نتائج اعمالالبنك توصل يلم 
بي اجراء ، ويتابع المستشار الضريتلك السنة خالل المدة القانونيةبأن البنك كان قد قام بتقديم االقرار الضريبي عن 

ع إن المبالغ الفعلية للضرائب التي قد تدفع تعتمد على نتائج المخالصات النهائية م التسوية النهائية مع دائرة الضريبة.
 السلطات الضريبية.

 
 2013 2014 ما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي للسنة:في
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 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
 53.037.996 51.659.265 الربح المحاسبي للبنك

 )1.658.818( )(4.247.041 أرباح غير خاضعة للضريبة
 10.374.167 7.044.958 مصروفات غير مقبولة ضريبياً 

 61.753.345 54.457.182 الخاضع لضريبة القيمة المضافةإجمالي الربح 
  

 42.806.590 37.261.172 صافي الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة *
 )5.904.357( )5.139.472( ينزل: ضريبة القيمة المضافة 

 )3.428.200( )3.766.235( ضريبة القيمة المضافة على الرواتب      
 33.474.033 28.355.465 الخاضع لضريبة الدخل الدخل

  
 6.694.807 5.669.486 ضريبة الدخل 

 12.599.165  10.808.961  مجموع الضرائب المستحقة
  12.599.165  12.427.899  المخصص المكون للسنة

  -  334.460  2012سنة  ىعجز سنوات سابقة ناتج عن تسوية ضريبية حت
 -   )1.325.600(  ** 2014وسنة  2013عن سنة  خصومات ضريبية تشجيعية

 12.599.165 11.436.759  للسنة المخصص الظاهر في قائمة الدخل

 %24 %23 نسبة الضريبة الفعلية

  يمثل هذا البند الربح الخاضع للضرائب لفروع وعمليات البنك التي تعمل في محافظات الشمال (مناطق الضفة
والخاص بإعفاء مكلفي الضرائب في  2007إلى المرسوم الرئاسي الصادر في حزيران  استناداً الغربية) وذلك 

يتم توزيع ايرادات ومصروفات فروع البنك وفقًا لتقديرات حيث المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) من الضرائب. 
  محددة من قبل اإلدارة. 

 2014قام بدفع مسبق على حساب نتائج عام ، كما 2013قام البنك بدفع الضرائب المستحقة عن أرباح عام   **
  وحصل على الخصومات التشجيعية ذات العالقة.

 مطلوبات أخرى .20
    يشمل هذا البند ما يلي:

 2014  2013 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 19.661.927  5.808.254 ضرائب مستحقة
 5.197.835  7.241.220 شيكات بنكية مصدقة

 4.027.281  5.472.329  ذمم دائنة
 2.832.882  3.453.673 أرصدة تحت التسوية مع سلطة النقد الفلسطينية

 2.565.692  3.361.469 توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة
 2.428.240  2.158.932 فوائد مستحقة وغير مدفوعة

 1.330.251   3.752.057 أمانات مؤقتة 
 990.000  920.000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

  619.057  437.012مستحق لصندوق ادخار الموظفين 
 4.103.075  5.169.043 أخرى

 37.956.034  43.574.195 
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   ويساهم شهريًا من الراتب األساسي لكل موظف  %5باقتطاع الموظفين  وفقًا لنظام صندوق إدخاريقوم البنك
الى حسابات تدار من قبل لجنة من موظفي البنك خارج حسابات البنك. البنك بنسبة مماثلة ويتم تحويل المبالغ 

 .لصندوق إدخار الموظفينمن البنك  مستحقرصيد يمثل هذا البند 

  عالوة إصدار .21
مليون سهم لإلكتتاب  13طرح  2007نيسان  6أقرت الهيئة العامة غير العادية للبنك في جلستها التي انعقدت في 

) 0.05همي البنك فقط بقيمة إسمية مقدارها دوالر أمريكي واحد للسهم وعالوة إصدار بقيمة (الثانوي مقصورًا على مسا
  دوالر أمريكي.  650.000دوالر أمريكي للسهم، بمجموع عالوة إصدار قدرها 

إدخال مؤسسة التمويل الدولية كشريك  2008حزيران  15كذلك أقر مجلس إدارة البنك في جلسته التي انعقدت في 
سهمًا بقيمة إسمية مقدارها دوالر أمريكي  4.070.239من رأس مال البنك أي ما يعادل  %5تيجي للبنك بمساهمة إسترا

دوالر  8.384.692) دوالر أمريكي للسهم الواحد، بمجموع عالوة إصدار قدرها 2.06واحد للسهم وعالوة إصدار بقيمة (
   أمريكي. 

 اإلحتياطيات .22
 اإلحتياطي اإلجباري

 اإلحتياطي لحساب تخصص سنوياً  الصافية األرباح من  10%نسبته ما يقتطع المصارف وقانون الشركات لقانون وفقاً 
 ال. البنك رأسمال يعادل ما الحساب لهذا المتجمعة المبالغ مجموع يبلغ أن قبل االقتطاع هـذا وقف يجوز ال اإلجباري.

  .الفلسطينية النقد سلطة من مسبقة بموافقة إال المساهمين على اإلجباري اإلحتياطي توزيع يجوز

 ختيارياإلحتياطي اإل
  . يمثل اإلحتياطي اإلختياري ما يتم إقتطاعه من قبل الشركات التابعة

  إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
بنسبة  )8/2014قيمة إحتياطي المخاطر الذي تم اقتطاعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( يمثل هذا البند

من  %0.5وواألرباح المعلقة  االئتمانية التمويالتاإلئتمانية المباشرة بعد طرح مخصص تدني  التسهيالتمن  1.5%
قة حتياطي أو تخفيضه على أي وجه إال بموافاإل هذا ال يجوز استخدام أي جزء من اإلئتمانية غير المباشرة. التسهيالت

  مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.

  تقلبات دورية إحتياطي
بنسبة  )1/2011يمثل هذا البند قيمة إحتياطي المخاطر الذي تم اقتطاعه وفقًا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (

تخدام س. ال يجوز إمن األرباح الصافية لتدعيم رأسمال المصرف ولمواجهة المخاطر المحيطة بالعمل المصرفي 15%
  ة أو تخفيضه على أي وجه إال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.أي جزء من إحتياطي التقلبات الدوري

 أرباح توزيعات  .23
دوالر أمريكي  22.500.000توزيع أرباح بمبلغ  2014نيسان  25أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها التي إنعقدت في 

دوالر  12.500.000دوالر أمريكي كأسهم مجانية  10.000.000وذلك بواقع  2013عن نتائج أعمال البنك لعام 
  أمريكي أرباح نقدية على مساهمي البنك كٌل بنسبة ما يملكه من أسهم البنك.

دوالر أمريكي  26.050.000توزيع أرباح بمبلغ  2013نيسان  26أقرت الهيئة العامة للبنك في جلستها التي إنعقدت في 
دوالر  10.050.000ودوالر أمريكي كأسهم مجانية  16.000.000وذلك بواقع  2012عن نتائج أعمال البنك لعام 

  أمريكي أرباح نقدية على مساهمي البنك كٌل بنسبة ما يملكه من أسهم البنك.
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  الفوائد الدائنة .24
  يشمل هذا البند الفوائد الدائنة على الحسابات التالية:

 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 37.159.067  44.377.352 قروض 
 30.871.159  24.701.400 حسابات جارية مدينة

 8.466.383  8.659.505 حسابات طلب مكشوفة
 7.813.869  7.202.267 موجودات مالية 
 3.124.403  3.285.275 بطاقات ائتمان 

 3.344.811  3.672.256 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 865  244 النقد الفلسطينيةأرصدة لدى سلطة 

 91.898.299  90.780.557 

 الفوائد المدينة .25

  صافي إيرادات العموالت  .26
  هذا البند عموالت مقابل ما يلي: يشمل
 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

       :عموالت دائنة
 7.264.868  9.458.703 تسهيالت ائتمانية مباشرة

 4.395.812  4.032.779 تسهيالت ائتمانية غير مباشرة 
 3.093.954  3.242.458 عمولة رواتب

 3.652.016  3.568.128 بنكية  حواالت
 3.200.277  3.486.647 شيكات 

 1.117.245  1.848.326 عمولة إدارة حساب
 1.778.139  2.604.117 خدمات بنكية مختلفة 

 28.241.158  24.502.311 
 )805.116(  (1.166.582) ينزل: عموالت مدينة

 27.074.576  23.697.195 

  يشمل هذا البند الفوائد المدينة على الحسابات التالية:
 2014  2013 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
    فوائد على ودائع العمالء:

 11.137.570  11.771.190 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
 402.846  1.476.700 ودائع التوفير

 54.455  207.970 حسابات جارية وتحت الطلب
 13.455.860  11.594.871 

 1.255.332  1.139.982 الفلسطينيةفوائد على ودائع سلطة النقد 
 2.007.942  1.831.824 فوائد على ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 16.427.666  14.858.145 
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  موجودات مالية أرباح صافي  .27
  البند هي كما يلي:إن تفاصيل هذا 

 2014  2013 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

  بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة (خسائر) أرباح 
 )493.767(  621  الدخل  

 1.907.734   1.752.679  عوائد توزيعات موجودات مالية 
  أرباح غير متحققة من تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

  642.345   )404.695( خالل قائمة الدخل   
  )285.800(   )387.621(  عمولة إدارة إستثمارات

 960.984  1.770.512 

 إيرادات أخرى .28
 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 4.480.496  4.947.980 رسوم إصدار بطاقات فيزا وماستركارد
 91.365  103.799 إيجارات الصناديق الحديدية

  -   2.844.898  *ة يضريبتسوية صافي مستردات 
  811.737    1.370.570  إيرادات تداول أسهم

 1.557.483  1.432.278 متفرقة
 10.699.525  6.941.081 

   ائب والذي يمثل إيرادات ناتجة عن مخصصات ضر يمثل هذا البند صافي إيرادات تسوية ضريبية تمت خالل السنة
 2.949.053دوالر أمريكي ومصروفات ضريبية لم يخصص لها من قبل بمبلغ  5.793.951ال لزوم لها بمبلغ 

  .دوالر أمريكي

 نفقات الموظفين .29
 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 22.527.706  24.352.922 رواتب ومنافع وعالوات الموظفين
 2.881.585  2.237.128 الموظفين  خدمةتعويض نهاية 

 3.428.200  3.766.235 ضريبة القيمة المضافة على الرواتب
 1.458.339  1.379.185 مكافآت وٕاكراميات

 710.308  739.897 بدل مالبس
 181.104  215.716 تنقالت

 411.626  284.584 تدريب موظفين
 1.070.571  1.464.229 نفقات طبية

 366.423  398.961 الموظفين  إدخارمساهمة البنك في صندوق 
 34.838.857  33.035.862 
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 مصاريف تشغيلية أخرى .30
 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 100.000  4.759.102 صندوق ضمان الودائع 
 3.695.475  3.752.545 دعاية وٕاعالن 

 2.536.692  2.292.919 مسؤولية إجتماعية 
 1.684.350  1.731.175 بريد وفاكس وهاتف
 1.215.111  1.170.849 قرطاسية ومطبوعات
 1.820.499  1.995.971 صيانة وترميمات

 1.192.527  1.377.268 االيجارات 
 990.000  920.000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 1.094.262  1.494.571 كهرباء ومياه
 556.672  522.565 سفر وندواتمصاريف 

 521.337  599.597 رسوم ترخيص 
 558.605  413.110 اشتراكات

 650.604  774.507 محروقات 
 405.952  637.875 مصاريف مهنية 

 337.816  436.630 رسوم تأمين 
 638.804  740.012 مصاريف نقل النقد

 219.808  217.418 مصاريف ضيافة وحفالت 
 145.103  270.830 سياراتمصاريف 

 119.704  201.616 طباعة دفاتر الشيكات 
 2.592  2.521 بدل حضور جلسات مجلس االدارة 

 835.647  956.473 متفرقة 
 25.267.554  19.321.560 

 غرامات سلطة النقد الفلسطينية .31
  .2014كانون األول  31يمثل هذا البند غرامات مفروضة من سلطة النقد الفلسطينية على البنك خالل السنة المنتهية في 

 2014 
 دوالر أمريكي 

 28.209 عدم اإللتزام بمتطلبات وحدة المتابعة المالية
  10.000 ة غرامة لمخالفة التعليمات بشأن التركزات اإلئتمانية وتسهيالت ذوي الصل

  5.000  بشأن ضوابط العمليات المصرفية  7/2014عدم اإللتزام بالتعليمات رقم 
  5.000  عدم اإللتزام بالجدول الزمني لتصويب مالحظات رقابية 

 5.000 لتجهيز مكتب بديا دون الحصول على موافقة سلطة النقد غرامة 
 5.000 الموقع المقترح لمكتب جامعة الخليلفتتاح صندوق الستالم دفعات من الطالب بجانب الغرامة 

 58.209 
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 النقد وما في حكمه .32
لموحدة امن المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي  الموحدة يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية

  كما يلي:
 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 638.406.726  346.222.324 النقد الفلسطينية نقد وأرصدة لدى سلطة
  يضاف:

 350.748.099  581.758.608فأقل أشهر 3خالل  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق
 927.980.932  989.154.825 

    ُينزل:
 (13.790.000)  (24.312.000)  ثالتة أشهر من  أكثر ودائع تستحق خالل فترة

 (90.206.966)  (24.086.209)  الفلسطينيةسلطة النقد  ودائع
 (142.399.691)  (753.769) ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

 (153.678.453)  (171.650.884) متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي
 707.178.070   589.079.715 

 الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة .33
 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

  40.465.951   40.171.813 ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك
    

 سهم  سهم 
 160.000.000  160.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة

    
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

  السنة العائد إلى الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح 
 0.25  0.25 مساهمي البنك   
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